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Zadání: 

Posouzení koncepce „Územní plán Mladé Buky“ (leden 2022) z hlediska vlivů na životní 
prostředí dle § 10i zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v souladu se 
stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

 

 

Objednatel ÚP: Městys Mladé Buky 

Úřad městyse 

   Mladé Buky 186 

                                   542 23 

                                   Statutární zástupce: Mgr. Lucie Potůčková – starostka  

    e-mail: starosta@mestysmladebuky.cz 

 web: www.obecmladebuky.cz 

 

 

  

Pořizovatel ÚP: Městský úřad Trutnov 

   Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje 

   (oprávněná úřední osoba Ing. Anna Vogelová) 

   Slovanské náměstí 165 

                                   541 01 Trutnov 

   

 

 

Zhotovitel Návrhu ÚP: SURPMO, a.s. 

    Projektové středisko Hradec Králové 

Vedoucí Projektového střediska:  Ing. arch. Miroslav Baťa  

Odpovědný zástupce projektanta – autorizovaný architekt – ČKA; 

poř. č. 00750)     Ing. arch. Alena Koutová  

 

    e-mail: surpmohk@surpmo.cz 
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Obr. č. 1 – Pohled na městys Mladé Buky (zdroj: www.mapy.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚZEMNÍ PLÁN MLADÉ BUKY 

hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území 

AKTUALIZACE 

 

5 

 

OBSAH                                                                                                                               Strana 
ČÁST A – ÚDAJE O PŘEDKLADATELI .......................................................................................... 7 

ČÁST B – ÚDAJE O KONCEPCI ....................................................................................................... 7 

1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace, vztah k jiným 
koncepcím ............................................................................................................................. 7 

2. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí 
přijatým na vnitrostátní úrovni. ....................................................................................... 19 

3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném 
vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace ........................... 36 

3.1. Geomorfologie ..........................................................................................................................36 

3.2 Geologie .....................................................................................................................................37 

3.3 Hydrogeologie a hydrologie, záplavová území, CHOPAV........................................................37 

3.4 Chráněná ložisková území a poddolovaná území ......................................................................39 

3.5 Půdní pokryv, ZPF, PUPFL .......................................................................................................39 

3.6 Krajinný pokryv .........................................................................................................................40 

3.7 Klimatické oblasti ......................................................................................................................41 

3.8 Biogeografické členění, flóra, fauna ..........................................................................................42 

3.9 Zvláště chráněná území (ZCHÚ) ...............................................................................................45 

3.10 Lokality Natura 2000 (EVL, PO) .............................................................................................47 

3.11 Památný strom ..........................................................................................................................48 

3.12 Významný krajinný prvek (VKP), Přírodní park .....................................................................49 

3.13 Územní systém ekologické stability (ÚSES), koeficient ES ....................................................50 

3.14 Obyvatelstvo a kulturní památky .............................................................................................51 

3.15 Doprava ....................................................................................................................................52 

3.16 Technická infrastruktura ..........................................................................................................53 

4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací 
dokumentace významně ovlivněny ................................................................................... 54 

4.1 Ovzduší ..............................................................................................................................54 

4.2 Vody ..................................................................................................................................55 

4.3 Krajinný ráz .......................................................................................................................55 

4.4 Přírodní park ......................................................................................................................56 

4.5 Natura ................................................................................................................................56 

4.6 ÚSES, migračně významná území .....................................................................................61 

4.7 ZPF ....................................................................................................................................62 

4.8 PUPFL ...............................................................................................................................65 



ÚZEMNÍ PLÁN MLADÉ BUKY 

hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území 

AKTUALIZACE 

 

6 

 

4.9 Flóra, fauna, ekosystémy ...................................................................................................65 

4.10 Silniční doprava ....................................................................................................................65 

4.11 Hluková zátěž .......................................................................................................................66 

4.10 Archeologická naleziště ...........................................................................................................66 

4.11 Technická infrastruktura ..........................................................................................................66 

4.12 Obyvatelstvo ............................................................................................................................67 

5 Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně 
plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná 
území a ptačí oblasti. .......................................................................................................... 68 

6 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant ÚPD, včetně 
vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a 
dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných. .................................. 70 

6.1 Vlivy na ovzduší a klima ............................................................................................................71 

6.2. Vlivy na krajinný ráz .................................................................................................................74 

6.3 Vlivy na ZCHÚ ..................................................................................................................79 

6.4 Vlivy na lokality Natura 2000 ...........................................................................................81 

6.5 Vlivy na ÚSES, migrační území ........................................................................................90 

6.6 Vlivy na ZPF ......................................................................................................................93 

6.7 Vlivy na PUPFL ................................................................................................................96 

6.8 Vlivy na flóru, fauna a ekosystémy ...................................................................................96 

6.9 Vlivy na povrchovou a podzemní vodu .............................................................................98 

6.10 Vlivy na dopravní infrastrukturu ........................................................................................102 

6.11 Vlivy na hmotné statky, kulturní památky a architektonické a archeologické dědictví .....102 

6.12 Vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví ................................................................................103 

7 Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle 
jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitelných metod 
vyhodnocení včetně jejich omezení. ................................................................................ 108 

8 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí . 119 

9 Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do 
územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení ......... 119 

10 Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní 
prostředí ............................................................................................................................ 120 

11 Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska 
minimalizace negativních vlivů na životní prostředí .................................................... 122 

12 Netechnické shrnutí výše uvedených údajů, Návrh stanoviska ................................... 123 

12.1. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů ..........................................................................123 

12.2. Návrh stanoviska ...................................................................................................................127 



ÚZEMNÍ PLÁN MLADÉ BUKY 

hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území 

AKTUALIZACE 

 

7 

 

 
 

ČÁST A – ÚDAJE O PŘEDKLADATELI 

 

Orgán vydávající ÚP:   

1. Zastupitelstvo městyse Mladé Buky 

2. IČO: 00578584 

3. Mladé Buky 186, 542 23 

4. Určený zastupitel: Mgr. Lucie Potůčková - starostka 

5. e-mail: starosta@mestysmladebuky.cz 

telefon: +420 603 538 821 

 

Pořizovatel:      

1. Městský úřad Trutnov 

2. Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov 

3. telefon: +420 499 803 103 

 

 

 

ČÁST B – ÚDAJE O KONCEPCI 

 

1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace, vztah 
k jiným koncepcím 

 

Stručné shrnutí obsahu ÚP 

Územní plán řeší funkční vymezení ploch a určuje uspořádání ploch pro rekreaci, bydlení, 
průmysl, infrastrukturu, zeleň, lesní i vodní plochy a další, a to z hlediska mnoha kritérií, včetně 
vztahu k životnímu prostředí a případné kolizi s prvky ochrany přírody  
a krajiny. Územní plány tak představují závaznou šablonu pro využití a podobu celého území 
obce. 

Územní plány jednotlivých obcí čerpají ze Zásad územního rozvoje (ZÚR) kraje ve znění 
aktualizace č. 1, 2 a 4 a svoje cíle přizpůsobují Politice územního rozvoje České republiky (PÚR 
ČR) ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5. 

Urbanistická koncepce územního plánu vychází ze základních možností daných geografickou 
polohou sídla a jeho urbanistickou strukturou a dále ze základních požadavků a cílů, které byly 
stanoveny v Zadání na zpracování návrhu územního plánu.  
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Návrh ÚP Mladé Buky vychází z návrhu Zadání ÚP Mladé Buky z prosince 2017.  

O pořízení nového územního plánu Mladé Buky rozhodlo zastupitelstvo městyse Mladé Buky 
z vlastního podnětu na svém zasedání dne 23.9. 2013 usnesením č. 18/2013 o pořízení nového 
územního plánu Mladé Buky. 

Pořizovatelem územně plánovací dokumentace – Územního plánu Mladé Buky - je v návaznosti 
na ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města. 

Návrh Zadání zpracoval MU Trutnov jako pořizovatel ve spolupráci s pověřeným zastupitelem 
Vladimírem Vodou.  

 

Ze Zadání ÚP Mladé Buky vyplývají následující hlavní cíle a požadavky na zpracování ÚP 
Mladé Buky: 

Územní plán bude vycházet z požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR (dále 
„PÚR ČR“), ve znění pozdějších aktualizací. 

Územní plán Mladé Buky v souladu s charakterem řešeného území zohlední republikové priority 
a požadavky pro zajištění udržitelného rozvoje stanovené PÚR ČR. 

Územní plán rovněž zohlední požadavky stanovené v Zásadách územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje (dále jen „ZÚR KHK“) ze dne 8. září 2011, ve znění pozdějších 
aktualizací. 

V návrhu Územního plánu Mladé Buky budou zohledněny rovněž úkoly vyplývající z územně 
analytických podkladů pro ORP Trutnov (dále jen „ÚAP“) z roku 2016. 

