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Odůvodnění územního plánu Horní Olešnice – textová část

návrh pro společné jednání (§ 50)

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ OLEŠNICE
NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ
1

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 500/2004 Sb.“)
Zpracovává pořizovatel.
Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednání.

2

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů se zkratkou (dále jen „Vyhláška č. 500/2006 Sb.“), příloha
č. 7, část II., odst. 1a)
Zpracovává projektant.

Z hlediska širších vztahů je v územním plánu řešena návaznost jednotlivých funkčních ploch a dalších prostorových
a funkčních vazeb v oblasti dopravní a technické infrastruktury, ochrany přírody a navazujících prvků územního systému
ekologické stability.

2.1

Základní údaje o obci Horní Olešnice
řešené území – obec (NUTS 5)
okres (NUTS 4)
kraj (NUTS 3)
kód obce ČSÚ / kód obce MMR
katastrální území (kód k. ú.)

části obce (kód č. o.)

základní sídelní jednotky (kód ZSJ)
počet obyvatel
rozloha řešeného území
obec s rozšířenou působností
obec s pověřeným obecním úřadem

2.2

Obec Horní Olešnice (CZ0525 579271)
Královéhradecký (CZ052)
Trutnov (CZ0525)
579271 / 043630
Horní Olešnice (643637)
Prostřední Olešnice (643645)
Přední Ždírnice (795658)
Zadní Ždírnice (795666)
Horní Olešnice (043630)
Ždírnice (411256)
Horní Olešnice (04363)
Prostřední Olešnice (04364)
Přední Ždírnice (19565)
Zadní Ždírnice (19566)
313 (dle ČSÚ, k 31. 12. 2018)
1272,9 ha (dle ČSÚ, 31. 12. 2018)
Trutnov

Postavení obce v systému osídlení

Horní Olešnice se nachází v severozápadní části Královéhradeckého kraje, v západní části okresu Trutnov. Z hlediska
hierarchie sídelní struktury je obec základním prvkem se základní občanskou vybaveností, ve většině oblastí závislým na
vyšších centrech. Nejbližším vyšším spádovým centrem je severovýchodně položené město Hostinné. Okresní město Trutnov
se nachází 20 km východně od obce.
Obec je velmi dobře dostupná silniční dopravou vzhledem k přítomnosti silnice I. třídy I/16, procházející řešeným
územím ve směru západ – východ. Obcí dále prochází silnice III. třídy III/01613, zajišťující spojení sídel Zadní Ždírnice a Přední
Ždírnice s Horní Olešnicí. Do severozápadní části území okrajově zasahuje silnice III/32553.
Následující tabulka ilustruje za pomoci silničních vzdáleností a přibližných časů dosažitelnost vybraných center
osídlení, čímž je Horní Olešnice zasazena do kontextu širšího sídelního systému.
město
vzdálenost
(km)
čas
(min)

Hostinné

Nová
Paka

Dvůr Králové
nad Labem

Trutnov

Hradec
Králové

Liberec

Praha

Vratislav
(PL)

8

15

19

20

56

81

126

149

11

18

22

26

60

73

102

135
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Obec Horní Olešnice sousedí celkem s pěti různými obcemi. Přehled sousedních obcí a katastrálních území, spolu
s jejich administrativním zařazením a lokalizací, znázorňuje níže uvedená tabulka.
katastrální území
Čistá u Horek
Dolní Kalná
Slemeno v Podkrkonoší
Hostinné
Dolní Olešnice
Borovnička
Borovnice u Staré Paky

obec
Čistá u Horek
Dolní Kalná
Hostinné
Dolní Olešnice
Borovnička
Borovnice

ORP
Jilemnice

kraj
Liberecký

Vrchlabí
Trutnov
Dvůr Králové nad
Labem

Královéhradecký

hranice
západní
severozápadní
severní
severovýchodní
východní
jižní
jihozápadní

Územní plán Horní Olešnice obecně respektuje platnou územně plánovací dokumentaci sousedních obcí. Z hlediska
širších vztahů je řešena návaznost jednotlivých funkčních ploch a dalších prostorových a funkčních vazeb, a to zejména
v oblasti dopravní a technické infrastruktury, ochrany přírody a navazujících prvků územního systému ekologické stability
(dále také jen „ÚSES“).

2.3

Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury

ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY
Silniční doprava
Obec Horní Olešnice leží na páteřním dopravním tahu, silnici I/16. Tato 190 km dlouhá komunikace spojuje
Středočeský a Královéhradecký kraj s hraničním přechodem Královec/Lubawka na česko-polské hranici. Silnice začíná
v Řevničově nedaleko Rakovníka, kde navazuje na silnicí I/6 a pokračuje severovýchodním směrem do města Slaný, před
kterým kříží silnici I/7. Silnice dále pokračuje přes Novou ves, kde křižuje dálnici D8, severovýchodně do Mělníka. Zde se
střetává se silnicí I/9 a pokračuje do Mladé Boleslavi, kam je vedena souběžně s dálnicí D10 a silnicí I/38. Dále je I/16 vedena
východním směrem do Jičína, kde na ni navazují silnice I/32 a I/35. Královéhradeckým krajem pokračuje I/16 severovýchodně,
prochází Novou Pakou a řešeným územím. Z Horní Olešnice silnice pokračuje do okresního města Trutnov, kde jsou na ni
přiváděny silnice I/14 a I/37. Z Trutnova je silnice I/16 vedena severním směrem přes Bernartice a Královec do Polska.
Silnice I/16 má pro řešené území zcela zásadní význam vzhledem k tomu, že je spojnicí významných center osídlení
a na své trase kříží dálnici D8, dálnici D10 a několik dalších silnic I. třídy.
Železniční doprava
Obcí neprochází žádná železniční trať. Severně od řešeného území je vedena trať 040, procházející obcemi
Klášterská Lhota, Prosečné a městem Hostinné. Nejbližší zastávkou na této trati je pro řešené území zastávka Prosečné
v katastru města Hostinné, nacházející se 5 km severně od Horní Olešnice. Trať 040 je jednokolejnou železniční tratí, vedoucí
z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova. Na své trase spojuje sídla, kterými procházejí další tratě: Chlumec nad Cidlinou (trať 020
Velký Osek – Choceň, trať 062 Chlumec nad Cidlinou – Odbočka Obora), Ostroměř (trať 041 Hradec Králové – Turnov), Stará
Paka (trať 030 Jaroměř – Liberec, trať 064 Mladá Boleslav – Stará Paka), Martinice v Krkonoších (trať 042 Martinice
v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou), Kunčice nad Labem (trať 044 Kunčice nad Labem – Vrchlabí) a Trutnov (trať 032 Jaroměř
– Trutnov, trať 045 Trutnov – Svoboda nad Úpou).
Letecká doprava
V řešeném území se nachází účelové letiště Horní Olešnice u Hostinného – ULOLES (účelové letiště, nouzová
přistávací dráha). Letiště se nachází na zemědělských pozemcích mezi Horní Olešnicí a Přední Ždírnicí, ve vzdálenosti
cca 500 m od obou sídel.

ŠIRŠÍ VZTAHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Zásobování vodou, kanalizace
V obci se nachází pouze lokální zdroje pitné vody a dílčí úseky kanalizace bez nadmístního významu. Nadmístní
systémy zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod nejsou v řešeném území provozovány.
Zásobování elektrickou energií
Severním výběžkem řešeného území prochází nadzemní vedení V1113 vvn 110 kV KRPA Hostinné – Vrchlabí bez
přímého vlivu na zásobování řešeného území. Další nadmístní systémy elektrické energie nejsou v území provozovány.
Řešené území je napájeno elektrickou energií vrchním primárním rozvodným systémem vn 35 kV z kmenové linky
vyvedené z TR 110/35 Nová Paka.
Zásobování teplem a plynem
Severním výběžkem řešeného území prochází vysokotlaký plynovod bez přímého vlivu na zásobování řešeného
území. Řešené území není plynofikováno.
Pro vytápění a ohřev TUV jsou využívána tuhá (fosilní) paliva, elektrická energie, propan-butan a obnovitelné zdroje
energie.
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Telekomunikace a radiokomunikace
Řešené území je napojeno z telefonního obvodu TO 49 Hradec Králové.
Nakládání s odpady
V Horní Olešnici probíhá běžný svoz komunálního a tříděného odpadu, nejsou zde provozovány nadmístní systémy
nakládání s odpady.

2.4

Širší vztahy ÚSES a další přírodní systémy
Správní území obce Horní Olešnice je dotčeno následujícími přírodními prvky nadmístního významu:
-

Regionální biocentrum 1646 U Prosečného
Regionální biokoridor RK 743
CHOPAV Východočeská křída
OP vodního zdroje II. stupně

Vazby územního systému ekologické stability jsou koordinovány s vydanou a projednávanou územně plánovací
dokumentací sousedních obcí Hostinné, Dolní Kalná, Čistá u Horek a Borovnice.
Lokální biokoridor, označený v ÚP Horní Olešnice jako LK4 pokračuje z řešeného území (k. ú. Zadní Ždírnice) na
území sousední obce Borovnice (k. ú. Borovnice u Staré Paky), přičemž jeho vedení je koordinováno s ÚPD sousední obce
Borovnice (ÚP Borovnice, zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Smilnický, 2015), ve které je biokoridor označen jako LK10B. Na jihu
řešeného území pokračují dva skladební prvky ÚSES z řešeného území do sousední obce Borovnička. Jedná se o lokální
biokoridory, označené v ÚP Horní Olešnice jako LK4 a LK2 Ždírnický potok. Vzhledem ke skutečnosti, že obec Borovnička nemá
v současnosti zpracovanou ÚPD obce, bude nutné při její tvorbě koordinovat vedení těchto prvků s ÚP Horní Olešnice. Také
obec Dolní Olešnice, sousedící s řešeným územím na východě, nemá v současnosti zpracovanou ÚPD obce. Během zpracování
Územního plánu Dolní Olešnice bude nutné koordinovat vedení lokálních biokoridorů, označených v ÚP Horní Olešnice jako
LK1 Kalenský potok a LK3. Ze sousedního katastrálního území Slemeno v Podkrkonoší zasahuje do řešeného území lokální
biocentrum, označené v ÚP Horní Olešnice jako LC3 Slemeno. Vymezení tohoto biocentra je koordinováno s ÚPD sousední
dotčené obce Dolní Kalná (ÚP Dolní Kalná, zpracovatel: SAUL s.r.o., 2010), ve které je vymezeno pod ozn. 2.
Do řešeného území zasahuje regionální biocentrum 1646 U Prosečného a regionální biokoridor RK 743. Oba tyto
prvky ÚSES, vymezené ZÚR KHK, se nacházejí v severní části řešeného území. Územní plán koordinuje vedení biocentra a
biokoridoru s územně plánovací dokumentací sousedních dotčených obcí – Dolní Kalné (ÚP Dolní Kalná, zpracovatel: SAUL
s.r.o., 2010) a města Hostinného (ÚPM Hostinné, zpracovatel: R-PROJEKT, 2000; ÚP Hostinné – návrh, zpracovatel: SURPMO,
a.s., 2014). ÚP Horní Olešnice vymezuje a zpřesňuje biocentrum a biokoridor v souladu se ZÚR KHK v kategorii regionální pod
označením plynoucím z nadřazené územně plánovací dokumentace.
Z jihovýchodu do řešeného území zasahuje okrajově chráněná oblast přirozené akumulace vod Východočeská křída
a také ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. Oba tyto limity jsou ÚP Horní Olešnice respektovány a zakresleny v grafické
části územního plánu.

2.5

Účast ve sdružení obcí
Obec Horní Olešnice je členem následujícího mikroregionu, společenství obcí a místní akční skupiny:
Mikroregion Horní Labe – sdružení obcí a měst v okresu Trutnov se sídlem ve městě Hostinné. Jeho cílem je ochrana
a prosazování společných zájmů členských obcí, spolupráce členských obcí při obnově a rozvoji venkova, při přípravě
a realizaci rozvojových programů Evropské unie. Mikroregion je zaměřen především na povodňové problémy obcí,
dostupnost zdravotní péče, dopravní obslužnost a další záležitostí. Členy tohoto svazku obcí jsou obce Čermná, Dolní
Braná, Dolní Dvůr, Dolní Kalná, Dolní Lánov, Dolní Olešnice, Horní Kalná, Horní Olešnice, Hostinné, Chotěvice,
Klášterská Lhota, Kunčice nad Labem, Lánov, Prosečné, Rudník, Strážné a Vrchlabí.
Společenství obcí Podkrkonoší – svazek obcí v okresu Trutnov se sídlem v Pilníkově (vznik v r. 2001). Jeho cílem je
koordinování celkového rozvoje území mikroregionu na základě společné strategie, přímé provádění společných
investičních akcí, společný postup při prosazování ekologické stability území a společná propagace mikroregionu
v cestovním ruchu. Členy společenství jsou obce Čermná, Dolní Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice,
Kocbeře, Kohoutov, Pilníkov, Staré Buky, Vítězná, Vlčice a Vlčkovice v Podkrkonoší.
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. – obecně prospěšná společnost (vznik v r. 2007). MAS jsou
společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracují na
rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region metodou
LEADER. MAS Království – Jestřebí hory působí na velké části okresu Trutnov, nachází se na území dvou
mikroregionů: Společenství obcí Podkrkonoší a Svazku obcí Jestřebí hory. Členy MAS jsou obce Batňovice, Čermná,
Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Kocbeře, Kohoutov, Libňatov, Malé
Svatoňovice, Maršov u Úpice, Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, Úpice, Velké
Svatoňovice, Vítězná, Vlčice a Vlčkovice v Podkrkonoší.
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Územní plán Horní Olešnice je zpracováván v souladu s obecnými zájmy a záměry vyplývajícími ze strategických
dokumentů výše uvedených sdružení obcí.

3

SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon č. 183/2006 Sb.“), § 53, odst. 4 a)
Zpracovává projektant.

3.1

Soulad územního plánu s Politikou územního rozvoje

Územní plán Horní Olešnice je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2
a 3 (dále také jen „PÚR ČR“). Řešené území neleží v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani ve specifické oblasti vymezené PÚR
ČR. Řešeným územím nejsou vedeny koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury a související rozvojové záměry dle
PÚR ČR.
Územní plán Horní Olešnice respektuje obecné zásady Politiky územního rozvoje ČR, vytváří podmínky pro naplnění
jejích cílů a je v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Správního
území obce Horní Olešnice se týkají zejména následující body republikových priorit:
(14)

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického
a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
ÚP Horní Olešnice vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území. Návrh urbanistické koncepce vychází ze
stabilizované historicky vytvořené struktury území. Stávající struktura osídlení je respektována a dále rozvíjena.
Využití území není zásadně měněno. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazba na zastavěné území,
provozované systémy technické a dopravní infrastruktury a zároveň takovým způsobem, aby byly minimalizovány
nároky na zábor zemědělského půdního fondu, lesních pozemků a s ohledem na specifický krajinný ráz území.
Podmínky využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití respektují estetickou hodnotu území
spočívající v harmonickém uspořádání přírodních a civilizačních prvků. V souladu s principy udržitelného rozvoje
jsou vymezeny funkce umožňující vyvážený rozvoj sociálních a ekonomických potřeb a současně ochranu hodnot
území.

(14a)

Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Územní plán rozvíjí primární sektor (prvovýrobu v oblasti zpracování surovin, lesnictví a zemědělství) jakožto
významnou a nedílnou součást hospodářství národního, regionálního a místního významu územní stabilizací ploch
v nezastavěném území – především ploch smíšených nezastavěného území – zemědělských, přírodních (NSzp) a
ploch lesní (NL) – a stanovením konkrétních podmínek pro jejich využití. V urbanizovaném území jsou územním
plánem stabilizovány stávající výrobní areály (zemědělské, lehký průmysl) v rámci ploch s rozdílným způsobem
využití (RZV) výroba a skladování – lehký průmysl (VL). Rozvoj primárního sektoru, zejména v podobě drobného
zemědělství, je umožněn současně v plochách SV (plochy smíšené obytné – venkovské), jež tvoří dominantní složku
urbanizovaných částí jednotlivých sídel v území.

(16)

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná
řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Horní Olešnice není součástí rozvojové osy či oblasti republikového významu. Úkoly a požadavky pro řešené území
stanovené nadřazenou ÚPD vyplývají zejména ze ZÚR KHK a odrážejí se v koncepci rozvoje území, kde byly
koordinovány s individuálními záměry vlastníků a uživatelů území. S ohledem na ochranu hodnot, současný stav,
rozvojové předpoklady, význam a pozici obce v sídelní struktuře, limity využití území a nadřazenou územně
plánovací dokumentaci byl stanoven optimální způsob využití území.
V rámci koncepce ochrany a rozvoje hodnot jsou respektovány hodnoty vymezené v podkladech pro
rozbor udržitelného rozvoje (v rámci ÚAP) a hodnoty identifikované na základě doplňujících průzkumů a rozborů
území se zohledněním zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území.
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(17)

návrh pro společné jednání (§ 50)

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro
vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů
v těchto územích.
Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj ekonomických aktivit zejména vymezením stabilizovaných ploch výroby a
skladování – lehkého průmyslu (VL) a podporou drobného podnikání a nerušící výroby, které jsou do územního
plánu promítnuty formou funkční charakteristiky ploch smíšených obytných – venkovských (SV).

(19)

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového,
zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací
a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné
zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na
veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinaci veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje
negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v nezbytném rozsahu výhradně v přímé návaznosti na zastavěné území s cílem
minimalizovat nároky na veřejné rozpočty a chránit nezastavěné území, především zemědělskou půdu.
Územní plán vytváří podmínky pro polyfunkční využívání opuštěných výrobních areálů stanovením
podmínek umožňujících jejich využití zejména pro alternativní formy výroby a občanského vybavení komerčního
charakteru.

(20)

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a
následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to
možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných
pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a
lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické
stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti
venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na
cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
Územní plán respektuje a dále rozvíjí stávající urbanistickou strukturu sídla s ohledem na přírodní limity. Rozvojová
koncepce ÚP Horní Olešnice nenarušuje část území dotčenou CHOPAV Východočeská křída, OP vodního zdroje II.
stupně či lokality nerostného bohatství a respektuje prvky ÚSES, které na základě zpracovaných podkladů dále
upřesňuje, čímž vytváří podmínky pro zvyšování ekologické stability území.
Koncepce stanovena ÚP v nejvyšší možné míře chrání zemědělský a lesní půdní fond. Zastavitelné plochy
jsou vymezeny v přímé návaznosti na zastavěné území v rozsahu nezbytném pro přiměřený rozvoj obce.
V řešeném území nejsou známy záměry, které by svým charakterem měly významný vliv na krajinu a její
uspořádání. V rámci koncepce uspořádání krajiny jsou v nezastavěném území vymezeny stabilizované plochy lesní
a smíšené nezastavěného území. Jednotlivá řešení navržená v rámci koncepce uspořádání krajiny vycházejí z cílové
charakteristiky a typu krajiny vymezených ZÚR KHK pro řešené území. ÚP jsou vytvořeny podmínky pro ochranu
krajinného rázu a implementují dílčí kroky k naplňování cílových charakteristik.

(22)

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika,
agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních
z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např.
pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
ÚP Horní Olešnice vymezuje stávající značené turistické (modrá trasa v jižní části území) a cyklistické trasy
(cyklotrasy č. 4294 a 4302 v severní části území) a umožňuje jejich rozvoj v plochách s rozdílným způsobem využití,
zejména v plochách OS, OV, PV, DS, TI, VL, ZP, NL, NP a NS.
Vymezení ploch, zvyšující rekreační využitelnost území, je koordinováno se zájmy ochrany přírody
a krajiny. ÚP vytváří podmínky pro zvýšení prostupnosti krajiny obnovou původních zaniklých cest a celkovou
koncepcí zvyšuje její ekologickou a estetickou hodnotu.

(24)

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury
s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a
rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podnítit. Vytvářet
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy
dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Řešené území není součástí rozvojové oblasti nebo rozvojové osy vymezené PUR ČR.
V rámci koncepce dopravní infrastruktury je umožněn kvalitativní rozvoj dopravních cest. Zvyšování
bezpečnosti provozu a ochrany a bezpečnosti obyvatelstva je zajištěno například umožněním realizace chodníků
v plochách dopravní infrastruktury – silniční (DS). Územní plán dále vymezuje koridor pro optimalizaci místní
komunikace KOMK1 za účelem zlepšení obslužnosti území a dále vymezuje zastavitelné plochy veřejných
prostranství, zvyšující prostupnost a dopravní obslužnost sídel.
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návrh pro společné jednání (§ 50)

Zastavitelné plochy, vymezené v ÚP Horní Olešnice jsou vymezeny v přímé návaznosti na zastavěné území
a takovým způsobem, aby nevyvolávali nepřiměřené nároky na veřejné výdaje, způsobené např. potřebou
výrazných změn veřejné infrastruktury a veřejné dopravy.
Environmentálně šetrné formy dopravy ÚP podporuje zejména respektováním a vymezením stávajících
značených cyklistických a turistických tras a umožněním jejich rozvoje (viz priorita (22)). ÚP Horní Olešnice dále pro
rozvoj environmentálně šetrných forem dopravy vymezuje na území Horní a Prostřední Olešnice koridor pěší a
cyklistické dopravy PCD1.
Železniční doprava není v řešeném území provozována.
(25)

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami
v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní
ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území
s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových
vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Realizace opatření za účelem ochrany před povodněmi je umožněna v zastavěném území ve vybraných plochách
s rozdílným způsobem využití. Další protipovodňová a ochranná protierozní opatření, směřující k celkovému
zvyšování ekologické stability krajiny je možno realizovat v rámci většiny ploch s rozdílným způsobem využití
v nezastavěném území, zejména ploch NS, NL a NP.

(30)

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby
splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.
Územní plán řeší dílčí koncepce technické infrastruktury v souladu s PRVK Královéhradeckého kraje a dalšími
zpracovanými podklady (Studie odkanalizování obcí Horní Olešnice a Ždírnice, Urbanistická studie Horní Olešnice,
Urbanistická studie Ždírnice).
S ohledem na ekonomickou náročnost výstavby nového kanalizačního systému, rozvojovým parametrům
obce, struktuře zástavby bude zpracování odpadních vod řešeno v návrhovém období v souladu s PRVK stávajícím
způsobem, kdy hlavní producenti odpadních vod (bytové domy) mají odkanalizování vyřešeno lokálním
kanalizačním systémem s ČOV a zbytek obce řeší likvidaci odpadních vod individuálním způsobem.
Na veřejný vodovod v Horní Olešnici a soukromý vodovod ve Ždírnici je napojena pouze malá část trvale
žijícího obyvatelstva, zbylá část obyvatel je zásobena pitnou vodou z veřejných a soukromých studní. V souladu
s PRVK je v návrhovém období navrženo vybudování nového vodojemu a rozšíření vodovodní sítě v Horní Olešnici.
V ostatních sídlech obce bude zachována stávající koncepce zásobování pitnou vodou s umožněním případné
realizace rozšíření vodovodu.
V koncepci technické infrastruktury, stanovené ÚP Horní Olešnice (viz kapitola 21.12.4), je umožněn
kvalitativní rozvoj systémů kanalizace (posílení ČOV v Horní Olešnici) a zásobování pitnou vodou (rozšíření
vodovodu).
Při vymezování zastavitelných ploch byla jedním z kritérií dostupnost provozovaných systémů technické
infrastruktury.

3.2

Soulad územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Řešené území je zahrnuto v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále též jen „ZÚR KHK“). ZÚR KHK
byly vydány zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. 9. 2011 usnesením č. 22/1564/2011.
Dne 10. 9. 2018 byla zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena Aktualizace č. 1 ZÚR KHK usnesením
č. ZK/15/1116/2018. Aktualizace č. 1 ZÚR KHK byla vydána 17. 9. 2018 a nabyla účinnosti 3. 10. 2018. Dne 17. 6. 2019 byla
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje vydána usnesením č. ZK/21/1643/2019 Aktualizace č. 2 ZÚR KHK, která nabyla
účinnosti 12. 7. 2019.
Územní plán Horní Olešnice je pořizován v souladu se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje, ve
znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2 (dále též jen „ZÚR KHK“).
(citace ze ZÚR KHK je redukována pouze na požadavky týkající se řešeného území)

a)

STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Územní plán Horní Olešnice respektuje požadavky vyplývající ze ZÚR KHK a je v souladu se stanovenými prioritami
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území.
Priority územního plánování kraje jsou určeny ke konkretizaci cílů a úkolů územního plánování a požadavků na
udržitelný rozvoj území v územně plánovací činnosti měst a obcí, kterými jsou stanovovány podmínky pro změny
v konkrétních plochách.
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1)

návrh pro společné jednání (§ 50)

tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, včetně lokalizace progresivních ekonomických
odvětví v technologicky náročných výrobních oborech založených na inovacích, výzkumu a vývoji, podnikatelských
inkubátorů, inovačních center a vědecko-technologických parků, zejména v území vymezených rozvojových oblastí a
rozvojových os
Řešené území není součástí rozvojové oblasti nebo rozvojové osy. Za účelem ekonomického rozvoje obce jsou
územním plánem Horní Olešnice vymezeny stabilizované plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL) v jižní
části Horní Olešnice, východní části Zadní Ždírnice a na severu Přední Ždírnice. ÚP Horní Olešnice vymezuje pro
rozvoj ploch výroby a skladování - lehkého průmyslu (VL) zastavitelnou plochu Z08, která se nachází v návaznosti na
současný zemědělský areál v jižní části Horní Olešnice. Rozvoj dalších ekonomických aktivit je územním plánem
umožněn rovněž v rámci přípustného a podmíněně přípustného využití ploch smíšených obytných (SV).

2)

tvorba územních podmínek pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu podporujícího sociální soudržnost
obyvatel kraje a ekonomickou prosperitu kraje
S ohledem na pozici obce v rámci sídelní struktury a dostupnost správních center nelze předpokládat rozvoj
občanského vybavení nadmístního významu. Občanské vybavení lokálního významu je v obci stabilizováno, jeho
případný rozvoj je možné lokalizovat do ploch občanského vybavení (OV, OS) v Horní Olešnici, případně do ploch
smíšených obytných (SV).

3)

tvorba územních podmínek pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu potřebné pro zajištění optimální
dostupnosti území kraje z území sousedních krajů a Polské republiky včetně jeho vnitřní prostupnosti
Řešeným územím prochází silnice I. třídy vedoucí k hranicím s Polskem (I/16). Územním plánem je stabilizováno
vedení komunikace a umožněn její kvalitativní rozvoj. Koridory dopravní infrastruktury vymezené v ZÚR jsou pro
obec významné z hlediska širších vztahů.
Jižně od Horní Olešnice se na zemědělských pozemcích nachází účelové letiště ULOLES (nouzová přistávací
dráha), které je územním plánem stabilizováno vymezením plochy smíšené nezastavěného území – zemědělská,
přírodní, letecká (NSzpl).

3a)

tvorba územních podmínek pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční dopravy na obyvatelstvo
kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání území, zejména návrhem ploch pro bydlení
v dostatečném odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic, návrhem obchvatů a přeložek mimo intenzivně
obydlená území anebo návrhem dalších vhodných stavebně technických, provozních či organizačních opatření,
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny dominantně mimo přímý kontakt se silnicí I. třídy I/6, v kontaktu
s touto komunikací je vymezena pouze část zastavitelné plochy Z06, jež je součástí zastavěného území. Všechny
zastavitelné plochy jsou situovány v přímé vazbě na stávající dopravní systém území, případně jsou vymezeny
plochy pro jejich zpřístupnění (zastavitelné plochy veřejných prostranství), přičemž jsou převážně vymezeny ve
vazbě na méně zatížené místní komunikace s nízkým provozem.

3b)

tvorba územních podmínek pro rozvoj a zvýšení atraktivity veřejné dopravy osob a environmentálně šetrných
způsobů dopravy (zejména železniční, pěší a cyklistická doprava) a pro jejich vzájemnou provázanost, zejména
utvářením podmínek pro zajištění přepravních vazeb jízdní kolo / automobil – autobus / trolejbus – vlak
a vybavováním přestupních uzlů a přestupních míst kapacitně odpovídajícími veřejnými parkovišti pro osobní
automobily typu Park and Ride (P+R) a odstavnými zařízeními pro jízdní kola typu Bike and Ride (B+R),
Územním plánem je stabilizován stávající systém veřejné hromadné dopravy, který v řešeném území představuje
autobusová doprava, stabilizuje stávající zastávky a stanovuje koncipovat rozvoj veřejné hromadné dopravy jako
integrovaný sytém při vzájemném propojení všech dostupných složek (autobusová, kolejová, zvláštní typy
přepravy). Stávající systém komunikací pro cyklisty je stabilizován a jsou vytvořeny podmínky pro jeho rozvoj, zejm.
umožněním vedení nových cykloturistických tras po silnicích, místních a účelových komunikací a umožněním jejich
realizace v rámci jednotlivých ploch s RZV. Podpora environmentálně šetrných forem dopravy je územním plánem
akcentována vymezením koridoru pro pěší a cyklistickou dopravu PCD1, upřednostňující pěší a cyklistickou formu
dopravy. V řešeném území se nenachází žádný přestupní uzel jednotlivých druhů dopravy.

3c)

tvorba územních podmínek pro dobudování základní sítě kapacitních silnic D11 a D35 na území kraje,
Řešeným územím nejsou trasovány záměry kapacitních silnic D11 a D35.

3d)

tvorba územních podmínek pro zlepšování dopraní dostupnosti krajského města Hradec Králové ze všech částí
Královéhradeckého kraje, při zvýšeném důrazu na dostupnost veřejnou dopravou osob,
Územním plánem Horní Olešnice je stabilizován stávající dopravní systém. Dopravní záměry nadmístního významu
nejsou v řešeném území vymezeny.

3f)

vytváření územních podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní cesty mezi obcemi a jejich spádovými
centry osídlení jakož i pro rekreační cyklistiku mezi významnými atraktivitami cestovního ruchu, přitom využívat pro
vedení cyklotras přednostně přirozené krajinné osy,
Stávající systém komunikací pro cyklisty je stabilizován a jsou vytvořeny podmínky pro jeho rozvoj, zejm.
umožněním vedení nových cykloturistických tras po silnicích, místních a účelových komunikací a umožněním jejich
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návrh pro společné jednání (§ 50)

realizace v rámci jednotlivých ploch s RZV. Územní plán vymezuje koridor pro pěší a cyklistickou dopravu PCD1
představující bezprostřední propojení se sousedními obcemi Dolní Kalná a Dolní Olešnice.
4)

tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu potřebné pro zajištění
optimálního napojení rozvojových oblastí a ploch na tyto systémy
Severním cípem řešeného území je veden vysokotlaký plynovod a nadzemní vedení vvn 110 kV KRPA Hostinné –
Vrchlabí. Tyto prvky technické infrastruktury jsou územním plánem stabilizovány. Další nadmístní systémy technické
infrastruktury nejsou na území obce provozovány. Případný rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu
je umožněn v nezastavěném území v souladu s ust. § 18, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

5)

vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení, včetně zajištění dodávky vody a zpracování odpadních
vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel (splňujících požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i
v budoucnosti) na celém území kraje a zlepšení vzhledu měst a obcí odpovídajícího charakteristickým podmínkám
konkrétních částí historicky rostlé sídelní struktury
Územní plán vytváří podmínky pro kvalitní bydlení zejména jednoznačnou diferenciací ploch s rozdílným způsobem
využití a stanovením podmínek plošného a prostorového uspořádání zajišťujících ochranu obytných ploch.
V oblastech dodávky pitné vody a zpracování odpadních vod je v územním plánu navržena koncepce splňující
požadavky na vysokou kvalitu života.

5d)

respektování a další rozvoj specifických a jedinečných znaků sídelní struktury každé obce a zachování vzájemného
prostorového oddělení jednotlivých sídel územím volné krajiny,
Územní plán chrání stávající sídelní strukturu v řešeném území zejména stanovením základních podmínek
prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, které chrání stávající charakter
a strukturu zástavby, regulují výšku zástavby, výměru a podíl zastavěnosti pozemků a další. ÚP Horní Olešnice
nepřipouští srůstání sídel v území a dbá na zachování vzájemného prostorového oddělení jednotlivých sídelních
enkláv územím volné krajiny.

6)

navrhování územních řešení směřujících k prevenci nežádoucí míry prostorové sociální segregace s negativními vlivy
na sociální soudržnost obyvatel, zejména předcházet vzniku obytných území prostorově a provozně izolovaných od
stabilizovaných obytných území a předcházet vzniku rozsáhlých obytných území bez zajištění jejich odpovídající veřejné
prostupnosti
Územní plán vymezuje v urbanizovaném území především plochy smíšené obytné (SV). Zastavitelné plochy jsou
lokalizovány s ohledem na strukturu zástavby a funkční využití přilehlých ploch tak, aby byly eliminovány negativní
vlivy na prostorovou sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Rozsah ploch vychází
ze sociodemografické analýzy, dopravních vazeb, pozice obce v sídelní struktuře a dalších podmínek v území.

7)

vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních, sociálních a kulturních
služeb)
Územním plánem jsou v řešeném území vymezeny stabilizované plochy občanské vybavenosti (OV, OS). Další rozvoj
občanského vybavení včetně komerčních aktivit je umožněn v rámci přípustného a podmíněně přípustného využití
ploch smíšených obytných – venkovských (SV).

8)

vytváření územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství a pro ochranu orné a lesní
půdy, zejména ve venkovských územích a oblastech, při zachování ekologických funkcí krajiny
Plochy PUPFL jsou zařazeny převážně do ploch lesních (NL), případně ploch přírodních (NP), pokud jsou součástí
biocenter. Převážná část pozemků ZPF je zařazena do stabilizovaných ploch smíšených nezastavěného území (NS).
Ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství je vyjádřena
v podmínkách plošného a prostorového uspořádání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.

9)

vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní prostupnosti a zabezpečení optimální dopravní obslužnosti území
kraje s cílem zajištění dostupnosti pracovních příležitostí a občanského vybavení včetně rekreace pro všechny
obyvatele kraje
Dopravní obslužnost řešeného území zajišťuje především silnice I/16 s nadregionálním významem,
zprostředkovávající spojení se spádovými centry. Dále se v řešeném území nachází silnice III. třídy (III/01613)
zajišťující spojení mezi jednotlivými sídly. Dopravní systém je územním plánem stabilizován.

10)

přednostní nové využití nevyužívaných nebo nedostatečně či nevhodně využívaných výrobních, skladových a dalších
ploch a areálů, území opuštěných armádou a ploch vyžadujících asanaci a rekultivaci (brownfields) před plošným
rozvojem zástavby mimo zastavěné území, zejména pak na úkor kvalitních zemědělských půd a ploch lesa
V řešeném území se nenacházejí nevyužívané výrobní a skladové areály či jiné plochy brownfields.
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10a)

návrh pro společné jednání (§ 50)

navrhováním a dimenzováním nových rozvojových ploch s přihlédnutím k ochraně nezastavěného území
a k současným i budoucím kapacitním i prostorovým možnostem a dostupnosti dopravní a technické infrastruktury,
veřejných prostranství a občanského vybavení,
Rozsah vymezených rozvojových ploch vychází z Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch, které je uvedeno v kapitole 10. ÚP Horní Olešnice, a dbá na ochranu
nezastavěného území. Při vymezování rozvojových ploch bylo přihlédnuto k dostupnosti a kvalitě všech složek
veřejné infrastruktury. Veškeré rozvojové plochy jsou vymezeny ve vazbě na provozované a plánované systémy
dopravní a technické infrastruktury.

10b)

předcházení střetu vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a prostorového uspořádání
území, zejména ochrana obytných a rekreačních území před negativními vlivy z koncentrovaných výrobních činností a
z dopravy,
Územní plán člení řešené území bezvýhradně na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití, které v řešeném
území potvrzují stávající funkce. Plošným a prostorovým uspořádáním území územní plán chrání obytnou část
území, zamezuje vzniku lokalit s vzájemně se neslučitelnými funkcemi. Koncentrovaná výrobní činnost není v území
provozována. Územím neprocházejí frekventované dopravní tepny.

10c)

vymezování zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch a koridorů veřejné infrastruktury s důsledným
vyhodnocením problematiky ochrany veřejného zdraví, zejména s ohledem na účinky, které bude možné předpokládat
jako důsledek provozu vyplývajícího ze stanovených podmínek pro využití těchto ploch a koridorů
(přípustné/nepřípustné funkční využití),
Zastavitelné plochy, vymezené v ÚP, byly lokalizovány se zohledněním možných důsledků na veřejné zdraví
a s přihlédnutím k možnému využití, stanovenému podmínkami pro využití daných ploch s rozdílným způsobem
využití. V řešeném území nejsou vymezeny plochy s vzájemně negativně kolidujícím umožněným využitím.

10d)

uspořádání rozvoje výroby a skladování v prolukách a rozvojových rezervách uvnitř stávajících průmyslových zón
a v bezprostřední vazbě na ně, před intenzivním rozvojem výrobních aktivit ve vizuálně exponovaných a přírodně
citlivých polohách mimo zastavěné území a ve volné krajině,
V řešeném území se nenachází průmyslová zóna. S přihlédnutím k přírodně hodnotnému krajinnému rázu území
nejsou územním plánem vymezeny nové rozsáhlé plochy pro intenzivní rozvoj výrobních aktivit. Územní plán
vymezuje zastavitelnou plochu Z08 výroby a skladování - lehký průmysl (VL) v přímé vazbě na stávající výrobní areál
v jižní částí sídla Horní Olešnice. Stabilizovány jsou stávající výrobní areály v území.

11)

územní podpora rozvoje aktivit vedoucích k dalšímu využívání odpadů jako surovin
Koncepce nakládání s odpady vychází z Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje. Pro řešené území
nejsou stanoveny specifické požadavky na rozvoj aktivit v oblasti nakládání s odpady.

12)

vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní turistické a rekreační aktivity
odpovídající podmínkám turisticky významných území kraje, při zachování a rozvoji hodnot území, zejména
jedinečných předmětů ochrany přírody a krajiny, urbanistických struktur území, struktury osídlení a jedinečné kulturní
krajiny a při respektování absorpční kapacity, limitů rozvoje a únosnosti daného území
Územní plán chrání a rozvíjí hodnoty území jednoznačně stanovenou koncepcí jejich ochrany a rozvoje. Chráněné
lokality přírodního bohatství jsou územním plánem respektovány jako limit využití území a zároveň jako jeho
jedinečná hodnota. V jejich rozsahu nejsou vymezeny žádné kolidující záměry. Územní plán vytváří podmínky pro
rozvoj území v souladu se stávající ÚPD, při zohlednění limitů rozvoje a únosnosti daného území není navržen nový
výrazný rozvoj zástavby.

13)

tvorba územních podmínek zejména v oblasti dopravní infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu využívajícího
charakteristických podmínek jednotlivých turisticky významných území kraje
Řešené území leží mimo turisticky významná území Královéhradeckého kraje.

14)

vymezování zastavitelných ploch a stanovování podmínek jejich využití v záplavových územích jen ve zcela výjimečných
a zvlášť odůvodněných případech především v oblastech s významným povodňovým rizikem, kde je vysoké nebo
střední povodňové riziko
V řešeném území není v současnosti stanoveno záplavové území. Zastavitelné plochy jsou vymezeny výhradně
mimo navržené záplavové území na vodním toku Kalenský potok v centru Horní Olešnice, které nebylo dosud právně
stanoveno.
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15)

návrh pro společné jednání (§ 50)

stanovování požadavků na budoucí využití území s ohledem na preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah
případných škod, zajišťování územní ochrany ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před
povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní
Zastavitelné plochy jsou vymezeny mimo navržené záplavové území (není právně stanoveno), sesuvy půdy, území
ohrožené erozí apod. Územní plán umožňuje v některých plochách s rozdílným způsobem využití umísťovat, na
základě podmínek uvedených v kapitole 6, stavby, zařízení a jiná opatření na ochranu před povodněmi.

16)

podpora protierozních opatření, akumulace a zvyšování přirozené retence srážkových vod v území, zachycování
a regulovaného odvodu přívalových vod (protipovodňová opatření) včetně revitalizací říčních systémů a přírodě
blízkých protipovodňových opatření
Za účelem ochrany a obnovy krajiny jsou ÚP vymezeny plochy smíšené nezastavěného území specifikované indexy
funkce (NS), v nichž je umožněna realizace revitalizačních a protierozních opatření.
Součástí ekologicko-stabilizačních opatření jsou pak zejména prvky územního systému ekologické
stability, doplněné rozsáhlým systémem ploch významné zeleně plnících funkci interakčních prvků.

17)

péče o zemědělský půdní fond (dále též jen „ZPF“) a pozemky určené pro funkci lesa (dále též jen „PUPFL“) jako jednu
z hlavních složek životního prostředí

17a)

minimalizace odnětí PUPFL a minimalizace omezení hospodaření na PUPFL při plánování liniových staveb dopravní
a technické infrastruktury, zejména v územích s nízkou lesnatostí,

17b)

vytváření územních podmínek pro zalesňování zemědělsky nevyužívaných pozemků s rozvinutou přirozenou sukcesí,
optimálně v souvislosti s vymezením ÚSES, zejména pak v oblastech s nízkou lesnatostí,

17c)

vytváření územních podmínek pro posílení krajinotvorné funkce lesů a mimolesní zeleně,
Územní plán respektuje ZPF a PUPFL jako složku životního prostředí. Územní plán vymezuje zastavitelné plochy
výhradně na úkor zemědělské půdy. Plochy PUPFL nejsou územním plánem dotčeny. Rozsah zastavitelných ploch je
vymezen s ohledem na předpokládaný demografický vývoj, aktuální požadavky na výstavbu v území a pozici obce
v sídelní struktuře a s ní souvisejícími rozvojovými předpoklady. Předpokládané důsledky navrženého řešení na ZPF
jsou podrobně vyhodnoceny podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 13/1994 Sb., o upravení podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
Explicitně nejsou vymezeny plochy pro zalesnění, které je však umožněno v rámci stanovených podmínek
jednotlivých ploch s RZV v nezastavěném území, a současně doporučeno v rámci navržených opatření některých
skladebných částí ÚSES. Krajinotvorná funkce lesů a mimolesní zeleně je podpořena zejména vymezením ploch
lesních (NL), smíšených nezastavěného území (NSzp) a přírodních (NP).

18)

ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění dlouhodobého optimálního zásobování
území kraje
Na území obce je provozován lokální zdroj vodovodu pro veřejnou potřebu v Horní Olešnici a soukromý vodovod ve
Ždírnici. Do jihovýchodní části řešeného území okrajově zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. Lokální
vodní zdroje a studny v území jsou respektovány. Obecné požadavky na ochranu podzemních a povrchových zdrojů
pitné vody vyplývají z příslušných právních předpisů a jsou územním plánem respektovány.

19)

ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu a zlepšování
biologické prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy i pro člověka, zejména známých a potenciálních migračních
tras živočichů a silniční sítě, sítě veřejně přístupných účelových komunikací a pěších a cyklistických stezek, cest a pěšin
ve volné krajině
Do severní části řešeného území zasahují prvky regionálního ÚSES. Jedná se o regionální biocentrum 1646 U
Prosečného a regionální biokoridor RK 743. Územní plán koordinuje vedení biocentra a biokoridoru s platnou
územně plánovací dokumentací sousedních dotčených obcí Dolní Kalné a města Hostinného. ÚP Horní Olešnice
vymezuje a zpřesňuje biocentrum a biokoridor v řešeném území a uvádí tyto prvky v kategorii regionální pod
označením souhlasným se ZÚR KHK.
V řešeném území se dále nacházejí části ÚSES lokálního významu. Územním plánem jsou stanoveny
obecné zásady pro využívání ploch ÚSES.

20)

ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách zachovalých urbanistických
celků včetně architektonických a archeologických památek
Územní plán v rámci koncepce rozvoje reflektuje stabilizovanou sídelní strukturu širšího území a potvrzuje pozici
Horní Olešnice ve vztahu k okolním obcím. V územním plánu jsou zohledněny území s archeologickými nálezy a další
památkově hodnotné objekty a stabilizovaná urbanistická struktura. Požadavky na ochranu kulturního
a historického dědictví vyplývající z příslušných právních předpisů jsou dále zajištěny především stanovením
podmínek plošného a prostorového uspořádání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
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b)

návrh pro společné jednání (§ 50)

ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS VYMEZENÝCH V POLITICE
ÚZEMNÍHO A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM
VÝZNAMEM PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ (NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ
OSY)

Území obce Horní Olešnice není součástí rozvojové osy nebo rozvojové oblasti vymezené v PÚR ČR ani není součástí
rozvojové osy, rozvojové oblasti nebo specifické oblasti vymezené v ZÚR KHK. Správní území obce náleží do území
s vyváženým rozvojovým potenciálem.
b.2.3) Území s vyváženým rozvojovým potenciálem
Územní vymezení:
Území obcí, které nejsou zahrnuty v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech.
Úkoly pro územní plánování:
vymezovat plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských zdrojů především v
zastavěném území a v bezprostřední vazbě na něj a v území s odpovídajícími podmínkami dopravní obslužnosti;
pro tyto účely přednostně nově využívat území ploch přestavby,
vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti vyšších spádových center osídlení,
vytvářet územní podmínky pro dostupnost občanského vybavení každodenní potřeby, zejména zařízení
předškolní výchovy, základního školství, ambulantní zdravotní péče, sociální péče, veřejné administrativy či
maloobchodu pro obyvatele obcí,
vytvářet územní podmínky přednostně pro rozvoj drobné a řemeslné výroby, výrobních a nevýrobních služeb a
dalších ekonomických aktivit nenáročných na dopravní obslužnost a zdroje.
Vyhodnocení souladu ÚP Horní Olešnice s bodem b.2.3) stanoveným ZÚR KHK:
-

Územním plánem je podpořen ekonomický rozvoj ve stabilizovaných plochách výroby a skladování – lehký průmysl
(VL), které se nacházejí v okrajových částech jednotlivých sídel obce. Pro rozvoj těchto ploch je ÚP vymezena
zastavitelná plocha Z08, která se nachází v návaznosti na stávající zemědělský areál v jižní části Horní Olešnice. V
rámci urbanistické koncepce jsou dále vytvořeny podmínky pro umístění ekonomických aktivit v plochách smíšených
obytných (SV).
Podpora rozvoje lidských zdrojů je zajištěna zejména vymezením zastavitelných ploch smíšených obytných
(SV), které jsou vymezeny výhradně v přímé vazbě na zastavěné území obce.
Podmínky pro rozvoj občanského vybavení jsou vytvořeny umožněním rozvoje občanského vybavení
v rámci ploch smíšených obytných – venkovských (SV), které tvoří dominantní složku urbanizované části území.
Podmínky pro rozvoj drobné a řemeslné výroby jsou územním plánem zajištěny zejména její umožněním
v rámci ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch smíšených obytných - venkovských (SV).

c)

ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE
A VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

Území obce Horní Olešnice není součástí specifické oblasti vymezené PÚR ČR nebo ZÚR KHK. Z toho vyplývá, že
v řešeném území se v této souvislosti nepředpokládají zvýšené požadavky na změny.

d)

ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ
PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, OVLINUJÍCÍCH ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ, VČETNĚ PLOCH A
KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH
REZERV

d.3)

Vymezení územního systému ekologické stability
Dle ZÚR KHK do řešeného území zasahuje regionální biocentrum 1646 U Prosečného a regionální biokoridor RK 743.

(15)

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezuje pro ochranu typů biochor vyskytujících se v daném území tato
biocentra regionálního významu: …, 1646 U Prosečného (mezofilní bučinné, nivní, vodní), …
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezuje pro ochranu existujících regionálních migračních tras bioty tyto
biokoridory regionálního významu: …, RK 743, …
Úkoly pro územní plánování:
-

-

v rámci ÚP stabilizovat popř. upřesnit vymezení nadregionálních a regionálních biocenter a biokoridorů ÚSES a
doplnit jej skladebnými částmi ÚSES lokální úrovně v souladu s metodikou vymezování ÚSES tak, aby vznikl
provázaný a funkční systém; upřesnit vymezení tak, aby do plochy biocenter nebyly nadále zahrnuty plochy
aktuálně zastavěné a vymezené zastavitelné plochy,
plochy biocenter a biokoridorů vymezovat jako plochy nezastavitelné, z hlediska funkčního využití zejména jako
plochy přírodní nebo plochy vodní a vodohospodářské, případně plochy ÚSES nebo jejich části vymezit jako
plochy s překryvnou funkcí na plochách s jiným způsobem využití, a to zejména na plochách zemědělských nebo
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lesních; za podmínky zachování průchodnosti mohou být koridory překříženy plochami dopravní a technické
infrastruktury,
respektovat charakter skladebných částí ÚSES, jejich limitující parametry a stanovit podmínky pro zajištění
ekostabilizační funkce skladebných částí ÚSES, zejména:
o u ostatních RBC dbát především na zachování reprezentativnosti z pohledu zastoupení stanovišť a
cílových ekosystémů pro příslušné typy větve regionálního ÚSES a biochor a na zachování alespoň
minimální požadované výměry (stanovené individuálně podle reprezentativnosti pro typy biochor a
týkající se plochy cílových ekosystémů);
o u RBK v maximální možné míře preferovat trasování stanovišti odpovídajícími danému typu větve
regionálního ÚSES a dbát na zachování maximální přípustné délky a alespoň minimální požadované
šířky, s výjimkami úseků, kde reálné podmínky využití území vymezení v této šířce a případně ani
dodržení maximální přípustné délky neumožňují (zejm. u úseků regionálních biokoridorů (RBK)
v zastavěných územích sídel);
s výjimkou koridorů vázaných na vodní toky vymezovat a zpřesňovat nadregionální a regionální biokoridory
mimo zastavěná území a zastavitelné plochy tak, aby byla dodržena provázanost ÚSES jako celku na všech
úrovních, a zároveň tak, aby byly v co největší míře vymezeny v plochách přírodního charakteru (tj. zejména
v plochách přírodních, vodních a vodohospodářských, lesních, smíšených nezastavěného území),
při vymezování a zpřesňování skladebných částí ÚSES zohledňovat ostatní veřejné zájmy na změny v území,
do os NRBK a do RBK je třeba vložit biocentra lokálního významu tak, aby jednotlivé úseky os NRBK a RBK
nepřerušené biocentry pokud možno nepřesáhly maximální přípustnou délku,
v případě střetů s jinými zájmy na využití území, individuálně odborně posoudit vlivy eventuálních ústupků ve
vymezení ÚSES na celkovou funkčnost systému, i na funkčnost jeho jednotlivých skladebných částí,
ani přechodně, s výjimkami dále uvedenými, nelze do nefunkčních nebo částečně funkčních skladebných částí
ÚSES umisťovat funkce, které by znemožnily jejich pozdější realizaci či zabránily uvedení plochy do
požadovaného cílového stavu; všechny (i přechodné) zásahy do vymezených ploch skladebných částí ÚSES lze
provádět pouze na základě odborného posouzení a souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody,
stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES připouštět
v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat
znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení
schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině,

Vyhodnocení souladu ÚP Horní Olešnice s bodem d.3) stanoveným ZÚR KHK:
ÚP Horní Olešnice respektuje regionální biocentrum 1646 U Prosečného a regionální biokoridor RK 743 a vytváří
podmínky pro jejich ochranu. Plochy biocenter všech kategorií jsou územním plánem vymezeny jako plochy přírodní
(NP) s jednoznačně vyjádřenou prioritou ochrany přírody stanovenou podmínkami využití plochy s rozdílným
způsobem využití. Územní plán Horní Olešnice koordinuje vedení biocentra a biokoridoru s vydanou územně
plánovací dokumentací sousedních dotčených obcí – ÚP Dolní Kalná (2010) a ÚP Hostinné (2016). Označení
regionálních prvků ÚSES je v souladu se ZÚR KHK. V grafické části ÚP byl rozsah prvků ÚSES zpřesněn dle místních
podmínek na hranice parcel podle katastru nemovitostí. V řešeném území nedochází k překryvu ÚSES s takovými
plochami, které by znemožňovaly realizaci navrhovaných opatření v rámci skladebných částí ÚSES.
Vazby územního systému ekologické stability jsou územním plánem koordinovány s vydanou územně
plánovací dokumentací okolních obcí.
Stavby dopravní a technické infrastruktury jsou v území umožněny v souladu s podmínkami stanovenými
v rámci jednotlivých ploch s rozdílný způsobem využití. Pro plochy biocenter a biokoridorů, vymezené překryvnou
formou přes tyto plochy, jsou stanoveny obecné zásady, zajišťující funkčnost a ekologickou stabilitu jednotlivých
skladebných částí ÚSES.
Skladebné části ÚSES regionálního významu nejsou vymezeny v konfliktu se zjištěnými nebo
předpokládanými ložisky nerostných surovin. V kontaktu s chráněným ložiskovým územím, dobývacím prostorem a
se stávající plochou těžby nerostů (plochy NT) je trasován lokální biokoridor LK2 Ždírnický potok, přičemž ÚP
stanovuje podmínku zajištění funkčnosti biokoridoru, která je zajištěna v souvislosti s opatřeními pro realizace
plochy těžby nerostů (dočasné přeložení vodoteče).

e)

UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH
A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE

e.1)

Koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot
Do řešeného území zasahují přírodní hodnoty dle jejich definice v ZÚR KHK.

(17)

Přírodními hodnotami se na území kraje rozumí:
… ÚSES: biocentra a biokoridory nadregionálního a regionálního významu, migrační trasy živočichů v souladu
se schválenou Koncepcí ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje, …
Významné krajinné prvky,
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod, vodní zdroje.

ŽALUDA, projektová kancelář

14

Odůvodnění územního plánu Horní Olešnice – textová část

návrh pro společné jednání (§ 50)

Úkoly pro územní plánování:
-

při řešení využití území a při upřesňování tras liniových staveb v rámci vymezených koridorů hledat taková
řešení, která vyloučí, popř. budou minimalizovat, negativní vlivy především na chráněná území přírody.

Vyhodnocení souladu ÚP Horní Olešnice s bodem e.1) stanoveným ZÚR KHK:
Územní plán nevymezuje trasy liniových staveb, které by narušovaly chráněná území přírody a jiné přírodní hodnoty
v řešeném území. Do řešeného území zasahuje regionální biocentrum a regionální biokoridor, CHOPAV
Východočeská křída, významné krajinné prvky ze zákona, migračně významné území a dálkový migrační koridor.
Tyto jevy jsou územním plánem respektovány jakožto limity využití území.

e.2)

Koncepce ochrany a využití nerostných surovin
V řešeném území se nacházejí ložiska nerostných surovin, chráněné ložiskové území a dobývací prostor.

(18)

Hodnotami z hlediska ochrany a využití nerostných surovin se na území kraje rozumí plochy pro těžbu nerostných
surovin, tedy:
-

využívaná výhradní ložiska s dobývacími prostory;
nevyužívaná výhradní ložiska s dobývacími prostory, popř. dobývacími prostory s ukončenou těžbou;
nevyužívaná výhradní ložiska s chráněným ložiskovým územím;
nevyužívaná výhradní ložiska bez stanovené ochrany chráněného ložiskového území;
využívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou součástí pozemku, a u kterých byla povolena těžba na
základě územního rozhodnutí a příslušného obvodního báňského úřadu;
nevyužívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou součástí pozemku;
registrované a evidované prognózní zdroje vyhrazených a nevyhrazených nerostů.

Úkoly pro územní plánování:
-

vymezením ploch změn v krajině vytvářet územní předpoklady pro otvírku nových ložisek náhradou za postupně
dotěžovaná;
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu minimalizovat plochy pro dočasné a trvalé odnětí s tím, že je
třeba snížit plochy pro deponie a zároveň trvalé zábory zejména kvalitní půdy (I. a II. bonitní třídy ZPF) s těžbou
štěrkopísků s nízkými ověřenými zásobami a mocnostmi suroviny s výrazně nerentabilní efektivitou využití ve
vazbě na dopady na okolní krajinu.

Vyhodnocení souladu ÚP Horní Olešnice s bodem e.2) stanoveným ZÚR KHK:
ÚP Horní Olešnice respektuje všechny formy ochrany ložisek a ložiskových území, které se nacházejí v řešeném
území včetně dobývacího prostoru. Územní plán zohledňuje vyhlášení dobývacího prostoru v Horní Olešnici,
přičemž v jeho rozsahu vymezuje stabilizovanou plochou s rozdílným způsobem využití Plochy těžby nerostů (NT).

e.4)
(20)

Koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot
Pro ochranu a rozvoj civilizačních hodnot území se stanovují zásady v těchto dílčích oblastech:

e.4.1) Struktury osídlení
Úkoly pro územní plánování:
-

-

ve městech a obcích ve zbývajících částech území kraje (mimo výrazná polyfunkční střediska a ostatní města
s úřady obcí s rozšířenou působností) vytvářet vymezováním nových ploch změn územní podmínky především
pro rozvoj bydlení a občanského vybavení v závislosti na velikosti přirozeného spádového území a specifických
hodnotách území,
strukturu osídlení řešeného území považovat za stabilizovanou a nepřipouštět vznik nových sídel.

Vyhodnocení souladu ÚP Horní Olešnice s bodem e.4.1) stanoveným ZÚR KHK:
Vymezením stabilizovaných a zastavitelných ploch smíšených obytných (SV), ploch občanského vybavení (OV, OS)
a stanovením podmínek jejich využití územní plán respektuje historicky utvářenou sídelní hierarchii i urbanistickou
strukturu. V rámci ploch smíšených obytných jsou vytvořeny podmínky nejen pro rozvoj bydlení, ale i občanského
vybavení, rekreace, nerušící výroby ad. Rozsah zastavitelných ploch byl vymezen s ohledem na demografické
předpoklady obce, její pozici ve struktuře osídlení a další podmínky. Územním plánem nejsou zakládána nová sídla.

e.4.4) Ekonomické základny
Úkoly pro územní plánování:
-

na území kraje mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy vytvářet vymezováním ploch změn územní předpoklady
pro stabilizaci a rozvoj ekonomických odvětví, vycházející především z místních surovinových zdrojů a
předpokládané nabídky pracovních příležitostí,
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při upřesňování ploch vymezených zásadami a dalších zastavitelných ploch pro podporu ekonomického rozvoje
zajistit koordinaci podmínek jejich využití s cílovými charakteristikami krajiny, vymezenými pro jednotlivé
oblasti se shodným typem krajiny,
při vytváření územních předpokladů pro zabezpečení optimálního využívání území kraje pro zemědělství
a lesnictví a při rozhodování o změnách charakteru zemědělské a lesnické produkce s nadmístními dopady do
území vždy zajistit koordinaci s cílovými charakteristikami krajiny, vymezenými pro jednotlivé oblasti se
shodným typem krajiny.

Vyhodnocení souladu ÚP Horní Olešnice s bodem e.4.4) stanoveným ZÚR KHK:
Stávající výrobní plochy jsou územním plánem stabilizovány. Rozvoj výroby je ÚP Horní Olešnice podpořen
vymezením zastavitelné plochy pro výrobu a skladování - lehký průmysl (Z08), která je v přímé návaznosti na
stávající výrobní areál jižně od Horní Olešnice. Polyfunkční využívání osídlení ve vztahu k hospodářskému rozvoji je
dále umožněno v rámci ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch smíšených obytných – venkovských (SV).
Územním plánem je respektován krajinný ráz území dle charakteristiky v ZÚR KHK. Celková koncepce rozvoje
území obce Horní Olešnice vychází z hodnot a charakteristických znaků krajiny v řešeném území, respektuje
historicky utvářené krajinné prostředí, skladbu a poměr funkcí v krajině a vzájemné vazby mezi sídly v širším okolí a
krajinou. Výrobní aktivity jsou situovány v přímé vazbě na zastavěné území, stávající plochy výroby a ve vazbě na
stávající systémy dopravní a technické infrastruktury.

f)
(21)

STANOVENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJIN, VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO JEJICH
ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezuje pro zachování a rozvoj hodnot vzniklých spolupůsobením
přírodních a lidských vlivů, jejichž výsledkem je jedinečný krajinný ráz, tyto oblasti a podoblasti:

Horní Olešnice je dle ZÚR KHK součástí oblasti krajinného rázu 3 – Podkrkonoší. V rámci oblastí krajinného rázu jsou stanoveny
cílové charakteristiky jednotlivých oblastí se shodným typem krajiny. Na území obce Horní Olešnice převažuje lesozemědělský
typ krajiny, přičemž z jihovýchodu do řešeného území okrajově zasahuje lesní krajinný typ.
Úkoly pro územní plánování:
-

-

Identifikovat či upřesnit na území pozitivní znaky krajinného rázu, stanovit podmínky pro jejich ochranu zejména
vhodným rozmístěním ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením regulativů omezujících výšku, popř.
plošný rozsah staveb,
zajistit ochranu pozitivních znaků krajinného rázu oblastí a podoblastí krajinného rázu, měřítka a struktury
krajiny a to včetně pozitivních vztahů v území zvenčí, zejména:
o věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umisťování výškově či plošně dominantních staveb či
zařízení, jež mohou způsobit vizuální znehodnocení typických průhledů z prostoru uvnitř exponovaných
území na okolní scenérie nebo krajinné scény uvnitř exponovaného území,
o v rámci koncepce uspořádání krajiny vymezit místa krajinného rázu v řešeném území, charakterizovat
tato místa a stanovit podmínky k zajištění ochrany pozitivních hodnot krajinného rázu daného místa.

pro lesozemědělskou krajinu:
zachovat vyvážený vztah urbanizovaného prostoru, zemědělské půdy, lesních porostů a přírodních ploch,
minimalizovat negativní zásahy do ZPF a PUPFL, omezit zábor těchto pozemků na nezbytně nutnou míru,
vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj lesních porostů s přirozeným složením a dalších ekosystémů přírodního
charakteru z důvodu zvýšení ekologické stability a biologické diverzity krajiny a zlepšení vodního režimu krajiny,
respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a stanovit podmínky pro jejich doplnění hmotově
a tvarově vhodnými stavbami,
rozvoj cestovního ruchu navrhovat ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování
a intenzifikaci chatových lokalit,
rekreační zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnost krajiny,
vytvářet územní podmínky pro ochranu kompaktních lesních horizontů před narušením nevhodnými stavbami,
zejména vertikálními a liniovými a to i v dálkových pohledech.
pro lesní krajinu:
minimalizovat negativní zásahy do PUPFL, omezit zábor těchto pozemků na nezbytně nutnou míru,
vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj lesních porostů s přirozeným složením a dalších ekosystémů přírodního
charakteru z důvodu zvýšení ekologické stability a biologické diverzity krajiny a zlepšení vodního režimu krajiny,
rozvoj cestovního ruchu navrhovat ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a
intenzifikaci chatových lokalit a kapacitních rekreačních zařízení,
respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a stanovit podmínky pro jejich doplnění hmotově
a tvarově vhodnými stavbami,
vytvářet podmínky pro ochranu kompaktních lesních horizontů před narušením nevhodnými stavbami, zejména
vertikálními a liniovými a to i v dálkových pohledech.
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návrh pro společné jednání (§ 50)

Územní plán naplňuje uvedené úkoly pro územní plánování zejména jednoznačně stanovenou koncepcí uspořádání
krajiny a zároveň stanovenými podmínkami využití jednotlivých ploch s RZV v nezastavěném území.
ÚP respektuje zařazení řešeného území mezi charakteristické krajinné celky a cílové charakteristiky
krajiny, stanovené v ZÚR KHK. V rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, na něž je bezvýhradně
členěno území obce, jsou v ÚP Horní Olešnice stanoveny podmínky prostorového uspořádání včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu (charakter a struktura zástavby, maximální výška zástavby ad.).
Zastavitelné plochy jsou dominantně vymezeny na pozemcích ZPF, přičemž jsou majoritně lokalizovány
mimo vysoce kvalitní půdy, zahrnuté v nejvyšších třídách ochrany ZPF. Dopad řešení ÚP na PUPFL je minimální.

g)

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÍ ASANAČNÍCH ÚZEMÍ, PRO KTERÉ LZE RÁVA
K POZEMKŮ A STAVBÁM VYVLASTNIT

(22)

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezuje tato veřejně prospěšná opatření:

ZÚR KHK vymezují v souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) veřejně
prospěšná opatření, pro jejichž uskutečnění lze práva k dotčeným pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit. V řešeném
území se jedná o regionální prvky ÚSES: regionální biocentrum 1646 U Prosečného a regionální biokoridor RK 743.
Úkoly pro územní plánování:
v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí stabilizovat, zpřesňovat a územně koordinovat vymezený
systém ÚSES.
Územní plán stabilizuje, zpřesňuje a územně koordinuje vymezený systém ÚSES nadmístního významu. Územním
plánem byla v souladu s nadřazenou dokumentací a dalšími podklady vymezena následující veřejně prospěšná
opatření (VPO):
VU1 – 1646 U Prosečného
VU2 – RK 743
-

h)

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S PŘIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY A
ROZVOJE SÍDELNÍ STRUKTURY
Kód
obce

Název
obce
1

Územní
příslušnost
2

579271

Horní
Olešnice

UVRP

(23)

Dopravní
infrastrukt.
3

Technická
infrastrukt.
4

Rozvojové
plochy
5

Protipovodňová
Ochrana, LAPV
6

ÚSES
7
1646 U
Prosečného,
RK743

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje stanoví následující požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti
dotčených obcí (sloupec 1 tabulky):
zastavitelné plochy umisťovat především ve vazbě na zastavěné území
Zastavitelné plochy jsou územním plánem vymezeny výhradně ve vazbě na zastavěné území.
při pořizování územních plánů respektovat a zohlednit priority územního plánování, stanovené v kapitole a)
Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
Podrobné vyhodnocení souladu ÚP s prioritami územního plánování kraje je uvedeno v oddílu a) této kapitoly.
zpřesnit a územně stabilizovat plochy a koridory dopravní (sloupec 3 tabulky) či technické (sloupec 4 tabulky)
infrastruktury, rozvojové plochy (sloupec 5 tabulky), plochy pro protipovodňovou ochranu území a pro LAPV
(sloupec 6 tabulky) a prvky územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu
(sloupec 7 tabulky)
Územní plán v řešeném území zpřesňuje vymezení skladebných částí ÚSES regionálního významu a jejich vymezení
koordinuje na hranicích řešeného území s územně plánovací dokumentací sousedních dotčených obcí.

Územní plán Horní Olešnice respektuje limity vyplývající pro řešené území ze ZÚR KHK, jedná se zejména o:
-

-

Skladebné části ÚSES regionálního významu
o Regionální biocentrum 1646 U Prosečného, regionální biokoridor RK 743
CHOPAV Východočeská křída
Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně
Lokality nerostných surovin
o CHLÚ Horní Olešnice I., Horní Olešnice II.
o Bilancovaná ložiska výhradní Horní Olešnice 1, Horní Olešnice 2, Dolní Olešnice
o Prognózní zdroj neschválený – ostatní Horní Olešnice, Horní Olešnice 1
o Dobývací prostor Horní Olešnice
Migračně významné území
Radiové směrové spoje
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3.3

návrh pro společné jednání (§ 50)

Vyhodnocení souladu územního plánu s rozvojovými dokumenty a programy na území
Královéhradeckého kraje

Řešené území je součástí Královéhradeckého kraje, pro který byly zpracovány mimo jiné následující koncepční
dokumenty:
-

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (2014)
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 – 2020
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014–2020 (2015)
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 2004 (ve znění pozdějších aktualizací)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje (dílčí pozdější aktualizace a navazující dokumenty
– např. Plán nadregionálního a regionálního ÚSES 2010)
Územní studie krajiny Královéhradeckého kraje (2018)
Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje (2003)
Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016–2025
Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje (2004)
Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje (2003)
Generel silniční dopravy Královéhradeckého kraje (2009)
Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje (2009)
Územně analytické podklady ORP Hradec Králové
Územně analytické podklady SO ORP Trutnov (aktualizace 2016)
Program rozvoje obce Horní Olešnice 2017–2027
Strategie rozvoje území Společenství obcí Podkrkonoší pro období 2007 – 2013 (2008)
Strategie rozvoje území Svazku obcí Jestřebí hory pro období 2007 – 2013 (2008)

Řešeného území se mohou v rámci těchto strategických a rozvojových dokumentů dotýkat zejména opatření týkající
se rozšíření nabídky a přístupnosti různých forem a typů bydlení, zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury, rozvoj
mimoprodukční funkce zemědělství, péče o krajinu a její složky.
Územním plánem jsou respektovány požadavky a základní strategické cíle a směry výše uvedených koncepčních
dokumentů. V případě, že z některého z těchto dokumentů vyplývá pro ÚP konkrétní požadavek, je zohledněn v příslušné
kapitole ÚP.

3.4

Vyhodnocení souladu s Územní studií krajiny Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pořídil Územní studii krajiny
Královéhradeckého kraje ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů. Územní studie krajiny má dvě části – Analytickou a Návrhovou. Analytická část byla
pořízena ve II. pololetí roku 2017 a návrhová v I. pololetí roku 2018. Územní studie Krajiny Královéhradeckého kraje byla
dokončena v červnu 2018 a schválena dne 2. 7. 2018.
Obsahem územní studie je vymezení vlastních krajin pro celé správní území Královéhradeckého kraje ve smyslu
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o krajině č. 13/2005 Sb. m. s. na základě provedené analýzy
při zohlednění veškerých zájmů v krajině a stanovení jejich cílových charakteristik (cílových kvalit) včetně podmínek pro jejich
zachování nebo dosažení. Územní studie posuzuje stav krajiny Královéhradeckého kraje (minulý, současný, budoucí) s cílem
vymezit její hodnoty a potenciály, identifikovat problémy a limity jejího využívání.
Dle studie zasahuje řešené území do typů vlastní krajiny „3 Hostinsko“ a „10 Zvičinsko-kocléřovský hřbet“. Řešení
ÚP Horní Olešnice nenarušuje hodnoty řešeného území, které uvádí studie, ani neovlivňuje charakteristiku uvedeného typu
vlastní krajiny.
Území obce Horní Olešnice je v územní studii (ÚS) řešeno v následujících souvislostech (citace z ÚS kurzívou)
Celkový charakter vlastní krajiny - potenciály
-

Vodohospodářský – je zastoupen spíše lokálně v několika oblastech Hostinska. Na území obcí Borovnice,
Borovnička, Dolní Kalná, Dolní Olešnice, Horní Olešnice, Hostinné, Prosečné, Rudník, Vrchlabí z důvodu pozitivní
vodní bilance. Na území obcí Dolní Olešnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Mladé Buky, Mostek, Trutnov z důvodu
vysoké retence.

Jevy s možností ovlivnění přírodních hodnot krajiny, jevy a činnosti ohrožující kvalitu přírodních a krajinných hodnot
-

-

Zátěž území těžbou nerostných surovin – Potenciální rizika spojená s těžbou na doposud nevyužívaných
výhradních ložiscích Dolní Olešnice, Horní Olešnice 1, Horní Olešnice 2, Vestřev a dosud nevyužívaných
nevýhradních ložiscích Chotěvice – Hanušův kamenolom (vlivy důlní činnosti na zemský povrch způsobené
hlubinnou těžbou).
Zastavěná území obcí nedostatečně chráněná před povodní – Čermná, Dolní Kalná, Dolní Olešnice, Horní
Olešnice, Hostinné, Chotěvice, Pilníkov, Prosečné, Rudník, Vlčice.
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návrh pro společné jednání (§ 50)

Kód cílové kvality krajiny v řešeném území = 03/2
Cílová kvalita:
-

Krajina s dochovanou historickou sídelní, urbanistickou a krajinnou strukturou se zachovanými výraznými
fragmenty původního členění lineární lánové plužiny.

Návrh úkolů územního plánování pro ÚPD obcí pro zachování a dosažení cílových kvalit a eliminaci potenciálně
negativních vlivů na krajinu
-

-

Při zpracování ÚP obcí Pilníkov, Vlčice, Čermná, Rudník, Prosečné, Dolní Olešnice, Horní Olešnice a Dolní Kalná
nebo jejich změn, při vymezování zastavitelných ploch a stanovení podmínek pro jejich využití se zabývat
otázkou ochrany dochované historické sídelní, urbanistické a krajinné struktury se zachovanými výraznými
fragmenty původního členění lineární lánové plužiny.
Při zpracování ÚP obcí Čermná, Dolní Kalná, Dolní Olešnice, Horní Olešnice, Hostinné, Chotěvice, Mladé Buky,
Pilníkov, Prosečné, Rudník, Vlčice a Trutnov nebo jejich změn se zabývat otázkou protipovodňové ochrany před
říčními povodněmi i ve vazbě na koncepci uspořádání krajiny, při využití jejího přirozeného potenciálu s cílem
omezení vzniku povodní a tlumení jejich průběhu (např. revitalizace vodního toku nebo nivy, řízené rozlivy,
poldry, systém zeleně, protierozní opatření, meliorace, zalesnění/zatravnění

Územní plán Horní Olešnice respektuje klasifikaci krajiny řešeného území dle ÚS krajiny Královéhradeckého kraje.
Stávající krajinná struktura je územním plánem respektována a chráněna v rámci koncepce uspořádání krajiny a
akcentována stanovenými podmínkami využití ve vymezených plochách s rozdílným způsobem využití. Územním
plánem jsou vytvořeny podmínky pro ochranu dochované historické sídelní, urbanistické a krajinné struktury v
území. Protipovodňová ochrana je zakotvena v ÚP Horní Olešnice v rámci kapitoly 5.5 Ochrana před povodněmi
výrokové části územního plánu. Realizace protipovodňových opatření je územním plánem podpořena jejich
umožněním v rámci přípustného či podmíněně přípustného využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
Současně územní plán stanovuje zásadu podporovat realizaci protipovodňových a revitalizačních opatření v krajině
v rámci koncepce rozvoje území obce, jakož i v koncepci uspořádání krajiny.

4

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY
JEJICH VYMEZENÍ
Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1 c)
Zpracovává projektant.

Územní plán Horní Olešnice nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách
územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

5

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT
V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4 b)
Zpracovává projektant.

Soulad s cíli a úkoly územního plánování tak, jak je stanovují §§ 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Pro ÚP Horní Olešnice vyplývají
zejména následující cíle a úkoly územního plánování.

5.1
(1)

Soulad s cíli územního plánování
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území a uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území bezvýhradným členěním území obce
na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití, stanovením podmínek plošného a prostorového uspořádání a
vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch. Těmito kroky je rovněž podpořena rovnováha podmínek pro
konsolidaci jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území.
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(2)

návrh pro společné jednání (§ 50)

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Předpoklady pro udržitelný rozvoj území jsou v územním plánu zajištěny v několika úrovních. Základním
předpokladem komplexního řešení účelného využití a prostorového uspořádání území je koordinace prací a
vzájemná spolupráce projektantů speciálních částí územního plánu zejména v oblastech dopravního řešení,
infrastrukturních vazeb, sociální geografie, ochrany přírody a krajiny, ekonomiky, atd. Při vymezování ploch
s rozdílným způsobem využití jsou analyzovány charaktery jednotlivých míst a lokalit, definovány jejich vzájemné
vztahy a predikovány činnosti (funkce), které se v nich odehrávají nebo mohou odehrávat. Obecně prospěšného
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území je dosaženo kvalifikovanou analýzou společenského a
hospodářského potenciálu území a její využití při formulaci celkové koncepce rozvoje území obce.

(3)

Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území,
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona
a zvláštních právních předpisů.
Požadavek se týká účasti orgánů územního plánování v procesu pořízení Územního plánu Horní Olešnice.
Vyhodnocení souladu bude doplněno na základě projednání Návrhu ÚP Horní Olešnice v kapitole 20 Vyhodnocení
souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

(4)

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
Územní plán primárně specifikuje hodnoty území (kompaktní strukturu sídel, systémy veřejné infrastruktury,
sociální konzistenci apod.) a následně určuje podmínky pro jejich ochranu a rozvoj. Za podstatu územního plánu lze
označit základní členění území na zastavěné území, zastavitelné plochy a nezastavěné území. Stanovením podmínek
plošného a prostorového uspořádání vymezených ploch je zabezpečeno hospodárné využívání zastavěného území
a zajištěna ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Rozsah zastavitelných ploch vymezených
územním plánem odpovídá rozvojovému potenciálu území a míře využití zastavěného území.

(5)

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a
informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené
stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v
nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu
výslovně nevylučuje.
Územní plán nevylučuje možnost umisťovat v nezastavěném území stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v § 18
odst. 5 zejména z důvodu zajištění odpovídajících podmínek pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu
nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. Jedním ze základních cílů územního plánu
je zlepšení podmínek pro využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu, spočívající v možnosti
umístit v něm například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra apod.

(6)

Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich
dosavadní užívání.
Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití zahrnujících nezastavitelné pozemky jsou v územním plánu
formulovány s ohledem na možnost umístit na nich technickou a dopravní infrastrukturu způsobem, který
neznemožní jejich dosavadní užívání.

5.2

Soulad s úkoly územního plánování

(1)

Úkolem územního plánování je zejména:

1

zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
V rámci přípravných prací na územním plánu byly podrobně analyzovány veškeré dostupné podklady a informace o
území. Zásadním podkladem (zdrojem) pro zjištění a posouzení stavu území byly územně analytické podklady ORP
Trutnov, resp. jejich úplná aktualizace z roku 2016, zahrnující podrobně a kvalifikovaně zpracovaný rozbor
udržitelného rozvoje území. Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území byly identifikovány a potvrzeny na základě
vlastního průzkumu projektanta, konzultací s představiteli obce a studiem relevantních podkladů.
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2

návrh pro společné jednání (§ 50)

stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území,
Koncepce rozvoje území obce včetně urbanistické koncepce reagují na výstupy rozboru udržitelného rozvoje území
zpracovaného v rámci ÚAP a jsou stanoveny s ohledem na další identifikované hodnoty území, zejména s ohledem
na stabilizovanou urbanistickou strukturu sídla, typologii krajiny, přírodní podmínky apod.

3

prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika
s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a
na její hospodárné využívání,
Rozsah změn v území je v územním plánu stanoven na základě vyhodnocení jejich potřeby. Zastavitelné plochy jsou
vymezeny s cílem posílit vyváženost složek udržitelného rozvoje a s ohledem na předpokládaný demografický vývoj,
polohu a význam obce v rámci sídelní struktury a její strategické cíle a rozvojovou strategii obce. Veřejný zájem na
jejich provedení, přínosy, problémy a rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a její hospodárné využívání byly při jejich vymezování zohledněny.

4

stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho
změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství,
Územní plán určuje požadavky na využívání a prostorové uspořádání území v mezích stavebního zákona. V rámci
podmínek prostorového uspořádání jsou stanoveny základní požadavky na výškovou hladinu, intenzitu, charakter a
strukturu zástavby zohledňující aktuální trendy v oblasti architektury a urbanismu.

5

stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na
stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území,
Pro nově realizovanou zástavbu jsou územním plánem stanoveny obecné podmínky pro zachování charakteru
celkové urbanistické struktury, zejména požadavky na prostorové uspořádání území se stanovením podmínek pro
novou výstavbu.

6

stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
Na základě vyhodnocení stavu a vývoje území, rozsahu vymezených zastavitelných ploch, intenzity využití
zastavěného území a s ohledem na hodnoty území, není pořadí změn v území (etapizace) v územním plánu
stanovena.