Z požadavků na základní koncepci rozvoje území obce se jedná především o následující: 

- stávající urbanistická koncepce bude zachována 

- jasné vymezení zastavitelných ploch uvnitř zástavby se snahou o obnovu logiky 
historického vývoje zástavby 

- vyřešit velkou rezervu nezastavěných pozemků nebo pozemků nevhodně zastavěných 

- vymezit plochy pro zemědělské a lesní využití (využití v rámci možné agroturistiky, 
biozemědělství a vyžití chráněných luk na území KRNAP) 

- zachovat základní koncepci dopravy 

- navržení vhodných opatření k eliminaci dopadů hluku z tranzitní dopravy 

- navržení koncepce dopravy v klidu 

- navržení hlavních os cyklistických tras 

- prověření obnovy pěší cesty spojující horní část bývalých Sklenářovic s její návazností 
na území Rýchor 

- prověření ploch pro odpadové hospodářství 

- vymezení ploch pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň 

- prověření nezbytnosti vymezení plochy pro umístění parovodu 

- vymezení limitů využití území 
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- respektovat kulturní památky  

- ochrana kulturní krajiny a jejích dochovaných částí 

- obnova historických krajinotvorných prvků 

- zpřesnění ÚSES 

- navržení vhodného využití území po zaniklé obci Sklenářovice 

- prověření možností rozvoje stávajících sportovních areálů 

 

Předmětem hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území byl Návrh územního plánu 
Mladé Buky, který zpracovala firma SURPMO a.s., Projektové středisko Hradec Králové v říjnu 
2018, upravený v listopadu 2018 dle závěrů Posouzení vlivu koncepce na předměty ochrany  
a celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Hodnocení vlivu bylo dále upraveno na základě úprav 
Návrhu územního plánu Mladé Buky (SURPMO a.s., Hradec Králové, říjen 2018), v únoru 2020 
a v březnu 2021.Byly vypuštěny plochy Z7 (RN) a Z15, Z16 a Z18 až Z20 (SR), plocha Z13 
(SR) zmenšena, plochy Z30 (SR) a K1 (RN) nově vymezeny (K1 v rozsahu a umístění 
vypuštěné plochy Z7). Dále došlo před novým Společným jednáním k dalším dílčím úpravám 
Návrhu ÚP, a to k nepatrnému zmenšení plochy Z11 (SM) a k podmínění dalších ploch 
zpracováním územní studie – Z25 a Z26 (obě VD). 

Předmětem předkládané aktualizace hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí je 
Návrh Územního plánu Mladé Buky (SURPMO a.s., Hradec Králové, leden 2022), který byl 
upraven na základě pokynů pořizovatele pro veřejné projednání. K úpravě došlo na základě 
vyhodnocení výsledků opakovaného společného projednání s dotčenými orgány (květen 2021). 

Po novém společném jednání se vypouští plochy Z5, Z13, Z14 a K1. Dochází k úpravám 
ploch Z1 a Z30 a mění se způsob využití ploch Z25 a Z26 (z VD na SM). 

 

ÚP stanovuje koncepci rozvoje území městyse založenou na vyváženém rozvoji všech jeho částí 
v krajině lesní a lesozemědělské při respektování limitů využití území a při ochraně hodnot  
v území existujících. 

Pro zachování sídelní struktury městyse a urbanistické kompozice jeho sídel  
a pro zkvalitňování podmínek pro životní prostředí a hospodářský rozvoj – tedy pro ochranu 
a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot – ÚP stanovuje urbanistickou koncepci spočívající 
v respektování vymezených stabilizovaných ploch v ZÚ a v naplňování zastavitelných ploch 
uvnitř ZÚ nebo na něj navazujících.  

Respektováním stanovené koncepce rozvoje území městyse bude stabilizován a podpořen 
současný význam a funkce tohoto městyse ve struktuře osídlení Královéhradeckého kraje 
v Území s vyváženým rozvojovým potenciálem.  

Pro zachování krajinného rázu a posilování ekologické stability území – tedy pro ochranu  
a rozvoj přírodních hodnot – ÚP stanovuje koncepci uspořádání krajiny spočívající  
v respektování vymezených stabilizovaných ploch v krajině, včetně ploch NSpkzo ve 
Sklenářovicích a v naplňování koncepce ÚSES. 
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Historicky vzniklá sídelní struktura městyse, tvořená poměrně kompaktně zastavěnými sídly 
Hertvíkovice a Mladé Buky, rozvolněnou zástavbou sídel Antonínův Důl, Antonínovo Údolí  
a Bystřice a zaniklou zástavbou sídla Sklenářovice, a různorodá urbanistická kompozice všech 
těchto sídel kromě Sklenářovic, založená na nízkopodlažní až středněpodlažní rozvolněné až 
řadové volné zástavbě převážně zemědělskými usedlostmi, bytovými domy a rodinnými domy 
se sedlovým až polovalbovým či plochým zastřešením, včetně areálu průmyslové i zemědělské 
výroby, je v ÚP zachována a dále rozvíjena zejména funkcemi bydlení, rekreace, občanského 
vybavení, výroby a dopravní a technické infrastruktury, a to jak v rámci samostatně vymezených 
ploch daného způsobu využití, tak v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, 
ve kterých to připouštějí jejich podmínky využití. 

 

ÚP stabilizuje současné plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) a vymezuje 
zastavitelné plochy, které doplňují ZÚ nebo na něj navazují, v k.ú. Hertvíkovice.  

ÚP vymezuje zastavitelnou plochu rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN), která 
navazuje na ZÚ, v k.ú. Mladé Buky.  

ÚP stabilizuje současné plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV),   – 
tělovýchovná a sportovní zařízení – obecné (OS1), – tělovýchovná a sportovní zařízení               – 
areál zimních sportů (OS2), – tělovýchovná a sportovní zařízení – golfový areál (OS3)                 
a – hřbitovy (OH). ÚP vymezuje plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá                
 a střední (OM) pro k.ú. Mladé Buky a – se specifickým využitím (OX) pro k.ú. Hertvíkovice. 

 

ÚP stabilizuje současné plochy smíšené obytné – v centrech měst (SC) a vymezuje zastavitelnou 
plochu a plochu přestavby, které doplňují ZÚ nebo na něj navazují, v k.ú. Mladé Buky.  

ÚP stabilizuje současné plochy smíšené obytné – městské (SM) a vymezuje zastavitelné plochy, 
které doplňují ZÚ nebo na něj navazují, v k.ú. Kalná Voda a k.ú. Mladé Buky.                            

ÚP stabilizuje současné plochy smíšené obytné – rekreační (SR) a vymezuje zastavitelné plochy, 
které doplňují ZÚ nebo na něj navazují, v k.ú. Mladé Buky a v k.ú. Kalná Voda.  

ÚP stabilizuje současné plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD), – 
zemědělská výroba (VZ) a plochy smíšené výrobní (VS). Plochy výroby a skladování – drobná 
a řemeslná výroba (VD) a plochy smíšené výrobní (VS) ÚP rozvíjí v zastavitelných plochách v 
k.ú. Mladé Buky.  

ÚP stabilizuje plochy dopravní infrastruktury – silniční – silnice I., II. a III. třídy (DS1), – silniční 
– místní komunikace a parkoviště (DS2), tvořené silniční sítí a místními komunikacemi včetně 
dopravního vybavení, plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ), plochy technické 
infrastruktury – inženýrské sítě (TI) a – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
(TO). ÚP vymezuje v k.ú. Mladé Buky zastavitelnou plochu pro DS2.  

V nezastavěném území ÚP stabilizuje současné plochy vodní a vodohospodářské (W), plochy 
zemědělské (NZ), plochy lesní (NL), plochy smíšené nezastavěného území  
– přírodní, vodohospodářské, ochranné a protierozní (NSpvo) ve všech k.ú. a plochy smíšené 
nezastavěného území – přírodní, zemědělské, kulturně historické a ochranné a protierozní 
(NSpzko) v k.ú. Sklenářovice.  
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ÚP vymezuje zastavitelné plochy (Z) s rozdílným způsobem využití, včetně zastavitelných ploch 
(Z*) určených k zastavění rozhodnutím, které nabylo právní moci, avšak příslušná stavba či 
využití nejsou dosud zapsány v KN.  