7

vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
Územní plán preferuje pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků realizaci přírodě blízkých opatření. Zejména v plochách v nezastavěném území je v rámci přípustného
využití doporučeno provádět protierozní, protipovodňová a ochranná opatření nestavební povahy.

8

vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
Územní plán vytváří podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn zejména v rámci
urbanistické koncepce. Záměrem je vyloučení monofunkčních ploch umožňujících umísťování a provozování
omezeného spektra staveb a činností. Snahou je naopak v jednotlivých plochách umožnit co nejširší způsoby využití
a tím posílit resistenci celkové koncepce proti důsledkům náhlých hospodářských změn.

9

stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního
ruchu,
Stanovením podmínek plošného a prostorového uspořádání v zastavěném území a zastavitelných plochách je
deklarována jednoznačná podpora obnovy a rozvoje sídelní struktury a kvalitního bydlení.

10

prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny
v území,
ÚP respektuje tento úkol především v rámci urbanistické koncepce, která klade mimořádný důraz na bezprostřední
návaznost zastavitelných ploch na zastavěné území. Tím je minimalizována finanční, časová, realizační náročnost
napojení těchto ploch na veškerou veřejnou infrastrukturu.

11

vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
Požadavky civilní ochrany jsou územním plánem zohledněny. Konkrétní informace k civilní ochraně ve vztahu
k řešení ÚP Horní Olešnice jsou uvedeny v kapitole 23.11 Civilní obrana, obrana státu, požární ochrana a další
specifické požadavky.

12

určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
Územním plánem nejsou konkrétní asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy určeny. V zastavěném území jsou
zejména v rámci přípustného a podmíněně přípustného využití jednotlivých ploch umožněny nekolidující změny
způsobu využívání.
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13

návrh pro společné jednání (§ 50)

vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a
navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy umožňující umisťovat záměry vyvolávající negativní vlivy na území.
V případě realizace takových záměrů ve stabilizovaných plochách, bude postupováno v souladu se zvláštními
právními předpisy zejména na úsecích ochrany veřejného zdraví, přírody a krajiny a památkové péče.

14

regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
Územní plán reguluje v řešeném území rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, respektive pro těžbu
nerostných surovin, přičemž plochu, umožňující dobývání nerostných surovin (plocha těžby nerostů NT) zpřesňuje
pouze v rozsahu stanoveného dobývacího prostoru Horní Olešnice. Další plochy pro využívání přírodních zdrojů ve
smyslu nerostných surovin nejsou územním plánem vymezeny a na základě § 18 odst. 5 stavebního zákona je těžba
nerostů v řešeném území mimo plochu dobývacího prostoru vyloučena. Regulovaný rozsah využívání ostatních
přírodních zdrojů (půdy, vody, energií atd.) je územním plánem umožněn v rámci příslušných ploch s rozdílným
způsobem využití.

15

uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče,
Na zpracování ÚP se podílel multidisciplinární tým odborníků. Byly uplatňovány poznatky zejména z výše
uvedených oborů, ale i dalších technických, přírodovědných a humanitních disciplín. Současně byly přiměřeně
aplikovány metodické podklady zpracované na úrovni zainteresovaných resortů a výsledky a závěry analytické
činnosti. Územní plán Horní Olešnice byl zpracován na podkladě metodických doporučení, odborných publikací
v oblasti urbanismu a územního plánování, a také se zohledněním dosavadní judikatury v oblasti územního
plánování.

(2)

Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi
stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti.
Vyhodnocení vlivů ÚP Horní Olešnice na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno s ohledem na stanovisko
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, viz. kapitola 25 Odůvodnění ÚP Horní Olešnice.

6

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4 c)
Zpracovává projektant v rozsahu jím navrhovaných částí.

Územní plán Horní Olešnice je zpracován a pořízen v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon č. 183/2006 Sb.“ nebo „stavební zákon“), a jeho
prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) a 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“).
-

-

-

-

-

Zastavěné území je územním plánem vymezeno v souladu s § 2 odst. 1 písm. d) a § 58 Zákona č. 183/2006 Sb.
a v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. a) Vyhlášky č. 500/2006 Sb.);
územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového
uspořádání (urbanistická koncepce) v souladu s § 43 Zákon 183/2006 Sb., příloha č. 7, část I., odst. 1, písm. b), c)
Vyhlášky č. 500/2006 Sb.;
územní plán vymezuje zastavitelné plochy v souladu s § 2 odst. 1 písm. j), § 18 odst. 4, § 43 odst. 1 Zákona
č. 183/2006 Sb.;
územní plán stanovuje koncepci veřejné infrastruktury v souladu s § 2 odst. 1 písm. k) bod 1, bod 2, bod 3, bod 4 Zákona
č. 183/2006 Sb. (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanské vybavení veřejné infrastruktury, veřejná
prostranství;
územní plán stanovuje koncepci 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 apod. v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. e) Vyhlášky č. 500/2006 Sb.;
územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s § 4 až §19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. a dále je
územním plánem vymezena jiná plocha s rozdílným způsobem využití (plocha zeleně – přírodního charakteru) než je
stanoveno v § 4 až §19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. v souladu s § 3 odst. 4 Vyhlášky 501/2006 Sb.;
územní plán stanovuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. f)
Vyhlášky č. 500/2006 Sb. a § 3 až 19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 18 odst. 5 Zákona č. 183/2006 Sb.;
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územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1,
písm. g) Vyhlášky č. 500/2006 Sb. a v souladu s § 170 Zákona č. 183/2006 Sb.;
obsahová struktura textové části územního plánu je v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 7, část I., odst.
1, písm. j) Vyhlášky č. 500/2006 Sb.;
grafická část územního plánu je zpracována v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 3 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., § 13 odst.
2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.;
v textové části odůvodnění územního plánu je vyhodnocen soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem v souladu s § 53 odst. 4 písm. a) Zákona č. 183/2006 Sb.;
v textové části odůvodnění územního plánu je vyhodnocen soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území
v souladu s § 53 odst. 4 písm. a) Zákona č. 183/2006 Sb.;
v textové části odůvodnění územním plánu je zpracováno komplexní zdůvodnění přijatého řešení v souladu s § 53 odst.
5 písm. e) Zákona č. 183/2006 Sb.;
v textové části odůvodnění územního plánu je vyhodnoceno účelné využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch v souladu s § 53 odst. 5 písm. f) Zákona č. 183/2006 Sb.;
v textové části odůvodnění územního plánu je vyhodnocena koordinace využívání území z hlediska širších územních
vztahů v souladu s přílohou č 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.;
v textové části odůvodnění územního plánu je vyhodnoceno splnění požadavků zadání v souladu s přílohou č. 7, část II.,
Vyhlášky č. 500/2006 Sb.;
v textové části odůvodnění územního plánu jsou vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaných řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa v souladu s přílohou č 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.;
obsahová struktura textové části odůvodnění územního plánu je v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., přílohou č. 7,
část II., Vyhlášky č. 500/2006 Sb.;
grafická část odůvodnění územního plánu je zpracována v souladu s přílohou č. 7, část II., odst. 2 Vyhlášky č. 500/2006
Sb. a § 2 písm. b) Vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Soulad Územního plánu Horní Olešnice s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů lze mimo jiné
dokladovat také na vlastní dokumentaci a průběhu jejího pořizování.

7

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4 d)
Zpracovává projektant (soulad se zvláštními právními předpisy) společně s pořizovatelem.

7.1

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů je provedeno v příslušných kapitolách textové části
Odůvodnění ÚP Horní Olešnice.

7.2

Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporu
Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednávání.

8

VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53 ODST. 4 PÍSM. A) AŽ D)
STAVEBNÍHO ZÁKONA
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4 d)
Zpracovává pořizovatel.
Bude doplněno pořizovatelem.
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VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1 b)
Zpracovává projektant.

Územní plán Horní Olešnice je vypracován na základě zadání zpracovaného pořizovatelem územního plánu
(MěÚ Trutnov, Odbor rozvoje a majetku města). Zadání ÚP Horní Olešnice bylo schváleno usnesením č. 7/5/2014
zastupitelstvem obce Horní Olešnice dne 22. 9. 2014.
Jednotlivé požadavky ze schváleného zadání územního plánu byly v ÚP Horní Olešnice respektovány následujícím
způsobem:
a.

požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu,
včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní
struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na
požadavky na:
1.

urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na
prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch,

1.1

Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje

Územní plán řeší požadavky vyplývající z PÚR ČR. Obec není součástí rozvojových os či oblastí nebo specifických
oblastí vymezených PÚR ČR. Pro řešené území z PÚR ČR vyplývá respektování republikových priorit územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Podrobné vyhodnocení souladu územního plánu s těmito
prioritami je součástí příslušné kapitoly odůvodnění územního plánu (3.1 Soulad územního plánu s Politikou
územního rozvoje).
1.2

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem

Územní plán řeší požadavky vyplývající ze ZÚR KHK. Obec není součástí rozvojových os či oblastí nebo specifických
oblastí vymezených ZÚR KHK. Pro řešené území ze ZÚR KHK vyplývá respektování priorit územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území a naplňování úkolů pro územní plánování stanovených pro dílčí body, týkající
se řešeného území. Podrobné vyhodnocení souladu ÚP Horní Olešnice s prioritami územního plánování a s úkoly
stanovenými pro body týkající se řešeného území je součástí příslušné kapitoly odůvodnění územního plánu
(3.2 Soulad územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem).
1.3

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení
v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů

Požadavky, vyplývající z ÚAP Trutnov (úplná aktualizace k prosinci 2016) pro obec Horní Olešnice, jsou promítnuty
do celkové koncepce rozvoje území obce i do dílčích koncepcí v oblastech dopravní a technické infrastruktury,
uspořádání krajiny a ochrany a rozvoje hodnot území. Při vymezování zastavitelných ploch byly územním plánem
respektovány a zohledněny hodnoty a limity využití území vyplývající z územně analytických podkladů.
1.4

Požadavky na rozvoj obce

Vzhledem k tomu, že obec nemá doposud platnou územně plánovací dokumentaci, byla v rámci tvorby ÚP Horní
Olešnice posouzena zejména jednotlivá řešení navrhovaná v ostatních dostupných podkladech (Urbanistická studie
Horní Olešnice, Urbanistická studie Ždírnice, PRVK apod.). V souladu s cíli a úkoly územního plánování, požadavky
vyplývajícími ze Zadání ÚP Horní Olešnice, nadřazenou územně plánovací dokumentací a s ohledem na rozvojové
předpoklady obce a aktuální požadavky na změny v území byla navržena koncepce zajišťující podmínky pro novou
výstavbu a rozvoj obce.
1.5

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

Urbanistická koncepce je formulována s cílem koordinovat všechny složky v území. Struktura ploch a podmínky
plošného a prostorového uspořádání jsou navrženy s ohledem na vyhlášku č. 501/2006 Sb. Územní rozvoj je
soustředěn do míst s vazbou na urbanizované plochy a veřejnou vybavenost. Ve volné krajině nejsou vytvářena
nová sídla a samoty. Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití byly stanoveny podmínky prostorového
uspořádání.
Krajina je v územním plánu považována za stabilizovanou. Realizace opatření vedoucích k obnově krajinné
zeleně a ke zvyšování zejména ekologické stability a retenčních schopností krajiny je umožněna ve stanovených
podmínkách využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
Územní plán vymezil a zpřesnil skladebné části ÚSES v měřítku ÚP, přičemž vycházel z nadřazených
územně plánovacích dokumentací, podkladů a metodik pro vymezování ÚSES. Skladebné části ÚSES byly územním
plánem rovněž vymezeny jako veřejně prospěšná opatření za účelem usnadnění jejich realizace.
Návrh územního plánu nevymezuje nové zastavitelné plochy ve volné krajině. Respektovány jsou
jednotlivé prvky krajiny, které jsou vymezeny jako plochy s rozdílným způsobem využití. V rámci vymezených ploch
smíšených nezastavěného území (NS) je umožněno realizovat revitalizační a ekostabilizační plochy v krajině. Územní
plán klade důraz na prostupnost krajiny.
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Územní plán člení řešené území na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití – hlavní, přípustné,
podmíněně přípustné a nepřípustné. Jednotlivá využití jsou stanovena v kapitole 6 textové části ÚP Horní Olešnice.
1.6

Požadavky na urbanistickou koncepci

Urbanistická koncepce je formulována s cílem koordinovat všechny složky v území. Struktura ploch a podmínky
plošného a prostorového uspořádání jsou navrženy s ohledem na vyhlášku č. 501/2006 Sb. Územní rozvoj je
soustředěn do míst s vazbou na urbanizované plochy a veřejnou vybavenost. Ve volné krajině nejsou vytvářena
nová sídla a samoty. Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití byly stanoveny takové podmínky
prostorového uspořádání, aby byl zachován stávající charakter zástavby (stávající výšková hladina, nevymezení
nových stavebních dominant).
1.7

Hodnoty využití v řešeném území

Územním plánem jsou respektovány veškeré urbanistické a kulturní, přírodní a krajinné a technické a civilizační
hodnoty v řešeném území a stanoveny podmínky pro jejich ochranu.
1.8

Urbanistické a kulturní hodnoty

Územní plán Horní Olešnice respektuje památkově a urbanisticky hodnotné objekty v obci. V řešeném území se
jedná se zejména o objekty zařazené do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, architektonicky
cenné stavby a území s archeologickými nálezy dle Státního archeologického seznamu ČR. Konkrétní přehled
objektů a forma jejich ochrany jsou uvedeny v příslušných kapitolách textové části Odůvodnění ÚP Horní Olešnice.
Lokalizace jednotlivých památkově hodnotných objektů je patrná z grafické části Odůvodnění ÚP Horní Olešnice.
1.9

Přírodní a krajinné hodnoty

Územním plánem jsou respektovány přírodní hodnoty v řešeném území. Jedná se zejména o prvky územního
systému ekologické stability a polohu jihovýchodní části území v CHOPAV Východočeská křída. Konkrétní přehled
přírodních a krajinných hodnot a forma jejich ochrany jsou uvedeny v příslušných kapitolách textové části
Odůvodnění ÚP Horní Olešnice. Lokalizace prvků ÚSES, poloha části území v CHOPAV Východočeská křída a další
přírodní a krajinné hodnoty jsou patrné z grafické části ÚP Horní Olešnice.
1.10 Technické a civilizační hodnoty
Územním plánem jsou respektovány technické a civilizační hodnoty v řešeném území. Jedná se zejména dopravní
a technickou infrastrukturu, památkově hodnotné objekty, plochy vhodné pro rekreaci apod. Územním plánem je
stabilizována silniční síť, cyklistické a turistické trasy, stejně jako veškeré v současnosti provozované systémy
technické infrastruktury v území. Podrobné koncepce dopravní a technické infrastruktury jsou uvedeny
v příslušných kapitolách textové části Odůvodnění ÚP Horní Olešnice. Znázornění prvků technických a civilizačních
hodnot je rovněž obsahem grafické části územního plánu.
1.11 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
V rámci koncepce ochrany a rozvoje hodnot území jsou respektovány historické, kulturní, urbanistické a přírodní
hodnoty. Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro ochranu památkově hodnotných objektů, lokalit
s archeologickými nálezy, historicky vytvořené struktury sídel, ploch zeleně a veřejných prostranství v zastavěném
území, významných krajinných prvků, skladebných částí ÚSES, zemědělského a lesního půdního fondu a dalších.
Nemovité kulturní památky, archeologické lokality a další objekty v památkovém zájmu jsou zaneseny do
grafické části Odůvodnění ÚP Horní Olešnice (koordinační výkres).
Při návrhu zastavitelných ploch byla zohledněna ochrana zemědělského půdního fondu, zejména půd
nejvyšších tříd ochrany ZPF. Zastavitelné plochy byly vymezovány v přímé návaznosti na zastavěné území a na
technickou a dopravní infrastrukturu.
ÚP jsou respektovány jednotlivé skladebné části ÚSES, které byly vymezeny na základě nadřazených
dokumentací a podkladů s ohledem na metodiku vymezování ÚSES v měřítku ÚP.
Zvyšování ekologické stability území, retenční schopnosti krajiny, doplnění krajinné zeleně a realizace
opatření protipovodňové ochrany je ÚP umožněno v rámci stanovených podmínek využití jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití.
1.12 Limity využití v řešeném území
Územním plánem jsou respektovány veškeré limity, které pro řešené území vyplývají z ochrany dopravní a technické
infrastruktury, ochrany přírody a přírodních zdrojů, ochrany nemovité kulturní památky a území archeologických
nalezišť, a jiné limity plynoucí ze specifik daného území či jevů. Zastavitelné plochy byly územním plánem vymezeny
s ohledem na limity řešeného území. Znázornění jednotlivých limitů je obsahem grafické části ÚP Horní Olešnice.
2.

koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn
Koncepce veřejné infrastruktury vychází zejména ze zpracovaných podkladů (PRVK Královéhradeckého kraje a další
celokrajské oborové podklady, Urbanistická studie Horní Olešnice, Urbanistická studie Ždírnice, Studie
odkanalizování obcí Horní Olešnice a Ždírnice).
Koncepce ÚP počítá se zachováním stávajícího způsobu elektrickou energií a odvodu a čištění odpadních
vod. Územním plánem je umožněn kvalitativní rozvoj a modernizace těchto systémů veřejné infrastruktury.
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V oblasti zásobování pitnou vodou je v souladu s PRVK Královéhradeckého kraje navrženo rozšíření vodovodní sítě
po celé Horní Olešnici a vybudování nového vodojemu severně od sídla. Grafické znázornění navrhovaného řešení
je obsahem grafické části ÚP – Hlavního a Koordinačního výkresu. Zbylá část obce bude zásobována pitnou vodou
stávajícím způsobem. S plynofikací obce se v návrhovém období nepočítá. Stávající způsob nakládání s odpady bude
zachován. V oblasti telekomunikace a radiokomunikace nejsou navrhovány žádné změny.
V oblasti dopravní infrastruktury je v obci stabilizovaná silniční síť, územní plán umožňuje kvalitativní
úpravy dopravních cest v řešeném území, zejména pro zajištění vyšší bezpečnosti silničního provozu a zmírnění
negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Stávající veřejná prostranství jsou respektována a jsou vymezeny
zastavitelné plochy pro jejich rozvoj, jejich koncepce se nemění. Za účelem zlepšení dopravní obsluhy je vymezen
koridor optimalizace místní komunikace KOMK1 v Horní a Prostřední Olešnici.
Územní plán vymezuje stabilizované plochy občanské vybavenosti (OV, OS). Rozvoj občanského vybavení
je dále umožněn v rámci přípustného nebo podmíněně přípustného využití ploch s rozdílným způsobem využití
(např. v plochách SV).
ÚP Horní Olešnice počítá s napojením navržených zastavitelných ploch na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu. Územní plán stanovuje podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití (kapitola 6).
Podrobná koncepce jednotlivých složek veřejné infrastruktury (občanská vybavenost, veřejná
prostranství, dopravní a technická infrastruktura) včetně odůvodnění je řešena v příslušné kapitole Odůvodnění ÚP
Horní Olešnice.
2.1

Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje

Řešeného území se z PÚR ČR týkají v oblasti veřejné infrastruktury zejména priority územního plánování. Podrobné
vyhodnocení souladu územního plánu s těmito prioritami je součástí příslušné kapitoly Odůvodnění územního plánu
(3.1 Soulad územního plánu s Politikou územního rozvoje).
2.2

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem

Územní plán respektuje požadavky ZÚR KHK, týkající se řešeného území. Limity využití území, evidované v ZÚR KHK
(silnice I/16, elektrické vedení 110 kV, plynovod VTL, radiový směrový spoj včetně ochranných pásem) jsou ÚP Horní
Olešnice respektovány a jsou obsahem textové i grafické části územního plánu. Podrobné vyhodnocení souladu
územního plánu s úkoly územního plánování, stanovenými ZÚR KHK pro jednotlivé body, dotýkající se řešeného
území, je součástí příslušné kapitoly Odůvodnění územního plánu (3.2 Soulad územního plánu s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem).
2.3

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení
v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů

Řešeného území se z ÚAP SO ORP Trutnov v oblasti veřejné infrastruktury týkají zejména urbanistické závady,
dopravní a technické závady, hygienické závady a ohrožení území. Řešení požadavků vyplývajících z výše uvedených
okruhů z ÚAP Trutnov je součástí celkové koncepce rozvoje území obce i do dílčích koncepcí v jednotlivých
oblastech veřejné infrastruktury. Návrh ÚP tedy například řeší průchod silnice I/16 zastavěným územím obce
situováním zastavitelných ploch přednostně ve vazbě na vedlejší komunikace a současně v plochách dopravní
infrastruktury – silniční (DS) umožňuje realizaci chodníků. Další řešení problémů vyplývajících z ÚAP jsou součástí
dílčích koncepcí veřejné infrastruktury v příslušných kapitolách Odůvodnění ÚP Horní Olešnice.
3.

koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území
a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
Krajina je v územním plánu považována za stabilizovanou. Realizace opatření vedoucích k obnově krajinné zeleně
a ke zvyšování zejména ekologické stability a retenčních schopností krajiny je umožněna v rámci stanovených
podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Pro ty jsou dále v textové části ÚP stanoveny
specifické podmínky a způsob využití. Na území Horní Olešnice se nenachází CHKO ani žádná území soustavy
NATURA 2000. Do řešeného území z jihovýchodu okrajově zasahuje CHOPAV Východočeská křída a ochranné pásmo
vodního zdroje II. stupně. Dále se v řešeném území nachází regionální a lokální prvky ÚSES. Tyto skutečnosti jsou
ÚP Horní Olešnice respektovány, popsány v příslušné kapitole textové části Odůvodnění územního plánu
a zakresleny v jeho grafické části.
Územní plán nevymezuje nové zastavitelné plochy ve volné krajině, zastavitelné plochy jsou vymezeny výhradně
v přímé vazbě na zastavěné území. Součástí ÚP je vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond v příslušné kapitole Odůvodnění územního plánu v souladu s aktuálními podklady
a metodikami pro vyhodnocování záborů ZPF.

3.1

Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje.

Řešeného území se z PÚR ČR v oblasti uspořádání krajiny netýká žádný zvláště vymezený požadavek. Řešení
krajinného uspořádání je součástí priorit územního plánování, přičemž vyhodnocení souladu územního plánu
s těmito prioritami je součástí příslušné kapitoly Odůvodnění územního plánu (3.1 Soulad územního plánu
s Politikou územního rozvoje).
3.2

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
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Řešeného území se ze ZÚR KHK v oblasti uspořádání krajiny týkají zejména body týkající se ÚSES, krajinného typu,
krajinného rázu, CHOPAV a nerostných surovin. Podrobné vyhodnocení souladu územního plánu s úkoly územního
plánování, stanovenými ZÚR KHK pro body, týkajícími se řešeného území, je součástí příslušné kapitoly Odůvodnění
územního plánu (3.2 Soulad územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem).
3.3

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení
v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů

Z ÚAP SO ORP Trutnov pro řešené území v oblasti uspořádání krajiny vyplývá zejména napojení Horní Olešnice na
turistické trasy a podpora výroby. Koncepce stanovená územním plánem dbá na rozšíření turistické infrastruktury
v Horní Olešnici umožněním rozvoje turistických a cyklistických tras v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem
využití (viz kapitola 6). Podpora výroby je územním plánem zajištěna především vymezením stabilizovaných ploch
výroby a skladování - lehkého průmyslu (VL) v okrajových částech jednotlivých sídel, přičemž je v těchto plochách
umožněno jejich proměnlivé využívání. Pro rozvoj výrobních aktivit je územním plánem vymezena zastavitelná
plocha Z08 (VL). Drobná řemeslná výroba je dále umožněna také v plochách smíšených obytných (SV).
Z doplňujících průzkumů a rozborů vyplývají záměry, které byly zahrnuty do rozvojové koncepce území a dílčích
koncepcí územního plánu. Zejména v plochách s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území je tak
podpořena realizace opatření zvyšujících retenční schopnost území. V řešeném území je podpořeno alternativní
využívání ZPF a zvyšování fyzické i biologické prostupnosti krajiny. Rekreační potenciál území je zdůrazněn
v koncepci rozvoje rekreace a cestovního ruchu v příslušné kapitole Odůvodnění ÚP.
b.

požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit
Ze zadání ÚP Horní Olešnice nevyplynul požadavek na vymezení ploch a koridorů územních rezerv. Potřebnost
vymezení ploch nebo koridorů územních rezerv nevyplynula ani v rámci tvorby návrhu ÚP Horní Olešnice. Plochy
a koridory územních rezerv nejsou územním plánem Horní Olešnice vymezeny.

c.

požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které
bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Z nadřazených ÚPD nejsou stanoveny požadavky na vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS).
ÚP Horní Olešnice vymezuje veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury VD1 pro optimalizaci
místní komunikace a zvýšení dopravní obslužnosti v Horní a Prostřední Olešnici (koridor KOMK1). Mezi veřejně
prospěšná opatření (VPO) ÚP Horní Olešnice zařazuje skladebné části ÚSES regionální a lokální úrovně (VU1, VU2
a VU3. VPS a VPO vymezené územním plánem jsou znázorněny v grafické části ÚP (Výkres veřejně prospěšných
staveb, opatření a asanací).
Protipovodňová a protierozní opatření nejsou územním plánem samostatně vymezena, jejich realizace je
však umožněna v rámci přípustného či podmíněně přípustného využití všech ploch v nezastavěném území a v rámci
některých ploch v zastavěném území. V územním plánu nejsou navrženy plochy asanací ani stavby a opatření pro
zajištění bezpečnosti státu.

d.

požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
ÚP Horní Olešnice vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie X1 – X4. Jedná se plošně rozsáhlá rozvojová území s vazbou na stávající zástavbu a zastavěné území, u kterých
byla vyhodnocena potřeba detailnějšího řešení využití lokalit. Podmínky pro pořízení územních studií jsou uvedeny
v kapitole 13. výrokové části ÚP Horní Olešnice a odůvodnění jejich vymezení uvedeno v příslušné kapitole tohoto
Odůvodnění.
Územní plán nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno vydáním regulačního
plánu.

e.

případný požadavek na zpracování variant
Ze zadání ÚP Horní Olešnice nevyplynul požadavek na zpracování variant návrhu ÚP. Návrh ÚP Horní Olešnice je
zpracován jako invariantní.

f.

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění
Územní plán je zpracován v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, v aktuálním znění.
Požadavky na uspořádání dokumentace a počty vyhotovení jsou respektovány. Obsahové náležitosti textové části
územního plánu a jeho odůvodnění byly respektovány v souladu s aktuálními požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů. Samostatný výkres Koncepce veřejné infrastruktury nebyl zpracován s ohledem na jeho
nadbytečnost v řešení ÚP Horní Olešnice, řešení veřejné infrastruktury je součástí Hlavního výkresu ÚP Horní
Olešnice. Výkres širších vztahů byl zpracován v měřítku 1 : 100 000 s ohledem na jeho vypovídající schopnosti
a podrobnost navazujících podkladů pro řešení širších územních vztahů (ZÚR KHK ad.).

g.

Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Ze stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vyplynulo, že orgán posuzování vlivů záměrů na životní
prostředí nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů ÚP Horní Olešnice na životní prostředí. S ohledem na § 47 odst.
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3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nebylo zpracováno
vyhodnocení vlivů územního plánu Horní Olešnice na udržitelný rozvoj území. Detailní informace jsou uvedeny
v kapitole 12 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
4.

další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle
§ 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností
Ze zadání ÚP Horní Olešnice vyplývají požadavek na respektování limitů, hodnot a záměrů, vyjádřených v ÚAP SO
ORP Turnov a dále požadavek na navržení rozvojových lokalit převážně určených k trvalému bydlení.
Územní plán respektuje veškeré limity využití území, evidované v ÚAP SO ORP Turnov a jejich grafické
znázornění je obsahem Koordinačního výkresu ÚP Horní Olešnice. Zastavitelné plochy, vymezené v ÚP Horní
Olešnice jsou primárně určené pro využití smíšené obytné – venkovské (SV) s primární funkcí trvalého bydlení
a s umožněním dalšího využití (občanské vybavení lokálního charakteru, drobná řemeslná a zemědělská výroba
apod.). Dále jsou vymezeny plochy pro rozvoj veřejných prostranství, zvyšující prostupnost území a zpřístupňující
rozvojové plochy smíšené obytné. V rozsahu dle aktuálních požadavků v území jsou dále vymezeny ojedinělé plochy
technické infrastruktury (TI) a lehké výroby (VL).

10

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5 f)
Zpracovává projektant.

S ohledem na ochranu přírody a krajiny, jakožto podstatné složky prostředí života obyvatel, zajišťuje územní plán
účelné využívání zastavěného území a v souvislosti s předpokládaným vývojem počtu obyvatel a domů vytváří podmínky pro
rozvoj sídel v zastavitelných plochách.
Součástí této kapitoly jsou tematická vyhodnocení dosavadního vývoje a rozvojových předpokladů území. Každé
z dílčích vyhodnocení bylo mimo jiné využito také jako podklad pro komplexní řešení územního plánu, zejména ve vztahu
k stanovení rozvoje území obce a usměrnění urbanistického vývoje, vymezení zastavitelných ploch.

10.1

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území

Zastavěné území bylo vymezeno k datu 1. 3. 2019 dle aktuálního stavu území a v souladu s ustanovením § 58 zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), podrobněji viz kapitola 11.1 Odůvodnění vymezení
zastavěného území.
V sídlech lze identifikovat určité rezervy, zejména v plochách větších zahrad, s nimiž ale nelze s ohledem na
vlastnické vztahy počítat jako s dostupnými plochami pro rozvoj bydlení. Volné pozemky v zastavěném území nedotčené
výstavbou (zejména proluky mezi stavbami) mohou být v budoucnu využity pro výstavbu.

10.2

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení

Předpoklad budoucího rozvoje obce – vývoje počtu obyvatel v řešeném území a rozvoje bytového fondu vychází
z historického vývoje, dlouhodobých trendů vývoje počtu obyvatel, domů a bytů, dále z požadavků nadřazených dokumentací
a podkladů, a také z principů udržitelného rozvoje území.
Obecnými požadavky na rozvoj sídel z pohledu demografického a sociálního jsou zlepšování kvality bydlení
(snižování míry nechtěného soužití, snižování počtu lidí v jedné domácnosti, trend zvětšování obytné plochy apod.), vytvoření
minimální nabídky pro novou obytnou výstavbu a vytvoření podmínek pro stabilizaci počtu obyvatel v sídlech (umožnění
výstavby pro další generace a pro potenciální nově příchozí obyvatele).
Z pohledu urbanistického je pak nezbytné zajistit stabilizaci a kontinuální vývoj sídelní a urbanistické struktury, a to
zejména v kontextu dosavadní absence zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení jako dominantní funkční složky obce. Kromě
toho je zohledněna také rozvojová strategie místní samosprávy a požadavky obce a soukromých vlastníků na rozvoj území.

Rozsah vymezených zastavitelných ploch pro bydlení vychází zejména z následujících východisek:
-

progresivní populační vývoj v uplynulých letech;
odborný odhad budoucího demografického vývoje;
poloha a pozice v systému osídlení (vzdálenost spádových center);
potřeba vymezení zastavitelných ploch dle aktuálních požadavků v území.
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Situování zastavitelných ploch vychází zejména z následujících principů:
-

plošná a prostorová vazba stabilizovaných a zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití;
vhodné doplnění stávající zástavby, respektování historicky vytvořené urbanistické struktury sídel;
ochrana urbanistických a krajinných hodnot;
respektování všech složek limitů v území;
ochrana přírody a krajiny především s ohledem na skladebné části ÚSES;
vazby na stávající i navrhovanou dopravní a technickou infrastrukturu.

Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídá odhadovanému demografickému vývoji k roku 2035:
počet obyvatel v roce 2008 (k 31. 12. dle ČSÚ)
počet obyvatel v roce 2013 (k 31. 12. dle ČSÚ)
počet obyvatel v roce 2018 (k 31. 12. dle ČSÚ)
průměrný roční přírůstek mezi lety 2008–2013
průměrný roční přírůstek mezi lety 2013–2018
průměrný roční přírůstek mezi lety 2008–2018

287
289
313
+ 0,4
+ 4,8
+ 2,6

Za předpokladu pokračování stávajícího demografického vývoje a s ohledem na současný trend návratu obyvatel do
menších nestřediskových obcí se základní občanskou vybaveností a příznivým životním prostředím, umístěných v dojezdové
vzdálenosti spádových center, územní plán očekává do roku 2035 demografický nárůst o cca 60 obyvatel.
k roku 2035

Celkový přírůstek obyvatel
Odhadovaný počet obyvatel celkem

+ 60
373

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
-

požadavky vyplývající z demografického vývoje
požadavky vyplývající z nechtěného soužití
požadavky vyplývající z polohy a pozice obce v systému osídlení

Celkem

27 BJ
13 BJ
10 BJ
50 BJ

S ohledem na charakter a strukturu zástavby a na limity využití území je počítáno s průměrnou potřebou
cca 2 200 m2 na 1 BJ (územní plán uvažuje pouze individuální zástavbu v RD). Tato hodnota byla stanovena odborným
odhadem se zohledněním stávající intenzity využití území. Uvedené hodnoty v sobě zahrnují rovněž potřebné plochy pro
veřejná prostranství, zeleň a pro dopravní a technickou infrastrukturu.

Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech (50 × 2 200)
rezerva 30 % (nedostupnost pozemků, vlastnické poměry apod.)

110 000 m2
33 000 m2

Potřeba ploch pro bydlení (smíšených obytných – venkovských) celkem

143 000 m2

Zastavitelné plochy pro bydlení vyplývající z návrhu ÚP

167 441 m2

-

Závěr:
V obci je celková potřeba ploch pro bydlení odhadnuta na cca 14,3 ha. Zastavitelné plochy vymezené územním
plánem převyšují jejich vypočítanou potřebu. Při vymezování zastavitelných ploch bylo přihlédnuto k aktuálním požadavkům
na vymezení rozvojových ploch v území a omezenou možnost využití vnitřních rezerv v sídlech s ohledem na geomorfologické
poměry, vlastnické poměry a další ovlivňující proměnné. Současně je značná část Sídel území dotčena limity využití území
(např. území potenciální záplavy – nestanovené). V rámci vymezování zastavitelných ploch byl zároveň kladen důraz na
kompaktnost sídel, vhodné doplnění zastavěného území ve snaze o vytvoření funkčního a vzájemně propojeného
urbanistického systému. Současně byly zastavitelné plochy vymezeny ve snaze o zajištění rovnoměrného rozvoje všech sídel
v řešeném území.

10.3

Vyhodnocení potřeby vymezení ostatních zastavitelných ploch

V řešeném území jsou formou stabilizovaných ploch potvrzeny existující funkce využití jednotlivých ploch,
zejména plochy občanského vybavení, plochy výrobní a skladování, plochy dopravní infrastruktury, plochy veřejných
prostranství, plochy zeleně ad. Pro rozvoj těchto funkcí jsou územním plánem vytvořeny podmínky, zejména jejich
stabilizováním v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití (RZV). Územním plánem byla dále identifikována
potřeba vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj technické infrastruktury – zastavitelná plocha Z07 (TI), lehké výroby –
zastavitelná plocha Z08 (TI) a veřejných prostranství (Z01, Z05, Z09, Z16). Tyto zastavitelné plochy jsou v územním plánu
vymezeny v rozsahu, který odpovídá stanovené koncepci rozvoje obce, odůvodnění jejich vymezení poskytuje následující
kapitola.