V rámci návrhu ÚP byly vymezeny následující zastavitelné plochy:  

- Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV 

- Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru – RN 

- Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední - OM 

- Plochy smíšené obytné – v centrech měst – SC 

- Plochy smíšené obytné – městské – SM 

- Plochy smíšené obytné – rekreační – SR 

- Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím – OX 

- Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba – VD 

- Plochy smíšené a výrobní – VS 

- Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2
  

Tab. č. 1: Souhrnný přehled zastavitelných ploch 

Způsob využití (zkratka) Katastrální území Označení Rozloha 
(ha) 

Plochy bydlení – v rodinných domech  
–  venkovské (BV) Hertvíkovice 

Z1 3,43 

Z2 0,81 

 Z3* 0,95 

 Z4* 5,67 

Plochy rekreace – na plochách přírodního 
charakteru (RN) Mladé Buky Z6 0,39 

Plochy občanského vybavení  
– komerční zařízení malá a střední (OM) Mladé Buky 

Z8 7,42 

Z9 2,35 

Plochy smíšené obytné  
– v centrech měst (SC) 

 

Mladé Buky 

 

Z10 9,03 

Plochy smíšené obytné – městské (SM) 
Mladé Buky 

Z11 1,60 

Z25 1,40 

Z26 2,82 

Kalná Voda Z12 0,17 

Plochy smíšené obytné  
– rekreační (SR) 

Mladé Buky Z17 0,89 

Kalná Voda Z21 0,62 
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Způsob využití (zkratka) Katastrální území Označení Rozloha 
(ha) 

Kalná Voda Z22 0,27 

Kalná Voda Z23 0,37 

Kalná Voda Z30 2,64 

Plochy občanského vybavení  
– se specifickým využitím (OX) Hertvíkovice Z24 1,48 

Plochy výroby a skladování  
– drobná a řemeslná výroba (VD) Mladé Buky Z27 2,27 

Plochy smíšené a výrobní (VS) Mladé Buky Z28 0,36 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční  
– místní komunikace a parkoviště (DS2) Mladé Buky Z29 0,51 

 

 

V rámci návrhu ÚP byly vymezeny následující plochy přestavby: 

- Plochy smíšené obytné – v centru měst – SC 

 

Tab. č. 2: Souhrnný přehled ploch přestavby 

Způsob využití (zkratka) Katastrální 
území 

Označení Rozloha (ha) 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst (SC) Mladé Buky P1 2,69 

 
 

V Návrhu ÚP nejsou vymezeny plochy změn v krajině.  

 

ÚP vymezuje v k.ú. Hertvíkovice plochu Z1 (BV) a v k.ú. Mladé Buky plochy Z8, Z9  (obě OM), 
Z10, P1 (obě SC), Z11, Z25 a Z26 (SM), ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územních studií se stanovenými podmínkami pro jejich pořízení. 

 

ÚP nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo. 

 

 
ÚP respektuje současné členění území na stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití 
pokrývající celé řešené území, které dotváří vymezením ploch změn (zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a ploch změn v krajině).  
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ÚP stanovuje pro využití nově vymezených ploch s rozdílným způsobem využití tyto podmínky: 

Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV)  

Hlavní využití: 

- bydlení v rodinných domech, 

- bydlení ve stavbách přípustného a podmíněně přípustného využití. 

Přípustné využití: 

- v ploše Z4* bydlení v bytových domech, 

- rodinná rekreace kromě plochy Z1, 

- občanské vybavení kromě obchodního prodeje nad 200 m2 a hřbitova, 
veřejná prostranství, 

- veřejná prostranství (v ploše Z4* v nezbytném rozsahu v prostoru BP VTL 
plynovodu), 

- sídelní zeleň, 

- dopravní infrastruktura, 

- technická infrastruktura, 

- nemotorová doprava, 

- drobné chovatelství a pěstitelství, 

- protierozní a protipovodňová opatření. 

Nepřípustné využití: 

- způsob využití nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně 
přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- výroba a skladování do 100 m2 plochy provozovny včetně skladu za 
podmínky, že jejich provozování a technické zařízení nenaruší užívání staveb 
a zařízení v jejich  okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území a které 
svým charakterem a kapacitou nezvýší nad míru přípustnou pro hlavní využití 
dopravní zátěž v území, 

- chráněné venkovní prostory staveb za podmínky, že v nich bude prokázáno 
splnění  hygienických limitů hluku v denní i noční době 
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Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN) 

Hlavní využití: 

- rekreační louka, veřejné tábořiště. 

Přípustné využití: 

- občanské vybavení (stravování, ubytování, tělovýchova a sport, 
služby) 

- veřejná prostranství, 

- sídelní zeleň, 

- dopravní a technická infrastruktura, 

- nemotorová doprava, 

- vodohospodářské využití, včetně protierozních a protipovodňových 
opatření, 

- zemědělské hospodaření. 

Nepřípustné využití: 

- způsob využití nesouvisející s hlavním, přípustným nebo 
 podmíněně přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- hlavní a přípustné využití v ploše Z6 za podmínky, že nebude 
 zasahovat do nivy potoka, 

- chráněné venkovní prostory staveb za podmínky, že v nich bude 
prokázáno splnění hygienických limitů hluku v denní i noční době. 

 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)  

Hlavní využití: 

- občanské vybavení (ubytování pro rekreaci a cestovní ruch, 
stravování, služby, obchodní prodej). 

   Přípustné využití: 

- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o 
rodinu, zdravotní služby, kultura, veřejná správa, ochrana 
obyvatelstva, tělovýchova a sport, věda a výzkum, spolková činnost),  

- bydlení ve stavbách hlavního a přípustného využití, 

- veřejná prostranství, 

- drobná a řemeslná výroba 

- sídelní zeleň, 

- dopravní a technická infrastruktura, 
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- protierozní a protipovodňová opatření.  

 Nepřípustné využití: 

- způsob využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- chráněné venkovní prostory staveb za podmínky, že v nich bude 
prokázáno splnění hygienických limitů hluku v denní i noční době. 

 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst (SC) 

Přípustné využití: 

- bydlení  

- občanské vybavení kromě obchodního prodeje o výměře nad                       
2.400 m2 a hřbitova, 

- veřejná prostranství, 

- sídelní zeleň, 

- dopravní a technická infrastruktura,  

- nemotorová doprava, 

- vodohospodářské využití, včetně protierozních a protipovodňových 
opatření. 

Nepřípustné využití: 

- způsob využití nesouvisející s přípustným nebo podmíněně 
přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- výroba a skladování do 100 m2 plochy provozovny včetně skladu za 
podmínky, že jejich provozování a technické zařízení nenaruší 
užívání staveb a zařízení v jejich okolí a nesníží kvalitu prostředí 
souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou nezvýší 
nad míru přípustnou pro přípustné využití dopravní zátěž v území, 

- chráněné venkovní prostory staveb za podmínky, že v nich bude 
prokázáno splnění hygienických limitů hluku v denní i noční době. 

 

Plochy smíšené obytné – městské (SM) 

Přípustné využití: 

- bydlení, 

- občanské vybavení kromě obchodního prodeje o výměře nad 1.000 
m2 a hřbitova, 

- veřejná prostranství, 
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- sídelní zeleň, 

- dopravní a technická infrastruktura,  

- nemotorová doprava, 

- drobné chovatelství a pěstitelství, 

- vodohospodářské využití, včetně protierozních a protipovodňových 
opatření. 

Nepřípustné využití: 

- způsob využití nesouvisející s přípustným nebo podmíněně 
přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- výroba a skladování do 1.000 m2 plochy provozovny a skladu  
za podmínky, že jejich provozování a technické zařízení nenaruší 
užívání staveb a zařízení v jejich okolí, nesníží kvalitu prostředí 
souvisejícího území, které svým charakterem a kapacitou nezvýší nad 
míru přípustnou dopravní zátěž v území a které slouží zejména 
obyvatelům v této ploše, 

- chráněné venkovní prostory staveb za podmínky, že v nich bude 
prokázáno splnění hygienických limitů hluku v denní i noční době. 

 

Plochy smíšené obytné – rekreační (SR)  

Přípustné využití: 

- bydlení v rodinných domech, 

- rodinná rekreace, 

- občanské vybavení kromě obchodního prodeje o výměře nad  
200 m2,  

- veřejná prostranství, 

- sídelní zeleň, 

- dopravní a technická infrastruktura,  

- nemotorová doprava, 

- drobné chovatelství a pěstitelství, 

- vodohospodářské využití, včetně protierozních a protipovodňových 
opatření. 

Nepřípustné využití: 

- způsob využití nesouvisející s přípustným využitím. 
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Podmíněně přípustné využití: 

- přípustné využití v Antonínově Dole a Antonínově Údolí 
za podmínky, že jeho vhodnost bude doložena biologickým 
hodnocením předmětné plochy, 

- chráněné venkovní prostory staveb za podmínky, že v nich bude 
prokázáno splnění hygienických limitů hluku v denní i noční době, 

- v ploše Z17 stavby pro přípustném využití za podmínky, že budou 
umístěny mimo střední kategorii zatížení. 

 

Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím (OX)  

Hlavní využití: 

- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, kultura, služby pro 
rekreaci a cestovní ruch), zaměřené k uctění památky Václava Havla. 

Přípustné využití: 

- veřejná prostranství, 

- sídelní zeleň, 

- dopravní a technická infrastruktura,  

- nemotorová doprava, 

- protierozní a protipovodňová opatření. 

Nepřípustné využití: 

- způsob využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

 

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) 

Hlavní využití:   

- výroba, skladování a služby výrobního charakteru nesnižující kvalitu 
prostředí ploch v okolí, ve kterých se připouští chráněné venkovní 
prostory a chráněné venkovní a vnitřní prostory staveb. 

Přípustné využití: 

- občanské vybavení (obchodní prodej o výměře do 1.000 m2, služby, 
stravování, ochrana obyvatelstva, věda a výzkum, sport 
a tělovýchova), 

- bydlení ve stavbách hlavního nebo přípustného využití, 

- veřejná prostranství, 
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- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 

- dopravní infrastruktura, 

- technická infrastruktura, 

- protierozní a protipovodňová opatření. 

Nepřípustné využití: 

- způsob využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno.  

 

Plochy smíšené výrobní (VS) 

Přípustné využití: 

- výroba a skladování (kromě zemědělské výroby), 

- občanské vybavení (kromě ubytování), 

- bydlení ve stabilizovaných stavbách pro bydlení, 

- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 

- dopravní infrastruktura, 

- technická infrastruktura, 

- protierozní a protipovodňová opatření. 

Nepřípustné využití: 

- způsob využití nesouvisející s přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště (DS2)  

  Hlavní využití:  

- doprava po pozemních komunikacích charakteru místních 
komunikací, 

- dopravní zařízení a vybavení pro silniční dopravu. 

Přípustné využití:  

- veřejná prostranství, 

- sídelní zeleň, krajinná zeleň, 

- technická infrastruktura, 

- nemotorová doprava, 
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- protierozní a protipovodňová opatření. 

Nepřípustné využití: 

- způsob využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

 

Jednotlivé plochy jsou zakresleny na výkresech Návrhu ÚP, které zpracovala firma SURPMO 
a.s., Projektové středisko Hradec Králové.  

 

ÚP Mladé Buky vymezuje zastavěné území v k.ú. Mladé Buky, Hertvíkovice, Kalná Voda  
a Sklenářovice.  

 

 

 

 

 
2. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního 

prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni. 

 

Vztah k jiným koncepcím 

Relevantními dokumenty, které se vztahují k hodnocení vlivů Návrhu ÚP na životní prostředí  
a lidské zdraví, jsou: 

 Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, platný od roku 2010, schváleno 
v lednu 2010 Usnesením vlády č. 37  

 Politika územního rozvoje ČR 2008 schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 
července 2009, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 

 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR KHK), vydané 8.9. 2011, ve 
znění Aktualizace č. 1, 2 a 4 

 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 

 Strategický plán rozvoje městyse Mladé Buky 2016 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje (2004) 

 Národní program snižování emisí 

 Integrovaný krajský program snižování emisí a Krajský program ke zlepšení kvality 
ovzduší Královéhradeckého kraje 

 Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016 – 2025 
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V souvislosti se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR, který má za cíl vytvořit výchozí 
bod pro zpracovávání dalších materiálů koncepčního charakteru a který určuje dlouhodobé cíle 
pro tři základní oblasti rozvoje moderní společnosti – ekonomickou, sociální  
a environmentální, je nutno brát ohled na pět prioritních os: 

- společnost, člověk a zdraví 

- ekonomika a inovace  

- rozvoj území 

- krajina, ekosystémy a biodiverzita 

- stabilní a bezpečná společnost 

Tyto zásady navrhovaný ÚP respektuje v níže uvedených aspektech, za podpory rozvoje bydlení 
a rekreace, ekonomických příležitostí v rámci podpory podnikání a výroby, podporou pracovních 
příležitostí, zlepšováním podmínek pro zdravý život, hospodárným využíváním území včetně 
plochy přestavby nevhodně využitého území, posílením občanského vybavení včetně podpory 
sociálních vazeb a možností vzdělávání a výchovy, kultury a spolkové činnosti, dále 
zohledněním krajinných hodnot a přírodních charakteristik. 

 navrhovaná koncepce ÚP zajišťuje udržení a podporu tří základních pilířů – 
ekonomického, sociálního a environmentálního 

 zabezpečení souladu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území 

 respektování stávající urbanistická koncepce, včetně koncepce pro ochranu přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot v území 

 jsou rozvíjeny podmínky pro kvalitní bydlení 

 podpora demografického růstu a možnosti zmlazení obyvatel na území městyse 

 jsou rozvíjeny podmínky pro rozvoj podnikání (drobné řemeslné a lehké výroby) 

 zvýšení pracovních příležitostí 

 jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj ploch pro rekreaci, odpočinek a aktivní trávení 
volného času 

 posílení služeb a nabídky v rámci využití potenciálu území pro cestovní ruch 

 jsou respektovány a zpřesněny vymezené skladebné prvky ÚSES 

 jsou vytvořeny podmínky pro doplnění sídelní zeleně v rámci ploch s různým funkčním 
využitím 

 jsou respektovány vodní toky v území 

 část ploch zasahuje do lokalit Natura 2000, všechny původně zamýšlené plochy byly 
s těmito lokalitami konfrontovány a byly vypuštěny plochy s významným negativním 
vlivem; u plochy Z24 byl upravením v rámci podmínek prostorového a plošného využití 
plochy minimalizován vliv na celistvost EVL Hrádeček; u dalších ploch nebyl zjištěn 
významný negativní vliv na předměty ochrany ani celistvost EVL či PO 

 ZCHÚ jsou ÚP respektovány 

 je posilována koncepce ochrany zdravých životních podmínek a životního prostředí 



ÚZEMNÍ PLÁN MLADÉ BUKY 

hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území 

AKTUALIZACE 

 

21 

 

 základní komunikační systém zůstává nezměněn 

 zohlednění požadavků žadatelů o změny, požadavků obce na rozvoj území  
a s efektivním a hospodárným využíváním předmětných ploch 

 vytvoření předpokladů pro udržitelné využívání území 

 nově vymezené plochy nemají vliv na podmínky stability a bezpečnosti obyvatel; 
stávající systém civilní ochrany obyvatelstva a havarijního plánování je stabilizován  
a bude respektován 

 koordinace územního plánování a dodržení republikových priorit obsažených v PÚR ČR 

 

Lze konstatovat, že koncepce ÚP je v souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje 
v ČR.  

 

Politika územního rozvoje ČR určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů 
územního plánování a tím poskytuje rámec pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot 
území ČR. Účelem PÚR ČR je zajistit vzájemnou koordinaci územně plánovací činnosti obcí  
a krajů, koordinaci jednotlivých relevantních koncepcí, politik, strategií a další dokumentace.  

PÚR ČR stanovuje republikové priority, z nichž vyplývají pro předmětnou oblast městyse Mladé 
Buky následující požadavky, které byly v Návrhu ÚP zohledněny uvedeným způsobem: 

 ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území – ÚP respektuje stávající 
kulturní a civilizační hodnoty, s důrazem na ochranu kulturního dědictví; přírodní 
hodnoty jsou do maximální možné míry, v rámci rozvojových potřeb obce, respektovány 
a rozvíjeny; cenné přírodní charakteristiky dotčeného území v podhůří Krkonoš byly při 
vymezování nových rozvojových ploch svědomitě zohledněny k možnosti vyváženého 
rozvoje obce, ekonomického a sociálního potenciálu, s důrazem na ochranu přírodních 
hodnot; stanovením podmínek na plošné a prostorové uspořádání návrhových ploch jsou 
stávající krajinné charakteristiky rozvíjeny za přijatelných podmínek ve vztahu 
k dochovaným krajinným hodnotám území 

 při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy, a ekologických funkcí 
krajiny – ÚP zohledňuje především území s ekologickou funkcí v krajině a tato jsou dále 
posilována a rozvíjena; v rámci ÚP jsou dotčeny půdy I. a II. třídy ochrany ZPF, 
produkční schopnosti zdejších půd jsou však málo významné;  

 ÚP předchází prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost 
obyvatel, území je řešeno účelně s ohledem na efektivní funkční využití jednotlivých 
návrhových ploch a jejich logickou návaznost 

 ÚP při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dával 
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek  
a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území - ÚP je zpracován 
na základě Zadání, které bylo veřejně projednáno; jsou zohledněny stávající potřeby pro 
optimální rozvoj obce; je brán zřetel na rozvoj území s ohledem na udržitelný rozvoj, 
efektivní a smysluplné využívání jednotlivých ploch v území, zohlednění všech 



ÚZEMNÍ PLÁN MLADÉ BUKY 

hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území 

AKTUALIZACE 

 

22 

 

stávajících limitů v řešené lokalitě především s ohledem na ochranu přírodních hodnot  
a zlepšování kvality životního prostředí s ohledem na veřejné zdraví, ale rovněž 
s ohledem na ekonomické zhodnocení turistického potenciálu obce v krásném  
a atraktivním přírodním prostředí 

 zachování jedinečné krajiny, urbanistické struktury území, struktury osídlení  
a jedinečné kulturní krajiny - tyto charakteristiky jsou respektovány, stávající krajinná 
kompozice nebude zásadně ovlivněna a v rámci návrhových ploch bude respektován 
stávající krajinný ráz území; nově zastavitelné plochy jsou bezprostředně vázány na již 
zastavitelná území nebo na rozptýlenou zástavbu v krajině a stávající volnočasové areály; 
plochy s různým funkčním využitím mají stanoveny výškové regulace a jsou šetrně 
začleněny do krajinné kompozice předmětného území 

 respektování stávající urbanistické koncepce městyse Mladé Buky 

 hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného území  
a zachování veřejné zeleně – ÚP vymezuje zastavitelné plochy v návaznosti na stávající 
zástavbu a rovněž využívá proluk k logickému uzavření sídelní kompozice obce, dále 
vymezuje plochy v krajině v návaznosti na stávající rozptýlenou zástavbu; v rámci ploch 
s rozdílným způsobem využití umožňuje rozvoj sídelní zeleně 

 vytváření územních podmínek pro zajištění migrační prostupnosti pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umisťování technické a dopravní infrastruktury – 
ÚP při umisťování dopravní infrastruktury nezasahuje do skladebných prvků ÚSES, 
z dopravní infrastruktury je navrhována pouze plocha dopravy v klidu; nové plochy 
technické infrastruktury nejsou vymezovány; ÚP připouští rozvoj ÚSES v rámci ploch 
s rozdílným funkčním využitím 

 vytváření podmínek pro preventivní ochranu území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho) 
– ÚP vytváří podmínky pro rozvoj a realizaci protierozních opatření a dále pro posílení 
přirozených retenčních schopností krajiny 

Pro území obce nevyplývají mimo republikových priorit žádné nadmístní požadavky. 