ŽALUDA, projektová kancelář
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10.4

návrh pro společné jednání (§ 50)

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch
Odhad nabídky ploch pro bydlení vyplývající z návrhu ÚP Horní Olešnice uvádí následující tabulka.

katastrální
území
Horní
Olešnice
Prostřední
Olešnice
Přední
Ždírnice
Zadní
Ždírnice
Celkem

celková výměra
zastavitelných
ploch (ha) pro
bydlení
(SV)

odhadovaný
počet RD při 100%
realizaci

odhadovaný
počet RD při 50%
realizaci

odhadované
navýšení počtu
obyvatel při 100%
realizaci RD

odhadované
navýšení počtu
obyvatel při 50%
realizaci RD

5,35

24

12

55

28

2,97

13

6

30

14

3,83

17

8

39

18

4,59

21

11

48

25

16,74

75

37

172

85

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch v ÚP Horní Olešnice uvádí následující tabulka.
ozn.

plocha s rozdílným
způsobem využití

Z01

veřejná prostranství
(PV)

Z02

smíšená obytná –
venkovská (SV)

Z03

smíšená obytná –
venkovská (SV)

Z04

smíšená obytná –
venkovská (SV)

ŽALUDA, projektová kancelář

odůvodnění vymezení plochy
limity využití
Plocha pro realizaci přístupové komunikace a veřejného
prostranství. Vymezena za účelem zpřístupnění zastavitelné
plochy Z02 (SV). Plocha vytváří podmínky pro zvýšení
prostupnosti urbanizovaného území ve vazbě na stávající
dopravně-obslužní systém území. Plocha je lokalizována
částečně v zastavěném území a částečně v přímé vazbě na něj.
Plocha je vymezena jako veřejné prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo PP1.
Využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie X1.
Pásmo 50 m od hranice PUPFL, ZPF I. a II. třídy ochrany, území
s archeologickými nálezy
Plocha pro rozvoj obytné zástavby. Vytváří podmínky pro
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v Prostřední Olešnici.
Důvodem pro vymezení je naplnění vyhodnocené potřeby
vymezení zastavitelných ploch (viz kapitola 10).
Plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území, dotváří
jeho kompaktní tvar. Pro zajištění přístupu je vymezena
navazující zastavitelná plocha Z01 (PV).
Využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie X1.
ZPF I. a II. třídy ochrany, území s archeologickými nálezy
Plocha pro rozvoj obytné zástavby. Vytváří podmínky pro
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v Horní Olešnici. Důvodem
pro vymezení je naplnění vyhodnocené potřeby vymezení
zastavitelných ploch (viz kapitola 10).
Plocha je vymezena částečně v zastavěném území a částečně
v přímé vazbě na něj, vhodně doplňuje jeho kompaktní tvar.
Přístup zajištěn ze stávajících místních komunikací.
Využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie X2.
území s archeologickými nálezy, ZPF I. třídy ochrany
Plocha pro rozvoj obytné zástavby. Vytváří podmínky pro
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v Horní Olešnici. Důvodem
pro vymezení je naplnění vyhodnocené potřeby vymezení
zastavitelných ploch (viz kapitola 10).
Plocha je vymezena částečně v zastavěném území a částečně
v přímé vazbě na něj. Pro zajištění přístupu je vymezena
navazující zastavitelná plocha Z05 (PV).
Využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie X3.
území s archeologickými nálezy, ZPF I. třídy ochrany

katastrální
území

rozloha
(ha)

Prostřední
Olešnice

0,68

Prostřední
Olešnice

2,97

Horní
Olešnice

1,66

Horní
Olešnice

2,38
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ozn.

plocha s rozdílným
způsobem využití

Z05

veřejná prostranství
(PV)

Z06

smíšená obytná –
venkovská (SV)

Z07

technická
infrastruktura inženýrské sítě (TI)

Z08

výroba a skladování
– lehký průmysl (VL)

Z09

veřejná prostranství
(PV)

Z10

smíšená obytná –
venkovská (SV)

ŽALUDA, projektová kancelář

návrh pro společné jednání (§ 50)

odůvodnění vymezení plochy
limity využití
Plocha pro realizaci přístupové komunikace a veřejného
prostranství. Vymezena za účelem zpřístupnění zastavitelné
plochy Z04 (SV). Plocha vytváří podmínky pro zvýšení
prostupnosti urbanizovaného území ve vazbě na stávající
dopravně-obslužní systém území. Plocha je lokalizována
částečně v zastavěném území a částečně v přímé vazbě na něj.
Plocha je vymezena jako veřejné prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo PP2.
Využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie X3.
Pásmo 50 m od hranice PUPFL, území s archeologickými
nálezy, ZPF I. třídy ochrany
Plocha pro rozvoj obytné zástavby. Vytváří podmínky pro
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v Horní Olešnici. Důvodem
pro vymezení je naplnění vyhodnocené potřeby vymezení
zastavitelných ploch (viz kapitola 10).
Plocha je lokalizována částečně v zastavěném území
a částečně v přímé vazbě na něj, dotváří jeho kompaktní tvar.
Přístup zajištěn ze silnice I. třídy (I/11) a z plánované místní
komunikace (zastavitelná plocha Z05, PV).
Využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie X3.
území s archeologickými nálezy, ZPF I. třídy ochrany
Plocha pro rozvoj technické infrastruktury, vymezena za
záměrem realizace sběrného dvora (záměr Obce Horní
Olešnice). Plocha je lokalizována v přímé návaznosti na
zastavěné území. Přístup zajištěn ze stávající místní
komunikace.
území s archeologickými nálezy, ZPF II. třídy ochrany, pásmo
50 m od hranice PUPFL
Plocha pro rozvoj ekonomických aktivit (lehký průmysl,
zemědělství) v okrajové části sídla Horní Olešnice. Plocha
rozšiřuje stávající zemědělský areál jižně od sídla, je vymezena
v přímé návaznosti na zastavěné území. Přístup zajištěn ze
stávající místní komunikace a ze stabilizovaného areálu.
OP 50 m od hranice PUPFL, ZPF I. třídy ochrany, území
s archeologickými nálezy
Plocha pro realizaci přístupové komunikace. Vymezena za
účelem zpřístupnění zastavitelné plochy Z10 (SV). Plocha
vytváří podmínky pro zvýšení prostupnosti urbanizovaného
území ve vazbě na stávající dopravně-obslužní systém území.
Plocha je lokalizována částečně v zastavěném území a
částečně v přímé vazbě na něj.
Plocha je vymezena jako veřejné prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo PP3.
ZPF II. třídy ochrany
Plocha pro rozvoj obytné zástavby. Vytváří podmínky pro
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v Zadní Ždírnici. Důvodem
pro vymezení je naplnění vyhodnocené potřeby vymezení
zastavitelných ploch (viz kapitola 10).
Plocha je lokalizována v přímé vazbě na zastavěné území. Pro
zajištění přístupu je vymezena navazující zastavitelná plocha
Z09 (PV).
-

katastrální
území

rozloha
(ha)

Horní
Olešnice

1,02

Horní
Olešnice

1,31

Horní
Olešnice

0,31

Horní
Olešnice

1,56

Horní
Olešnice

0,12

Horní
Olešnice

0,78
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ozn.

plocha s rozdílným
způsobem využití

Z11

smíšená obytná –
venkovská (SV)

Z12

smíšená obytná –
venkovská (SV)

Z13

smíšená obytná –
venkovská (SV)

Z14

smíšená obytná –
venkovská (SV)

Z15

smíšená obytná –
venkovská (SV)

Z16

veřejná prostranství
(PV)
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návrh pro společné jednání (§ 50)

odůvodnění vymezení plochy
limity využití
Plocha pro rozvoj obytné zástavby. Vytváří podmínky pro
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v Zadní Ždírnici. Důvodem
pro vymezení je naplnění vyhodnocené potřeby vymezení
zastavitelných ploch (viz kapitola 10).
Plocha je lokalizována v přímé vazbě na zastavěné území, které
vhodně doplňuje (vytváří podmínky pro obestavení místní
komunikace). Přístup zajištěn ze stávající místní komunikace.
Radiový směrový spoj, území s archeologickými nálezy, ZPF II.
třídy ochrany
Plocha pro rozvoj obytné zástavby. Vytváří podmínky pro
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v Zadní Ždírnici. Důvodem
pro vymezení je naplnění vyhodnocené potřeby vymezení
zastavitelných ploch (viz kapitola 10).
Plocha je lokalizována v přímé vazbě na zastavěné území, které
vhodně doplňuje a vyplňuje proluku v zástavbě. Přístup
zajištěn ze stávající místní komunikace a ze silnice III. třídy.
OP silnice III. třídy, trafostanice včetně OP, elektrické vedení
VN 35 kV včetně OP, radiový směrový spoj, území
s archeologickými nálezy, ZPF I. třídy ochrany
Plocha pro rozvoj obytné zástavby. Vytváří podmínky pro
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v Přední Ždírnici. Důvodem
pro vymezení je naplnění vyhodnocené potřeby vymezení
zastavitelných ploch (viz kapitola 10).
Plocha je lokalizována v přímé vazbě na zastavěné území, které
vhodně doplňuje a přispívá k jeho kompaktnosti, přičemž
vyplňuje proluku v zástavbě. Přístup zajištěn ze silnice III. třídy.
OP silnice III. třídy, území s archeologickými nálezy
Plocha pro rozvoj obytné zástavby. Vytváří podmínky pro
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v Přední Ždírnici. Důvodem
pro vymezení je naplnění vyhodnocené potřeby vymezení
zastavitelných ploch (viz kapitola 10).
Plocha je lokalizována v přímé vazbě na zastavěné území, které
vhodně doplňuje a přispívá k jeho kompaktnosti, přičemž
vyplňuje proluku v zástavbě. Přístup zajištěn ze silnice III. třídy.
Radiový směrový spoj trasa, území s archeologickými nálezy,
ZPF II. třídy ochrany
Plocha pro rozvoj obytné zástavby. Vytváří podmínky pro
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v Přední Ždírnici. Důvodem
pro vymezení je naplnění vyhodnocené potřeby vymezení
zastavitelných ploch (viz kapitola 10).
Plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území.
Přístup zajištěn ze stávající místní komunikace. V ploše je
evidován konkrétní záměr na realizaci zástavby – výstavba
rodinných domů (studie).
Pásmo 50 m od hranice PUPFL, území s archeologickými
nálezy, elektrické vedení VN 35 kV včetně OP
Plocha pro realizaci přístupové komunikace a veřejného
prostranství. Vymezena za účelem zpřístupnění zastavitelné
plochy Z17 (SV), zvýšení prostupnosti zastavěného území
a vytvoření lokálního návesního prostoru v západní části Zadní
Ždírnice. Plocha je vymezena ve vazbě na stávající dopravněobslužní systém území, přičemž je lokalizována v celém
rozsahu v zastavěném území.
Plocha je vymezena jako veřejné prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo PP4.
Využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie X4.
území s archeologickými nálezy, elektrické vedení VN 35 kV
včetně OP

katastrální
území

rozloha
(ha)

Horní
Olešnice

0,51

Horní
Olešnice,
Zadní
Ždírnice

0,67

Přední
Ždírnice

0,95

Přední
Ždírnice

0,62

Přední
Ždírnice

2,26

Zadní
Ždírnice

0,36
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ozn.

plocha s rozdílným
způsobem využití

Z17

smíšená obytná –
venkovská (SV)

11

návrh pro společné jednání (§ 50)

odůvodnění vymezení plochy
limity využití
Plocha pro rozvoj obytné zástavby. Vytváří podmínky pro
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v Zadní Ždírnici. Důvodem
pro vymezení je naplnění vyhodnocené potřeby vymezení
zastavitelných ploch (viz kapitola 10).
Plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území, které
doplňuje a přispívá k jeho kompaktnosti. Pro zajištění
optimálního přístupu je vymezena navazující zastavitelná
plocha Z16 (PV), rozšiřující stávající místní komunikaci.
Využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie X4.
území s archeologickými nálezy, elektrické vedení VN 35 kV
včetně OP
Výměra zastavitelných ploch celkem (v ha)

katastrální
území

rozloha
(ha)

Zadní
Ždírnice

2,63

20,44

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5 e)
Zpracovává projektant.

11.1

Vymezení zastavěného území

Územní plán Horní Olešnice vymezuje hranici zastavěného území v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů k datu 1. 3. 2019. Ve vazbě na zákon č. 256/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katastrální zákon)
jsou v zastavěném území vymezeny všechny pozemky zahrnuté do intravilánu (hranice sídel z roku 1966) a dále pozemky
evidované v katastru nemovitostí jako zastavěné stavební pozemky včetně okolních souvisejících pozemků, kterými se rozumí
zpravidla pozemky pod společným oplocením s dotčenou stavbou na zastavěném stavebním pozemku. Dále jsou do
zastavěného území zařazeny části ploch, reprezentující komunikace, bezprostředně zpřístupňující pozemky náležící do
zastavěného území.
Pozemky, nenáležící do intravilánu, které zároveň nejsou evidovány v katastru nemovitostí jako zastavěné, jsou
zařazeny do zastavěného území v případech, kdy tvoří funkčně prokazatelně souvislý celek s obytnými nebo hospodářskými
budovami na sousedních pozemcích a současně jejich zařazení přispívá vytvoření urbanisticky vhodného tvaru zastavěného
území. Vymezení okolních souvisejících pozemků jako součást zastavěného území vychází z terénního průzkumu zpracovatele
územního plánu a v nejednoznačných případech z jeho odborného úsudku s ohledem na lokální charakter zastavěného území,
způsob využívání pozemků nebo vlastnické vztahy.
Řešené území
Řešené území je vymezeno správním územím obce Horní Olešnice o celkové rozloze 1272,9 ha. Obec tvoří čtyři
katastrální území – k. ú. Horní Olešnice, k. ú. Prostřední Olešnice, k. ú. Přední Ždírnice a k. ú. Zadní Ždírnice.
Obec Horní Olešnice se nachází v severozápadní části Královéhradeckého kraje při hranicích s Libereckým krajem.
Dle administrativního členění spadá Horní Olešnice do okresu Trutnov a náleží pod správu obce s rozšířenou působností
Trutnov. Fyzicko-geografickým určujícím prvkem je poloha v podhůří Krkonoš, v západovýchodně orientovaném údolí
Kaleneského potoka. S linií vodotečí jsou svázány hlavní urbanizační osy sídel, přičemž dominantní představuje právě Kalenský
potok.

11.2

Demografické předpoklady

11.2.1 Obyvatelstvo
Níže uvedený graf s tabulkou znázorňuje vývoj počtu obyvatel a domů v obci Horní Olešnice v období 1869 až 2011
na základě dat z pravidelného sčítání lidu. Je zřejmé, že až na marginální výkyvy docházelo v obci ke kontinuálnímu poklesu
počtu obyvatel ve sledovaném období. Mezi lety 1890 a 1990 činil tento propad 1021 obyvatel, obec se tedy za 100 let
populačně zmenšila na šestinu své velikosti z konce 19. století. Nejvíce obyvatel bylo v obci zaznamenáno v r. 1890 (1301),
nejméně naopak při posledním SLDB v r. 2011 (264). Počet domů v obci nepostihl z hlediska dlouhodobého vývoje tak
významný propad, jako tomu bylo v případě počtu obyvatel. V posledních dvaceti letech lze zaznamenat naopak nárůst počtu
domů, což lze částečně odůvodnit postupnou atomizací rodiny. Nejvíce domů bylo v Horní Olešnici zaznamenáno při sčítáních
v letech 1900 a 1910 (205), nejméně v roce 1980 (114).
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Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel a domů v obci Horní Olešnice v období 1869–2011

Dlouhodobý demografický propad Horní Olešnice se zvrátil v posledních dvaceti letech, kdy se populační velikost
obce poměrně stabilizovala a oscilovala okolo hranice 300 obyvatel. Podrobný vývoj počtu obyvatel v obci mezi lety 1998
a 2018 (k 31. 12. daného roku dle ČSÚ) znázorňuje níže uvedený graf. Nejvíce obyvatel bylo v tomto období evidováno v obci
v roce 2017 (314), naopak nejméně na začátku sledovaného období v r. 1998 (241). V celkovém pohledu je v uplynulých
dvaceti letech zaznamenán progresivní populační vývoj, který znázorňuje spojnice trendu (přerušovaná čára) v níže
uvedeném grafu.
Vývoj počtu obyvatel v obci Horní Olešnice v období 1994–2014 (k 31. 12. daného roku)
320
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310
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Celkový počet obyvatelstva kromě přirozeného pohybu (narození, zemřelí) významně ovlivňuje také mechanický
pohyb označovaný jako migrace (stěhování). Níže uvedený graf s tabulkou detailně ilustruje, jakou mírou se na
demografickém vývoji obce podílely jednotlivé složky pohybu obyvatelstva v uplynulých deseti letech. Z tabulky je patrná
dominance mechanického pohybu osob (migrace), nabývající hodnot -2 až +14, na celkovém přírůstku. V období uplynulých
deseti let nabyl dle údajů ČSÚ tento ukazatel záporných hodnot pouze 3×, zatímco přirozený přírůstek byl záporný pětkrát.
Ukazatel přirozeného přírůstku má však značně menší rozptyl (nabývá hodnot -3 až +3), je tedy vůči výkyvům odolnější nežli
migrace. Celkový přírůstek obyvatel měl ve sledovaném období proměnlivý trend.
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Přirozený, migrační a celkový přírůstek obyvatel v obci Horní Olešnice v období 2008–2018 (k 31. 12. daného roku)
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Průměrný věk obyvatel v Horní Olešnici činil k 1. 1. 2018 42,8 let. Dle
dostupné statistiky je zřejmý pokles hodnoty tohoto ukazatele v řešeném
území v uplynulých pěti letech (o více než 2 roky). Tento trend je důsledkem
zvyšujícího se podílu předproduktivní složky populace (0–14 let). Hodnota
průměrného věku v řešeném území je nižší, nežli v nadřazených
administrativně správních celcích, jak ukazuje uvedená tabulka. Z hlediska
věkové struktury dominuje produktivní složka populace, která představuje
68 %; předproduktivní zaujímá 13 % a postproduktivní 19 %.

průměrný věk
Horní Olešnice

42,8

SO ORP Trutnov

43

okres Trutnov

43,2

Královéhradecký kraj

43,1

Česká republika

42,3

V roce 2011 (dle SLDB, k 26. 3.) vyjíždělo z Horní Olešnice do zaměstnání celkem 48 obyvatel, většina z nich do jiné
obce okresu Trutnov (71 %). V obci se nenachází základní ani mateřská škola, do škol vyjíždělo 17 dětí. Hlavními směry vyjížďky
jsou dostupná města s rozvinutou občanskou vybaveností, zejména Hostinné, Trutnov a Nová Paka. Vyjížďku obyvatel Horní
Olešnice do zaměstnání a do škol detailně přibližuje následující tabulka.
vyjíždějící
celkem
65

v rámci
obce
1

vyjíždějící do zaměstnání
do jiného
do jiné obce
do jiného
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okresu
kraje
kraje
34
3
10

vyjíždějící do škol
do zahraničí

v rámci
obce

mimo obec

0

0

17

11.2.2 Odhad budoucího demografického vývoje
Obec Horní Olešnice se v současnosti vyznačuje stabilním počtem trvale žijících obyvatel, řídkým osídlením
a nedostatečně rozvinutou technickou infrastrukturou. Nedostatek občanské vybavenosti podněcuje rostoucí vyjížďku z obce
do dostupných center s vyšší občanskou vybaveností a širší nabídkou pracovních příležitostí. Pozitivem obce je zejména
kvalitní přírodní prostředí. V posledních desetiletích lze pozorovat progresivní populační vývoj a nárůst zájmu o bydlení v obci.
Na tuto skutečnost reaguje návrh územního plánu vymezením dostatečného rozsahu rozvojových ploch s primární funkcí
bydlení (smíšené obytné – venkovské).
Jedním z úkolů územního plánování je zohlednit demografický vývoj obce a podpořit populační stabilizaci, případně
vytvořit podmínky pro její růst (zejm. vymezením dostatečného množství zastavitelných ploch pro bydlení). Při současném
demografickém vývoji v Česku toho lze docílit především navýšením migračního přírůstku, tedy trvalým pozitivním saldem
migrace, resp. stálým zvyšováním počtu přistěhovalých oproti vystěhovalým.
Vytvořením podmínek pro kvalitativní rozvoj ve všech funkčních složkách obce lze podpořit populační růst
v řešeném území v budoucích letech, a to nejen příchodem nových rezidentů, ale také snižováním počtu vystěhovalých
obyvatel (např. nalezením správných motivací pro setrvání v obci).
Níže uvedený graf ilustruje vývoj počtu obyvatel v období 2008–2018 (dle dat ČSÚ) a představuje predikci budoucího
demografického vývoje obce až do roku 2035 za předpokladu využití rozvojových podmínek, vytvořených návrhem územního
plánu. Předpokládaný vývoj je stanoven odborným odhadem, který je založen zejména na analýze historického vývoje,
současných společenských trendech (suburbanizace apod.), rozvojových předpokladech obce, dostupnosti území apod.
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Předpokládaný vývoj počtu obyvatel v Horní Olešnici do r. 2035
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Bytový a domovní fond

Vývoj počtu domů byl nastíněn v prvním grafu s tabulkou předchozí podkapitoly („Obyvatelstvo“). Trend vývoje
počtu domů se zpožděním reaguje na vývoj počtu obyvatel. V průběhu sledovaného období došlo k poklesu ze 197 domů
v roce 1869 na 153 v roce 2011. Maxima bylo dosaženo v letech 1900 a 1910, kdy bylo v obci 205 domů. Následoval
kontinuální propad až na hodnotu 114 v roce 1980. Pokles byl nejvýznamnější v poválečném období padesátých let 20. století.
V posledních dvaceti letech dochází k postupnému nárůstu počtu domů, což souvisí především s trendem postupné
atomizace rodiny v Česku.
Údaje o domovním fondu v Horní Olešnici znázorňuje následující tabulka (dle SLDB 2011). Z celkového počtu 153
domů bylo v roce 2011 trvale obydleno celkem 87 domů (59 %). V obci se nachází 4 bytové domy a 16 staveb slouží jako
objekty rodinné rekreace (dle ČÚZK).
domy
celkem
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rekreační
objekty
16

Hospodářská činnost

Dle databáze ČSÚ bylo v roce 2018 (k 31. 12.) v Horní Olešnici registrováno celkem 77 podnikatelských subjektů,
z nichž bylo 35 se zjištěnou aktivitou. Z následující tabulky je dále patrné, že z téměř 73 % je tvoří živnostníci. Dle převažující
činnosti je nejvíce zastoupeno odvětví zemědělství, lesnictví, rybářství, které tvoří 22 % z celku. Značně zastoupeným
odvětvím je také velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, které zastupuje 19,5 %.
hospodářská činnost

podle právní
normy

podle převažující činnosti

zemědělství, lesnictví, rybářství
průmysl celkem
stavebnictví
velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel
ubytování, stravování a pohostinství
informační a komunikační činnost
peněžnictví a pojišťovnictví
činnosti v oblasti nemovitostí
profesní, vědecké a technické činnosti
veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
ostatní činnosti
obchodní společnosti
družstva
fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona
fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského
zákona
zemědělští podnikatelé
počet podnikatelských subjektů celkem
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Míra registrované nezaměstnanosti v Horní Olešnici činila v roce 2011 8,7 % (dle ČSÚ). Tato hodnota byla vyšší, nežli
její průměr v Královéhradeckém kraji (7,5 %) a nižší nežli v okresu Trutnov (9,4 %). Podíl nezaměstnaných osob v posledních
letech soustavně klesá (v r. 2014 2,87 % → v r. 2018 1,91 %), tento pozitivní trend je odrazem ekonomické stabilizace trhu
v posledním desetiletí. Dostupnost center osídlení, zejména Trutnova, Nové Paky, Hostinného, Vrchlabí, Jičína a Dvora Králové
nad Labem je výhodou řešeného území při hledání zaměstnání.

11.5

Koncepce rekreace a cestovního ruchu

Obec Horní Olešnice spadá dle České centrály cestovního ruchu CzechTourism do turistického regionu Krkonoše
a Podkrkonoší a turistické oblasti Krkonoše a Podkrkonoší. Řešené území je turisticky atraktivní zejména pro svůj přírodní
charakter a polohu v podhůří Krkonoš. Jižní částí obce a sídlem Zadní Ždírnice prochází značená modrá turistická trasa. Horní
Olešnicí a Prostřední Olešnicí prochází cyklistická trasa č. 4302, severní částí území vede cyklistická trasa č. 4294. Severní částí
obce prochází hlavní lyžařská trasa s napojením na výchoziště lyžařských stop v Horní Olešnici. Na seznamu nemovitých
kulturních památek ČR je zapsán venkovský dům čp. 3, který se nachází v centrální části sídla Horní Olešnice, a pilíř se
sousoším Nejsvětější Trojice v Horní Olešnici. V obci se dále nachází kulturně a architektonicky význačné objekty. Horní
Olešnice nabízí turistům zejména základní občanskou vybavenost (ubytování, stravování, samoobsluha) a výše jmenovanou
cykloturistickou infrastrukturu. Turistickou atraktivitu obce dokládá i poměrně značné zastoupení objektů rodinné rekreace.
Dle studie Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR je řešené území zařazeno do rajonu „venkovská krajina
s velmi příznivými předpoklady pro CR“. V případě detailnějšího členění turisticko-rekreační funkce obcí připadá Horní
Olešnici funkce „velmi významná“ (na škále 1 až 5 jde o číslo 4). V rámci potenciálních rekreačních ploch patří Horní Olešnici
hodnota 4. to znamená 57% – 49% podíl potenciálních rekreačních ploch na celkové rozloze. V řešeném území se dle SLDB
2011 nacházelo 66 neobydlených domů, z nichž 64 sloužilo k rekreaci.
Geografická poloha obce v podhůří Krkonoš a její dobrá dopravní dostupnost je předpokladem pro rozvoj
turistického ruchu regionálního významu.
Horní Olešnice nabízí turistům zejména základní občanskou vybavenost: objekty ubytování – na území obce se
nacházejí 3 chalupy sloužící k pobytu (chalupa Prade, chalupa Dana a chalupa Zadní Ždírnice) o celkové ubytovací kapacitě 43
osob, dále stravování – obec provádí rekonstrukci Motorestu v Zatáčce, který je v současné době uzavřen a poslední řadě
samoobsluhu a cykloturistickou infrastrukturu.

Východiska koncepce rekreace a cestovního ruchu
-

poloha obce v podhůří Krkonoš (blízkost KRNAP);
poloha obce na významném nadregionálním dopravním tahu – silnice I/16;
krajinářsky a environmentálně hodnotná krajina;
množství rekreačně využívaných objektů;
existence základní turistické infrastruktury (značené turistické a cyklistické trasy, lyžařská trasa);
existence základní občanské vybavenosti;
účelové letiště ULOLES.

Odůvodnění koncepce rekreace a cestovního ruchu
Předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu obce je efektivní využití turistického potenciálu území, které spočívá
především v posílení významu obce v oblasti individuálních a skupinových forem rekreace a cestovního ruchu. Toho lze docílit
optimálním využitím kvalitního přírodního prostředí a kulturně historického potenciálu území a širšího okolí ve spolupráci se
sousedními obcemi a zvýšením nabídky služeb spojených s cestovním ruchem, které jsou jednou z podmínek zvyšování
atraktivity obce pro turisty a rekreanty.
Územní plán za účelem podpory cestovního ruchu umožňuje v rámci podmínek ploch s rozdílným způsobem využití
realizovat stavby a opatření zvyšující atraktivitu obce pro turisty a rekreanty (zejména v rámci ploch občanského vybavení
a ploch smíšených obytných – venkovských). Jednou z alternativních forem cestovního ruchu je agroturistika či ekoturistika.
Územní plán pro tyto účely stanovuje takové podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, které umožňují rozvoj
služeb orientovaných na ubytování, stravování, rekreaci apod.
Podpora malého a středního podnikání ve vazbě na cestovní ruch je rovněž jedním z pilířů ekonomické
soběstačnosti obce. Územní plán v rámci podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch
smíšených obytných a ploch občanského vybavení, umožňuje prolínání funkcí (bydlení, rekreace, komerčních zařízení, drobné
výroby a zemědělství), které se vzájemně ovlivňují.
K rozvoji cestovního ruchu musí zároveň docházet takovým způsobem, který napomáhá celkovému rozvoji území,
je šetrný k využívání přírodních a kulturních hodnot obce a vede k dlouhodobé prosperitě, aniž by ohrozil uspokojení potřeb
budoucích generací.
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Koncepce rozvoje území

Východiska koncepce rozvoje území
-

poloha obce na významném nadregionálním dopravním tahu – silnice I/16;
poloha obce v podhůří Krkonoš (blízkost KRNAP);
stabilizovaná historicky utvářená urbanistická struktura a prostorové uspořádání sídel;
tradice hospodaření v krajině;
atraktivní venkovské prostředí v blízkosti spádových center;
existence výrobních zemědělských areálů, potenciál rozvoje ekonomických aktivit v obci;
existence základní turistické infrastruktury (značené turistické a cyklistické trasy, lyžařská trasa);
existence základní občanské vybavenosti;
účelové letiště ULOLES;
nevyhovující stav technické infrastruktury (odkanalizování, zásobování vodou);
zásady a záměry vyplývající z členství obce v mikroregionu Horní Labe, společenství obcí Podkrkonoší a v MAS
Království – Jestřebí hory, o. p. s.

Základním východiskem pro koncepci rozvoje území obce je vytvoření optimální urbanistické a organizační struktury
ploch, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, růst osídlení, ochranu hodnot a soudržnost
společenství obce.
Územní plán je navržen tak, aby umožňoval obnovu a rozvoj území ve všech jeho funkčních složkách a současně
vytvářel podmínky pro ochranu hodnot a respektoval limity využití území.

Odůvodnění stanovené koncepce rozvoje území
Jedním z úkolů územního plánu je vytvoření předpokladů pro dosažení udržitelného rozvoje území, který je
podmíněn vytvořením podmínek pro odpovídající hospodářský rozvoj, pro zvyšování soudržnosti obyvatel a pro zlepšování
životního prostředí v území. ÚP Horní Olešnice vymezenými zastavitelnými plochami respektuje původní urbanistickou
strukturu a charakter krajiny a usiluje o posilování identity obce.
Horní Olešnice je venkovskou obcí s potenciálem rozvoje zejména ve vztahu k dostupnosti spádových center.
Východisky pro rozvoj území obce jsou kromě dobré dopravní dostupnosti rovněž příznivé životní prostředí v podhůří Krkonoš.
Tato východiska vytvářejí předpoklad pro budoucí poptávku po plochách bydlení.
Prioritou ÚP je populační stabilizace území. Vzhledem k faktu, že obec doposud neměla platnou územně plánovací
dokumentaci, byl rozsah zastavitelných ploch pro bydlení stanoven na základě analýzy dlouhodobého demografického vývoje
v obci při zohlednění aktuálních požadavků na změny využití v území a rozvojové strategie místní samosprávy.
V rámci koncepce rozvoje vytváří ÚP podmínky pro posilování rezidenčního charakteru obce zejména vymezením
zastavitelných ploch smíšených obytných (SV). V rámci těchto ploch je umožněna integrace vzájemně se nerušících funkcí
bydlení, drobné zemědělské a řemeslné výroby, občanského vybavení, rekreace, individuálních ekonomických aktivit apod.
Součástí koncepce rozvoje jsou kromě zastavěných a zastavitelných ploch rovněž exteriéry sídel. Ty jsou v největší
míře zastoupeny ZPF. V nezastavěném území obce jsou v dominantně zastoupeny plochy smíšené nezastavěného území
a ploch lesní, v nichž je primárním cílem podpora historicky vytvořeného lesozemědělského charakteru obce a ochrana,
potažmo obnova ekologicky nejstabilnějších částí krajiny.

11.7

Urbanistická koncepce

Východiska urbanistické koncepce
-

stávající charakter a struktura zástavby;
intenzita využití zastavěného území;
existence stávající veřejné infrastruktury;
potřeba vymezení zastavitelných ploch;
limity využití území (ÚSES apod.)
přírodní podmínky – morfologie terénu;
cíl: stabilizace demografického vývoje, populační růst.

Odůvodnění stanovené urbanistické koncepce
Územní plán je koncipován s ohledem na funkční, plošné a prostorové předpoklady obce Horní Olešnice. Respektuje
stávající urbanistickou strukturu sídla, limity využití území (přírodní, technické), geomorfologické podmínky a zohledňuje
výhledové předpoklady obce.
Při vymezování zastavitelných ploch byly respektovány kompoziční vztahy v území a vytvořeny předpoklady pro
zachování přírodních a architektonických dominant a fyzické prostupnosti území. Návrh zastavitelných ploch vychází zejména
ze snahy zachovat v co největší míře stávající strukturu urbanizovaného území a novou zástavbou ji citlivě doplnit.
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Vymezené zastavitelné plochy byly situovány do míst, kde vhodně doplní stávající zástavbu, výhradně v přímé
návaznosti na zastavěné území, a kde bude možné jejich bezproblémové napojení na dopravní infrastrukturu a stávající či
plánované sítě technické infrastruktury. Cílem je vytvoření kompaktní urbanizované území a minimalizace nároků na veřejné
rozpočty. Lokalizace zastavitelných ploch vychází z limitů využití území, stávající urbanistické struktury a dalších
determinujících prvků, které jsou v řešeném území identifikovány.
Dominantní funkcí zastavěného území jsou plochy smíšené obytné - venkovské (SV). Zejména pro tyto plochy jsou
stanoveny takové podmínky využití, které umožňují integraci bydlení, rekreace, občanského vybavení, případně nerušící
výroby. Podstatnou funkční složkou území obce jsou výrobní zemědělské areály, které byly stabilizovány v rámci ploch výroby
a skladování - lehký průmysl (VL). Drobná výroba (zemědělská, lehká, řemeslná) bez negativního dopadu na okolí je umožněna
rovněž v rámci ploch smíšených obytných - venkovských (SV).
ÚP Horní Olešnice respektuje stávající strukturu veřejných prostranství, tvořenou především návsemi v jednotlivých
sídlech a dále úseky místních a účelových komunikací a dílčími plochami sídelní zeleně. Dále jsou vytvořeny podmínky pro
rozvoj veřejných prostranství vymezením zastavitelných ploch (PV).
V rámci koncepce technické infrastruktury bylo územním plánem řešeno především zásobování pitnou vodou
a odkanalizování obce. V návrhovém období jsou v obci navrhována řešení, vyplývající z PRVK Královéhradeckého kraje.
ÚP navrhuje rozšíření vodovodu v Horní Olešnici a vybudování nového vodojemu. S ohledem na ekonomickou náročnost
vybudování nového kanalizačního systému počítá koncepce ÚP se stávajícím způsobem odvodu odpadních vod.
Na zemědělských pozemcích obce byly vymezeny především plochy smíšené nezastavěného území (NS), v rámci
kterých je umožněna realizace opatření zvyšujících retenční schopnost území, protipovodňových, protierozních apod.

11.8

Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

V souladu s platnými předpisy na úseku územního plánování jsou v rámci stanovené urbanistické koncepce územním plánem
vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné
využití je stanoveno v textové části ÚP Horní Olešnice (kapitola 6):
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – zabezpečují zejména ochranu ploch občanského vybavení veřejného charakteru
a umožňují zajištění potřeb v oblasti obchodu a služeb. V územním plánu jsou děleny na následující plochy s rozdílným
způsobem využití:
•

•

občanské vybavení - veřejná infrastruktura (OV)
o plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti (veřejná správa, kultura, ochrana obyvatelstva,
vzdělání a výchova, sociální služby, zdravotní služby apod.)
o v řešeném území představují objekt obecního úřadu a jeho okolí
občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
o plochy zejména pro sport a tělovýchovu
o v řešeném území představují sportoviště jižně od obecního úřadu v Horní Olešnici, sportovní plochu při
silnici I/16 v Horní Olešnici a část sportoviště, které do řešeného území okrajově zasahuje při jeho severní
hranici ze sousední obce Hostinné
Rozvoj občanského vybavení je umožněn také v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití (zejména ploch
smíšených obytných - venkovských) v souladu s jejich stanovenými podmínkami využití. V plochách (SV) jsou takto
zahrnuty např. objekty pohostinství a prodejny potravin v Horní Olešnici.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – vymezeny za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah
a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich
významem a účelem.
•

veřejná prostranství (PV)
o plochy s významnou prostorotvornou funkcí, zejména v jádrových částech sídel, v návaznosti na páteřní
komunikace
o vymezeny za účelem ochrany těchto ploch před zastavěním
o v řešeném území představují zejména úseky místních a účelových komunikací, návesní prostory
v jednotlivých sídlech a plochy sídelní zeleně
o pro rozvoj těchto ploch jsou vymezeny zastavitelné plochy (PV) Z01, Z05, Z09, Z16

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – jsou vymezeny, pokud nelze jednoznačně určit převahu bydlení nad ostatními (doplňkovými)
funkcemi. Bydlení je zde integrální součástí ostatních funkcí (rekreace, občanského vybavení, nerušící výroby apod.).
•

smíšené obytné - venkovské (SV)
o dominantní funkce v urbanizovaných plochách jednotlivých sídel v řešeném území
o plochy, ve kterých se funkce bydlení prolíná s občanským vybavením, rekreací, hospodařením na
přilehlých pozemcích, provozováním nerušících výrobních i nevýrobních služeb nebo chovem
hospodářských zvířat, drobnou zemědělskou a výrobní činností a dalšími doplňkovými funkcemi
slučitelnými s bydlením
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pro rozvoj těchto ploch územní plán vymezuje zastavitelné plochy (SV) Z02, Z03, Z04, Z06, Z10, Z11, Z12,
Z13, Z14, Z15, Z17

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – vymezeny v případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení,
zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného
způsobu využití, a dále tehdy, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti.
•

dopravní infrastruktura - silniční (DS)
o vymezeny z důvodu ochrany a rozvoje dopravního obslužného systému
o zahrnují zejména stabilizované plochy silnic I. a III. třídy a významných místních komunikací,
manipulačních a odstavných ploch

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – vymezeny v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje
jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto pozemků není možné
•

technická infrastruktura - inženýrské sítě (TI)
o vymezeny z důvodu ochrany a rozvoje systému vybavení území technickou infrastrukturou jakožto
součástí veřejné infrastruktury
o součástí těchto ploch jsou plochy pro skládkování
o pro rozvoj těchto ploch územní plán vymezuje zastavitelnou plochu (TI) Z07

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – vymezeny v případech, kdy využití pozemků například staveb pro výrobu a skladování
a zemědělských staveb z důvodu negativních vlivů za hranicí těchto pozemků vylučuje začlenění pozemků s těmito vlivy
do ploch jiného způsobu využití
•

výroba a skladování - lehký průmysl (VL)
o plochy primárně určené pro provozování ekonomických aktivit zemědělského charakteru a lehkého
průmyslu
o v řešeném území představují stabilizované plochy v rozsahu stávajících výrobních zemědělských areálů
v okrajových částech jednotlivých sídel
o pro rozvoj těchto ploch je územním plánem vymezena zastavitelná plocha Z08 v přímé návaznosti na
zemědělský areál v jižní části Horní Olešnice

PLOCHY ZELENĚ – reprezentují významné plochy zeleně v sídlech a v nezastavěném území, udržované v přírodě blízkém
stavu, které není přípustné například vzhledem k jejich lokalizaci využít pro zástavbu
•

zeleň - přírodní (ZP)
o plochy zeleně udržované v přírodě blízkém stavu, využity také pro průchod územního systému ekologické
stability zastavěným územím

Územní plán dále v souladu s právními předpisy člení nezastavěné území na níže uvedené plochy s rozdílným způsobem využití.
Odůvodnění vymezení těchto ploch je uvedeno v kapitole 11.13 textové části Odůvodnění ÚP Horní Olešnice.
PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
•
•
•
•
•
•
•

plochy vodní a vodohospodářské (W)
plochy lesní (NL)
plochy přírodní (NP)
plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské, přírodní (NSzp)
plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské, přírodní, letecké (NSzpl)
plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské, přírodní, sportovní (NSzps)
Plochy těžby nerostů (NT)

Odůvodnění stanovení podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití
Územním plánem je pro výše uvedené plochy s rozdílným způsobem využití stanoveno hlavní, přípustné a nepřípustné využití,
případně podmíněně přípustné využití.
Hlavní využití

je takové využití území, které v dané ploše s rozdílným způsobem využití umožňuje
umisťovat a povolovat stavby a zařízení a jejich změny, změny v užívání a
rozhodovat o využití území, které v území nebo ploše převládají.

Přípustné využití

stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití v podmínkách využití
ploch s rozdílným způsobem využití. Jde zejména o činnosti, stavby a zařízení,
doplňující hlavní využití, s ním související a slučitelné.

Nepřípustné využití

jsou stavby, jejich změny, změny v užívání a využití území, které neodpovídají
hlavnímu (pokud je stanoveno), přípustnému či podmíněně přípustnému využití
území, stanoveném pro danou plochu s rozdílným způsobem využití a nelze je
v dané ploše umisťovat a povolovat.
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je takové využití, pro jehož přístupnost jsou stanoveny podmínky, za jakých lze
stavby, činnosti a zařízení v území umístit. Při nesplnění těchto podmínek je
umisťování činností, staveb a zařízení nepřípustné.

Podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
Z důvodu zachování hodnot území (přírodních, kulturních, urbanistických, architektonických, civilizačních apod.) a z důvodu
ochrany krajinného rázu, struktury a charakteru sídel, jsou územním plánem stanoveny podmínky prostorového uspořádání,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.
Výšková hladina zástavby

je v územním plánu určena maximální výškou zástavby v metrech měřenou od
nejnižšího místa soklu po hřeben střechy. Výška je měřena od úrovně původního
(rostlého) terénu. Stanovení maximální výškové hladiny zástavby vychází
z převládající výškové hladiny stávající zástavby a z požadavků na její cílovou
hodnotu. Výšková regulace zástavby je vymezena z důvodu ochrany krajinného
rázu a panoramatu sídla v plochách s rozdílným způsobem využití, u nichž je to
účelné.

Stanovení minimální výměry
pro vymezování stavebních
pozemků

minimální výměra pro vymezování stavebních pozemků je v územním plánu
stanovena v m2 za účelem regulace míry využití území. Je stanovena u ploch
s rozdílným způsobem využití, u nichž je to účelné. U ostatních ploch s rozdílným
způsobem využití stanovena nebyla, neboť nelze předjímat, jaký konkrétní záměr
bude v plochách realizován a jaké budou jeho požadavky na stavební pozemek.

Intenzita využití stavebních
pozemků

je vyjádřena v %. Představuje zastoupení zastavěných ploch všech nadzemních částí
staveb a zařízení a všech zpevněných ploch v celkové výměře pozemku. Intenzita
využití stavebních pozemků je územním plánem stanovena za účelem regulace míry
využití území, je stanovena v plochách s rozdílným způsobem využití, u nichž je to
účelné.

Podmínky pro hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití, včetně podmínek prostorového uspořádání
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v kapitole 6 textové části ÚP Horní Olešnice.

11.9

Odůvodnění vymezení ploch k prověření územní studií

V souladu s § 43 odst. 2 stavebního zákona ÚP vymezuje plochy, ve které je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, a to zejména z důvodů vymezení dostatečných ploch veřejných prostranství
a optimálního využití ploch ve vazbě na efektivní využívání veřejné infrastruktury a minimalizace nákladů obce na zajištění
souvisejících služeb. Dalším důvodem je pak detailní řešení, které ÚP v daném měřítku nemůže předurčit ani vymezit.
Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úpravu nebo rozvoj
některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by
mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Požadavek na prověření vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územní
studie, je zakotven v Zadání ÚP Horní Olešnice, konkrétně v bodu d, v němž je uvedeno, že „V ÚP Horní Olešnice budou
prověřeny požadavky na plochy pro provedení změn územní studií u všech zastavitelných ploch pro bydlení nebo rekreaci,
tvořící souvislé území s plošnou výměrou nad 10 000 m2, pokud pro danou plochu a koridro nebude stanovena podmínka
zpracování regulačního plánu, nebo na základě návrhu a zdůvodnění i jiné zastavitelné plochy“. Veškeré plochy, jejichž využití
je územním plánem podmíněno zpracováním územní studie, jsou plošně rozsáhlá (nad 10 000 m2), což je jedním z důvodů
vymezení podmínky.
Plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územní studie, uvádí tabulka níže:
ozn.
X1

X2

X3

X4

dotčené plochy s rozdílným způsobem využití
Zastavitelná plocha Z01 – veřejná prostranství (PV)
Zastavitelná plocha Z02 – smíšená obytná – venkovská (SV)
Stabilizovaná plocha smíšená obytná – venkovská (SV)
Zastavitelná plocha Z03 – smíšená obytná – venkovská (SV)
Stabilizovaná plocha smíšená obytná – venkovská (SV)
Stabilizovaná plocha veřejná prostranství (PV)
Zastavitelná plocha Z04 – smíšená obytná – venkovská (SV)
Zastavitelná plocha Z05 – veřejná prostranství (PV)
Zastavitelná plocha Z06 – smíšená obytná – venkovská (SV)
Stabilizovaná plocha smíšená obytná – venkovská (SV)
Zastavitelná plocha Z16 – veřejná prostranství (PV)
Zastavitelná plocha Z17 – smíšená obytná – venkovská (SV)
Stabilizovaná plocha smíšená obytná – venkovská (SV)
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Grafické znázornění ploch, ve kterých je rozhodování o změnách jejich využití podmíněno zpracováním územní
studie, je součástí Výkresu základního členění území ÚP Horní Olešnice.

Důvody pro vymezení ploch, ve kterých je rozhodování podmíněno zpracováním územní studie:
-

plošný rozsah rozvojových lokalit
nutnost koncepčního řešení rozvojového území složeného z různých ploch s rozdílným způsobem využití (veřejná
prostranství, plochy smíšené obytné)
zajištění adekvátního dopravního přístupu k pozemkům tak, aby bylo celé území efektivně využito a aby bylo
zajištěno dopravní napojení pozemků na kapacitně vyhovující veřejně přístupné komunikace
s ohledem na rozsah lokalit a vazbu na existující zástavbu sídla je nezbytné vymezit ucelený systém zajišťující
dopravní obsluhu celého území a prověřit kapacity sítí technické infrastruktury
v případě nekoordinovaného rozvoje zástavby může dojít k „zablokování“ pozemků vhodných pro zástavbu
zajištění prostupnosti území podrobnějším vymezením veřejných prostranství
nutnost vymezení veřejných prostranství v ploše ve vazbě na § 7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb., které nelze
předurčit s ohledem na míru detailu a neznalost vlastnických vztahů v území
nutnost prověření případného umisťování staveb v závislosti na limitech využití území

Lhůta pro vložení dat o územních studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanovena s ohledem na
časovou náročnost pořízení územních studií, které je nezbytné zpracovat jako podklad pro rozhodování v území, a dále
s ohledem na povinnost pořizovatele vypracovat zprávu o uplatňování ÚP Horní Olešnice v uplynulém období po 4 letech od
vydání územního plánu dle § 55 odst. 1 stavebního zákona. V této zprávě lze vyhodnotit dosavadní zpracování územních studií
a případně uvést v pokynech pro zpracování návrhu změny územního plánu požadavek na prodloužení lhůt pro pořízení dosud
nezpracovaných územních studií. Vzhledem k obvyklé časové náročnosti 2 roky na pořízení a vydání změny územního plánu
je lhůta stanovena tak, aby bylo možné na základě zprávy o uplatňování ÚP Horní Olešnice zpracovat změnu ÚP prodlužující
lhůty pro zpracování územních studií, aniž by mezitím tato podmínka zanikla.
Při rozhodování o změnách v území je nezbytné i za předpokladu absence územní studie a marného uplynutí lhůty
pro její zpracování zohlednit stanovené požadavky na rozvoj území, zejména požadavek ve vazbě na § 7 odst. 2 vyhlášky
č. 501/2006 Sb. na vymezování dostatečných ploch veřejných prostranství. To se týká zejména vymezování lokálního
dopravního systému ulic, jehož řešení předurčuje parcelaci ploch a rámcové umisťování zástavby; územní plán toto řešení
konkrétním způsobem nepředurčuje s ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

11.10 Ochrana kulturních, hospodářských a přírodních hodnot
11.10.1 Ochrana kulturních památek
V Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky jsou zapsány následující objekty:
číslo rejstříku
14070 / 6-3537
106267

katalogové číslo
1000124405
1999997201

památka
venkovský dům
pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice

katastrální území
Horní Olešnice
Zadní Ždárice

čp.
3
-

Vymezením nemovitých kulturních památky jako limitu využití území respektuje územní plán tuto významnou
kulturní hodnotu. Konkrétní podmínky ochrany nemovitých kulturních památek stanovují zvláštní předpisy na úseku
památkové ochrany. Grafické vyznačení nemovitých kulturních památek v řešeném území je obsahem Koordinačního výkresu
Odůvodnění ÚP Horní Olešnice.
V území se nacházejí další historicky i architektonicky významné objekty, které mohou být nazývány památkami
místního významu. Jedná se především o budovu obecní hospody a řada původních roubených i zděných domů, pomníky či
drobné objekty v krajině.
V řešeném území se dále nacházejí objekty volně rozptýlené v krajině, které nepodléhají režimu památkové
ochrany, jedná se však o objekty s historickou, uměleckou či obecně kulturní hodnotou. Tyto objekty si zaslouží zvýšenou
pozornost a mohou být nazývány památkami místního významu. Jedná se zejména o boží muka, smírčí kříže, objekty lidové
architektury apod. Navrhovaná koncepce respektuje a chrání také kulturní krajinu a její dochované části (historické cesty,
stromořadí, průhledové osy apod.).

11.10.2 Archeologické lokality
V obci se dle Státního archeologického seznamu ČR nacházejí následující území s archeologickými nálezy
registrované NPÚ – ústředním pracovištěm:
poř. č. SAS

název ÚAN

kategorie

katastr

03-43-05/6

SV výběžek tzv. „Baterie“

II

Přední Ždírnice
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poř. č. SAS

název ÚAN
Přední a Zadní Ždírnice intravilán, plužina
Na dvorci

návrh pro společné jednání (§ 50)

kategorie

katastr
popis
Přední Ždírnice, Zadní
03-43-10/2
I
Přední a Zadní Ždírnice
Ždírnice
03-44-01/3
II
Přední Ždírnice
Návrš mezi Přední a Zadní Ždírnicí
Horní Olešnice,
03-44-06/1
Horní Olešnice
I
Horní Olešnice
Prostřední Olešnice
Řešené území je považováno za „území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem
archeologických nálezů“ (kategorie I) a „území s více jak padesátiprocentní pravděpodobností výskytu archeologických
nálezů“ (kategorie II), dle metodiky zpracované v rámci výzkumného úkolu „Státní archeologický seznam ČR“, ve smyslu
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Území obce Horní Olešnice, které není součástí
lokalit kategorií I a II, náleží do kategorie ÚAN III, tedy do území, na němž dosud nebyl rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt
archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale mohlo být osídleno či jinak využito člověkem a proto
existuje pravděpodobnost výskytu nálezů.
Proto je nutné dále upozornit na § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
ve kterém jsou upraveny povinnosti potenciálního nálezce a obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.
V souladu s příslušnými právními předpisy, především s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy (č.
99/2000 Sb. m. s.) a se zákonem č. 20/1987 Sb. (§ 22 odst. 2), o státní památkové péči, je při realizaci všech stavebních či
jiných aktivit prováděných na správním území obce Horní Olešnice bezpodmínečně nutné zajistit provedení záchranného
archeologického výzkumu.
Grafické vyznačení archeologických lokalit v řešeném území je obsahem Koordinačního výkresu Odůvodnění
ÚP Horní Olešnice.

11.10.3 Ochrana přírody a krajiny
Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále také „zákon o ochraně přírody a krajiny“), a jeho prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky č. 60/2008 Sb., o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška o plánech péče, označování a
evidenci chráněných území).
Územní plán respektuje níže uvedené přírodní hodnoty jejich vymezením jako limity využití území. Plochy biocenter
ÚSES jsou ÚP Horní Olešnice vymezeny jako plochy přírodní (NP) s jednoznačnou převahou funkcí zajišťujících a podporujících
uchování a reprodukci přírodního bohatství a příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny. Zbylá chráněná území
jsou vymezena jako plochy lesní, plochy smíšené nezastavěného území a plochy vodní a vodohospodářské. Územní plán
stanovuje v podrobnosti jemu odpovídající podmínky využití těchto ploch zajišťující ochranu těchto chráněných území.
Konkrétní podmínky ochrany stanovují zvláštní právní předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny.

Významné krajinné prvky (VKP)
V řešeném území se nacházejí významné krajinné prvky vyplývající z § 3 odst. b) zákona o ochraně přírody a krajiny
(VKP neregistrované). Jedná se o lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Tyto prvky jsou ekologicky,
geomorfologicky a esteticky hodnotnou částí krajiny, utváří její typický vzhled a přispívají k udržení její stability.

Migračně významné území
Jižní část obce Horní Olešnice je součástí migračně významného území.
Jedná se o široká území, která zahrnují oblasti jak pro trvalý výskyt zájmových druhů, tak pro zajištění migrační
propustnosti. V rámci migračně významného území je třeba zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak, aby
byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího celkového kontextu krajiny. V těchto
územích by měla být problematika fragmentace krajiny zařazována jako jedno z povinných rozhodovacích hledisek v rámci
územního plánování a investiční přípravy.
V migračně významném území by měla být zohledněna problematika migrace volně žijících živočichů v procesu
územního plánování, tj. mělo by být zajištěno zachování migrační prostupnosti krajiny a omezeno takové využití území (včetně
umisťování staveb), které by bránilo volnému pohybu zvěře. V místech výskytu a migrace uvedených zvláště chráněných
živočichů je omezení migrační prostupnosti území škodlivým zásahem do jejich přirozeného vývoje ve smyslu § 50 odst. 2
zákona o ochraně přírody a krajiny
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Dálkový migrační koridor
Jižní částí řešeného území prochází rovnoběžně s katastrální hranicí dálkový migrační koridor.
Dálkové migrační koridory jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě udržitelné průchodnosti krajiny pro
velké savce. Jsou to liniové krajinné struktury délky desítek kilometrů a šířky v průměru 500 m, které propojují oblasti
významné pro trvalý a přechodný výskyt velkých savců. Jejich základním cílem je zajištění alespoň minimální, ale dlouhodobě
udržitelné konektivity krajiny i pro ostatní druhy, které jsou vázány na lesní prostředí.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Pro zachování vysoké a trvalé ekologické stability je nutné vymezení ekostabilizačních prvků a jejich vzájemné
propojení. Kostra ekologické stability je navržena na základě srovnání potenciálního a aktuálního přírodního stavu
ekosystémů v krajině. Při návrhu ÚSES jsou důležité směry migračních tras (vodní toky, údolí, hřbety apod.), reprezentativnost
stanoviště, zastoupení ekologicky významných prvků, předpokládané antropogenní zásahy do krajiny, návaznost na sousední
katastry a vzájemné provázání návrhů ÚSES. Pro skladebné prvky ÚSES jsou vymezovány zbytky přírodních a přirozených
společenstev s nejvyšší ekologickou stabilitou. Tyto segmenty mají příznivý vliv na okolní méně stabilní části krajiny a jsou
nezbytné pro ochranu druhové a genové diverzity.
Podle ustanovení § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny zajišťuje vymezení ÚSES uchování a reprodukci přírodního
bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání
krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

Odůvodnění návrhu ÚSES
Řešení ÚSES vychází ze zpracovaných podkladů a dokumentů. Jednotlivé prvky byly v souladu s principy
projektování ÚSES a s ohledem na stav v území aktualizovány a upřesněny v měřítku územního plánu tak, aby co nejvíce
využívaly stávajících fragmentů ekologicky stabilnějších ploch v krajině.
Pro vymezení skladebných částí ÚSES v řešeném území sloužily především následující podklady:
-

Generel místních SES k. ú.: Dolní Kalná, Slemeno v Podkrkonoších, Dolní Olešnice, Vestřev, Horní Kalná, Kunčice
nad Labem, Horní Olešnice, Prostřední Olešnice, Přední Ždírnice, Zadní Ždírnice
Generel místních SES Trutnovsko
Studie NR ÚSES Královéhradeckého kraje (2010)
ZÚR Královéhradeckého kraje (2011) ve znění pozdějších aktualizací
ÚAP Královéhradeckého kraje
ÚAP ORP Trutnov (aktualizace 2016)
Terénní průzkum zpracovatele ÚP Horní Olešnice
Koncepce ochrany přírody a krajiny KHK

Z důvodu množství podkladů pro vymezení ÚSES došlo v ÚP Horní Olešnice k vlastnímu označení skladebných částí
ÚSES, případně byla použita zavedená označení vyplývající ze ZÚR KHK.
Většina skladebných částí ÚSES má vyhovující prostorové parametry a zajištění jejich funkčnosti spočívá ve vhodném
způsobu hospodaření (na lesní půdě obnova přirozené dřevinné skladby dle stanoviště, na zemědělské půdě obnova druhové
skladby luk apod.). U skladebných částí ÚSES vymezených na ZPF je nezbytné koordinovat řešení s návrhem komplexních
pozemkových úprav.
Vazby ÚSES jsou koordinovány s vydanou územně plánovací dokumentací okolních obcí (Borovnice, Čistá u Horek,
Dolní Kalná, Hostinné) a se ZÚR KHK, dle kterých do správního území obce Horní Olešnice zasahuje regionální biocentrum
1646 U Prosečného a regionální biokoridor RK 743. Všechny skladebné části ÚSES nadmístního významu jsou územním
plánem respektovány a upřesněny na hranice parcel dle katastru nemovitostí.
Funkční, částečně funkční i nově založená biocentra jsou v územním plánu vymezena jako plochy přírodní (NP)
s jednoznačnou převahou funkcí zajišťujících a podporujících uchování a reprodukci přírodního bohatství a příznivé působení
na okolní méně stabilní části krajiny. Biokoridory jsou vymezeny tzv. překryvnou funkcí, neboť kromě výše uvedených funkcí
plní i množství ostatních funkcí.
Zvýšení ekologické stability krajiny je územním plánem podpořeno také vymezením ploch smíšených nezastavěného
území (NSzp, NSzpl, NSzps), v nichž je mimo jiných funkcí (zemědělské) podpořena i funkce ekostabilizační.
Územní plán respektuje skladebné části ÚSES a vymezuje je v souladu s platnými právními předpisy, metodikou pro
vymezování ÚSES a v souladu se ZÚR KHK. V grafické části územního plánu je rozsah skladebných částí ÚSES zpřesněn dle
místních podmínek v měřítku územního plánu. Plochy biocenter jsou vymezeny jako plochy přírodní (NP), pro které jsou
v podrobnosti odpovídající územnímu plánu stanoveny podmínky využití zajišťující ochranu a obnovu ÚSES. V řešeném území
nedochází k překryvu ÚSES s takovými plochami, které by znemožňovaly realizaci navrhovaných opatření v rámci skladebných
částí ÚSES. V textové části ÚP Horní Olešnice jsou pro plochy biocenter a koridory biokoridorů stanoveny obecné zásady.
Konkrétní podmínky ochrany ÚSES stanovují zvláštní právní předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny.
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Přehled skladebných částí ÚSES
Na základě mapování krajiny a vytvoření kostry ekologické stability byly v řešeném území aktualizovány a upřesněny
v měřítku územního plánu následující skladebné části ÚSES regionálního a lokálního významu.

Regionální biocentrum
označení / název
1646 U Prosečného
charakteristika
ekotopu a bioty
návrh opatření

dotčené řešené
geobiocenologická
kultura
velikostní parametry
území (k. ú.)
typizace
(v řešeném území)
(v řešeném území)
Horní Olešnice,
4AB3, 4B3, 4BC4
les
rozloha: 234 812 m2
Prostřední Olešnice
Regionální biocentrum přicházející do řešeného území ze severu. Ve značně členitém terénu –
vybíhající hřbet nad údolní nivou Labe. V současnosti převaha smrkových porostů kultur až
kmenovin. Severní, východní až jižní expozice.
Podpora vtroušených listnatých dřevin. Při obnově zavedení buku, jedle, dubu a klenu.

Regionální biokoridor
označení / název
RK 743
charakteristika
ekotopu a bioty
návrh opatření

dotčené řešené
území (k. ú.)

geobiocenologická
typizace

kultura
(v řešeném území)

velikostní parametry
(v řešeném území)
délka: 620 m
Prostřední Olešnice
4AB3
les
šířka: 50 m
Regionální biokoridor vedený svahem nad údolní nivou Labe, převážně přes lesní porosty. Prudký
svah SV expozice. Dominantní smrkové porosty s pomístnou příměsí jiných dřevin.
Podpora vtroušených listnatých dřevin. Při obnově zavedení buku, jedle a dubu.

Lokální biocentrum
označení / název
LC1 Soutok II

charakteristika
ekotopu a bioty

návrh opatření
označení / název
LC2 Rokle

dotčené řešené
geobiocenologická
velikostní parametry
kultura
území (k. ú.)
typizace
(v řešeném území)
Horní Olešnice,
louka, vodní tok,
4BC4
rozloha: 34 442 m2
Prostřední Olešnice
ostatní
Niva Kalenského potoka v místě pravostranného zaústění Ždírnického potoka na hranici katastrů
Horní a Prostřední Olešnice v nadm. výšce 355 m. Nerekultivovaná květná louka (krvavec toten,
řebříček, kontryhel, jitrocel apod.), ohraničená západně a severně cestou, jižně Kalenským
potokem s pozůstatkem starého téměř zazemněného koryta s hodnotnou zapojenou zelení – OL,
VR, JS, JV. Ždírnický potok před zaústěním má hustý vzrostlý porost VR, OL, JÍ, v místě zaústění
široký porost VR a OL. Na severním okraji louky solitérní zástavba. BPEJ: 58 – nivní půda glejová.
Louku sekat, nehnojit, vhodné doplnění solitérní dlouhověké zeleně.
dotčené řešené
území (k. ú.)

geobiocenologická
typizace

kultura

velikostní parametry
(v řešeném území)

louka, les, vodní tok,
52 823 m2
ostatní
Hlubší údolnice bezejmenného levostranného přítoku Kalenského potoka při hranici katastrů
Prostřední a Dolní Olešnice. Údolnice s drobným meandrujícím tokem je hustě zarostlá vzrostlou
zelení – u toku VR, OL, dále JV, JS, LP. Levý svah údolnice – nasekaná ruderalizující louka (kopřiva,
pelyněk, krabilice apod.). V horní části BC svahová nasekaná louka, v dolní části mokrá s náletem
ml. VR a OL, výše v ruderalizujícím lučním porostu výskyt květnatých druhů – celík zlatobýl,
třezalka, kontryhel (kopřiva, pcháč oset apod.) apod. Na svazích údolnice kvalitní listnaté porosty
(456C3,4). BPEJ: 77 – mělké strže, 40 – svažité půdy.
Louky v údolnicích sekat! Zabránit ruderalizaci.
Prostřední Olešnice

4AB3, 4B3-4

označení / název

dotčené řešené
území (k. ú.)

geobiocenologická
typizace

kultura

velikostní parametry
(v řešeném území)

LC3 Slemeno

Horní Olešnice

4BC4, 4BC3-4

orná půda, vodní
tok, vodní plocha,
ostatní

12 790 m2

charakteristika
ekotopu a bioty

návrh opatření

charakteristika
ekotopu a bioty

Hlavní část biocentra se nachází v obci Slemeno.
Niva Kalenského potoka se zásobním mlýnským rybníkem jižně od obce Slemeno v nadm. výšce
360 m. Niva zorněna.
Rybník – travnaté sekané břehy, solitérní a skupinový břehový porost – VR, OL, JI, BŘ, solitérní
smut. VR, v litorálu orobinec, rákos apod., na hladině uměle vysazený leknín.
Kalenský potok – přirozeně meandrující zaříznuté koryto, zapojený různověký stromokeřový
porost – OL, VR, KL, JS, BŘ, TPč, TŘpt, JÍ, střemcha, nasekaný ruderální podrost. BPEJ: 56 – nivní
půda.
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návrh opatření
označení / název
LC4 Stržený

charakteristika
ekotopu a bioty

návrh opatření

návrh pro společné jednání (§ 50)

Nivu trvale zatravnit. Rybník – údržba břehového porostu. Likvidace ruderálního porostu na
západním okraji s následným zatravněním (zalesněním).
dotčené řešené
geobiocenologická
velikostní parametry
kultura
území (k. ú.)
typizace
(v řešeném území)
Zadní Ždírnice
4AB3, 4B3, 5B3
les
rozloha: 65 126 m2
Severovýchodní část: jednotlivě smíšený porost s převahou buku na členitém terénu –
pravděpodobně důsledek těžební činnosti. Navazuje na hodnotné interakční prvky v okolním
terénu. Prudší svah JV expozice.
Jihozápadní část: porost na prudkém svahu A až JV expozice, jednotlivá příměs buku a klenu, místy
značně prořídlý. Keřové patro doplněné nárostem buku, klenu a jeřábu. Dominantní dřevinou
smrk.
SV část: ponechat bez hospodářských zásahů, případná obnova clonným způsobem.
JZ část: při obnově využít zastoupení buku a klenu pro zmlazení.

Lokální biokoridor
označení / název
LK1 Kalenský potok

charakteristika
ekotopu a bioty

návrh opatření

označení / název
LK2 Ždírnický potok

charakteristika
ekotopu a bioty

návrh opatření

označení / název
LK3
charakteristika
ekotopu a bioty
návrh opatření

dotčené řešené
geobiocenologická
kultura
velikostní parametry
území (k. ú.)
typizace
(v řešeném území)
(v řešeném území)
Horní Olešnice,
vodní tok, louka,
délka: 2 400 m
4BC4, 4BC3-4
Prostřední Olešnice
ostatní
prům. šířka: 10 m
Kalenský potok pramení nad Horní Kalnou, protéká jihovýchodním směrem a cca v KM 215 se
stává pravostranným přítokem Labe. Protéká obcemi Horní a Dolní Kalná, Slemeno, Horní,
Prostřední a Dolní Olešnice. Jeho přítokem je zejména Ždírnický potok. V intravilánech obcí
v zastavěné nivě rozptýlená zástavba, louky sekané, většinou nerekultivované, s pestřejším
druhovým složením bylin (krvavec toten, kakost luční, řebříček, kopretina, kontryhel, jitrocel
apod.).
Kalenský potok je upraven v Dolní Kalné, Prostřední a Dolní Olešnici. Jeho úprava se pohybuje od
Q5 + Q20. Vzhledem k průtokovým poměrům doporučujeme dle možností vybudování záchytných
nádrží na potoce. BPEJ: 58 – nivní půdy glejové.
Doplnění břehových porostů v chybějících úsecích dle STG. Louky v nivě obnovovat bezorebně,
sekat. Nezahušťovat zástavbu v nivě. Tok neupravovat, nezaplocovat, lokálně neznečišťovat,
vhodné umístit malé záchytné nádrže.
dotčené řešené
geobiocenologická
kultura
velikostní parametry
území (k. ú.)
typizace
(v řešeném území)
(v řešeném území)
Horní Olešnice,
vodní tok, les, louka,
délka: 2580 m
4BC4, 4B4-5
Prostřední Olešnice
ostatní
prům. šířka: 25 m
Ždírnický potok, pramenící ve dvou větvích v lesním komplexu „Dubinka“ v severní části
obce Borovnička v úseku od jižní hranice řešeného území po pravostranné zaústění do Kalenského
potoka v intravilánu Prostřední Olešnice.
Charakterově odlišné úseky toku: od hranice řešeného území po levostranné zaústění drobného
toku od Zadní Ždírnice – přirozeně meandrující tok při okraji lesního komplexu, na levém břehu
různověký porost VR, OL, KL, BŘ, JS, JV, v úzké nivě rekultivované druhově chudé louky, na JV
okraji obce v nivě nedostavěný rybník, dno zarostlé mokřadními společenstvy (orobinec, sítina,
pcháč zelinný apod.), od břehů mladý nálet OL, břehy ruderální. Od zaústění přítoku po areál ZD
– upravený tok s řídkým porostem, v nivě sekaná vlhká louka, v úseku cca 300 m degradované
lado s mladým náletem OL, BŘ, VR, JÍ, podél areálu ZD opět zapojený porost VR (JS, OL).
V intravilánu mladší porost. BPEJ: 58, 75.
Louky v nivě sekat, obnovovat bezorebně dosevem víceletých a vícedruhových travních směsí.
V chybějících úsecích doplnit břehový porost. Zarůstající lado v nivě – sekat ruderální porost.
dotčené řešené
území (k. ú.)

kultura
velikostní parametry
(v řešeném území)
(v řešeném území)
vodní tok, les, louka,
délka: 260 m
Prostřední Olešnice
4BC4, 4B4-5
ostatní
prům. šířka: 10 m
Bezejmenný levostranný přítok Kalenského potoka při hranici katastrů Prostřední a Dolní
Olešnice. Drobný meandrující tok, hustě zarostlý vzrostlou zelení – u toku VR, OL, dále JV, JS, LP.
Biokoridor se napojuje na Kalenský potok (lokální biokoridor) a spojuje biocentrum Rokle se
severně položeným biocentrem v jižní části Hostinného.
Doplnění břehových porostů v chybějících úsecích. Nezahušťovat zástavbu v okolí toku. Tok
neupravovat, nezaplocovat, lokálně neznečišťovat.
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označení / název
LK4
charakteristika
ekotopu a bioty
návrh opatření

návrh pro společné jednání (§ 50)

dotčené řešené
geobiocenologická
kultura
velikostní parametry
území (k. ú.)
typizace
(v řešeném území)
(v řešeném území)
Zadní Ždírnice,
délka: 2 780 m
Horní Olešnice
5AB3
les
šířka: 15 m
Prostřední Olešnice
Biokoridor vedený přes převážně starší porosty, jednotlivě až skupinovitě smíšené s převahou
smrku a borovice. Propojuje několik lokálních biocenter v katastrálních územích Borovnice u Staré
Paky, Zadní Ždírnice, Borovnička a Dolní Olešnice.
Při obnově porostů zavádění buku.

Plochy významné zeleně plnící funkci interakčních prvků (plochy významné zeleně)
V řešeném území je systém ÚSES doplněn plochami významné zeleně. Těmi jsou nepostradatelné krajinné segmenty
obvykle ekotonového charakteru, které zprostředkovávají na lokální úrovni příznivé působení ostatních ekologicky
významných krajinných segmentů. Jedná se o liniové prvky (stávající, k doplnění, nově navržené), zejména zalesnění v pruzích
stromovým a keřovým patrem, obnova krajinných formací podél zachovalých lánů, doplnění a obnovení stromořadí podél
cest, břehových porostů, ozelenění a udržování tůní a podpora skupin stromů ve volné krajině. Důležité jsou též travnaté
pruhy po vrstevnici, které mají protierozní charakter a jsou významné pro živočišnou faunu.
Významné plochy zeleně jsou vymezeny jako součást ploch smíšených nezastavěného území (NS) a ploch
dopravních (DS). Jejich obnova a funkčnost souvisí především s realizací komplexních pozemkových úprav v území.

11.10.4 Ložiska nerostných surovin
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, jsou v řešeném území respektovány následující jevy:

Dobývací prostor
V řešeném území se nachází nový dobývací prostor, vázaný na chráněné ložiskové území Horní Olešnice II pro
granátonosné horniny, jež bylo stanoveno MŽP ČR v Hradci Králové dne 13. 6. 2006 pod č. j. 229,230/550/06-Ru. Dobývací
prostor Horní Olešnice byl stanoven Obvodním báňským úřadem pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického dne
1. 9. 2015 pod zn. SBS 20337/2015/OBÚ-09/2. Dobývací prostor má rozlohu 14 096,5 m2 a je evidován v knize dobývacích
prostorů pod ev. č. 6 0380 (zdroj informací: Plán otvírky, přípravy a dobývání pro DP Horní Olešnice, 12/2015). Pozemky,
dotčené vymezeným dobývacím prostorem Horní Olešnice, jsou územním plánem vymezeny jako plochy s rozdílným
způsobem využití Plochy těžby nerostů (NT).
ID
60380

IČ
27826767

nerost
granátonosná surovina

organizace
HeavyDevelop a.s

stav využití
Rezervní ložisko

název
Horní Olešnice I.
Horní Olešnice II.

katastrální území
Horní Olešnice
Horní Olešnice

surovina
Polodrahokamy
Polodrahokamy

Chráněná ložisková území
číslo CHLÚ
26330000
26340000

Ložiska a prognózní zdroje – ložiska výhradní plocha
číslo ložiska
3263300
3263400
3263400
3264700

název
Horní Olešnice 1
Horní Olešnice 2
Horní Olešnice 2
Dolní Olešnice

identifikační číslo
326330000
326340001
326340002
326470001

surovina
Polodrahokamy
Polodrahokamy
Polodrahokamy
Polodrahokamy

způsob těžby
dosud netěženo
dosud netěženo
dosud netěženo
dosud netěženo

Sesuvná území – bodová
číslo (klíč)
4319
4321

lokalita
Horní Olešnice
Slemeno

stupeň aktivity
aktivní
Aktivní

rok revize
1981
1981

lokalita
Přední Ždírnice
Zadní Ždírnice

stupeň aktivity
aktivní
dočasně uklidněný

poznámka
Sesuv – délka nad 50 m
Sesuv – délka nad 50 m

Sesuvná území – plošná
pasport ID
35076/2016/KHK
35076/2016/KHK
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návrh pro společné jednání (§ 50)

Územní plán respektuje evidovaná chráněná ložisková území, ložiska a prognózní zdroje, dobývací prostor a sesuvná
území jejich vymezením jako limity využití území. Zastavitelné plochy jsou územním plánem vymezeny výhradně mimo
kontakt s těmito územími. Konkrétní podmínky ochrany důlních děl a deponií stanovují zvláštní právní předpisy na úseku
ochrany a využití nerostného bohatství.

11.10.5 Ochrana vodních zdrojů
Jihovýchodní okraj řešeného území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída,
vyhlášené nařízením vlády ČSR č. 85/4981 Sb.
V chráněných vodohospodářských oblastech se zakazuje:
a) zmenšovat rozsah lesních pozemků v jednotlivých případech o více než 25 ha; v jednotlivé chráněné
vodohospodářské oblasti smí být celkově rozsah lesních pozemků snížen nejvýše o 500 ha proti stavu ke dni
nabytí účinnosti tohoto nařízení,
b) odvodňovat u lesních pozemků více než 250 ha souvislé plochy,
c) odvodňovat u zemědělských pozemků více než 50 ha souvislé plochy, pokud se neprokáže na základě
hydrogeologického zhodnocení, že odvodněním nehrozí oběh podzemních vod,
d) těžit rašelinu v množství přesahujícím 500 000 m3 v jedné lokalitě, pokud se neprokáže na základě
hydrogeologického zhodnocení, že těžba rašeliny neohrozí oběh podzemních vod; zákaz se nevztahuje na těžbu
rašeliny z přírodních léčivých zdrojů,
e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedli k odkrytí souvislé hladiny
podzemních vod; zákaz se nevztahuje na těžbu:
1. štěrků, písků a štěrkopísků, budou-li časový postup a technologie těžby přizpůsobeny možnostem
následného vodohospodářského využití prostoru ložiska;
2. v kamenolomech, v nichž je nutno přejít k polojámové nebo jámové těžbě a nedojde-li k většímu plošnému
odkrytí více než 10 ha,
3. všech druhů uhlí, nedojde-li k narušení důležitých funkcí území z hlediska ochrany životního prostředí,
4. ostatních vyhrazených nerostů, nedojde-li k většímu plošnému odkrytí než 10 ha,
f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, u nichž není zajištěno zneškodňování odpadů v souladu s předpisy na
ochranu jakosti vod,
g) ukládat radioaktivní odpady z výroby nebo regenerace palivových článků pro jaderné elektrárny a radioaktivní
odpady z jaderných elektráren,
h) provádět geologické a hydrogeologické průzkumné práce, pokud jednotlivé průzkumné objekty nebudou
následně vodohospodářsky využity nebo nebudou následně upraveny tak, aby nedocházelo k ohrožení oběhu
podzemních vod,
i) provádět výstavbu:
1. zařízení pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu nad 5 000 kusů,
2. závodů na zpracování ropy a dále závodů chemické výroby, využívajících ropu nebo ropné látky jako
surovinu,
3. skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrží nad 1 000 m2,
4. dálkových potrubí pro přepravu ropných látek včetně příslušenství, pokud nebude vybudován kontrolní
systém pro zajišťování jejich úniku,
5. provozních skladů látek, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní
nezávadnost povrchových nebo podzemních vod s kapacitou přesahující potřebu závodu,
6. tepelných elektráren na tuhá paliva s výkonem nad 200 MW.
Výše uvedené zákazy v chráněných vodohospodářských oblastech se nevztahují na:
a) stavby a zařízení, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s předpisy ve výstavbě nebo
v užívání,
b) činnosti, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s předpisy provozovány,
c) činnosti uvedené v písm. a), d) a e), souvisí-li s výstavbou vodních nádrží, s úpravami koryt vodohospodářsky
významných vodních toků a s výstavbou jímacích zařízení pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
d) dobývání ložisek vyhrazených nerostů, ve stanovených dobývacích prostorech a na úpravu radioaktivních
surovin v souvislosti s dobýváním v těchto dobývacích prostorech.
Podmínky využívání v rámci CHOPAV Východočeská křída jsou územním plánem respektovány.
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11.11 Civilní obrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky
11.11.1 Civilní ochrana
Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, byl pro Královéhradecký kraj zpracován Havarijní plán Královéhradeckého kraje představující souhrn opatření
k provádění záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení ohrožení vzniklých
mimořádnou událostí a k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.
Havarijní plán je základním dokumentem kraje pro řešení mimořádných situací v případě živelných pohrom,
antropogenních havárií nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní
prostředí. Havarijní plán je určen k plánování a řízení postupu integrovaného záchranného systému a je závazným
dokumentem pro všechny obce, správní úřady, fyzické i právnické osoby nacházející se na území kraje.
Dle nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb., byl pro Královéhradecký kraj zpracován
Krizový plán obsahující souhrn krizových opatření a postupů, které kraj zpracovává k zajištění připravenosti na řešení
krizových situací v dané působnosti.
Požadavky uvedené v § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, jsou
územním plánem respektovány v těch bodech, které se týkají řešeného území dle havarijního plánu a krizového plánu
Královéhradeckého kraje.

Ochrana území před průchodem povodňové vlny vzniklé zvláštní povodní
V řešeném území nejsou známy situace, při kterých by bylo nutné chránit území před průchodem průlomové vlny
vzniklé zvláštní povodní. V řešeném území nejsou stanovena záplavová území.

Zóny havarijního plánování
Do řešeného území nezasahuje žádná zóna havarijního plánování. V řešeném území se nenachází žádný subjekt
nakládající ve větším rozsahu s nebezpečnými látkami.

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
V řešeném území se nenachází žádný stálý úkryt. Pro ukrytí obyvatelstva je možno využít improvizované úkryty
(suterénní prostory stávající zástavby), jejichž seznam je veden v obci s rozšířenou působností. Vlastní organizace a technické
řešení není úkolem územního plánu. Dočasné úkryty u nové výstavby budou zřizovány v souladu s metodickou pomůckou pro
samosprávu, právnické osoby a podnikající fyzické osoby „Sebeochrana obyvatelstva“.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Obyvatelé postižení mimořádnou událostí budou ubytováni v určených objektech na území obce Horní Olešnice
i mimo něj dle zpracovaného Havarijního plánu Královéhradeckého kraje. Jedná se zejména o objekty občanského vybavení,
zejm. obecní úřad. Vlastní organizace a technické řešení není úkolem územního plánu.

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Na území obce Horní Olešnice se nenacházejí sklady materiálu civilní obrany a humanitární pomoci jako samostatné
objekty a zařízení. V případě nutnosti bude pro jejich skladování a výdej využit objekt obecního úřadu.

Vymezení a uskladnění nebezpečných látek
V případě úniku nebezpečných látek budou tyto odvezeny mimo řešené území (v řešeném území se objekty či plochy
vhodné pro jejich uskladnění nenacházejí). V případě havárie bude vymezení a uskladnění nebezpečných látek řízeno
OÚ Horní Olešnice. Územním plánem nejsou nové plochy navrhovány.

Záchranné, likvidační a obnovovací práce
V případu vzniku mimořádné události se na záchranných, případně likvidačních pracích bude podílet nejbližší stálá
jednotka sboru dobrovolných hasičů (SDH), sídlící v sousedním městě Hostinné, ve spolupráci s místní jednotkou SDH Ždírnice,
případně další právnické i fyzické osoby dle charakteru mimořádné události v koordinaci s OÚ Horní Olešnice.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování pitnou vodou vychází ze schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého
kraje (PRVK KHK). Obec Horní Olešnice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva bude
řešeno jejím dovozem (15 l/os./den). V případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu
s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Dolní Kalná. V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním
zdrojem pitné vody vrtaná studna Lipka na katastru města Hostinné. Pro nouzové zásobení budou využívány i domovní studny,
pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda (i v omezené kapacitě).
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuálních zdrojů,
odběrem z vodotečí, případně dodávkou vodovodním rozvodem.
V případě potřeby nouzového zásobování elektrickou energií budou na určené objekty připojeny mobilní zdroje
energie.

11.11.2 Obrana státu
V řešeném území se nenacházejí žádné vojenské inženýrské sítě. Z obecného hlediska budou respektovány
parametry příslušné kategorie komunikací včetně ochranných pásem stávajícího i plánovaného dopravního systému.
Územním plánem ani jeho důsledky nejsou dotčeny případné nemovitosti ve vlastnictví Ministerstva obrany ČR.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s MO-ČR, jejímž jménem jedná
SEM MO, OOÚZ a ŘPNI, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, projednány níže uvedené stavby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území;
stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, větrných elektráren apod.);
stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN;
výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy a rušení objektů na nich
včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;
nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity;
zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou
dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení;
železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich;
železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.;
stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným územím MO a je zde uplatňován
přísnější požadavek ochrany;
veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO.

11.11.3 Požární ochrana
V řešeném území působí sbor dobrovolných hasičů SDH Ždírnice. SDH Ždírnice byl založen roku 1899, pravidelně se
účastní závodů SDH a cvičení, současně spolupořádá společenské události v obci. V případě vzniku požáru nebo jiných
živelných katastrof budou záchranné, likvidační a obnovovací práce vykonávány nejbližším stálým hasičským sborem sídlícím
v Hostinném. Jako zdroje požární vody v obci slouží především vodovod pro veřejnou potřebu, vodní zdroje (studny) a místní
vodoteče a vodní plochy.
Pro uvažovanou výstavbu v rámci zastavitelných ploch bude zajištěn dostatečný zdroj požární vody podle ČSN
730873 Požární bezpečnost staveb – zásobování vodou (zejména tabulky 1 a 2) a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody
a příjezdové komunikace pro mobilní požární techniku v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Radonový index geologického podloží
Problematiku ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření a způsoby úprav pro snížení ozáření z přírodních zdrojů
upravuje vyhláška č. 307/2002, o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie radonového rizika geologického podloží je klasifikována třemi základními kategoriemi (1 = nízká,
3 = střední, 4 = vysoká) a jednou přechodnou kategorií (2). Dle databáze České geologické služby se řešené území nachází
v oblasti se středním radonovým rizikem.