 

Lze konstatovat, že Návrh koncepce ÚP byl zpracován v souladu s požadavky  
a republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje PÚR ČR, ve 
znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5.  

 

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje  

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje stanoví k dosažení vyváženého vztahu 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území ve vazbě na priority stanovené Politikou územního rozvoje ČR (dále 
jen „PÚR ČR“) priority územního plánování na území Královéhradeckého kraje. 

Při tvorbě územních podmínek pro vyvážený rozvoj území Královéhradeckého kraje spočívající 
v příznivém životním prostředí kraje, sociální soudržnosti obyvatel kraje  
a hospodářském rozvoji kraje, musí být respektovány, chráněny a rozvíjeny všechny přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty území kraje.  
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Návrh ÚP zohledňuje tyto priority a cíle v následujících bodech: 

 tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu – ÚP stabilizuje 
současné výrobní areály v plochách VZ, VD, VS; vymezuje zastavitelnou plochu VD a 
VS a připouští rozvoj ekonomického potenciálu za určitých podmínek i v plochách BV, 
SC a SM. 

 tvorba územních podmínek pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu 
podporující ekonomickou prosperitu kraje – ÚP stabilizuje plochy občanské vybavenosti 
a dále navrhuje plochy Z8 a Z9 jako plochy občanského vybavení – komerční zařízení 
malá a střední OM; ÚP dále navrhuje plochu Z24, jako plochu občanského vybavení se 
specifickým využitím, která má sloužit rovněž k uctění památky Václava Havla 

 vytváření územních podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy – ÚP připouští rozvoj 
nemotorové dopravy v plochách s různým funkčním využitím 

 vytváření územních podmínek pro rozvoj a zajištění kvalitního bydlení – jsou navrženy 
rozvojové plochy pro bydlení  

 navrhování územních řešení směřujících k prevenci prostorové sociální segregace – ÚP 
tento požadavek reflektuje stabilizací ploch a vymezením nových ploch funkčním 
využitím navazujícím na okolní území a s logickou návazností v rámci urbanistických  
a architektonických charakteristik jednotlivých sídel v rámci území městyse 

 vytváření územních podmínek pro zvýšení kvality a dostupnosti veřejného občanského 
vybavení – ÚP vymezuje rozsáhlé plochy OM a SC, v nichž připouští rozvoj veřejné 
infrastruktury. 

 vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově – ÚP 
připouští rozvoj v rámci návrhových ploch a jejich podmínek využití 

 ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního 
hospodářství – v rámci ÚP není vyžadován zábor PUPFL; zemědělský půdní fond je 
dotčen souvisejícím záborem půd všech tříd ochrany v rámci takřka všech zastavěných 
ploch; potenciál dotčených půd je dán jejich málo významnou produkční schopností; 
plochy jsou vymezovány v návaznosti na zastavěnou část obce a také v návaznosti na 
rozptýlenou zástavbu a stávající areály  

 vytváření podmínek pro zvýšení konkurenceschopnosti – ÚP umožňuje posílení 
konkurenceschopnosti obce v rámci rozvoje podmínek pro využití rekreačního  
a turistického potenciálu dotčeného území; ze společenskohistorického hlediska je rovněž 
přínosné vymezení plochy Z24 určené pro uctění památky prezidenta Václava Havla, 
jehož život je s řešeným územím úzce spjat 

 upřednostnění rozvoje výroby a skladování v prolukách a rozvojových rezervách uvnitř 
průmyslových zón a v bezprostřední vazbě na ně, před rozvojem výrobních aktivit 
v pohledově exponovaných částech území, přírodně cenných plochách či volné krajině – 
ÚP vymezuje plochy výroby v návaznosti na již zastavěné území 

 územní podpora aktivit vedoucích k dalšímu využívání odpadu jako surovin – ÚP 
připouští tento rozvoj v rámci stabilizovaného areálu odpadového hospodářství (TO) 

 vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní 
turistické a rekreační aktivity odpovídajících podmínkám turisticky významných území 
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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 – 
ÚP navrhuje plochy, v rámci jejichž uplatnění budou vytvořeny podmínky pro rozvoj 
cestovního ruchu s využitím rekreačního a turistického potenciálu území se zachováním 
cenných přírodních hodnot 

 minimalizace odnětí PUPFL a minimalizace omezení hospodaření na PUPFL – ÚP 
nevymezuje plochy, které nárokují zábor PUPFL 

 ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního 
a regionálního charakteru – ÚP respektuje a zpřesňuje skladebné prvky ÚSES na všech 
úrovních, rovněž s vazbou na navazující správní území 

 podpora protierozních opatření, akumulace vod a zvyšování přirozené retence srážkových 
vod v území – ÚP vytváří podmínky pro realizaci protierozních opatření  
i pro posílení přirozených retenčních schopností v krajině 

 ochrana kulturního dědictví, včetně archeologických památek – koncepcí ÚP nebudou 
dotčeny kulturní a historické památky zájmového území, ani kulturní dominanty 
v krajině; při případném odkrytí archeologických nálezů bude umožněn záchranný 
archeologický průzkum 

 

Z ostatních částí ZÚR KHK vyplývají tyto požadavky: 

b) Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice 
územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které 
svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní 
rozvojové osy) 

b.2) Vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změnu v území, které svým významem 
přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) a dalších 
území 

b.2.3) Území s vyváženým rozvojovým potenciálem  

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 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. 
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Splnění v ÚP: 

- zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezuje ÚP v ZÚ či přímé vazbě na něj, 

- ÚP připouští rozvoj občanského vybavení téměř ve všech plochách v ZÚ  
a v plochách změn,  

- ÚP vymezením zastavitelných ploch vytváří územní podmínky především pro rozvoj VD. 

 

d) Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně 
ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních 
rezerv 

d.2.1.3) Cyklodoprava 

Úkoly pro územní plánování: 

-  s ohledem na hodnoty území vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy, 

jako jedné z environmentálně šetrných forem dopravy. 

Splnění v ÚP: 

ÚP připouští nemotorovou dopravu téměř v celém území, kromě ploch OH, VD, VZ, VS, TI  
a TO. 

d.3 Vymezení územního systému ekologické stability 

 biokoridor nadregionálního významu – K 28 MB 

 biocentrum regionálního významu – 390 Rýchory, 1213 Bártův les, H028 Břecštejn 

 biokoridory regionálního významu – RK 722 

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 ÚSES 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 
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: 

- u os nadregionálních biokoridorů (NRBK) v maximální možné míře preferovat 
trasování stanovišti odpovídajícími danému typu osy a dbát na zachování 
maximální přípustné délky jednotlivých úseků nepřerušených vloženými 
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regionálními biocentry (RBC), 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 nivních os NRBK 
v zastavěných územích sídel); 

- u RBC vložených do os NRBK dbát především na zachování reprezentativnosti 
z pohledu zastoupených stanovišť a cílových ekosystémů pro příslušné typy os 
NRBK a biochor a na zachování alespoň minimální požadované výměry (stanovené 
individuálně podle reprezentativnosti pro typy biochor a týkající se plochy cílových 
ekosystémů); 

- u ostatních RBC dbát především na zachování reprezentativnosti z pohledu 
zastoupených 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); 

- 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 případech 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. 
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Splnění v ÚP: 

ÚP vymezuje a zpřesňuje skladebné prvky ÚSES. A vytváří podmínky pro doplnění a posílení 
ÚSES v rámci ploch s různým funkčním využitím. ÚSES je řešen rovněž v návaznosti na 
sousedící správní území. 

ÚP nevymezuje nové rozvojové plochy v územní kolizi se skladebnými prvky ÚSES. 

 

e) Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot území kraje 

e.1) Koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot   

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 
na přírodní hodnoty. 

Splnění v ÚP: 

Celková koncepce ÚP je řešena v koordinaci s přírodními hodnotami, které jsou do maximální 
možné míry zohledňovány a jejichž nežádoucí ovlivnění je eliminováno navrženými 
podmínkami využití a navrženými opatřeními. Při předběžném projednávání ploch byly ty se 
stanoveným významně negativním dopadem na cenné přírodní charakteristiky vypuštěny. 