11.11.4 Ochrana před povodněmi
Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebylo dosud
v Horní Olešnici stanoveno záplavové území.
Od r. 2008 je projednáván návrh opatření obecné povahy „Záplavové území vodního toku Kalenský potok v ř. km
0,00 – 16,00“. Záplavové území je navrženo Krajským úřadem Královéhradeckého kraje pod č. j. 6442/ZP/2008, dosud však
nebylo stanoveno.
Realizace protipovodňových opatření a opatření zvyšujících retenční schopnost krajiny je územním plánem
umožněna v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách smíšených nezastavěného území
(NS).
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11.12 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury
11.12.1 Občanské vybavení
Plochy občanského vybavení jsou specifikované v § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále také jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“). V ÚP Horní Olešnice představují
občanské vybavení následující plochy s rozdílným způsobem využití:
-

-

občanské vybavení - veřejná infrastruktura (OV) – plochy převážně nekomerčního občanského vybavení,
sloužící např. pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu,
ochranu obyvatelstva apod. V řešeném území představují stabilizovanou plochu Obecního úřadu v Horní
Olešnici.
občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) – plochy převážně pro sport a tělovýchovu.
V řešeném území představují stabilizované plochy sportovišť v Horní Olešnici (jižně od OÚ a v centru sídla při
silnici I/16) a část sportoviště, které do řešeného území zasahuje ze severu.

V územním plánu jsou vymezeny další plochy s rozdílným způsobem využití umožňující v rámci podmínek využití
realizaci občanského vybavení. Jedná se zejména o následující plochy s rozdílným způsobem využití:
-

smíšené obytné - venkovské (SV)
veřejná prostranství (PV)
dopravní infrastruktura - silniční (DS)

Občanské vybavení komerčního charakteru lokálního významu (např. obchod s potravinami, pohostinství) je
v ÚP Horní Olešnice zahrnuto jako integrální součást ploch smíšených obytných – venkovských (SV), představující dominantní
způsob využití v rámci jednotlivých sídel.
Veřejná infrastruktura v obci
V obci není provozováno žádné školské nebo zdravotnické zařízení ani objekty sociální péče. Do základní a mateřské
školy dojíždí děti nejčastěji do sousední Dolní Olešnice, Dolní kalné, Hostinného nebo Studence. Nejbližší lékařské ordinace
jsou situovány v Hostinném a Dolní Kalné. Nemocniční zařízení jsou lokalizovány do center osídlení Trutnov, Vrchlabí, Dvůr
Králové nad Labem a Hradec Králové. Sociální služby jsou v obci zajištěny prostřednictvím Služeb Dolní Kalná formou
mobilních pracovníků. Nejbližší pečovatelská zařízení jsou ve městě Trutnov.
V obci jsou provozovány sportoviště v Horní Olešnici – malé travnaté hřiště s fotbalovými brankami, antukové
hřiště, dětské hřiště s pískovištěm.

11.12.2 Veřejná prostranství
Plochy veřejných prostranství specifikované v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 7 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., jsou v územním plánu vymezeny jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití.
-

veřejná prostranství (PV) – zahrnují veškeré stabilizované plochy s převažující funkcí veřejných prostranství
(návesní a uliční prostory) v zastavěném území obce. S ohledem na význam ve struktuře ploch veřejných
prostranství zahrnuje územní plán do veřejných prostranství (PV) také úseky místních komunikací, které mají
významnou prostorotvornou, komunikační a sociální funkci.

V zastavitelných plochách smíšených obytných (SV) je nezbytné v rámci územních studií a navazujících projektových
dokumentací v souladu s § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vymezit odpovídající plochy veřejných prostranství.

11.12.3 Dopravní infrastruktura
Koncepce dopravní infrastruktury vychází zejména z následujících dokumentů a podkladů:
-

21.12.3.1

ZÚR Královéhradeckého kraje
ÚAP ORP Trutnov (úplná aktualizace 2016)
Generel silniční dopravy Královéhradeckého kraje
Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje
Dopravní politika ČR 2014–2020

Širší vztahy

Horní Olešnice leží na páteřním dopravním tahu regionu – silnici I/16 – mezi Novou Pakou a Trutnovem. Z pohledu
širších dopravních vazeb lze pro obec uvažovat za podstatné do budoucna dokončení dálnic D35 a D11. Silnice I/16 by mohla
získat roli významné horizontální spojnice těchto celorepublikově významných tras a podnítit v oblasti regionální
socioekonomický rozvoj.
Z hlediska širších vazeb v oblasti železniční dopravy jsou pro obec významné železniční stanice (zastávky) Borovnice
na trati č. 040 a Prosečné na trati č. 030.

ŽALUDA, projektová kancelář

51

Odůvodnění územního plánu Horní Olešnice – textová část

21.12.3.2

návrh pro společné jednání (§ 50)

Silniční doprava

Silniční doprava je v řešeném území výhradním zprostředkovatelem přepravních objemů a je provozována
prostřednictvím silniční sítě a navazující struktury místních a účelových komunikací.

Silnice I. a III. třídy
Dopravní osou řešeného území je silnice I/16, zajišťující přímou obsluhu katastrů Horní a Prostřední Olešnice. Silnice
spojuje Středočeský (Řevničov, Mělník, Mladá Boleslav) a Královéhradecký kraj (Jičín, Trutnov) a končí na česko-polském
pomezí v Královci.
Přímou obsluhu řešeného území – až po úroveň přístupu k jednotlivým stavebním pozemkům – zajištuje rovněž
silnice III/01613, spojující Přední a Zadní Ždírnici se silnicí I/16. Silnice III/32553 vstupuje do řešeného území v jeho
severozápadní části a to pouze nepatrným segmentem bez přímého vlivu na obsluhu území.
Trasy silnic, procházejících řešeným územím, znázorňuje následující tabulka.
ozn. silnice
I/16
III/01613
III/32553

trasa silnice
Řevničov – Mělník – Mladá Boleslav – Jičín – Trutnov – Královec/Lubawka
(CZ/PL)
Zadní Ždírnice – Přední Ždírnice – I/16
I/16 – Slemeno – III/32551

délka silnice (km)
190,5
2,8
3,2

Intenzity dopravy
Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování silniční sítě či jejích
úseků. Sčítání je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále také jen „ŘSD ČR“) pravidelně jednou za pět let.
Sčítání eviduje silniční provoz na všech dálnicích, silnicích I. a II. třídy a vybraných úsecích silnic III. třídy a místních komunikací.
Výhledové intenzity jsou extrapolovány pomocí růstových koeficientů dle ŘSD ČR.
Řešeného území se týkají údaje za měřené úseky č. 5-2316 (Dolní Kalná k. z. - zaús. 325) na silnici I/16 a 5-6230
(Slemeno k. z. - 32551) na silnici III/32553. Údaje vytíženosti těchto úseků v letech 2000, 2005 a 2010 znázorňuje níže uvedená
tabulka, ve které jsou zvýrazněny nejvyšší hodnoty v daných kategoriích.
úsek
rok
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030

5-2316 (I/16 Dolní Kalná k.z. - zaús. 325)
těžká
osobní a
jednostopá
součet
motorová
dodávková
motorová
všech
vozidla
vozidla
vozidla
vozidel
571
2557
36
3164
689
2582
30
3301
553
2208
32
2793
737
3408
30
4175
758
3615
30
4403
765
3770
30
4565
779
3899
30
4708

5-6230 (III/32553 Slemeno k. z. - 32551)
těžká
osobní a
jednostopá
součet
motorová
dodávková
motorová
všech
vozidla
vozidla
vozidla
vozidel
403
983
31
1417
285
1169
21
1475
122
843
17
982
305
1543
21
1869
314
1637
21
1972
316
1707
21
2044
322
1765
21
2108

Intenzity na silnicích řešeného území odpovídají dopravní zátěži silnic II. tříd. V minulosti docházelo na obou
sčítacích úsecích ke kontinuálnímu růstu dopravního zatížení. Pokles intenzit v posledním období (2010) souvisí patrně
s ekonomickou stagnací. Do budoucna je na základě vypočtených intenzit počítáno opět s nárůstem silničního provozu na
řešených úsecích.
U ostatních komunikací řešeného území, na kterých nebylo Sčítání prováděno, lze předpokládat, že intenzita
dopravy nepřekročí hodnotu 500 vozidel za 24 hodin průměrného dne v roce.

Místní a účelové komunikace
Pro místní dopravu jsou využívány průtahy silnic, které rovněž umožňují obsluhu jednotlivých objektů. Na tyto
silnice navazují místní komunikace různé délky a proměnlivých parametrů.
Stávající rozsah sítě místních komunikací je územním plánem stabilizován. Komunikace mají většinou charakter cest
se zpevněným nebo částečně zpevněným povrchem a vycházejí z terénních podmínek a uspořádání zástavby. Místní
komunikace mimo zastavěná území jsou v územním plánu vymezeny jako plochy veřejných prostranství (PV) nebo jsou
zahrnuty v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití.
Síť místních komunikací doplňují účelové komunikace, které umožňují obsluhu jednotlivých částí obce mimo
souvislou zástavbu. Účelové komunikace jsou zpravidla součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití a nejsou
samostatně funkčně vymezeny.

ŽALUDA, projektová kancelář

52

Odůvodnění územního plánu Horní Olešnice – textová část

návrh pro společné jednání (§ 50)

Doprava v klidu
Pro parkování a odstavování vozidel v obci slouží především soukromé pozemky, profily místních komunikací
a veřejná parkoviště. Parkovací stání spíše soukromého charakteru jsou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití
(plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování apod.). Plochy pro odstavování vozidel ve veřejném prostoru jsou
převážně menší parkoviště s kapacitou cca 5–10 vozidel. Jedná se zejména o odstavné plochy u objektů občanské vybavenosti
(obecní úřad, hostinec), na návsi a u bytových domů. Kapacitnější parkovací plochy jsou součástí výrobních areálů.
U nových ploch pro bydlení budou veškeré nároky na parkování zajišťovány na pozemcích, které budou součástí
staveb. Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech potenciálních cílů
dopravy, ploch bydlení a ploch občanského vybavení. Potřeba parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle normy
ČSN 73 6110 a změny Z1 73 6110.

Dopravní závady
Nejpodstatnější dopravní závady lze identifikovat na silnici I/16 v souvislosti s jejím trasováním zastavěným územím.
Problematický je rovněž souběh jednotlivých druhů dopravy na průtahu obcí. Další závady se týkají silnice III/01613, na které
jsou dvě místa s nedostatečnými rozhledovými poměry při minimální šíři komunikace.

Kategorizace silnic
Dle „Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040“ je pro silnici I/16 v úseku Horní Olešnice stanovena kategorie
S 9,5/60. Pro silnice III. třídy není kategorie stanovena. S ohledem na dopravní význam a zatížení bude pro silnici III/32553 a
III/01613 vyhovovat kategorie minimální – S 7,5/50.

Vliv na životní prostředí
Hluková zátěž z dopravy na pozemních komunikacích se stanoví dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále také jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“). Dle uvedeného nařízení jsou
stanoveny limitní hodnoty hluku stanovené pro jednotlivé druhy chráněného venkovního prostoru.
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A je stanoven součtem základní hladiny akustického tlaku
A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k nařízení vlády
č. 272/2011 Sb. Dle uvedeného předpisu se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích ekvivalentní hladina akustického
tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru u pozemních
komunikací (doplněná tabulka z přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) pro denní a noční dobu.
způsob využití území
chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor

1
-5
0
0

korekce (dB)
2
3
0
+5
0
+5
+5
+10

4
+15
+15
+20

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
Body limitních hladin hluku:
1. Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, z veřejné produkce hudby, pro hluk na účelových
komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejm. rozřaďování a sestava
nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů.
2. Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a drah.
3. Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde
je hluk z dopravy na těchto komunikací převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy.
4. Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových
komunikací a drahách uvedených v bodu 3. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu
vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového
nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti
v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných
venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo
víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného nebo víceúčelového objektu v rámci
dostavby proluk.
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Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže podle § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v zastavitelných plochách
v blízkosti silnic I. a III. třídy, bude zřejmé, že překročení limitů hlukové zátěže pochází z provozu na těchto silnicích a stavebník
bude následně povinen v rámci stavby provést taková opatření, která povedou k odstranění negativních vlivů z provozu po
silnicích, učiní tak na vlastní náklady. Tato podmínka se vztahuje na všechny případné stavby na zastavitelných plochách, které
by mohly být ohroženy hlukem ze silnice I. nebo III. třídy, nikoli jen na ty, které se vyskytují v jejich ochranném pásmu.
Podmínka provedení výše uvedených opatření na náklady stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by výstavba na
zastavitelných plochách způsobila ve spojení s dopravou na předmětných silnicích (např. odrazem) ohrožení nepříznivými
účinky hluku v zastavěném území.

Ochranná pásma
Problematiku silničního ochranného pásma upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí. Je
v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikace nebo provoz na ní. Výjimky
uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán.

21.12.3.3

Obnova mimosídelních cest

V důsledku velkoplošného hospodaření dochází k zániku původní cestní sítě. ÚP Horní Olešnice proto klade důraz
na stabilizaci a obnovu struktury cest, obnovu charakteristických krajinných prvků, propojení s okolními obcemi a zvýšení
prostupnosti krajiny pro rekreační a sportovní účely. Významné cesty v krajině jsou vymezeny jako stávající plochy veřejného
prostranství (PV), případně jsou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. Obnovená cestní síť v krajině byla
rovněž integrována do systému protierozních opatření (výsadba liniové zeleně apod.).
Z hlediska biologické prostupnosti mají význam prvky ÚSES, vodní toky, plochy zahrad a sadů, extenzivní formy
trvalých travních porostů a ostatní plochy zeleně.

21.12.3.4

Hromadná přeprava osob

V řešeném území je hromadná přeprava osob zajišťována výhradně autobusovou dopravou. Na území
Královéhradeckého a Pardubického kraje byla rozhodnutím zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 28. 1. 2003 založena
společnost OREDO s.r.o., která je v oblasti integrátorem regionální dopravy. Úkolem společnosti je zajištění veřejné dopravy
ve spolupráci s různými dopravci. Společnost OREDO organizuje tzv. integrovanou regionální dopravu (IREDO) a k 11. 12. 2011
integrovala celkem 34 dopravců. Dopravní obslužnost obce zajišťují dopravní společnosti BusLine KHK s.r.o., KAD, spol s.r.o.
a ARRIVA Východní Čechy a.s.
Na území obce se nachází celkem 5 autobusových zastávek (Horní Olešnice,Zadní Ždírnice; Horní Olešnice,Přední
Ždírnice; Horní Olešnice,,rozc. Ždírnice; Horní Olešnice,,u Imalaufů; Horní Olešnice,,ObÚ). Docházkové vzdálenosti a počet
spojů jsou vyhovující. Frekvence spojů autobusové dopravy je dostačující. Realizace dalších zastávek hromadné dopravy je
územním plánem umožněna zejména v plochách dopravní infrastruktury - silniční (DS) a v plochách veřejných
prostranství (PV).
Následující tabulka znázorňuje linky a jednotlivé dopravce, kteří zprostředkovávají autobusovou dopravu v Horní
Olešnici.
číslo linky
630089
690402
690810

trasa
Jičín – Nová Paka – Horka u St. Paky – Hostinné – Trutnov
Trutnov – Jičín
Trutnov – Hostinné – Horka u St. Paky – Nová Paka – Jičín

provozovatel
BusLine a.s.
KAD, spol. s r.o.
OSANDO spol. s r.o.

Nejvyužívanějšími autobusovými spojeními jsou spoje ve směru do Hostinného, Trutnova, Nové Paky a Jičína.
Trasa Horní Olešnice – Hostinné je zajišťována 10 spoji (v obou směrech) s dojezdovým časem cca 15 minut.
Trasa Horní Olešnice – Turnov je zajišťována 8 spoji ve směru do Turnova a 9 spoji ve směru z Turnova s dojezdovým
časem cca 50 minut.
Trasa Horní Olešnice – Nová Paka je zajištována 10 spoji (v obou směrech) s dojezdovým časem cca 22 minut.
Trasa Horní Olešnice – Jičín je zajišťována 9 spoji ve směru do Jičína a 8 spoji ve směru z Jičína s dojezdovým časem
cca 50 minut.

21.12.3.5

Pěší, turistické a cyklistické trasy

Komunikace pro pěší
Historicky vytvořená cestní síť a struktura zástavby umožňují využívat většinu místních a účelových komunikací pro
pohyb pěších. Chodníky jsou vybudovány pouze před obecním úřadem, jejich údržbu zajišťují pracovníci obce.
Chodníky nejsou ÚP Horní Olešnice explicitně navrženy, jejich realizace je však umožněna v rámci přípustného
využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití (zejm. plochy dopravní infrastruktury - silniční a veřejná prostranství).
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Turistické, cyklistické a lyžařské trasy
Řešeným územím je vedena značená pěší modrá turistická trasa. Ta přichází do řešeného území z jihovýchodu, kde
po hranici s jižně položenou obcí Borovnička přichází do Zadní Ždírnice. Zde se trasa stáčí jihozápadním směrem a u Háklova
Mlýna opouští řešené území a pokračuje v obci Borovnice.
V řešeném území se nachází množství komunikací s nízkou intenzitou automobilové dopravy, které lze
cykloturisticky využívat. Několik z nich je zařazeno do sítě značených cyklotras. Horní Olešnicí prochází 2 značené cyklotrasy
vedené, jejichž trasy uvádí následující tabulka.
č. cyklotrasy
4294
4302

trasa
Libštát – Svojek – Tample – Karlov – Levínská Olešnice – Studenec –
Bukovina u Čisté – Dolní Kalná – Horní Olešnice – Hostinné
Kunčice nad Labem – Horní Kalná – Dolní Kalná – Slemeno – Horní
Olešnice – Dolní Olešnice – Mostek

obtížnost

délka (km)

střední

30

Střední

19

Uvedené cyklotrasy jsou územním plánem stabilizovány. Trasy místního charakteru lze vést obecně po většině
(s výjimkou silnice I/16) komunikacích v řešeném území a po většině zpevněných a částečně zpevněných cest. Kvalitu
cykloturistických tras lze zvyšovat jejich oddělením od společného vedení se silniční dopravou.
Severní částí řešeného území prochází ve směru západ – východ hlavní lyžařská trasa (strojově upravovaná) se
značením KČT. Na trasu vede v odbočka do obce Horní Olešnice, kde je lokalizováno výchoziště lyžařských stop. Trasa je
lokalizována v souběhu se Zemskou stezkou a Starou cestou po návrší vrcholů Sionka (459 m n. m.) v území sousední obce
Dolní Kalná (k. ú. Slemeno v Podkrkonoší) a Slemenský kopec (449 m n. m.) v severní části řešeného území.
Grafické znázornění turistické infrastruktury v obci znázorňují dále uvedené obrázky:

Obnova a rozvoj turistických (cyklistických, pěších, lyžařských, hipo apod.) tras jsou územním plánem umožněny ve
všech plochách s rozdílným způsobem využití.

21.12.3.6

Odůvodnění navrhovaných opatření

Trasování silnic a místních komunikací v řešeném území je územně stabilizováno. Prostorové parametry silnice I/16
byly prověřeny. S ohledem na šířku komunikace, intenzitu dopravy, rozhledové poměry a existenci alejí podél silnice se
doporučuje její využití výhradně pro silniční motorovou dopravu.
Pro ostatní druhy dopravy (pěší, cykloturistická apod.) je doporučeno využití stávající místní komunikace vedené
severně podél Kalenského potoka v souběhu se silnicí I/16. Po této komunikaci je trasována značená cyklistická trasa č. 4302,
což podtrhuje její cykloturistický význam. Pro zajištění podmínek pro pěší a cykloturistické využití je ÚP Horní Olešnice
vymezen koridor pěší a cyklistické dopravy PCD1 v trase komunikace, spojující sídla Dolní Olešnice, Horní Olešnice a Slemeno.
Nevyhovující stav této komunikace pro dopravní obsluhu zastavěného území je v ÚP Horní Olešnice řešen
vymezením koridoru pro optimalizaci místní komunikace KOMK1. V souvislosti s cykloturistickým využitím této komunikace
(koridor PCD1) je doporučeno oddělené řešení stezky pro nemotorovou dopravu a komunikace, zajišťující dopravní obsluhu
a prostupnost zastavěného území.
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V ÚP sousední obce Dolní Kalná (2010) je pod označením UR 2A a UR 2B vymezen koridor územní rezervy pro
přeložku silnice I/16 (koridor je vymezen rovněž v ÚP Čistá u Horek). Přeložka silnice I/16 souvisela s územními nároky
plánované vodní nádrže Vestřev. S ohledem na vyřazení plánované vodní nádrže z konečné podoby Generelu území
chráněných pro akumulaci povrchových vod (MZe, MŽP 2011) je pravděpodobné, že nebude související záměr přeložky silnice
I/16 nadále v ÚPD sledován. V současné době je dle ŘSD ČR správy Hradec Králové v nejbližším okolí aktuální pouze stavba
„I/16 Horka u Staré Paky“, která navazuje na obchvat Nové Paky. V rámci zmiňovaných obcí zasahuje pouze do Čisté u Horek.
ÚP Horní Olešnici nenavrhuje v řešeném území žádnou stavbu související s přeložkou silnice I/16.
Veškeré zastavitelné plochy jsou vymezeny ve vazbě na stávající komunikační skelet v území. Pro jednotlivé
zastavitelné plochy budou zřízeny, případně prodlouženy místní komunikace, které naváží na stávající dopravní systém území.
Způsob napojení je nutno řešit v souvislosti se způsobem zástavby jednotlivých, zejména rozsáhlých zastavitelných ploch.
Dopravní řešení v rámci zastavitelných ploch bude navrženo s ohledem na způsob jejich zastavění a bude řešeno
v navazujících stupních projektování.
Při návrhu parcelace zastavitelných ploch je nutné stanovit dostatečný prostor pro vedení komunikací, chodníků a
inženýrských sítí. Je též nutné respektovat požadavky na plochy pro výstavbu křižovatek (napojení) a potřebných
rozhledových polí. Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb
musí vést zpevněná komunikace šířky nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. Dopravní připojení staveb musí
splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Úpravy dopravní sítě je nutno realizovat
s ohledem na zajištění řádného příjezdu a průjezdu mobilní techniky hasičských záchranných sborů.
Při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované parametry a ustanovení příslušných
platných ČSN a souvisejících předpisů. Šířka veřejných prostranství, jejichž součástí je komunikace, musí být v souladu s § 22
vyhlášky č. 501/2006 Sb. Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující
pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m. Nejmenší šířka veřejného
prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném
provozu lze tuto šířku snížit na 6,5 m.

11.12.4 Technická infrastruktura
Koncepce technické infrastruktury vychází zejména z následujících dokumentů a podkladů:
ZÚR Královéhradeckého kraje
ÚAP ORP Trutnov (úplná aktualizace 2016)
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje
Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje
Studie odkanalizování obcí Horní Olešnice a Ždírnice (2012)

-

11.12.4.1

Zásobování pitnou vodou

Stávající stav
Vodní zdroje
Obec Horní Olešnice vlastní a využívá tři vodní zdroje. Jeden je v Horní Olešnici a dva ve Ždírnici. Studna v Horní
Olešnici se nachází na p.p.č.166/1 v k.ú. Horní Olešnice. Voda ze studny je čerpána do tlakové nádoby umístěné na st.p.č.94
v k.ú. Horní Olešnice. V přečerpávací tlakové nádobě je voda upravovaná dávkovacím chlorovacím zařízením. Vydatnost
zdroje 0,5 l/s, délka vodovodu 660 m. Vodovodní potrubí DN 40. Na vodovod je napojeno 10 domů, tj. 17 domácností a dva
nebytové prostory. Místo pro odběr vzorků je v čp. 2 v Horní Olešnici. Počet zásobovaných osob se pohybuje do 50. Obec má
platné povolení k odběru podzemních vod.
Studna na p.p.č.121 v k.ú. Zadní Ždírnice zásobuje pouze objekt čp. 63 ve Ždírnici, který je majetkem Obce Horní
Olešnice. Voda nesplňuje podmínky pro zásobování obyvatel (výskyt mikrobiologických indikátorů znečištění) a proto není
odběratelům účtována. Voda ze studny je napojena do objektu čp. 63 ve Ždírnici vodovodní přípojkou. Studna nacházející se
na p.p.č.62/2 v k.ú. Zadní Ždírnice je v majetku Obce Horní Olešnice. Průměr studny je 150 cm, hloubka 190 cm. Sloupec vody
ve studni se pohyboval od 60 do 100 cm. Obec zde nemá vodovod ani vodárnu. Voda nesplňuje podmínky pro zásobování
obyvatel (výskyt mikrobiologických indikátorů znečištění) a není účtována. Na studnu je napojeno sedm soukromých
vodovodních přípojek, které zásobovaly 24 domů.

Horní Olešnice
V části obce Horní Olešnice je veřejný rozvod vody, ze kterého je zásobena velmi malá část trvale žijícího
obyvatelstva. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Horní Olešnice. Zdrojem vody pro vodovod je studna U
Hasičárny o vydatnosti 0,5 l/s. Voda je hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného přímo do studny. Ze studny
vede sací potrubí do AT-stanice v hasičské zbrojnici. Z čerpací stanice je pitná voda vedena do vodovodních řad a ke
spotřebitelům. Zbylá část trvale i přechodně žijícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou z obecných a soukromých studní.
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Ždírnice
V části obce Ždírnice není veřejný vodovod. Nachází se zde pouze soukromý vodovod, provozovaný ždírnickým
vodním družstvem, ze kterého je zásobena necelá pětina trvale bydlícího obyvatelstva. Zbylá část trvale i přechodně bydlícího
obyvatelstva místní části Ždírnice je zásobena pitnou vodou z obecních a soukromých studní. Vydatnost studní je dostatečná,
kvalita vody místy nevyhovuje platným právním předpisům především z hlediska výskytu bakteriologického znečištění.

Bilance potřeby pro návrh
Jako základ vývoje je uvažován trend naznačený v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
(Tabulka bilančních údajů obcí). Tento trend je částečně korigován předpokládanými kapacitami zastavitelných ploch,
skutečným počtem obyvatel a vývojem potřeb v období po zpracování PRVK KHK. Bilanční údaje jsou uvedeny do roku 2035.
Bilanční údaje jsou vypočteny odděleně pro části obce a jednotlivé způsoby zásobování pitnou vodou. Pro Horní
Olešnici jsou počítány údaje pro zásobování obyvatel z veřejného vodovodu s uvažovaným výhledem rozšíření vodovodu.
V případě Ždírnice se v návrhovém období počítá s přetrvávajícím individuálním způsobem zásobování pitnou vodou, čemuž
odpovídá vypočítaná bilance.

Horní Olešnice (způsob zásobování pitnou vodou: veřejný vodovod)
položka

ozn.

jednotka

počet obyvatel
poč. všech zásob. obyvatel
prům. denní potřeba
koef. denní nerov.
max. denní potřeba
spec. potř. vod. vyrob.

N
Nz
Qp
kd
Qd
Qs, v

obyv.
obyv.
m3/d
m3/d
l/(os×d)

2010
215
38
4,09
1,5
6,14
102,34

rok
2025
240
240
24,9
1,5
37,35
103,77

2035
270
270
28,01
1,5
42,02
105,22

2010
83
83
8,49
1,5
12,74
102,34

rok
2025
90
90
9,34
1,5
14,01
103,77

2035
100
100
10,38
1,5
15,57
105,22

Ždírnice (způsob zásobování pitnou vodou: individuálně)
položka

ozn.

jednotka

počet obyvatel
poč. všech. zásob. obyvatel
prům. denní potřeba
koef. denní nerov.
max. denní potřeba
spec. potř. vod. vyrob.

N
Nz
Qp
kd
Qd
Qs, v

obyv.
obyv.
m3/d
m3/d
l/(os×d)

Odůvodnění návrhu koncepce zásobování vodou
Koncepce zásobování pitnou vodou je řešena v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého
kraje.
V části obce Horní Olešnice je územním plánem navrženo rozšíření vodovodní sítě do celé obce dle PRVK KHK. Je
třeba zajistit vydatnost zdroje tak, aby odpovídala maximální denní potřebě pro napojované obyvatelstvo. Přímo ze zdroje
bude voda čerpána přes síť do nově vybudovaného vodojemu (2×25 m3), navrženého severně od sídla Horní Olešnice, který
bude plnit funkci vodojemu za spotřebištěm. Výtlačný řad bude sloužit zároveň jako gravitační při zásobování obce
z vodojemu. Vodovodní síť bude tvořena polyethylenovým potrubím o celkové délce 3,4 km. Stávající přívodní a rozvodní
potrubí je doporučeno také vyměnit za potrubí PE. Dále je navržena rekonstrukce čerpací stanice U Hasičárny (požadovaná
kapacita 1,3 l/s, výtlačná výška 40 m).
V části obce Ždírnice PRVK KHK uvažuje výstavbu nového veřejného vodovodu. ÚP Horní Olešnice tento návrh
podporuje, uvažuje jej výhledově a v návrhovém období počítá s přetrváním stávajícího – individuálního – způsobu zásobování
pitnou vodou, kdy část obce je zásobena ze soukromého rozvodu vody a zbylá část trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva
využívá obecní a soukromé studny. Obyvatelé, využívající individuální způsob zásobování pitnou vodou, zajistí hygienické
zabezpečení vody dávkováním přípravků Sagen nebo Savo do domovních studní, a to v takové dávce, aby se hodnota
zbytkového chloru ve vodě pohybovala mezi 0,05 – 0,3 mg/l.
Územním plánem jsou v rámci hlavního, přípustného či podmíněně přípustného využití stanoveny podmínky pro
realizaci staveb a sítí technické infrastruktury ve všech plochách s rozdílným způsobem využití. Rozvody vody v zastavěném
území a zastavitelných plochách je nutné řešit přednostně v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní a technické
infrastruktury s ohledem na jejich údržbu a provoz. Vodovodní řady budou v maximální míře zokruhovány z důvodu
spolehlivosti systému a kvalitativních hledisek.
Stávající i navrhované vodovodní řady včetně objektů na síti jsou součástí grafické části územního plánu. S ohledem
na měřítko výkresů jde pouze o schematické vyjádření koncepce zásobování vodou bez vztahu k jednotlivým pozemkovým
parcelám.
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Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou a užitkovou vodou
Koncepce vychází ze schváleného PRVK KHK.
Obec Horní Olešnice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15
l/os×den) bude řešeno jejím dovozem. V případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu
s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Dolní Kalná. V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním
zdrojem pitné vody vrtaná studna Lipka na katastru města Hostinného. Pro nouzové zásobení budou využívány také domovní
studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuálních zdrojů, odběrem
z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

Zásobování požární vodou
Veřejný vodovod v Horní Olešnici slouží i pro zajištění požární ochrany zásobovaného území. Pro zabezpečení
požární vody je uvažováno i s odběry vody z místních vodotečí a vodních ploch.
V koncových úsecích vodovodní sítě menších profilů, u objektů mimo dosah vodovodní sítě nebo v případě
atypických požadavků je nutno situaci posoudit individuálně a případně řešit dodávku požární vody jiným způsobem.
Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a objemu nádrže uvádí následující tabulka (dle ČSN 73 0873).
druh objektu a jeho mezní plocha požárního úseku S v m2

potrubí
DN mm

odběr
Q l/s pro
v=0,8 m/s

odběr
Q l/s pro
v=1,5 m/s

obsah
nádrže
v m3

Rodinné domy do zastavěné plochy S ≤ 200 a nevýrobní objekty
80
4
7,5
14
(kromě skladů) do plochy S ≤ 120
Nevýrobní objekty o ploše 120 < S ≤ 1 000;
Výrobní objekty a sklady do plochy S ≤ 500;
100
6
12
22
Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plynných pohonných hmot
Nevýrobní objekty o ploše 1000 < S ≤ 2 000;
Výrobní objekty a sklady o ploše 500 < S ≤ 1 500;
125
9,5
18
35
Otevřená technologická zařízení do plochy S ≤ 1 500
Nevýrobní objekty o ploše S > 2 000;
Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S >
150
14
25
45
1 500
Objekty s vysokým požárním zatížením (p > 120 kg×m-2) a současně
200
25
40
72
s plochou S > 2 500
2
Pozn.: plocha v m představuje plochu požárního úseku (vícepodlažní požární úseky – dána součtem ploch užitných podlaží)
Následující tabulka uvádí největší vzdálenosti vnějších odběrných míst (v metrech) od objektu / mezi objekty (dle
ČSN 73 0873).
druh objektu a jeho mezní plocha požárního úseku
výtokový
vodní tok
hydrant
plnící místo
S v m2
stojan
nebo nádrž
Rodinné domy do zastavěné plochy S ≤ 200 a nevýrobní
200 / 400
600 / 1 200
3 000 / 6 000
600
objekty (kromě skladů) do plochy S ≤ 120
Nevýrobní objekty o ploše 120 < S ≤ 1 000;
Výrobní objekty a sklady do plochy S ≤ 500;
150 / 300
600 / 1 200
2 500 / 5 000
600
Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plynných
pohonných hmot
Nevýrobní objekty o ploše 1000 < S ≤ 2 000;
Výrobní objekty a sklady o ploše 500 < S ≤ 1 500;
150 / 300
500 / 1 000
2 000 / 4 000
500
Otevřená technologická zařízení do plochy S ≤ 1 500
Nevýrobní objekty o ploše S > 2 000;
Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická
100 / 200
400 / 800
1 500 / 3 000
400
zařízení o ploše S > 1 500
Objekty s vysokým požárním zatížením (p > 120 kg×m-2)
100 / 200
300 / 600
1 000 / 2 000
300
a současně s plochou S > 2 500
Pozn.: U objektů s vyšší potřebou požární vody a při detailnějším řešení menších částí území je vždy nutno prověřit dimenze
přívodu včetně navazujících rozvodů. Plocha v m2 představuje plochu požárního úseku (vícepodlažní požární úseky – dána
součtem ploch užitných podlaží).
Dimenze rozvodných řadů vodovodní sítě umožní jejich využití k protipožárním účelům. Navrhované vodovodní řady
budou osazeny požárními hydranty. Minimální dimenze vodovodních řadů je DN 90 (PVC) – odpovídá požadavkům normy.
Rozvodné řady zajišťují průtok požární vody 4 l/s, při max. rychlosti 0,8 m/s.
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K zásahům proti požáru lze využít rovněž místní vodoteče – Kalenský potok, Ždírnický potok, bezejmenné vodoteče
– a další vodní plochy (rybníky), u kterých bude nutné zřídit vyhovující odběrné objekty. Řešení je v souladu se schváleným
PRVK Královéhradeckého kraje. Nejmenší odběr musí být zajištěn podle výše uvedené tabulky v množství pro v = 1,5 m/s.

Ochranná pásma vodních zdrojů
Jihovýchodní část řešeného území spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská
křída. Oblast, která pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci povrchových a podzemních vod, je
chráněna na základě Nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev
a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy, ze dne
24. 6. 1981.

11.12.4.2

Koncepce kanalizace a odstraňování odpadních vod

Stávající stav
Horní Olešnice
Obec v roce 2000 vybudovala v nejhustěji osídlené části obce kanalizaci a ČOV do 60 EO s vývodem do Ždírnického
potoka. Na kanalizaci je napojen obecní úřad, prodejna potravin, dva bytové domy a jeden rodinný dům (tj. dvacet domácností
a dva nebytové prostory). Ostatní domy v obci jsou řešeny individuálním čištěním splaškových vod. Servis ČOV zajišťuje REC
Ing. Náchod. Obec má k vypouštění odpadních vod platné povolení. Délka kanalizační stoky je 0,14 km, materiál kamenina a
plasty. Jedná se o kanalizaci gravitační, počet přípojek 6. Provozovatelem i vlastníkem kanalizace je obec. Zbylé odpadní vody
jsou zachycovány v septicích s přepadem do povrchových vod (trvale bydlící obyvatelé – cca 26 %, přechodní návštěvníci –
cca 50 %), do trativodů (trvale bydlící obyvatelé – cca 48 %, přechodní návštěvníci – cca 50 %) nebo v domovních
mikročistírnách s odtokem do povrchových vod (trvale bydlící obyvatelé – cca 2 %, přechodní návštěvníci – cca 0 %). Dešťové
vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Kalenského potoka.

Ždírnice
V části obce Ždírnice (sídla Přední Ždírnice a Zadní Ždírnice) není vybudovaný žádný kanalizační systém. Odpadní
vody jsou zachycovány v septicích s přepadem do povrchových vod (trvale bydlící obyvatelé – cca 50 %, přechodní návštěvníci
– cca 50 %), do trativodů (trvale bydlící obyvatelé cca 41 %, přechodní návštěvníci cca 50 %) nebo v domovních mikročistírnách
s odtokem do povrchových vod (trvale bydlící obyvatelé cca 9 %, přechodní návštěvníci cca 0 %). Dešťové vody jsou odváděny
systémem příkopů, struh a propustků do Ždírnického potoka.

Bilance odpadních vod a znečištění
Jako základ vývoje je uvažován trend naznačený v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
(Tabulka bilančních údajů obcí). Tento trend je částečně korigován předpokládanými kapacitami zastavitelných ploch,
skutečným počtem obyvatel a vývojem potřeb v období po zpracování PRVK KHK. Bilanční údaje jsou uvedeny do roku 2030.
Bilanční údaje jsou vypočteny odděleně pro části obce a jednotlivé způsoby odkanalizování.

Horní Olešnice (způsob odkanalizování: částečně splašková kanalizace s ČOV, částečně individuálně)
položka

jednotka

počet obyvatel
odpadních vod
BSK5
NL
CHSK
počet EO
odpadní vody likvidovány na ČOV
odpadní vody likvidovány v septicích
odpadní vody likvidovány jiným způsobem

os.
m3/d
kg/d
kg/d
kg/d
os.
m3/d
m3/d
m3/d

2010
215
39,70
15,76
14,72
29,44
262,67
8,10
30,85
0,75

rok
2025
240
46,1
17,56
16,41
32,82
291,69
9,05
35,77
0,80

2035
270
51,86
19,76
18,43
36,92
328,15
10,19
40,24
0,80

2010
83
24,35
7,72
7,08
14,15
128,67
0,00

rok
2025
85
27,49
8,42
7,69
15,38
139,83
0,00

2035
100
30,54
9,35
8,54
17,09
155,36
0,00

Ždírnice (způsob odkanalizování: individuálně)
položka

jednotka

počet obyvatel
odpadních vod
BSK5
NL
CHSK
počet EO
odpadní vody likvidovány na ČOV

os.
m3/d
kg/d
kg/d
kg/d
os.
m3/d
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položka

jednotka

odpadní vody likvidovány v septicích
odpadní vody likvidovány jiným způsobem

m3/d
m3/d

návrh pro společné jednání (§ 50)

2010
24,35
0,00

rok
2025
27,49
0,00

2035
30,54
0,00

Odůvodnění návrhu koncepce kanalizace a odstraňování odpadních vod
Koncepce kanalizace a odstraňování odpadních vod je řešena v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Královéhradeckého kraje. ÚP Horní Olešnice vyhodnotil návrhy vyplývající z PRVK KHK a ze Studie odkanalizování obcí Horní
Olešnice a Ždírnice (IKKO Hradec Králové, s.r.o. 2012).
S ohledem na velikost obce Horní Olešnice a na skutečnost, že jediný soustředěný zdroj odpadních vod (bytové
domy) je již podchycen lokální čistírnou, není v současné době investičně a provozně výhodné budovat centrální čistírnu
odpadních vod a systematickou oddílnou kanalizační síť.
Likvidace odpadních vod ze zástavby, která není napojena na lokální ČOV v Horní Olešnici, bude řešena
individuálním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není
k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních
mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní
mikročísitírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).
ÚP Horní Olešnice umožňuje vybudování kanalizačních systémů, navržených v projektové dokumentaci Studie
odkanalizování obcí Horní Olešnice a Ždírnice (dále také jen „Studie“), a to zejména umožněním rozvoje technické
infrastruktury v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. V části obce Horní Olešnice se počítá s posílením
stávající ČOV, situované jižně od obecního úřadu a rozšířením kanalizačních rozvodů. S ohledem na finanční náročnost
vybudování celoplošných kanalizačních systémů na území obce je jejich realizace předpokládá v dlouhodobém výhledu.
Při realizaci nové zástavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, tzn. zabezpečit zásobování těchto lokalit vodou a zajistit
odvádění, čištění, popřípadě jiné zneškodňování odpadních vod.
Při zástavbě je nutno dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě
srovnatelné se stavem před ní, tzn., aby nedocházelo k výraznému zhoršení odtokových poměrů v území. V zastavitelných
plochách budou srážkové vody z důvodu zpomalení odtoku z území v maximální možné míře likvidovány přímo na pozemcích
(akumulací, vsakováním) v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Ochranná pásma
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen
„zákon o vodovodech a kanalizacích“), vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok.
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na
každou stranu a to:
a)
b)
c)

u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně
1,5 m,
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm
2,5 m,
u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než
2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Výjimku z ochranného pásma může v odůvodněných případech povolit vodoprávní úřad. Při povolování výjimky
přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo
kanalizační stoky a k technicko-bezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.
V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět některé činnosti jen s písemným
souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě pořizovatele (pokud tak vyplývá z provozní smlouvy). Jedná se
zejména o následující činnosti:
-

-

provádění zemních prací, staveb, umisťování konstrukcí nebo jiných podobných zařízení či provádění činností,
které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický
stav nebo plynulé provozování,
vysazování trvalých porostů,
provádění skládek jakéhokoliv odpadu,
provádění terénních úprav.

Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách toku pro možnost užívání volný
nezastavěný manipulační pruh o šířce 6 m od břehové čáry dle ustanovení § 49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o znění
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
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11.12.5 Zásobování elektrickou energií
Provozovatel elektrické sítě: ČEZ Distribuce, a.s.

Způsob napájení
Řešené území je napájeno elektrickou energií vrchním primárním rozvodným systémem 35 kV z kmenové linky
vyvedené z TR 110/35 Nová Paka. Kmenová Linka vede z Nové Paky přes obce Vidochov, Horka u Staré Paky, Čistá u Horek,
Dolní Kalná, Horní Olešnice do Dolní Olešnice, kde je ukončena. V řešeném území se linka větví a napájí jednotlivé
trafostanice.
Severním cípem katastru Horní Olešnice prochází vedení V 1113 KRPA Hostinné – Vrchlabí vvn 110 kV bez přímého
vlivu na zásobování řešeného území.

Trafostanice
K transformaci vn/nn slouží celkem 7 distribučních trafostanic 35/04 kV (1 v Přední Ždírnici, 2 v Zadní Ždírnici,
3 v Horní Olešnici a 1 v Prostřední Olešnici.

Odůvodnění koncepce zásobování elektrickou energií
Územní plán předpokládá výstavbu výhradně individuálních rodinných domů (cca 35 RD při 50% naplněnosti
zastavitelných ploch). Vzhledem k tomu, že obec není plynofikována, bude vytápění navrhované zástavby zajišťováno
převážně jinými zdroji energie (cca 60 %) a elektrickou energií (cca 40 %). Bilance nárůstu potřeby elektrické energie je
uvažována cca na 2 % ročně (k = 1,35 po období 15 let).

Bilance potřeby pro návrh
Výpočet požadovaného příkonu je proveden samostatně pro navrhovanou zástavbu.

Navrhovaná zástavba
14 RD el. vytápění
21 RD ost. vytápění
Σ RD (navrhovaná zástavba)

P3 = 14 * (6 + (4/14)1/2) = 91,5 kW
P4 = 21 * (1,6 + (6,4/21)1/2) = 45,2 kW
P5 = P3 + P4 = 91,5 + 45,2 = 136,7 kW

Výhledový požadovaný výkon pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se v případě nutnosti
přezbrojí a osadí větším transformátorem. V případě vzniku většího odběru bude situace řešena realizací nové trafostanice
s vrchní primární přípojkou.
Způsob napájení obce zůstane i nadále nezměněn, tzn. stávajícím vrchním systémem 35 kV. Primární rozvodný
systém 35 kV zůstane zachován.
Při napojení zastavitelných ploch a při rekonstrukci současných vrchních vedení nízkého napětí se doporučuje
v zastavěném území obce provádět nové elektrorozvody kabelizací. Případné přeložky stávajících energetických zařízení
budou řešeny v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „energetický zákon“).

Ochranná pásma
Dle § 46 energetického zákona je ochranné pásmo nadzemního vedení souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.
Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 2000 a po 1. 1. 1995 platí ochranná pásma:
Vrchní primární vedení do 35 kV = 7 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve
vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).
Vrchní primární vedení do 400 kV = 20 m od krajních vodičů.
Trafostanice vn/nn do 35 kV stožárová = jako vrchní vedení do 35 kV.
Trafostanice vn/nn do 35 kV zděná = 20 m od obvodové zdi.
Kabelová veden všech druhů (do 35 kV) = 1 m na každou stranu od krajního kabelu.
Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 1995 platí ochranná pásma:
Vrchní primární vedení do 35 kV = 10 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení
ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).
Vrchní primární vedení do 400 kV = 25 m od krajních vodičů.
Trafostanice vn/nn do 35 kV stožárová = jako vrchní vedení do 35 kV.
Trafostanice vn/nn do 35 kV zděná = 30 m od obvodové zdi.
Kabelová veden všech druhů (do 35 kV) = 1 m na každou stranu od krajního kabelu.
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11.12.6 Zásobování teplem a plynem
Obec Horní Olešnice není plynofikována. Pro vytápění a ohřev TUV jsou využívána tuhá (fosilní) paliva, elektrické
energie, propan-butan a obnovitelné zdroje energie.

Odůvodnění koncepce zásobování teplem a plynem
S ohledem na strukturu obytné zástavby a předpokládané bilance není v návrhovém období uvažována plynofikace
obce. V ZÚR KHK ani v jiných podkladech a dokumentech nejsou v rámci širšího území vymezeny záměry v oblasti zásobování
plynem. Do roku 2035 se proto nepředpokládá napojení Horní Olešnice na plynovodní síť.
Zásobování teplem bude v návrhovém období řešeno stávajícím ─ individuálním způsobem. Pro vytápění a ohřev
TUV je doporučeno upřednostnit využívání biomasy a dalších obnovitelných zdrojů energie. U stávající zástavby se doporučuje
postupné omezování tuhých (fosilních) paliv a postupný přechod na alternativní zdroje energie.
Do severní části řešeného území okrajově zasahuje vysokotlaký plynovod, který nemá vliv na zásobení obce. Dle §
68 energetického zákona je pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu tohoto plynovodu vymezeno ochranné pásmo
ve vzdálenosti 1 m na obě strany od půdorysu plynovodu. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly
ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu
i mimo něj nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Pro vysokotlaké plynovody jsou stanovena také tzv. bezpečnostní
pásma, která činí v případě DN < 100 mm 15 m, v případě DN < 250 mm 20 m a v případě DN > 250 mm 40 m.

11.12.7 Telekomunikace a radiokomunikace
Řešené území je napojeno z telefonního obvodu TO 49 Hradec Králové. Provozovatelem telefonní sítě je společnost
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
V obci byla provedena kabelizace telefonní sítě. Připojení nové výstavby bude řešeno v rámci stávající sítě.
Řešeným územím (k. ú. Horní Olešnice, k. ú. Přední Ždírnice a k. ú. Zadní Ždírnice) procházejí trasy radioreléových
spojů. Jejich trasu a podmínky ochranného pásma je nutné respektovat. Grafické znázornění trasy radioreléových spojů je
obsahem Koordinačního výkresu Odůvodnění ÚP Horní Olešnice.
S ohledem na plošnou telekomunikační síť je při stavebních aktivitách a zemních pracích nutné vyjádření k existenci
telekomunikačních kabelů a zařízení v dotčeném území. Při navrhování tras inženýrských sítí bude respektována norma ČSN
736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

Ochranná pásma
Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení činí 1,5 m na každou stranu od krajního vodiče.
V OP podzemních telekomunikačních vedení je zakázáno:
-

provádět bez souhlasu jejich vlastníka zemní práce;
zřizovat stavby či umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které by znemožňovaly
nebo podstatně znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekomunikačnímu vedení.

11.12.8 Nakládání s odpady
Nakládání s odpady vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje, který byl
schválen zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 27. 5. 2014 usnesením č. j. 29/962/2004.
Při nakládání s odpady je nutné respektovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o odpadech“), a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o ochraně ovzduší).
Odstraňován komunálního odpadu zajišťuje obec prostřednictvím společnosti Marius Pedersen a.s. V obci jsou
instalovány sběrné nádoby pro komunální odpad a kontejnery pro separovaný odpad (plasty, sklo, papír). Obyvatelé Horní
Olešnice mají k dispozici kontejnery pro tříděný odpad na stanovištích katastrálního území Horní Olešnice u čp. 11, čp. 16, čp.
4, čp. 78, dále na stanovišti u haly st. p. č. 1; na katastrálním území Ždírnice, jsou to stanoviště čp. 41 13, čp. 40, čp. 28
a Ždírnice u Panelů. Dále jsou pro obyvatele obce k dispozici mobilní kontejnery na bioodpad na stanovištích v katastrálním
území Horní Olešnice u čp. 11 a čp. 78, na katastrálním území Ždírnice potom u čp. 40 a čp. 28.
Svoz velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu zajišťuje obec dvakrát ročně jejich odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do speciálně určených sběrných nádob k tomuto účelu určených. Tuhý
komunální odpad se vyváží na řízenou skládku mimo správní území obce. Odvoz tuhého komunálního odpadu i sběr
nebezpečného odpadu zajišťuje firma Marius Pedersen Trutnov.
V současné době se v řešeném území nenachází žádná registrovaná tzv. černá skládka. Všechny případné
v budoucnu vzniklé černé skládky budou sanovány s ohledem na ochranu složek životního prostředí (především ochranu vod)
v souladu se zásadami stanovenými zákonem o odpadech.
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Odůvodnění koncepce nakládání s odpady
Stávající koncepce nakládání s odpady je vyhovující, ve lhůtě aktualizace se předpokládá její zachování. V obci
nebude založena žádná skládka. Důležité je sledovat všechny producenty průmyslových odpadů a to, zda s nimi nakládají
v souladu se zákonem o odpadech.

11.13 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny
Koncepce uspořádání krajiny vychází zejména z následujících dokumentů a podkladů:
-

Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje
ZÚR Královéhradeckého kraje
ÚAP ORP Trutnov (úplná aktualizace 2016)

11.13.1 Východiska pro návrh řešení ─ výchozí stav
11.13.1.1

Přírodní Podmínky

Uspořádání krajiny je ovlivněno přírodními podmínkami. Ty jsou jedním z výchozích podkladů pro koncepci
uspořádání krajiny i pro urbanistické řešení.
Krajina v řešeném území má lesozemědělský charakter. Samotná sídla jsou bezprostředně obklopeny zemědělskými
pozemky (zejména rostlinná výroba). Na zastavěné území obce navazují rozlehlé plochy orné půdy. Luční porosty se nacházejí
zejména v nivách místních vodotečí (Kalenský potok, Ždírnický potok, bezejmenný potok) a lokálních údolnicích. Lesnatost
území je nadprůměrná, činí 51 %. Nejrozsáhlejší lesní komplex se nachází v jižní části území obce. Lesy jsou dále také v západní
a severní části území.
Les je základem ekologické stability krajiny a lesní společenstva s dřevinnou skladbou tvoří klimaxové stádium
vegetace. Ochrana životního prostředí se řídí především zákonem o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 17/1992 Sb., o
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „lesní zákon“).

11.13.1.2

Klimatické podmínky

Dle charakteristiky klimatických oblastí ČSSR (Quitt,
Geografický ústav ČSAV Brno 1971) leží celé území v mírně teplé
oblasti (MT2). Charakteristické pro tento klimatický region jsou
nižší průměrné roční teploty a vyšší roční srážky, které snižují
počet suchých vegetačních období. Charakteristiku klimatického
regionu, do kterého spadá řešené území, uvádí tabulka vpravo.

11.13.1.3

Geologické a geomorfologické podmínky

Geologicky je řešená oblast postupně součástí Českého
masivu, Krkonošsko-Jesenické jednotky a Podkrkonošského
Permu. Z hlediska konkrétních hornin v Horní Olešnici dominují
zpevněné sedimenty v podobě pískovců, jílovců a prachovců.
Podél vodotečí se vyskytují kvartérní nezpevněné sedimenty
v podobě písků, štěrků a hlín.

klimatická charakteristika
počet letních dnů
počet dnů s teplotou > 10 °C
počet mrazových dnů
počet ledových dnů
průměrná teplota v lednu
průměrná teplota v dubnu
průměrná teplota v červenci
průměrná teplota v říjnu
počet dnů se srážkami ≥ 1 mm
úhrn srážek ve vegetačním období
úhrn srážek v zimním období
počet dnů se sněhovou pokrývkou
počet zamračených dnů
počet jasných dnů

MT2
20 - 30
140 - 160
110 - 130
40 - 50
-3 až -4
6-7
16 - 17
6-7
120 - 130
450 - 500
230 - 300
80 - 100
150 - 160
40 - 50

Bezprostředním determinantem řešeného území je
především jeho vrchovinný charakter, rozrušovaný Kalenským potokem a jeho přítoky. Geomorfologicky se jedná o celistvou
oblast, lišící se až na úrovni okrsku (viz následující tabulka). Nadmořská výška se v obci pohybuje od 350 m n. m. (při hladině
Kalenského potoka na východní hranici obce) do 548 m n. m. (na pomezí katastrů Zadní Ždírnice, Borovnice u Staré Paky
a Čistá u Horek). Převýšení v rámci řešeného území tedy činí 198 m.
Detailní geomorfologické zařazení obce Horní Olešnice dle Zeměpisného lexikonu ČR – Hory a nížiny (Jaromír Demek
a kol.) znázorňuje následující tabulka.
členění
systém
subsystém
provincie
soustava (subprovincie)
podsoustava (oblast)
celek
podcelek
okrsek
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sever

Hostinská pahorkatina

část řešeného území
jihozápad
Hercynský
Hercynská pohoří
Česká vysočina
Krkonošsko-jesenická soustava
Krkonošská oblast
Krkonošské podhůří
Podkrkonošská pahorkatina
Staropacká vrchovina

jihovýchod

Novopacká vrchovina
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Hydrologické podmínky

Z hlediska hydrogeologické rajonizace se celé řešené území nachází v sedimentech permokarbonu
Podkrkonošského permokarbonu (v základní vrstvě). Hydrologicky náleží dané území do povodí Labe, tedy do úmoří Severního
moře. Vzorec pro jednotlivá povodí odvodňující řešené území je 1 - 01 - 01 - XXXX. Čísla (1, 01, 01) značí ve všech třech
úrovních Řeku Labe, „XXXX“ označuje konkrétní místní vodoteč.

Vodní toky
Nejvýznamnějšími vodními toky řešeného území jsou:
Kalenský potok
Pravý přítok Labe pramení západně od Horní Kalné v nadm. výšce 458 m n. m. Odvodňuje údolí vedoucí paralelně
se severněji položeným údolím Labe. Vzhledem k topografickým charakteristikám širšího území tvoří Kalenský potok
dominantní prvek urbanistické struktury všech sídel, kterými protéká, katastry Horní a Prostřední Olešnice
nevyjímaje. Do Labe se vlévá v Dolní Olešnici v nadm. výšce 325 m.
Ždírnický potok
Tento vodní tok pramení na východním svahu Čistecké hůry v nadm. výšce 475 m. Směrem na severozápad klesá
do Zadní Ždírnice, pod kterou představuje hlavní urbanizační linii. Do Kalenského potoka se vlévá východně od
budovy obecního úřadu.

Vodní plochy
V řešeném území se nachází vodní plochy obecního významu (rybníky), které jsou ÚP Horní Olešnice vymezeny jako
plochy s rozdílným způsobem využití vodní a vodohospodářské (W), případně plochy nezastavěné smíšeného území (NS).

CHOPAV
Jihovýchodní okraj řešeného území náleží do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská
křída, která byla vyhlášena Nařízením vlády ČSR č. 80/1981 Sb. dne 24. 7. 1981, kde ve znění zákona č. 183/1987 Sb., o vodách,
§ 18 a § 2 Nařízení vlády je stanoven režim hospodaření na dotčených pozemcích, který ÚP Horní Olešnice respektuje.

11.13.1.5

Fytogeografie a fytocenologie

Dle regionálně fytogeografického členění spadá řešené území do oblasti Mezofytika ─ obvodu Českomoravské
mezofytikum, ze kterého do obce zasahují dva okrsky ─ Jilemnické Podkrkonoší (56b) a Království (56d).
Dle geobotanické rekonstrukce (Mikyška 1972) se v území nacházejí následující vegetační jednotky:
LF – Bikové bučiny (většina řešeného území)
AU – Luhy a olšiny (pás v severní části území)
F – Květnaté bučiny (malá část na jihu řešeného území, při hranici s Borovničkou a Borovnicí)
Dle lesnického členění leží dané území v přírodní lesní oblasti PLO 23 ─ Podkrkonoší. Z hlediska přirozených lesních
vegetačních stupňů je zastoupen bukový (LVS 4) a jedlobukový (LVS 5). Náhradní pokryv tvoří jehličnaté a smíšené lesy,
pastviny a vlhké louky i intenzivně obhospodařovaná zemědělská půda.

11.13.1.6

Biogeografické členění

Z hlediska biogeografické charakteristiky náleží řešené území do hercynské subprovincie, do Podkrkonošského
bioregionu.
1.37 Podkrkonošský bioregion: je tvořen monotónní pahorkatinou na permu s ochuzenou podhorskou hercynskou
biotou odpovídající v převažující míře 4. bukovému vegetačnímu stupni. Potenciální vegetaci tvoří bikové bučiny, na
jižním okraji též acidofilní doubravy s ostrovy květnatých bučin. Aktuálně převažuje orná půda a kulturní smrčiny.
V řešeném území je bioregion zastoupen biochorami:
4VL – Vrchoviny na permu
4BL – Erodované plošiny na permu
4BJ – Erodované plošiny na bazickém krystaliniku

11.13.1.7

Cílové charakteristiky krajiny

Pro stanovení cílových charakteristik krajiny bylo řešené území začleněno do následující oblasti krajinného rázu a
krajinných typů.

Krajinný ráz
Krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa nebo oblasti, resp. vnímatelnými
znaky a hodnotami těchto charakteristik. Dle ZÚR KHK spadá krajina řešeného území do oblasti 3 - Podkrkonoší.
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Krajinný typ
V rámci oblastí a podoblastí krajinného rázu stanovují ZÚR KHK pro řešené území tyto cílové charakteristiky oblastí
se shodným typem krajiny:
typ krajiny

lesozemědělská krajina

v rámci obce
typ krajiny

lesní krajina

v rámci obce

charakteristika krajinného typu
Jedná se o přechodný krajinný typ, charakteristický střídáním lesních a nelesních stanovišť.
Zastoupení ploch porostlých dřevinnou vegetací kolísá mezi 10 % a 70 %. Jsou to polohy
zemědělsky méně úrodné či stanoviště abnormálně pestré.
Z hlediska druhové rozmanitosti patří lesozemědělské krajiny mezi bohaté. Nacházejí se
zde druhy vázané na lesní prostředí i na nelesní stanoviště a celá škála biotopů. Krajiny
tvoří mozaika lesních a zemědělských ploch, jejichž vzájemný poměr je lokálně velmi
proměnný (místy převažují lesní, místy nelesní formace).
Lesozemědělské krajiny zahrnují menší vodní plochy, území vesnic a ostatní plochy. Ze
zemědělských kultur převažují pole, v podhorských oblastech se významně uplatňují louky
a pastviny s různou intenzitou hospodářského využití. V teplejších oblastech se místy
uplatňují i intenzivní ovocné sady.
Naprostá většina lesů je intenzivně hospodářsky využívána a převažují v nich stanoviště
nepůvodní druhy jehličnanů. Významným refugiem stanoviště původních druhů je, kromě
zbytků přirozených lesů, rozptýlená vegetace v krajině. Krajiny mají charakter převážně
polootevřený.
Na území Královéhradeckého kraje převažují.
95 % území
charakteristika krajinného typu
Lidskými zásahy méně pozměněný, vzácně až přírodní, typ krajin. Lesní krajiny jsou
charakteristické velkou převahou lesních porostů, lesy zabírají přes 70 % plochy. Nezáleží
přitom na jejich druhovém složení. Rozpětí antropogenního ovlivnění kolísá od
jehličnatých monokultur přizpůsobených mechanizaci lesních prací až po přirozené lesní
porosty, nacházející se převážně na extrémních stanovištích a horských svazích.
Lesy se zachovaly převážně na půdách nevhodných pro zemědělství. Ve vyšším a
členitějším území, pro zemědělství méně vhodném, již lesy převažují. Jádrem každé lesní
krajiny je větší lesní celek. Lesní krajiny někdy zahrnují i menší lesní enklávy v podobě sídel,
zemědělských ploch, vodních ploch, komunikací atd. Jedná se však o menší, izolované a
lesem zcela obklopené plochy. Lesní krajiny jsou charakteristické pohledovou uzavřeností.
V důsledku různorodých fyzickogeografických podmínek (půd, klimatu, georeliéfu) jsou
přirozené lesy tvořeny mozaikou různých lesních typů, jež se v terénu zákonitě střídají.
Tato mozaika však byla většinou setřena lesním hospodařením zaměřeným na pěstování
jehličnatých monokultur. Ty dnes tvoří tři čtvrtiny lesů. Pouze místy, zejména na
extrémních stanovištích, se vyskytují přírodě blízké porosty, z části ponechané
samovolnému vývoji.
5 % území ─ jihovýchodní okraj při hranicích s obcemi Dolní Olešnice a Borovnička

Úkoly pro územní plánování, plynoucí ze zařazení řešeného území do jednotlivých krajinných typů, jsou podrobně
vyhodnoceny v kapitole 3.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem v textové části Odůvodnění ÚP Horní
Olešnice.

11.13.2 Odůvodnění navrženého řešení
11.13.2.1

Odůvodnění návrhu koncepce uspořádání krajiny, opatření v krajině

Vymezení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území respektuje harmonické
uspořádání krajiny převažujícího lesozemědělského a lesního typu, vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot
a zároveň umožňuje její hospodářské a rekreační využívání.

Východiska koncepce uspořádání krajiny
Koncepce uspořádání krajiny vychází zejména z následujících východisek:
-

účelné členění krajiny na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití;
vymezení a upřesnění prvků územního systému ekologické stability;
ochrana přírodních a krajinných hodnot, zvyšování podílu ekologicky stabilních ploch, obnova
mimoprodukčních funkcí v krajině;
vytvoření podmínek pro realizaci protipovodňových, protierozních a revitalizačních opatření v krajině;
ochrana nezastavěného území ─ nejsou zakládána nová sídla a izolovaná zástavba ve volné krajině;
převažující charakter krajiny;
způsob využívání krajiny;
stávající charakter a uspořádání krajiny (geomorfologie území);
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přírodní limity (pásmo 50 m od hranice PUPFL apod.);
vyšší ekologická stabilita území.

-

Odůvodnění návrhu koncepce uspořádání krajiny
Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu vychází z jejích historických a současných funkcí. ÚP Horní Olešnice
vymezuje jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území tak, aby respektovaly harmonické
uspořádání krajiny lesozemědělského a lesního typu. Stanovením podmínek využití těchto ploch vytváří ÚP podmínky pro
ochranu přírodních hodnot, jejich obnovu a zároveň umožňuje hospodářské a rekreační využití krajiny.
Za účelem ochrany a obnovy krajinného rázu jsou územním plánem stanoveny základní podmínky ochrany
krajinného rázu, které jsou uvedeny v kapitole 6 textové části ÚP Horní Olešnice.
V souladu s platnými právními předpisy územní plán člení nezastavěné území na následující plochy s rozdílným
způsobem využití:
Plochy vodní a vodohospodářské (W) ─ zahrnují vodní toky a plochy v zastavěném i nezastavěném území. Jejich
funkce je především ekologicko-stabilizační, ochranná a estetická. Vodní plochy jsou často součástí chráněných ploch
přírodních (ÚSES).
Plochy lesní (NL) ─ jsou plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci, zahrnují zejména pozemky určené k plnění
funkce lesa (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury. Lesní pozemky, které jsou součástí biocenter, jsou vymezeny jako plochy přírodní (NP) s převahou
ekologicko-stabilizační funkce.
Plochy přírodní (NP) ─ jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny a ucelených území
se zvýšenou ochranou krajinného rázu. V řešeném území představují plochy prvků územního systému ekologické
stability (biocenter).
Plochy smíšené nezastavěného území (NS) ─ jsou vymezeny jako plochy, kde nelze jednoznačně stanovit převažující
způsob využití. V řešeném území jsou v plochách smíšených nezastavěného území zastoupeny následující funkce
(stanovené indexem):
•

•

•

zemědělské, přírodní (zp) ─ zaujímají významný podíl ploch v nezastavěném území. Prolíná se v nich přírodní
funkce, kde je nutné respektovat požadavky na ochranu přírody a krajiny, funkce zemědělské prvovýroby a
funkce mimoprodukční (půdoochranná, protierozní, vodoochranná, krajinotvorná). Plochy jsou vymezeny
zejména na pozemcích zemědělského půdního fondu (ZPF), na okrajových partiích lesních pozemků,
přechodových plochách mezi lesními, přírodními a zemědělskými plochami, na pozemcích staveb a jiných
opatření pro zemědělství, pozemcích související dopravní a technické infrastruktury apod. V případě
zastoupení dalších funkcí je přednostně respektována ochrana přírody. Plochy NSzp zahrnují ve vybraných
případech rovněž lesní pozemky (PUPFL) malé výměry (do 1 000 m2) vtroušené do zemědělské krajiny bez
prokazatelné vazby na rozsáhlejší lesní komplexy, které v souladu s platnou legislativou územního plánování
není účelné vymezovat jakožto samostatné plochy s rozdílným způsobem využití (plochy do 2 000 m2).
zemědělské, přírodní, letecké (zpl) ─ představují plochy účelového letiště ULOLES (nouzová přistávací dráha)
jižně od zástavby sídla Horní Olešnice. V těchto plochách jsou zastoupeny funkce ploch NSzp a funkce letecké
dopravy regionálního významu. Plochy NSzpl jsou vymezeny pro účely rekreačního a účelového využívání
leteckou dopravou.
zemědělské, přírodní, sportovní (zps) – představují plochu přírodního sportoviště v sousedství zástavby sídla
Zadní Ždírnice v k. ú. Horní Olešnice. Plochy jsou vymezeny za účelem umožnění nepobytové rekreace
a sportovního využití lokality.

Plochy těžby nerostů (NT) ─ jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro hospodárné využívání nerostných
surovin a pro ochranu životního prostředí při těžební činnosti a úpravě nerostů. V řešeném území představují
pozemky, dotčené vymezeným dobývacím prostorem Horní Olešnice v chráněném ložiskovém území Horní Olešnice 2
s granátonosnými horninami.
Podmínky pro hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití ploch s rozdílným způsobem využití
jsou stanoveny v kapitole 6 textové části ÚP Horní Olešnice.

11.13.2.2

Prostupnost krajiny

Jedním z cílů územního plánu je zachovat prostupnost krajiny jak pro člověka, tak i pro volně žijící živočichy.
Prostupnost krajiny zajišťuje migraci a vzájemnou komunikaci populací, přímé komunikační propojení sídel v krajině a je také
nutná pro zajištění hospodárného využívání krajiny. Pro člověka je prostupnost krajiny zajištěna zejména cestní sítí, přičemž
snahou je obnovovat logická spojení nejdůležitějších bodů v krajině pěšími či cyklistickými cestami. Pro ostatní organismy je
prostupnost zajištěna zejména územním systémem ekologické stability.
Zajištění prostupnosti krajiny v plochách veřejných prostranství vyplývá z § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Vymezení stávajících cest umožňujících bezpečný průchod krajinou vychází ze stávajících
komunikací dle evidence katastru nemovitostí, prokazatelně využívaných cest v krajině na základě terénního průzkumu území,
a dále z vymezení stabilizovaných turistických tras, cyklistických tras a naučných stezek v řešeném území.
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ÚP vymezuje základní síť veřejných prostranství zajišťující prostupnost území v nezbytné minimální míře. Rozvoj
dalších veřejných prostranství je vhodné prověřit v podrobnější dokumentaci a na základě dohody s vlastníky pozemků.
ÚP proto umožňuje umisťovat veřejná prostranství také v dalších plochách s rozdílným způsobem využití. Důvodem je
zejména ochrana stávajících veřejných prostranství a umožnění jejich rozvoje pro účely zajištění prostupnosti území a dobrých
podmínek pro rekreaci a turistiku, včetně každodenní rekreace obyvatel.

11.13.2.3

Protierozní a revitalizační opatření v krajině, ochrana před povodněmi

Protierozní a revitalizační opatření jsou územním plánem vymezena z důvodu zmírnění negativních projevů zejména
vodních erozí. Slouží k odvedení povrchových vod z povodí, k retardaci povrchového odtoku a zachycování smyté zeminy
a ochraně zastavěného území sídel před povrchovým odtokem a smytou zeminou. Protierozní a revitalizační opatření lze
realizovat zejména v rámci ploch smíšených nezastavěného území (NS) v souladu se stanovenými podmínkami jejich využití.

11.13.2.4

Územní systém ekologické stability

Odůvodnění návrhu ÚSES je uvedeno v kapitole 11.10.3 Ochrana přírody a krajiny.

11.14 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a 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
V souladu s § 2 odst. 1 písm. l) a m) stavebního zákona ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření. Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou vymezeny plochy určené
pro veřejnou infrastrukturu dle § 2 odst. 1 písm. k) číslo 1. a 2. stavebního zákona (dopravní a technická infrastruktura).
V souladu s výše uvedeným vymezuje ÚP Horní Olešnice následující veřejně prospěšnou stavbu (VPS) dopravní infrastruktury:
ozn.

popis VPS

VD1

Optimalizace místní komunikace
(koridor KOMK1)

odůvodnění vymezení VPS
VPS byla vymezena za účelem zajištění
podmínek pro rozvoj dopravní infrastruktury.
VPS je vymezena v rozsahu koridoru KOMK1
pro optimalizaci stávající místní komunikace.
Veřejným zájmem je zajištění optimální
dopravní obslužnosti zastavěného území.

V souladu s § 170 odst. 1 písm. b) stavebního zákona jsou pro účely vyvlastnění vymezena veřejně prospěšná
opatření (VPO) – založení prvků územního systému ekologické stability:
ozn.
VU1 (1646 U Prosečného)

popis VPO
regionální biocentrum
(1646 U Prosečného)

VU2 (RK 743)

regionální biokoridor
(RK 743)

VU3

lokální prvky ÚSES
(LC1 – LC4, LK1 – LK4)

odůvodnění vymezení VPO
Skladebné části ÚSES byly jako VPO vymezeny
za účelem realizace a ochrany skladebných
částí ÚSES.
Skladebné části ÚSES regionálního významu
jsou zpřesněny a vymezeny jako VPO v souladu
s nadřazenou ÚPD – ZÚR KHK.
Vytváření uceleného ÚSES je veřejným
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci
pozemků, obce i stát.

11.15 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření
a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo
V souladu s § 101 stavebního zákona jsou vymezeny tyto plochy veřejné infrastruktury – veřejných prostranství (VP)
jako veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo:
ozn.
PP1
PP2
PP3

PP4
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popis VP
veřejné prostranství a přístupová
komunikace
(zastavitelná plocha Z01, PV)
přístupová komunikace
(zastavitelná plocha Z05, PV)
přístupová komunikace
(zastavitelná plocha Z09, PV)
veřejné prostranství a přístupová
komunikace
(zastavitelná plocha Z16, PV)

odůvodnění vymezení VP
Důvodem pro vymezení VP je zajištění přístupu
a dopravní dostupnosti stávající zástavby
navržených zastavitelných ploch.
Důvodem je dále nutnost zajištění
dostatečných ploch veřejných prostranství ve
vazbě na plošný rozsah zastavitelných ploch
pro bydlení (vymezení veřejných prostranství
v ploše ve vazbě na § 7 odst. 2
vyhlášky 501/2006 Sb.)
Veřejným zájmem je zajištění celkové
prostupnosti území.
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12

návrh pro společné jednání (§ 50)

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5 b)
Zpracovává projektant.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, vydal stanovisko č. j. 5123/ZP/2014 - Hy ze dne 24. 4. 2014 podle ust. § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, dle
kterého návrh územního plánu Horní Olešnice není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Na základě výše uvedeného stanoviska nebylo s ohledem na § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu Horní Olešnice na
udržitelný rozvoj území.

13

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5 c)
Vkládá pořizovatel.
Bude doplněno pořizovatelem.

14

SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO
ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ
POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5 c)
Zpracovává pořizovatel.
Bude doplněno pořizovatelem.

15

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

ŘEŠENÍ

NA

Vyhláška 500/2006 Sb., příloha č. 7, část II, odst. 1 d)
Zpracovává projektant s využitím metodických pomůcek MŽP a MMR.

15.1

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dále též jen „ZPF“) je
zpracováno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

15.1.1

Hranice zastavěného území

Zastavěné území je vymezeno v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vymezení
hranice zastavěného území vychází z evidence pozemků v katastru nemovitostí, z hranice intravilánu a z analýzy stavu území
provedené k datu 1. 3. 2019. Podrobné odůvodnění je uvedeno v kapitole 11.1 tohoto Odůvodnění. Hranice zastavěného
území je zobrazena mj. ve výkrese 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu grafické části Odůvodnění ÚP.

15.1.2

Struktura využití pozemků

Zemědělský půdní fond je v katastru obce zastoupen na ploše 737,2 ha (cca 58 % rozlohy obce) a většinově je tvořen
ornou půdou (z cca 52,2 %). Vysoký podíl nezemědělské půdy v Horní Olešnici (42 %) je způsoben zejména vysokým
zastoupením lesů, které tvoří 35,6 % rozlohy obce. Podrobnou strukturu využití pozemků zobrazuje následující tabulka.
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druh pozemku
výměra celkem
orná půda
zahrady
trvalé travní porosty
zemědělská půda
lesní půda
vodní plochy
zastavěné plochy
ostatní plochy
nezemědělská půda

15.1.3

výměra (ha)
1 272,85
384,75
18,57
333,88
737,20
452,71
5,51
10,94
66,48
535,65

návrh pro společné jednání (§ 50)

podíl z celkové výměry (%)
100
30,23
1,46
26,23
57,92
35,57
0,43
0,86
5,22
42,08

Pedologie, bonitované půdně ekologické jednotky

Z hlediska půdních poměrů je v celém řešeném území zastoupen půdní typ kambizem (eutrofní – jihozápad;
modální – východ, sever a západ; kyselá – jih, střed).
Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) jsou výchozím podkladem pro ochranu půdního fondu při územně
plánovací činnosti. Kód BPEJ se skládá z kódu klimatického regionu (číslo na první pozici), kódu hlavní půdní jednotky
(následující 2 číslice) a označení vedlejší půdní jednotky (poslední 2 číslice).
V řešeném území je zastoupen zemědělský půdní fond všech tříd ochrany. Významným podílem jsou zastoupeny
pozemky zařazené v I. a II. třídě ochrany, které souhrnně zaujímají více než 44 % ZPF v území. Nezemědělská půda je
zastoupena zejména v severní a jižní části území, přičemž je reprezentována zejména lesními pozemky (PUPFL). Podíly
jednotlivých tříd ochrany ZPF a nezemědělské půdy v řešeném území zobrazuje níže uvedený graf, současně uvedená tabulka
uvádí jednotlivé kódy BPEJ, které jsou v řešeném území evidovány v příslušných třídách ochrany ZPF.
Kódy BPEJ na území obce
73011
73001, 73301, 73311, 75800, 83404,
73004, 73014, 73104, 73111, 73304, 73314,
83424, 85001, 85011
73041, 73051, 73114, 73341, 74911, 83434,
85014
73144, 73151, 73154, 73354, 74067, 74068,
74077, 74078, 74089, 74099, 74167, 74177,
74841, 76811, 77101, 77541, 77769, 77869,
83715, 84067, 87869

15.1.4

třída ochrany ZPF
I.
II.

10,01
34,96

III.

18,88

IV.

4,26
15,98

15,91

V.
I.

II.

III.

IV.

V.

nezemědělská

Pozemkové úpravy
V řešeném území nebyly komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) realizovány ani zahájeny.
V řešeném území jsou evidovány následující jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ):

Název pozemkové úpravy
(PÚ)
JPÚ Horní Olešnice – příděly
JPÚ Prostřední Olešnice –
příděly

Stav PÚ

Důvody zahájení PÚ

Datum zahájení

neukončená

Řešení přídělů nebo
nedokončeného
scelování

-

Datum ukončení /
zapsání do katastru
-

-

-

neukončená

JPÚ v řešeném území, resp. v k. ú. Horní Olešnice a Prostřední Olešnice, dosud nebyly ukončeny. Jejich vlastní řešení
není v současné době známo. Územní plán Horní Olešnice svým řešením (zejména umožněním polyfunkčního využití
v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití) vytváří podmínky pro takové využití území, které by nemělo kolidovat
s návrhy možných budoucích pozemkových úprav v území.

15.1.5

Investice do půdy

Část zemědělských ploch v území je odvodněna, provedeny jsou meliorace (investice do půdy) – odvodňovací
zařízení plošná a liniová. Rozsah melioračních opatření je zobrazen ve výkrese 3 Výkres předpokládaných záborů půdního
fondu grafické části Odůvodnění ÚP Horní Olešnice.
Územní plán Horní Olešnice respektuje plošné investice do půdy, evidované v řešeném území. Vymezené
zastavitelné plochy jsou majoritně vymezeny mimo tato území, výjimkou je okrajová část zastavitelné plochy Z02 (SV), jejíž
západní část okrajově zasahuje do evidovaného areálu odvodnění.
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15.1.6

návrh pro společné jednání (§ 50)

Opatření k zajištění ekologické stability, protierozní opatření

Územním plánem jsou vymezeny skladebné části územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory),
které jsou v řešeném území zastoupeny prvky ÚSES regionálního a lokálního charakteru. Jedná se především o lesní
společenstva na lesních pozemcích a další prvky zeleně liniového charakteru.
Zábor zemědělské půdy se předpokládá u minima skladebných částí ÚSES. Jedná se o založení nových biocenter
a biokoridorů či doplnění stávající částečně funkčních skladebných částí ÚSES. K záborům zemědělské půdy dojde prakticky
v případech zakládání a doplňování krajinné zeleně.
Územní systém ekologické stability je dále doplněn plochami významné zeleně plnícími funkci interakčních prvků,
navrženými ve vazbě na liniové prvky v území. Realizace těchto prvků spočívá převážně v obnově a doplnění liniových výsadeb
stromů a keřů podél místních komunikací, polních cest a vodotečí ve volné krajině s minimálními nároky na zábory zemědělské
půdy. Plochy významné zeleně jsou součástí zejména ploch smíšených nezastavěného území (NS), ploch dopravních (DS)
a veřejných prostranství (PV).
Další opatření k zajištění ekologické stability a protierozní opatření je možné realizovat v rámci ploch s rozdílným
způsobem využití, zejména v plochách smíšených nezastavěného území (NS). V těchto plochách, které zahrnují převážnou
část ZPF na území obce, jsou v rámci podmínek využití vytvořeny podmínky pro realizaci ochranných, ekologickostabilizačních, protierozních a revitalizačních opatření (těmi mohou být např. úprava velikosti a tvaru pozemku, průlehy
zatravněné a obdělávané, terénní úpravy, urovnávky, hloubkové kypření, protierozní osevní postupy, pásové střídání plodin,
vrstevnicové obdělávání půdy, výsev do strniště, pěstování ochranných plodin, důlkování a přerušování brázdování,
mulčování, protivětrné zábrany, ochranné zatravnění, obnova drnu, apod.).