 

e.3) Koncepce ochrany kulturních hodnot 

Úkoly pro územní plánování: 

-  pro zajištění ochrany a zachování kulturních a civilizačních hodnot území 
Královéhradeckého kraje, spočívajících ve velkém množství kulturních památek, 
cenných církevních a světských objektů a dochovaných území s jedinečnou urbanistickou 
kompozicí, stanovit podmínky územní ochrany těchto kulturních památek a jejich 
prostředí, 

-  pro území archeologických kulturních památek a území s archeologickými nálezy 
stanovit podmínky jejich územní ochrany. 

- respektovat a zachovat prostředí představující část československého pohraničního 

opevnění, budovaného v letech 1935-1938, v rozsahu hlavního obranného postavení 

(HOP) a zachovat památky, pomníky, vztahující se k události střetnutí pruských 
a rakouských vojsk v roce 1866. 

Splnění v ÚP:  

ÚP respektuje kulturní památky v dotčeném území. V případě odkrytí archeologických nálezů 
bude umožněn záchranný archeologický průzkum. 
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e.4) Koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot 

e.4.1) Struktura osídlení 

Úkoly územního plánování: 

-  ve městech a obcích ve zbývajících částech území kraje 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. 

Splnění v ÚP: 

ÚP vymezuje dostatek ploch pro rozvoj bydlení a vymezuje i připouští rozvoj občanského 
vybavení. 

e.4.3) Cestovní ruch a rekreace 

Úkoly územního plánování: 

- na území zasahujícím do Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma 
vytvářet územní podmínky pro rozvoj pouze takových odvětví a aktivit, které budou 
diferencovaně, harmonicky a v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny využívat 
lidský, přírodní i ekonomický potenciál celého území a zvláštnosti jeho různých částí  
a které budou minimalizovat střety nadměrného zatížení území cestovním ruchem se 
zájmy ochrany přírody; zároveň vytvářet územní podmínky pro rovnoměrné využívání 
rekreačního potenciálu oblasti, zejména pro regulaci zatížení cestovním ruchem,  
a pouze pro rozvoj k přírodě šetrných forem cestovního ruchu a rekreace, a to mimo 
stávající hlavní střediska s ohledem na možnost celoročního využití. 

Splnění v ÚP:  

ÚP stabilizuje současný areál zimních sportů a golfový areál a připouští jejich zkvalitňování. 
Připouští rozvoj různých forem nemotorové dopravy. V III. zóně KRNAP je navržena pouze 
jedna plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru Z6, jejímž uplatněním dojde pouze 
k šetrnému zásahu do chráněných přírodních charakteristik ZCHÚ. 

Vymezuje rovněž zastavitelnou plochu OX k uctění památky Václava Havla.   

e.4.4) Ekonomická základna 

Úkoly územního plánování: 

- 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. 
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Splnění v ÚP: 

ÚP vymezuje plochy OM a VD pro rozvoj adekvátních ekonomických odvětví a stanovuje 
podmínky jejich využití v koordinaci s cílovými charakteristikami oblastí krajinného rázu 1 – 
Krkonoše a 3 – Podkrkonoší.  

f) Vymezení cílových charakteristik krajiny  

Městys Mladé Buky spadá do oblasti krajinného rázu 1 – Krkonoše a do oblasti krajinného rázu 
3 – Podkrkonoší. 

V rámci oblastí a podoblastí krajinného rázu se stanovují tyto cílové charakteristiky 
jednotlivých oblastí se shodným typem krajiny: 

 

Lesní krajiny 

Úkoly pro územní plánování: 

- 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. 

Splnění v ÚP: 

ÚP nevymezuje plochy změn na PUPFL, stanovuje podmínky využití ploch prvků ÚSES, 
připouští doplňování krajinné zeleně a zlepšování migračních podmínek v tocích, stanovuje 
intenzitu využití pro zlepšení vodního režimu, vymezuje pouze nepříliš rozsáhlé plochy pro 
rozvoj nepříliš intenzivních forem rekreace a cestovního ruchu (SR, RN), stanovuje základní 
podmínky ochrany krajinného rázu (podmínky prostorového uspořádání), nevymezuje plochy 
umožňující výstavbu, která by mohla narušit kompaktní lesní horizonty. 

 

Lesozemědělské krajiny 

Úkoly pro územní plánování: 

- 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, 
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- 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 
únosnosti krajiny, 

- vytvářet podmínky pro ochranu kompaktních lesních horizontů před narušením 
nevhodnými stavbami, zejména vertikálními a liniovými, a to i v dálkových pohledech. 

Splnění v ÚP: 

ÚP zachovává vyvážený vztah jednotlivých složek území, nevymezuje plochy změn na PUPFL, 
zábor ZPF omezuje na nezbytně nutnou míru stanovením intenzity využití, stanovuje podmínky 
využití ploch prvků ÚSES, připouští doplňování krajinné zeleně a zlepšování migračních 
podmínek v tocích, stanovuje intenzitu využití pro zlepšení vodního režimu, vymezuje pouze 
nepříliš rozsáhlé plochy pro rozvoj nepříliš intenzivních forem rekreace  
a cestovního ruchu (SR, RN), stanovuje základní podmínky ochrany krajinného rázu (podmínky 
prostorového uspořádání), nevymezuje plochy umožňující výstavbu, která by mohla narušit 
kompaktní lesní horizonty. 

 

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení asanačních území nadmístního 
významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit)  

Veřejně prospěšná opatření: 

PRVKY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) 

Označení v ZÚR Popis koridoru / 

Plochy 

Dotčená území obcí 

K 28 MB NBK Adršpach, Bernartice, Černý Důl, 
Dolní Dvůr, Chvaleč, Janské Lázně, 
Jívka, Královec, Lánov, Lampertice, 
Mladé Buky, Radvanice, Svoboda nad 
Úpou, Trutnov, Žacléř 

390 Rýchory RBC Horní Maršov, Mladé Buky, Trutnov, 
Žacléř 

1213 Bártův les RBC Mladé Buky 

H028 Břecštejn RBC Mladé Buky, Vlčice 

RK 722 RBK Mladé Buky, Trutnov 
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Úkoly pro územní plánování: 

-  v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí stabilizovat, zpřesňovat a územně 
koordinovat vymezený systém ÚSES. 

Splnění v ÚP: 

Všechny prvky ÚSES nadregionálního a regionálního významu pro území obce jsou funkční, 
proto byly vymezeny v kategorii „stav“. Nebyl proto shledán důvod pro jejich zařazení do VPO. 

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje nevymezují na území obce žádné 
veřejně prospěšné stavby ani žádné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu a žádná asanační území nadmístního významu. 

h) Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k 
podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury)  

-  naplňovat úkoly územního plánování v rámci příslušné rozvojové osy (OS, NOS), oblasti 
(OB, NOB), specifické oblasti (SOB, NSO) a území s vyváženým rozvojovým 
potenciálem (UVRP) (sloupec 2 tabulky), 

-  zastavitelné plochy umisťovat především ve vazbě na zastavěné území, 

- při pořizování územních plánů a regulačních plánů respektovat a zohlednit priority 
územního plánování, stanovené v kapitole a) Stanovení priorit územního plánování kraje 
pro zajištění udržitelného rozvoje území, 

-  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), 

-  při pořizování územně plánovací dokumentace v jednotlivých rozvojových oblastech  
a osách a specifických oblastech respektovat principy a podmínky stanovené ve 
vyhodnocení vlivů těchto zásad na životní prostředí, včetně opatření pro předcházení, 
snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných 
vlivů na životní prostředí obsažených v kapitole 7. tohoto vyhodnocení, 

-  při zpřesňování koridorů dopravní a technické infrastruktury v územních plánech obcí  
a při přípravě konkrétních záměrů vyloučit, případně minimalizovat zásahy do zvláště 
chráněných území (ZCHÚ), 

-  při zpřesňování koridorů dopravní a technické infrastruktury v územních plánech obcí  
a při přípravě konkrétních záměrů vyloučit, případně minimalizovat zásah do biocenter 
ÚSES, křížení s biokoridory ÚSES vyřešit tak, aby byla co možná nejméně ovlivněna 
funkčnost biokoridoru, 

-  při zpřesňování ploch a koridorů v územních plánech obcí a při přípravě konkrétních 
záměrů v plochách a koridorech minimalizovat zábor zemědělského půdního fondu 
(ZPF), především zábor půdy v 1. a 2. třídě ochrany, 
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-  při zpřesňování ploch a koridorů v územních plánech obcí a při přípravě konkrétních 
záměrů v plochách a koridorech minimalizovat zábor a zásah PUPFL, především do lesů 
zvláštního určení a lesů ochranných, 

-  v navazujících územně plánovacích dokumentacích účinně bránit fragmentaci krajiny. 
Konkrétní záměry připravovat a realizovat s ohledem na zachování migrační prostupnosti. 
Minimalizovat vlivy na krajinný ráz. 