15.1.7

Prostupnost krajiny, zemědělské účelové komunikace

Systém zemědělských účelových komunikací není územním plánem dotčen. Jako stávající plochy veřejných
prostranství jsou vymezeny užívané (zvykové) cesty ve volné krajině. Nové zemědělské komunikace nejsou navrhovány,
v plochách smíšených nezastavěného území (NS) je umožněna případná realizace nezbytných přístupových komunikací.
Řešením ÚP není narušena celistvost stávajících zemědělských bloků, tedy ani účelové komunikace, nebo cesty užívané
(zvykové) ve volné krajině nejsou řešením dotčeny.

15.1.8

Zemědělská prvovýroba

Zemědělská prvovýroba je na území obce zastoupena především v souvislosti se zemědělskými areály na okrajích
jednotlivých sídel, které jsou územním plánem stabilizovány v rámci ploch s rozdílným způsobem využití výroby a skladování
- lehký průmysl (VL). Pro rozvoj zemědělské prvovýroby je v řešeném území vymezena zastavitelná plocha Z08 (VL),
lokalizovaná v návaznosti na stávající zemědělský areál v jižní části Horní Olešnice.
Drobná zemědělská výroba, která nemá negativní vliv na okolní zástavbu je umožněna v rámci dalších ploch
s rozdílným způsobem využití v zastavěném území (zejm. v rámci ploch smíšených obytných - venkovských) a nezastavěném
území (zejm. v rámci ploch smíšených nezastavěného území - zemědělských, přírodní).
Využití zemědělského půdního fondu v řešeném území pro zemědělské činnosti (pěstování plodin, pastevectví
apod.) je územním plánem zakotveno v rámci stanoveného využití ploch s rozdílným způsobem využití, vymezených
v nezastavěném území (ve volné krajině), zejména v rámci ploch smíšených nezastavěného území – zemědělských,
přírodních (NSzp).

15.1.9

Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu je
zpracováno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
a s vyhláškou č. 130/1994 Sb., o upravení podrobností ochrany zemědělského půdního fondu.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF, resp. vyhodnocení záborů ZPF, bylo
zpracováno pro všechny zastavitelné plochy, respektive jejich části, vymezené v rozsahu pozemků zemědělského půdního
fondu.
Podrobné vyhodnocení záborů ZPF v rámci zastavitelných ploch vymezených v ÚP Horní Olešnice je zpracováno
v samostatné tabulce Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dále také jen
Vyhodnocení), která je obsahem Přílohy č. 3 Odůvodnění Územního plánu Horní Olešnice. Grafické znázornění
předpokládaných záborů ZPF je obsahem výkresu 3 grafické části Odůvodnění ÚP Horní Olešnice Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu.
Souhrn vyhodnocení poskytuje následující tabulka:
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veřejná
prostranství

smíšené
obytné

technická
infrastruktura

výroba a
skladování

Celkem

2,18

16,74

0,31

1,56

20,79

1,74

16,48

0,04

1,40

19,66

orná půda

0,69

5,02

0

0

5,70

zahrady

0

0,08

0

0

0,08

1,05

11,39

0,04

1,41

13,88

0,22
0,56
0
0,46
0,50
0,44
0

2,24
3,06
0
7,27
3,91
0,27
0,20

0
0,04
0
0
0
0,27
0

0,80
0
0
0,060
0
0,16
0

3,26
3,66
0
8,33
4,41
1,13
0,20

Plochy
Celková výměra
zastavitelných ploch (ha)
Celkový zábor ZPF (ha)

Zábor ZPF dle
jednotlivých
kultur (ha)

návrh pro společné jednání (§ 50)

Zábor ZPF
dle tříd
ochrany
(ha)

trvalé travní
porosty
I.
II.
III.
IV.
V.
Nezemědělská půda
Investice do půdy

15.1.10 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení oproti jiným variantám
Řešení územního plánu je zpracováno jako invariantní.
Územní plán je koncipován s ohledem na funkční, plošné a prostorové možnosti obce. ÚP Horní Olešnice respektuje
stávající urbanistickou strukturu jednotlivých sídel, limity využití území, geomorfologické podmínky a zohledňuje výhledové
předpoklady obce a jejích částí pro obnovu a rozvoj. Koncepce rozvoje obce je koordinována s ohledem na aktuální stav
a požadavky zejm. v oblasti vymezování zastavitelných ploch. Rozsah zastavitelných ploch odpovídá předpokládanému
demografickému vývoji území do roku 2035 a potřeb rozvoje území ve vztahu k významu území a v souvislosti s požadavky
nadřazených dokumentací a podkladů, podrobněji viz kapitola 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
Zábor ZPF je lokalizován výhradně v přímé návaznosti na zastavěné území obce s cílem doplnění jeho kompaktního
tvaru. Nejsou ponechávány okrajové zbytkové plochy bez možnosti obhospodařování. Zastavitelné plochy byly vymezeny ve
vazbě na stávající komunikační systém a jeho navržené doplnění, což vychází z předpokladu zajištění obsluhy území
odpovídající dopravní a technickou infrastrukturou. Mimo přímý kontakt s existující zástavbou nebo zastavěným územím
nejsou vymezovány žádné záměry ve volné krajině na zemědělské půdě.
Důsledky navrženého řešení na ZPF jsou vyhodnoceny podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 13/1994 Sb., o upravení podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu.
Výraznými limity rozvoje obce jsou obecně prvky ochrany přírody a krajiny a geomorfologické poměry. Snahou
návrhu ÚP Horní Olešnice je přednostně lokalizovat těžiště zastavitelných ploch zcela mimo síť skladebných částí ÚSES,
respektovat plochy PUPFL a další prvky ochrany přírody a krajiny a upřednostnit lokalizování zastavitelných ploch na půdách
nižších tříd ochrany (III., IV. a V.).

Vyhodnocení souladu se zákonem 334/1992 Sb.
Řešení navrhované územním plánem vychází z maximálního respektování § 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně ZPF“).
Dle § 4 bodem a) zákona o ochraně ZPF je nutné pro rozvoj využít přednostně zastavitelné plochy vymezené
v původní územně plánovací dokumentaci. Tento požadavek nelze v ÚP Horní Olešnice naplnit vzhledem ke skutečnosti, že
obec nemá dosud vydanou územně plánovací dokumentaci.
V řešeném území jsou zastoupeny pozemky ZPF všech tříd ochrany. Vzhledem k vysokému zastoupení kvalitní
zemědělské půdy, a to zejména v přímé návaznosti na stávající zastavěné území, vyžaduje řešení Územního plánu Horní
Olešnice také zábor ZPF pozemků, kategorizovaných v rámci I. a II. třídy ochrany ZPF, který lze v souladu s platnou legislativou
odebrat pouze ve zcela výjimečných a odůvodněných případech (viz níže). Majoritní podíl rozvojových ploch (42,4 %) vyžaduje
zábor ZPF v rámci IV. třídy ochrany ZPF.
V souladu s § 4 bodem c) zákona o ochraně ZPF jsou v ÚP Horní Olešnice vymezovány zastavitelné plochy vždy
v návaznosti na stabilizovanou zástavbu tak, aby docházelo k postupnému a prostorově kontinuálnímu rozvoji zástavby
a nebyla narušována celistvost bloků a organizace zemědělské půdy, a nebyly narušovány zemědělské účelové komunikace,
hydrologické a odtokové poměry.
V souladu s § 4 bodem d) zákona o ochraně ZPF je odnímána pouze nejnutnější plocha ZPF – potřebnost vymezení
zastavitelných ploch je podrobně popsána v kapitole 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch.
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Ve vztahu k § 4 bodem e) zákona o ochraně ZPF jsou jako liniové vymezeny plochy veřejných prostranství (PV) pro
zachování, obnovu nebo rozvoj cestní sítě. Jejich vymezením nedojde k výraznému narušení celistvosti ZPF, s ohledem na
charakter a využití ploch tyto nebudou vytvářet bariéry pro obhospodařování ZPF.
Ochrana dle § 4 bodu f) zákona o ochraně ZPF se netýká úrovně územního plánu.

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch v nejvyšších třídách ochrany ZPF
Územní plán Horní Olešnice vymezuje zastavitelné plochy
převážně na pozemcích nižších tříd ochrany ZPF. Na pozemcích IV. a V.
třídy ochrany je lokalizováno 65 % rozvojových ploch. Cílem řešení
návrhu ÚP bylo minimalizovat dotčení nejkvalitnější zemědělské půdy.
Vzhledem k významnému zastoupení zemědělského půdního
fondu nejvyšších tříd ochrany (I. a II.), který zabírá více než 44 % ZPF
v území, a jejich lokalizaci v přímé vazbě na zástavbu jednotlivých sídel
(zejména Horní Olešnice a Prostřední Olešnice), byla část zastavitelných
ploch vymezena na pozemcích, zařazených do nejvyšších tříd ochrany
z důvodu nutnosti vytvoření podmínek pro optimální a koordinovaný
rozvoj obce a pro naplnění potřeby vymezení zastavitelných ploch,
identifikované v kapitole 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného
území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.

Třídy ochrany ZPF
I.

22%

V některých případech je vyhodnocení dotčení pozemků,
náležících do nejvyšších tříd ochrany ZPF, způsobeno omezenou
přesností podkladů pro vyhodnocení záborů ZPF. Podkladová data BPEJ,
na základě kterých jsou zábory vůči jednotlivým třídám ochrany ZPF
vyhodnocovány, jsou v rámci ÚAP značně generalizována.

II.

III.

IV.

V.

17%

19%

42%

0%

Podíly tříd ochrany ZPF dotčených vymezenými zastavitelnými
plochami v ÚP Horní Olešnice, zobrazuje graf výše.
Odůvodnění dotčení I. a II. třídy ochrany ZPF zastavitelnými plochami ÚP Horní Olešnice
Zastavitelná plocha Z01 (PV)
-

Zastavitelná plocha je vymezena z důvodu zajištění přístupu stávající zástavby a zastavitelné plochy Z02
Plocha je vymezena jako veřejné prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo s ozn. PP1
Veřejným zájmem je zajištění prostupnosti území a dostupnosti stávající zástavby a zastavitelné plochy

Zastavitelná plocha Z02 (SV)
-

-

Zastavitelná plocha vytváří podmínky pro rozvoj obytné funkce v obci v souladu s identifikovanou
potřebou vymezení zastavitelných ploch pro bydlení (viz kapitola 10)
Dotčení zemědělské půdy I. a II. třídy je minimální a je zvláště odůvodněné lokalizací těchto pozemků
v přímé vazbě na zastavěné území, přičemž dotčená část ZPF I. a II. třídy ochrany dotváří kompaktní tvar
sídla
Vzhledem k vysoké bonitě zemědělské půdy v přímé vazbě na zastavěné území sídla Prostřední Olešnice
není možné vymezit zastavitelné plochy pro rozvoj této části obce mimo nejvyšší třídy ochrany ZPF

Zastavitelná plocha Z03 (SV)
-

-

Zastavitelná plocha vytváří podmínky pro rozvoj obytné funkce v obci v souladu s identifikovanou
potřebou vymezení zastavitelných ploch pro bydlení (viz kapitola 10)
Dotčení zemědělské půdy I. a II. třídy je zvláště odůvodněné lokalizací těchto pozemků v přímé vazbě na
zastavěné území, přičemž zastavitelná plocha vyplňuje proluku. Dotčená část ZPF I. a II. třídy ochrany
dotváří kompaktní tvar sídla a její vynechání by způsobilo vytvoření zbytkové zemědělské plochy
s omezenými možnostmi efektivního obhospodařování.
Zastavitelná plocha Z03 je vymezena na pozemcích, zařazených v I. třídě ochraně zčásti, zbylá část náleží
V. třídě ochrany ZPF.
Vzhledem k vysokému zastoupení pozemků, náležících do I. a II. třídy ochrany ZPF v přímé vazbě na
zástavbu sídla, nelze rozvojové plochy pro rozvoj této části obce vymezit zcela mimo tyto pozemky.

Zastavitelná plocha Z04 (SV)
-

Zastavitelná plocha vytváří podmínky pro rozvoj obytné funkce v obci v souladu s identifikovanou
potřebou vymezení zastavitelných ploch pro bydlení (viz kapitola 10)
Dotčení zemědělské půdy I. třídy je minimální, zastavitelná plocha Z04 je většinově vymezena na
pozemcích, náležících do nejnižších tříd ochrany (IV. a V.)
Vzhledem k vysokému zastoupení pozemků, náležících do I. a II. třídy ochrany ZPF v přímé vazbě na
zástavbu sídla, nelze rozvojové plochy pro rozvoj této části obce vymezit zcela mimo tyto pozemky.
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Zastavitelná plocha Z05 (PV)
-

Zastavitelná plocha je vymezena z důvodu zajištění přístupu zastavitelných ploch Z04 a Z06
Plocha je vymezena jako veřejné prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo s ozn. PP2
Veřejným zájmem je zajištění prostupnosti území a dostupnosti rozvojových ploch
Zastavitelná plocha Z05 je vymezena pouze z části na pozemcích, zařazených v I. třídě ochrany, přičemž
tyto z části náleží do zastavěného území

Zastavitelná plocha Z06 (SV)
-

Zastavitelná plocha vytváří podmínky pro rozvoj obytné funkce v obci v souladu s identifikovanou
potřebou vymezení zastavitelných ploch pro bydlení (viz kapitola 10)
Dotčení zemědělské půdy I. třídy je minimální, zastavitelná plocha Z06 je většinově vymezena na
pozemcích, náležících do nejnižších tříd ochrany (IV. a V.)
Vzhledem k vysokému zastoupení pozemků, náležících do I. a II. třídy ochrany ZPF v přímé vazbě na
zástavbu sídla, nelze rozvojové plochy pro rozvoj této části obce vymezit zcela mimo tyto pozemky.
Dotčení zemědělské půdy I. třídy je minimální a je zvláště odůvodněné lokalizací těchto pozemků v přímé
vazbě na zastavěné území, přičemž zastavitelná plocha dotváří kompaktní tvar sídla
Zastavitelná plocha Z06 je částečně vymezena v zastavěném území

Zastavitelná plocha Z07 (TI)
-

Veřejným zájmem je rozvoj technické infrastruktury v území
Zastavitelná plocha je vymezena majoritně mimo pozemky ZPF, dotčení pozemků ZPF II. třídy ochrany je
minimální a s ohledem na lokalizaci této části plochy není účelné její vynechání – způsobilo by vytvoření
zbytkové zemědělské plochy bez možnosti efektivního obhospodařování

Zastavitelná plocha Z08 (VL)
-

Zastavitelná plocha vytváří podmínky pro rozvoj ekonomických činností v přímé vazbě na stávající
zemědělský areál jižně od Horní Olešnice
Plocha Z08 je vymezena na pozemcích ZPF I. třídy ochrany pouze z části, zbylá část náleží pozemkům IV.
třídy ochrany

Zastavitelná plocha Z09 (PV)
-

Zastavitelná plocha je vymezena z důvodu zajištění přístupu zastavitelné plochy Z10
Část plochy v současnosti již plní funkci přístupové komunikace
Plocha je vymezena jako veřejné prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo s ozn. PP3
Veřejným zájmem je zajištění prostupnosti území a dostupnosti stávající zástavby
Zastavitelná plocha Z05 je vymezena pouze z části na pozemcích, zařazených v II. třídě ochrany, přičemž
tyto náleží do zastavěného území

Zastavitelná plocha Z11 (SV)
-

Zastavitelná plocha vytváří podmínky pro rozvoj obytné funkce v obci v souladu s identifikovanou
potřebou vymezení zastavitelných ploch pro bydlení (viz kapitola 10)
Vzhledem k vysoké bonitě zemědělské půdy v přímé vazbě na zastavěné území sídla Zadní Ždírnice není
možné vymezit zastavitelné plochy pro rozvoj této části obce zcela mimo nejvyšší třídy ochrany ZPF

Zastavitelná plocha Z12 (SV)
-

Zastavitelná plocha vytváří podmínky pro rozvoj obytné funkce v obci v souladu s identifikovanou
potřebou vymezení zastavitelných ploch pro bydlení (viz kapitola 10)
Dotčení zemědělské půdy II. třídy je minimální, plocha je většinově vymezena na pozemcích ZPF nejnižší
V. třídy ochrany, a je zvláště odůvodněné lokalizací těchto pozemků, přičemž dotváří kompaktní tvar
zastavitelné plochy a její vynechání by způsobilo vytvoření zbytkové zemědělské plochy bez možnosti
efektivního obhospodařování

Zastavitelná plocha Z13 (SV)
-

-

Zastavitelná plocha vytváří podmínky pro rozvoj obytné funkce v obci v souladu s identifikovanou
potřebou vymezení zastavitelných ploch pro bydlení (viz kapitola 10)
Dotčení zemědělské půdy II. třídy je minimální a je zvláště odůvodněné lokalizací těchto pozemků při styku
se zastavěným územím – vynechání této části plochy by způsobilo vytvoření zbytkové zemědělské plochy
bez možnosti efektivního obhospodařování
Plocha je dominantně vymezena na pozemcích IV. třídy ochrany ZPF
Plocha dotváří kompaktní tvar sídla a vyplňuje proluku zastavěného území
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Zastavitelná plocha Z14 (SV)
-

-

Zastavitelná plocha vytváří podmínky pro rozvoj obytné funkce v obci v souladu s identifikovanou
potřebou vymezení zastavitelných ploch pro bydlení (viz kapitola 10)
Dotčení zemědělské půdy II. třídy je minimální a je zvláště odůvodněné lokalizací těchto pozemků při styku
se zastavěným územím – vynechání této části plochy by způsobilo vytvoření zbytkové zemědělské plochy
bez možnosti efektivního obhospodařování
Plocha je dominantně vymezena na pozemcích IV. třídy ochrany ZPF
Plocha dotváří kompaktní tvar sídla a vyplňuje proluku zastavěného území

Zastavitelná plocha Z15 (SV)
-

15.2

Zastavitelná plocha vytváří podmínky pro rozvoj obytné funkce v obci v souladu s identifikovanou
potřebou vymezení zastavitelných ploch pro bydlení (viz kapitola 10)
Dotčení zemědělské půdy II. třídy je zanedbatelné a je mimo rozlišovací schopnost územního plánu (8 m2)
– dotčení může být způsobeno omezenou přesností podkladových dat o bonitě pozemků v území
(podrobnost ÚAP, jakožto podkladu BPEJ uvádějícím údaje o třídách ochrany ZPF, má omezenou
vypovídající schopnost s ohledem ke značné generalizaci těchto dat)

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění
funkce lesa

Obecně je hospodaření na lesní půdě upraveno zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých předpisů,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „lesní zákon“). Hospodaření v lesích je řízeno lesním hospodářským plánem (LHP
– výměra nad 50 ha) nebo lesními hospodářskými osnovami (LHO – výměra do 50 ha) zpracovanými na období deseti let
(decennium). Podle lesního zákona jsou do pozemků určených k plnění funkcí lesa zařazeny i bezlesí (drobné vodní plochy,
loučky pro zvěř, lesní skládky, nezpevněné cesty, průseky) a ostatní lesní plochy (zpevněné lesní cesty, políčka pro zvěř apod.).

15.2.1

Aktuální stav lesa

Řešené území se vyznačuje průměrnou lesnatostí. Lesy zaujímají 453 ha, tj. 35,6 % z celkové rozlohy obce (1273 ha).
Průměrná lesnatost v ČR činí 36 %, v Královéhradeckém kraji však pouze 31 %. Nejrozsáhlejší lesní komplex, který má přesah
do sousedních obcí, se nachází v jižní části území obce. Lesy jsou dále také v západní a severní části území. Zastoupení lesních
pozemků se podílí na vysokém koeficientu ekologické stability (1,75), který uvádí ÚAP Trutnov.

15.2.2

Přírodní lesní oblast (PLO), lesní vegetační stupeň (LVS)
Podle lesnického členění leží řešené území v přírodní lesní oblasti PLO 23 – Podkrkonoší.

Vegetační stupně vyjadřují sled změn druhového složení bioty v závislosti na změně klimatu s nadmořskou výškou
a na expozici. Se zvyšující se nadmořskou výškou se zvyšuje množství srážek a klesají teploty. Expoziční klima je dáno různou
orientací svahů vůči světovým stranám, kdy jižně a severně exponované svahy dostávají rozdílné množství světla. Území Česka
je rozděleno do celkem 8 vegetačních stupňů (dle prof. Zlatníka).
V řešeném území jsou zastoupeny následující vegetační stupně:
4 – bukový (500 – 700 m n. m.): zaujímá lokality podmíněné průměrnou roční teplotou 6 – 6,5 °C, průměrným ročním
úhrnem srážek 700 – 800 mm a délkou vegetační doby 140 – 150 dní. Buk lesní (Fagus sylvatica) je zde v optimu a
vytváří čisté, nesmíšené bučiny. V těchto bučinách může být slabě zastoupen dub zimní (Quercus patraea), případně
jedle bělokorá (Abies alba). Půda je většinou středně hluboká až hluboká, čerstvě až mírně vlhká, hlinitopísčitá a
písčitohlinitá, slabě až středně skeletovitá.
5 – jedlobukový (600 – 800 m n. m.): zaujímá lokality klimaticky podmíněné průměrnou roční teplotou 5,5 – 6 °C,
ročním úhrnem srážek 800 – 900 mm a délkou vegetační doby 130 – 140 dní. Na základě lokálních rozdílů převažuje
buď buk lesní (Fagus sylvatica) nebo jedle bělokorá (Abies alba). Přirozeně je přítomen už i smrk ztepilý (Picea abies),
který má v tomto stupni své produkční optimum. V bylinném patře se hojně vyskytují tzv. bučinné druhy, přítomny
jsou i druhy vodou ovlivněných půd nižších stupňů. V inverzních polohách se vyskytují tzv. subalpinské bylinné druhy.
Chudá jedlová bučina je rozšířena ve vrchovinách v nadmořských výškách kolem 500 – 700 m, a to především
v horních částech svahů, na hřebenech.

15.2.3

Kategorie lesů

Podle zákona o lesích se lesy člení dle převažující funkce do tří kategorií, a to na lesy ochranné, lesy zvláštního určení
a lesy hospodářské. Pozemky PUPFL v řešeném území náleží do kategorie lesů hospodářských (§ 9 lesního zákona), ve kterých
je nutné hospodařit tak, aby byla zajištěna především jejich produkční funkce.
V řešeném území jsou zastoupeny následující soubory lesních typů:

ŽALUDA, projektová kancelář

74

Odůvodnění územního plánu Horní Olešnice – textová část

návrh pro společné jednání (§ 50)

název souboru lesních typů
přirozená druhová skladba
latinský ekvivalent
(dle Macků 1999)
CHUDÝ (DUBOVÝ) BOR
0M
SM 0+ BO 8-9 DBZ+2 BK 0-1 BŘ+1
Querceto-Pinetum oligotrophicum
CHUDÁ BUČINA
4M
JD 0-1 BO 0-1 DBZ 2-4 BK 3-6 LP+1 BŘ+1
Fagetum oligotrophicum
KYSELÁ BUČINA
4K
JD+2 BO 0+ DBZ+3 BK 5-7 LP+1 (BŘ HB) 0+
Fagetum acidophilum
KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA
5K
SM+2 JD 2-4 BO 0-1 BK 4-7
Abieto-Fagetum acidophilum
KAMENITÁ BUČINA
4N
JD 1-2 BO 0+ DBZ 1-3 BK 6-7 LP+1 (BŘ JV) 0+
Fagetum lapidosum acidophilium
SVĚŽÍ BUČINA
JD+2 DBZ+3 BK 5-7 HB 0-1 JV 0-1 LP+2 (JS JL)+ (TŘ OS)
4S
Fagetum mesotrophicum
0+
SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA
5S
SM+2 JD 3-4 BK 4-7 KL+1 LP+1 (JS JL)+
Abieto-Fagetum mesotrophicum
KAPRADINOVÁ BUČINA
4F
JD 1-2 DBZ+3 BK 5-7 HB 0+ JV+2 JL 0+ LP+2 JS 0+
Fagetum fastigiosum-lapidosum mesotrophicum
KAPRADINOVÁ JEDLOVÁ BUČINA
5F
Abieto-Fagetum fastigiosum-lapidosum
SM+2 JD 3-4 BK 4-7 KL+1 LP+1 (JS JL)+
mesotrophicum
BOHATÁ BUČINA
JD+2 DBZ+3 BK 5-7 HB 0-1 JV 0-1 LP+2 (JS JL)+ (TŘ OS)
4B
Fagetum eutrophicum
0+
HLINITÁ JEDLOVÁ BUČINA
5H
SM+2 JD 3-4 BK 4-7 KL+1 LP+1 (JS JL)+
Abieto-Fagetum illimerosum trophicum
OBOHACENÁ BUČINA
JD+2 DBZ+3 BK 5-7 HB 0-1 JV 0-1 LP+2 (JS JL)+ (TŘ OS)
4D
Fagetum acerosum deluvium
0+
LIPOVÁ BUČINA
JD+2 BO 0-1 DBZ+2 BK 4-7 HB+ JV 1-2 JS+ JL+ LP+2 BŘK
4A
Tilieto-Fagetum acerosum lapidosum
0+ TŘ 0+
SUŤOVÁ JAVOŘINA
5J
Ulmi-Fraxineto-Aceretum saxatile
JASANOVÁ OLŠINA
3L
SM 0-3 JS 1-3 OL 4-8 (JV OS VR OLŠ)+
Fraxineto-Alnetum alluviale
VLHKÁ JASANOVÁ JAVOŘINA
5U
SM+3 JD 2-3 BK 1-3 KL 1-3 JS 1-3 JLH+1 LP 0+ OL 0+
Fraxineto-Aceretum vallidosum
VLHKÁ BUČINA
předpoklad: JD 3-4 DB 1-4 BK 2-4 HB 0+ JV+1 LP+2 (JS
4V
Fagetum humidum fraxinosum
JL OS) 0+
VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA
5V
SM+3 JD 2-4 BK 3-7 KL+1 (KL JL LP OL) 0+
Piceeto-Fagetum humidum fraxinosum
Pozn.: zkratky – BK (buk lesní), BO (borovice lesní), BŘ (bříza bradavičnatá), BŘK (břek), DB (dub Z = zimní, L = letní), HB (habr
obecný), JD (jedle bělokorá), JL (jilm), JLH (jilm habrolistý), JV (javor), JS (jasan ztepilý), KL (klen), LP (lípa srdčitá), OL (olše
lepkavá), OLŠ (olše šedá), OS (osika), SM (smrk ztepilý), TŘ (třešeň ptačí), VR (vrba)
SLT

15.2.4

Vyhodnocení předpokládaných záborů pozemků určených k plnění funkce lesa

Předpokládaný zábor PUPFL v důsledku navrženého řešení ÚP Horní Olešnice je minimální, představuje 0,084 ha.
Zábor PUPFL představují pouze okrajové části zastavitelných ploch Z01, Z05 a Z08. Vyhodnocení předpokládaných záborů
PUPFL v rámci vymezených zastavitelných ploch uvádí tabulka níže:
ozn.
plochy
Z01
Z05
Z08

15.2.5

Plocha s rozdílným
způsobem využití
Veřejná prostranství (PV)
Veřejná prostranství (PV)
Výroba a skladování – lehký
průmysl (VL)
Celkem zábor ZPF (v ha)

0,006
0,048

Dotčené lesní
pozemky
(parc. č.)
93
595

Prostřední Olešnice
Horní Olešnice

0,030

852/5

Horní Olešnice

Celková výměra
plochy (ha)

Celkový zábor
PUPFL (ha)

0,680
1,020
1,560

Katastrální území

0,084

Návrh zalesnění

Územním plánem nejsou explicitně vymezeny plochy k zalesnění (plochy lesní). Zalesnění je umožněno v rámci
přípustného a podmíněně přípustného využití vybraných typů ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch smíšených
nezastavěného území (NS).
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15.2.6

návrh pro společné jednání (§ 50)

Ochrana lesa

Vzhledem k vysoké lesnatosti území zasahuje do stabilizovaných a části zastavitelných ploch pásmo 50 m od hranice
lesa. Stavby v tomto pásmu podléhají souhlasu státní správy lesů (dle § 16 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.). Při posuzování
žádostí o vydání těchto souhlasů orgán státní správy lesů dbá především o to, aby nedocházelo k umisťování staveb trvalého
charakteru do blízkosti lesních pozemků ve vzdálenosti, která není dostatečná pro minimalizaci rizika negativního střetu se
zájmy chráněnými lesním zákonem (omezení dopravní obslužnosti a přístupnosti lesa, nežádoucí interakce mezi stavbou
a blízkým lesním porostem apod.). Bezpečná odstupová vzdálenost je obvykle dána výškou lesního porostu v mýtním věku
(absolutní výšková bonita), upravená s ohledem na podmínky konkrétní lokality (terénní poměry, stav porostního okraje,
stávající zástavba atd.).

16

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 172
Zpracovává pořizovatel.
Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednání.

17

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 172
Zpracovává pořizovatel.
Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednání.
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PŘÍLOHA Č. 1: SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
BJ
BPEJ
ČOV
ČR
ČSN
ČSSR
ČSÚ
DN
EO
CHOPAV
JPÚ
k. ú.
KHK
KoPÚ
LC
LHO
LHP
LK
LVS
MěÚ
nn
OP
PLO
PRVK
PUPFL
PÚR ČR
RD
SLT
TO
TR
TTP
ÚAN
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚSES
VKP
vn
VPO
VPS
VTL
ZPF
ZÚR

bytová jednotka
bonitované půdně ekologické jednotky
čistírna odpadních vod
Česká republika
česká technická norma
Československá socialistická republika
Český statistický úřad
jmenovitá světlost
ekvivalentní obyvatel
chráněná oblast přirozené akumulace vod
jednoduché pozemkové úpravy
katastrální území
Královéhradecký kraj
komplexní pozemkové úpravy
lokální biocentrum
lesní hospodářské osnovy
lesní hospodářský plán
lokální biokoridor
lesní vegetační stupeň
městský úřad
nízké napětí
ochranné pásmo
přírodní lesní oblast
plán rozvoje vodovodů a kanalizací
pozemky určené k plnění funkce lesa
Politika územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
rodinný dům
soubor lesních typů
telefonní obvod
transformovna
trvalé travní porosty
území s archeologickými nálezy
územně analytické podklady
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
vysoké napětí
veřejně prospěšná opatření
veřejně prospěšné stavby
vysokotlaký plynovod
zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje
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PŘÍLOHA Č. 2: VYMEZENÍ POJMŮ
Areál – provozně propojený soubor pozemků, staveb a zařízení sloužící určitému využití. Jeho součástí mohou být také
pozemky zeleně, provozních prostranství.
Doplňkové funkce / využití – představují samostatně nezobrazitelné doplňkové využití ploch s rozdílným způsobem využití,
nejsou v rozporu s charakterem ploch a lze je povolit ve výjimečných, odůvodněných případech pouze tehdy, nenaruší-li svým
působením hlavní využití plochy a je s ním slučitelné.
Drobná výroba – malosériová a řemeslná výroba malého rozsahu co do výměru pozemku, počtu zaměstnanců a objemu
přepravy, která svým charakterem a kapacitou nemění charakter území, vyjádřený hlavním využitím, nemá negativní vliv na
okolí a neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž území.
Hlavní využití – takové využití území, které v dané ploše s rozdílným způsobem využití umožňuje umisťovat a povolovat
stavby a zařízení a jejich změny, změny v užívání a rozhodovat o využití území, které v území nebo ploše převládají.
Intenzita využití stavebních pozemků – je vyjádřena v %. Představuje % zastoupení zastavěných ploch všech nadzemních
částí staveb a zařízení a všech zpevněných ploch v celkové výměře pozemku.
Lehký průmysl – označuje výrobní činnosti, jejichž negativní vlivy nad přípustnou mez stanovenou platnými právními předpisy
nepřekračují hranice areálu.
Negativní účinky a vliv na okolí – představuje především z pohledu hygieny nepřijatelnou zátěž nad přípustnou mez
stanovenou zvláštními právními předpisy, dopadající či působící na okolní funkce, stavby a zařízení zejména produkcí hluku,
produkcí chemicky nebo biologicky závadných látek (plynných, kapalných a tuhých) bez zajištění jejich bezpečné a nezávadné
likvidace, produkcí pachů a prachových částic, produkcí vibrací a jiných seismických vlivů, produkcí záření zdraví poškozující
povahy.
Nerušící výroba – výroba, která provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušuje negativními účinky a vlivy provoz
a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje pohodu bydlení v okolních stavbách negativními účinky nad přípustnou
mez stanovenou zvláštními právními předpisy. Jedná se především o negativní účinky hlukové, negativní účinky zhoršující
dopravní zátěž na komunikační síť a o účinky zhoršující kvalitu ovzduší a prostředí.
Podmíněně přípustné využití – takové využití, pro jehož přípustnost jsou stanoveny podmínky, za jakých lze stavby, činnosti
a zařízení v území umístit. Při nesplnění těchto podmínek je umisťování činností, staveb a zařízení nepřípustné.
Pohoda bydlení – souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie
uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v tomto pojetí dána zejména
kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze
stavebních prací apod.), čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi prachu, osluněním apod. Pro
zabezpečení pohody bydlení se koumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující
souhrn činitelů vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech.
Pojmy dopravy, které vymezují právní předpisy na úseku dopravy na pozemních komunikacích, dopravy drážní a dopravy
vodní, jsou užívány shodně s pojmy vymezenými v právních předpisech na těchto úsecích veřejné správy.
Pojmy památkové péče, které vymezují právní předpisy na úseku památkové péče, jsou užívány shodně s pojmy, vymezenými
v právních předpisech na tomto úseku veřejné správy.
Pojmy ochrany veřejného zdraví, obrany státu, civilní ochrany a požární ochrany, které vymezují právní předpisy na těchto
úsecích, jsou užívány shodně s pojmy, vymezenými v právních předpisech na těchto úsecích veřejné správy.
Pojmy ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského
půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa a ochrany ložisek nerostných surovin, které vymezují právní
předpisy na těchto úsecích, jsou užívány shodně s pojmy vymezenými v právních předpisech na těchto úsecích veřejné správy.
Pojmy územního plánování, stavebního řádu a pojmy související s využíváním území, které vymezují právní předpisy na
těchto úsecích, jsou užívány shodně s pojmy vymezenými v právních předpisech na těchto úsecích veřejné správy.
Přípustné využití – stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití v podmínkách využití ploch s rozdílným
způsobem využití, kde je stanoveno. Jde zejména o činnosti, stavby a zařízení doplňující hlavní využití, s ním související a
slučitelné.
Technická zařízení staveb – stavby a zařízení pro vytápění, vzduchotechnická zařízení, plynovodní přípojky a odběrná plynová
zařízení, elektrické přípojky a vnitřní rozvody silnoproudé a telekomunikační, kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace,
vodovodní přípojky a vnitřní vodovody, systémy pro přeměnu solární energie.
Výšková hladina zástavby – je určena maximální výškou zástavby v metrech. Výška je měřena od nejnižšího místa soklu po
hřeben střechy měřené od úrovně původního (rostlého) terénu.

ŽALUDA, projektová kancelář

80

Územní plán Horní Olešnice – návrh

textová část

PŘÍLOHA Č. 3: VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
(kód BPEJ)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Číslo
lokality

Způsob
využití
plochy

Celkový
zábor
ZPF (ha)

orná půda

chmelnice

vinice

Z01

PV

0,593

0,593

0,000

0,000

Z05

PV

0,891

0,067

0,000

0,000

0,000

0,000

0,824

0,166
(7.30.11)

0,000

0,000

Z09

PV

0,060

0,028

0,000

0,000

0,000

0,000

0,031

0,000

0,020
(7.58.00)

0,000

Z16

PV

0,192

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,192

0,000

0,000

0,000

1,737

0,689

0,000

0,000

0,000

∑

trvalé
ovocné
zahrady
travní
I.
II.
sady
porosty
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
0,051
0,542
0,000
0,000
0,000
(7.30.11) (7.33.11)

0,000
1,048
0,217
0,562
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
0,523
2,291
0,000
0,443
(7.30.11) (7.33.11)
0,943
0,221
0,000
1,618
(7.30.11) (7.58.00)
0,319
0,000
2,244
0,000
(7.30.11)
0,383
0,000
1,168
0,000
(7.30.11)

Z02

SV

2,887

2,367

0,000

0,000

0,077

Z03

SV

1,618

0,000

0,000

0,000

0,000

Z04

SV

2,287

0,043

0,000

0,000

0,000

Z06

SV

1,269

0,101

0,000

0,000

0,000

Z10

SV

0,779

0,779

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Z11

SV

0,511

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,511

Z12

SV

0,668

0,533

0,000

0,000

0,000

0,000

0,135

Z13

SV

0,950

0,950

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Z14

SV

0,614

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,614
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0,000

0,000

0,511
(7.58.00)
0,070
0,003
(7.30.11) (7.58.00)
0,022
0,000
(7.58.00)
0,013
0,000
(7.58.00)
0,000

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

0,000

0,000

0,000

0,000

Prostřední Olešnice

0,000

Horní Olešnice

0,000

Horní Olešnice

0,000

Zadní Ždírnice

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,420
0,305
(7.30.41)
(7.40.77)
(7.30.51)
0,040
0,000
(7.30.41)
0,192
0,000 (7.40.67)
(7.75.41)
0,460
0,497
0,074
(7.77.69)
0,453
0,000
(7.40.89)
1,631
0,337
(7.30.41) (7.40.77)
0,886
0,000
(7.30.41)
0,779
0,000
(7.30.41)
0,000

0,000
0,595
(7.30.41)
0,928
(7.30.41)
0,601
(7.30.41)

Katastrální území

0,000
0,202

Prostřední Olešnice

0,000

Horní Olešnice

0,000

Horní Olešnice

0,000

Horní Olešnice

0,000

Horní Olešnice

0,000

0,000

Horní Olešnice

0,000

0,000

Horní Olešnice,
Zadní Ždírnice

0,000

0,000

Přední Ždírnice

0,000

0,000

Přední Ždírnice
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textová část

Číslo
lokality

Celkový
zábor
ZPF (ha)

orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

Z15

SV

2,264

0,000

0,000

0,000

Z17

SV

2,632

0,242

0,000

16,478

5,015

0,039

∑
Z07

TI
∑

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
(kód BPEJ)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Způsob
využití
plochy

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

0,000

0,000

2,264

0,000

0,001
(7.58.00)

0,000

0,000

0,000

0,000

2,391

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,077
0,000
11,386
2,237
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

3,062

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,039

0,000

0,000

0,000

0,000

1,405

0,000

0,000

0,000

0,000

0,039

0,000

∑

1,405

0,000

0,000

0,000

0,000
0,039
0,000
PLOCHY VÝROBNÍ A SKLADOVÁNÍ
0,803
0,000
0,000
1,405
(7.30.11)
0,000
0,000
1,405
0,803

∑

19,659

5,704

0,000

0,000

0,077

Z08

VL
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0,000

13,878

3,258

0,039
(7.58.00)
0,039
0,000

IV.

V.

1,718
0,545
(7.30.51) (7.40.99)
0,132
2,500
(7.30.41) (7.40.67)
7,270
3,909

Investice
do půdy
(ha)

Katastrální území

0,000

Přední Ždírnice

0,000

Zadní Ždírnice

0,202

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,602

0,000

0,000

0,000

0,000

0,602

0,000

0,000

3,664

0,000

8,332

4,406

0,202

Horní Olešnice

Horní Olešnice
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