-  při zpřesňování ploch a koridorů v územních plánech obcí a při přípravě konkrétních 
záměrů v plochách a koridorech minimalizovat negativní ovlivnění ekologického  
a hydrologického stavu vodních útvarů, 

-  při zpřesňování ploch a koridorů dopravní infrastruktury v územních plánech obcí a při 
přípravě konkrétních záměrů v plochách a koridorech stanovit podmínky využití ploch  
a koridorů vedoucí k zajištění odvádění dešťových vod z vozovky s ohledem na kapacitu 
koryt vodních toků, 

-  v územních plánech obcí a při projektové přípravě konkrétních záměrů vždy umisťovat 
záměry v rámci ploch a koridorů tak, aby byly eliminovány nebo minimalizovány územní 
střety záměrů s EVL a PO, respektive územní střety záměrů s předměty ochrany EVL  
a PO, tj. plochami přírodních stanovišť a biotopů druhů. 

 

Kód 

obce 

Název 
obce 

Územní 

příslušnost 

Dopravní 

infrastruktura 

Technická 

infrastruktura 

Rozvojové 

plochy 

Protipovodňová 

ochrana 

ÚSES 

1 2 3 4 5 6 7 

5795
48 

Mladé 
Buky 

UVRP     K28MB, 390 
Rýchory, 1213 
Bártův les, H028 

Břecštejn, RK722 

Lze konstatovat, že Návrh koncepce ÚP je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování stanovenými v rámci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které byly 
vydány 8.9. 2011, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 4. 

 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020 je základním dlouhodobým koncepčním 
dokumentem kraje určujícím hlavní směry rozvoje kraje na období sedmi let. Slouží ke 
koordinaci aktivit na podporu ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje.  

Pro realizaci Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020 byly navrženy tyto základní 
cíle: 

1. Konkurenceschopnost a inovace 

2. Dopravní dostupnost a mobilita 

3. Veřejné služby a občanská společnost 

4. Environmentální prostředí a sítě 

5. Vyvážený rozvoj a správa regionu 



ÚZEMNÍ PLÁN MLADÉ BUKY 

hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území 

AKTUALIZACE 

 

33 

 

ÚP tyto priority naplňuje v souvislosti s vytvořením podmínek pro rozvoj podnikatelského 
prostředí (vymezením plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu a ploch smíšených výrobních), 
optimalizací dopravní infrastruktury (doplnění parkovacích kapacit), vytvořením podmínek pro 
rozvoj občanské vybavenosti (včetně plochy se specifickým využitím k rozvoji občanské 
společnosti a výchovy, taktéž v rámci uctění památky Václava Havla), rozvojem podmínek pro 
rekreační využití území a ochranou a rozvojem přírodních hodnot v rámci vyvážené správy 
regionu, včetně revize smysluplného využití území, s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. 

 

Strategie regionálního rozvoje ČR je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního 
rozvoje. Zahrnuje 4 prioritní oblasti: 

- Regionální konkurenceschopnost 

- Územní soudržnost 

- Environmentální udržitelnost 

- Veřejná správa 

Návrh ÚP naplňuje tyto cíle především snahou o podporu regionální konkurenceschopnosti 
(rozvoj podmínek pro výrobu a podnikání, posílení ploch občanské vybavenosti, včetně ploch 
pro výchovu, ubytování, územní soudržnost a rovněž společenský aspekt daného území s vazbou 
na významné osobnosti s ním spojené), ale také v rámci respektování environmentální 
udržitelnosti (snaha o vyhodnocení návrhových ploch z hlediska jejich možných dopadů na 
přírodně cenná území a konečná kompromisní řešení).  

 

Strategický plán rozvoje městyse Mladé Buky 2016 

Strategický dokument, který určuje plán rozvoje městyse do roku 2025, který orientuje rozvoj 
městyse především v oblasti hospodářské a sociální. Návrhy na rozvoj v něm obsažené vychází 
jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru. Pro strategický rozvoj městyse byly definovány tři 
prioritní rozvojové oblasti plánu: 

 Územní a stavební rozvoj a infrastruktura 

 Ekonomika, cestovní ruch a propagace 

 Mladé Buky = soudržná obec 

A dále byla zformulována také strategická vize městyse Mladé Buky „Mladé Buky jsou 
přívětivým a bezpečným místem pro život a podnikání v krásném přírodním prostředí Krkonoš. 
Naše obec nabízí možnost pro aktivní život všech generací, kvalitní bydlení a je oblíbeným cílem 
návštěvníků a turistů.“ 

Návrh ÚP respektuje tento dokument a jeho prioritní cíle především v rozvoji podmínek pro 
podnikání, řemesla a služby (podpora drobné řemeslné výroby a tvorba pracovních příležitost), 
spolkový život v obci (bohatá nabídka pro volný čas, či zlepšení vnímání městyse, marketingu a 
propagace – taktéž v rámci plochy občanského vybavení se specifickým využitím Z24 pro 
vybudování místa k uctění památky Václava Havla, vybudování společenského centra, kterému 
by dominovala Lavička Václava Havla atd.).  
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Dále vytvořením podmínek pro vzdělávání, lepší dopravní a technickou infrastrukturu (včetně 
cyklodopravy), posílením obytné zástavby a rozvojem sídelní zeleně a rozvojem podmínek pro 
zvýšení turistické atraktivity obce a cestovního ruchu. V tomto dokumentu je zmíněn rovněž 
požadavek na zpracování nového Územního plánu, neboť stávající ÚP městyse je již zastaralý. 

 

Lze konstatovat, že Návrh ÚP je v souladu se Strategickým plánem rozvoje městyse Mladé Buky 
a respektuje základní směr dalšího rozvoje, který je určen strategickou vizí městyse Mladé Buky.  

 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje identifikuje základní přírodní 
charakteristiky dotčeného území, specifikuje základní problémy a cíle se vztahem k ochraně 
přírody a krajiny. Koncepce navrhuje opatření vedoucí k obnově a ochraně jednotlivých složek 
životního prostředí. 

Ze strategických cílů řeší ÚP následující: 

 ochrana segmentů vodních toků se zachovalou geomorfologií koryta a údolní nivy – ÚP 
respektuje vodní toky v území  

 ochrana lesních porostů – ÚP nevyžaduje zásahy do PUPFL 

 protierozní ochrana půd – tato opatření jsou v rámci ÚP připuštěna a rozvíjena 

 vymezování ploch s ohledem na ochranu krajinných hodnot – ÚP nepředstavuje 
významné narušení stávajících krajinných hodnot v území, jsou stanoveny podmínky 
prostorové podmínky využití jednotlivých ploch  

 respektovat ZCHÚ a jeho zonaci – ÚP do maximální možné míry respektuje zonaci 
KRNAP, část ploch je navržena v jeho OP, plocha rekreace – na plochách přírodního 
charakteru Z6 zasahuje do III. zóny KRNAP 

 respektování lokalit Natura 2000  - v území se nachází 3 EVL a 1 PO, které ÚP respektuje 
do maximální možné míry, při rozvojových potřebách městyse 

 ÚSES – ochrana všech stávajících prvků ekologické stability, zpřesnění a zajištění 
návaznosti ÚSES i v kontextu ÚSES sousedních obcí 

Z hlediska Koncepce ochrany přírody a krajiny je prioritní uplatňování zásad zachování  
a rozvíjení přírodního prostředí a jeho složek.  

 

Uplatněním návrhu ÚP budou některé složky ŽP negativně ovlivněny (např.: ZCHÚ, Natura 
2000, ZPF, ovzduší, PP, ÚSES, krajina), některé složky budou ovlivněny pozitivně (např. ÚSES, 
ozelenění obce). Dopady předkládané koncepce jsou z hlediska souladu s Koncepcí ochrany 
přírody Královéhradeckého kraje přijatelné. 

 

 

 



ÚZEMNÍ PLÁN MLADÉ BUKY 

hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území 

AKTUALIZACE 

 

35 

 

Globálním cílem Národního programu snižování emisí ČR je snížit, s důrazem na podporu 
nových environmentálně šetrných technologií a využití potenciálu energetických úspor, zátěž 
životního prostředí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvořit předpoklady pro 
regeneraci postižených složek životního prostředí a pro snižování rizik pro lidské zdraví, která 
plynou ze znečištění ovzduší.  

A dále: Integrovaný krajský program snižování emisí a Krajský program ke zlepšení kvality 
ovzduší Královéhradeckého kraje přináší základní informace o emisích kraje a jejich porovnání  
s doporučenými emisními stropy. Současně se věnuje problematice kvality ovzduší a trendy ve 
zlepšení kvality ovzduší kraje v závislosti na čase.  

Cílem je na celém území kraje zajistit kvalitu ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky 
(imisní limity a cílové imisní limity) a přispět k dodržení závazků v oblasti omezování emisí 
znečišťujících látek do ovzduší (národní emisní stropy). Celkové priority jsou formulovány jako 
snížení imisní zátěže PM10, snížení emisí aromatických uhlovodíků - benzo(a)pyren, snížení 
emisí oxidů dusíku a VOC jakožto prekurzorů ozonu. V rámci územního plánování by mělo být 
regulováno případné umísťování dalších stacionárních i liniových zdrojů na daném území. Jedná 
se z velké části o nástroje preventivní. V rámci územního rozhodování lze ovlivnit umístění 
konkrétní stavby a stanovit podmínky. 

Návrh ÚP respektuje kvalitu ovzduší v lokalitě a vzdálenost případného zdroje znečištění 
ovzduší od obytné zástavby. V rámci Návrhu ÚP nejsou vymezeny plochy, které by zakládaly 
rámec pro vznik významných zdrojů znečištění ovzduší spojených např. s těžkou průmyslovou 
výrobou atp.  ÚP navrhuje plochy pro rozvoj výroby, v rámci nichž mohou vzniknout nové zdroje 
znečištění ovzduší. Rozvoj systému sídelní zeleně je připuštěn v rámci všech ploch s rozdílným 
způsobem využití v zastavěném území i v zastavitelných plochách v souladu s podmínkami 
využití.  

 

Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje je základním koncepčním dokumentem 
pro usměrňování činnosti v oblasti odpadového hospodářství. Strategické cíle jsou zaměřeny na 
provedení změn stávajícího systému tak, aby odpovídal evropskému standardu a aby byl schopen 
flexibilně reagovat na budoucí potřeby a aby fungoval efektivně (tj. minimalizoval dopady své 
činnosti na životní prostředí). Tato koncepce je Návrhem ÚP respektována. ÚP připouští rozvoj 
nakládání s odpady v rámci ploch s rozdílným způsobem využití a s cílem neustálého zlepšování 
kvality životního prostředí. 

 

Městys Mladé Buky je členem Svazku měst a obcí Krkonoše, Svazku obcí Východní Krkonoše 
a DSO Glacensis. ÚP není v rozporu s žádným z cílů, které vyplývají z dokumentů těchto 
právních subjektů. 
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3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho 
předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací 
dokumentace 

 

Městys Mladé Buky se nachází v Královéhradeckém kraji, ve správním obvodě obce s rozšířenou 
působností Trutnov. Městys se skládá z několika částí, samotných Mladých Buků a Kalné Vody 
ležící v údolí řeky Úpy. Tyto dvě bývalé samostatné vesnice jsou stavebně propojeny nejen mezi 
sebou, ale i se sousedními městy Trutnov a Svoboda nad Úpou. Další částí městyse je dříve 
samostatná obec Hertvíkovice, ležící v údolí Lučního potoka podél silnice I/14. Kromě 
Hertvíkovic byly k Mladým Bukům již po válce připojeny, po odsunu německých obyvatel 
vysídlené, vesnice Dolní Sejfy (označované česky Antonínovo Údolí), Bystřice a dnes již zaniklé 
Sklenářovice. 

Kromě řeky Úpy protékají územím městyse potoky Kalná, Zlatý potok, Luční potok a Žabí potok. 
Část území Mladých Buků se nachází v Krkonošském národním parku, včetně jeho první zóny  
v Rýchorském pralese. Nejvyšší horou Mladých Buků je Kutná - jižní vrchol (1.008 m n.m.). 

Městysem procházejí silnice I/14 tvořící hlavně obchvat, silnice II/296 a železniční trať Trutnov 
- Svoboda nad Úpou se zastávkou Mladé Buky. Mezi největší turistická a sportovní zařízení patří 
Skipark Mladé Buky se sjezdovkami a bobovou dráhou, golfové hřiště s hotelem Grund resort  
a lesní koupaliště Retropark Sejfy. 

Řešené území tvoří k.ú. Hertvíkovice, k.ú. Kalná Voda, k.ú. Mladé Buky a k.ú. Sklenářovice o 
celkové výměře 2.678 ha.  

 

Návrh ÚP byl předložen v jedné variantě řešení.  

Jako další varianta, pro srovnání a zjištění možných vlivů Návrhu ÚP na obyvatelstvo a veřejné 
zdraví, je brán stávající stav, kdy nebude uplatněn Návrh ÚP – tedy nulová varianta. 

Možné vlivy uplatnění navržené koncepce na životní prostředí jsou popsány v následujících 
kapitolách (kap. 4 a 6).  

 

3.1. Geomorfologie 

Území městyse Mladé Buky se nachází dle geomorfologického členění v následujícím systému: 

Systém  Hercynský 

Podsystém      Hercynská pohoří 

Provincie Česká vysočina 

Subprovincie Krkonošsko – jesenická soustava 

Oblast      Krkonošská oblast 

Celek   Krkonošské podhůří 

Podcelek  Podkrkonošská pahorkatina 

Okrsek  Mladobucká vrchovina 
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Podkrkonošská pahorkatina se nachází na východě Krkonošského podhůří. Jedná se o členitou 
pahorkatinu, místy vrchovinu v podhorské tektonické sníženině na sedimentárních  
a vulkanických horninách podkrkonošské pánve. Nejvyšším místem v Mladobucké vrchovině je 
vrchol Baba s 673 m n.m. Je tvořena horninami podkrkonošského permokarbonu, zejména 
prachovci, pískovci a melafyry.  

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací ÚP se geomorfologické členění území nezmění. 

 

3.2 Geologie 

Z geologického hlediska patří zájmové území do regionu Českého masivu, Paleozoikum 
Českého masivu. Z hlediska stáří se řadí do svrchního Permu a spodního Karbonu. Z hornin se 
zde vyskytují rudé a šedé kalovce (prachovité jílovce), pískovce, arkózy, slepence a uhelné sloje. 

Podél vodních toků se vyskytují čtvrtohorní sedimenty, holocenní, mladopleistocenní (nevápnité 
nivní uloženiny). Plošně nejvýznamnější jsou psamitické horniny permokarbonu. V okolí Úpy 
se vyskytují fluviální sedimenty holocénu.   

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací ÚP se geologické členění území nezmění. 

 

3.3 Hydrogeologie a hydrologie, záplavová území, CHOPAV 

Hlavním hydrologickým tokem v území je řeka Úpa, která odvodňuje především severovýchodní 
část území. Číslo hydrologického povodí je 1-01-02. 

Řeka pramení v Úpském rašeliništi, které leží západně od Sněžky v prostoru mezi bývalou Obří 
boudou a Luční boudou, odkud směřuje Obřím dolem do Pece pod Sněžkou. U Jaroměře se řeka 
Úpa vlévá zleva do Labe, které patří k úmoří Severního moře. Délka toku je 78,7 km, 
s průměrným průtokem u ústí cca 7 m3/s.  

Z hydrogeologického hlediska se území nachází v oblasti permských masívů s dobrou 
propustností, převážně puklinovou. Zdrojem pitné vody je prameniště Sejfy o vydatnosti cca 10 
– 30 l/s. 

Část území se nachází v záplavovém území řeky Úpy. 

Drobnými přítoky Úpy v dotčeném území jsou také Luční potok v Hertvíkovicích, který 
odvodňuje především jihozápadní část území, dále Žabí potok, potok Kalná a Zlatý potok ve 
Sklenářovicích. 
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Obr. č. 2: Umístění městyse Mladé Buky vzhledem k záplavovému území Úpy 

 

 

Obr. č. 3: Umístění městyse Mladé Buky vzhledem k poloze CHOPAV 

 

Severní část řešeného území se nachází v CHOPAV Krkonoše. 
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Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací ÚP se hydrogeologické a hydrologické členění území nezmění.  

 

3.4 Chráněná ložisková území a poddolovaná území 

V řešeném území se nachází zaniklé zlaté doly v Sejfech, jako pozůstatek dolování zlata se 
stopami dávné těžby. 

Na území městyse je také naučná „Zlatá stezka“, částečně s geologickou tématikou. 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací ÚP se plochy značené jako CHLÚ či poddolovaná území nezmění. 

 

3.5 Půdní pokryv, ZPF, PUPFL 

Z celkové výměry 2.678 ha dotčeného území městyse Mladé Buky tvoří 43,7 % zemědělská 
půda, podíl lesních pozemků je 42,7 %, podíl vodních ploch je 0,7 % podíl zastavěných  
a ostatních ploch je 11,8 %. Orná půda představuje 594 ha, zahrady 39 ha, ovocné sady 1 ha, 
trvalé travní porosty 535 ha, tj. pozemky ZPF činí 1.169 ha. Lesní půda zabírá 1.143 ha. 
Zastavěné plochy zabírají 32 ha. 

 

Půdní pokryv 

Z pedologického hlediska tvoří dotčené území především kyselé kambizemě. Kambizemě jsou 
nejrozšířenějším půdním typem v ČR (vyskytuje se na 45 % zemědělského půdního fondu). 
V těchto půdách dochází jednak k silnému vnitřnímu zvětrávání, kdy se primární minerály 
v půdě mění na minerály sekundární a půda je obohacena o velké množství jílu. Druhým 
určujícím půdotvorným procesem je hnědnutí, odborně braunifikace. To znamená, že půdní 
částice jsou obarveny do odstínu hnědé v důsledku sloučenin železa, které jsou uvolněny 
chemickými procesy.  

Kambizemě se vykytují v širokém rozpětí nadmořských výšek (od 300 až po 1.000 m n. m.). 
Můžeme se s nimi tedy setkat od nížin až po hory. Původním porostem kambizemí byly doubravy 
a bučiny, případně ve vyšších polohách smíšené lesy. Ze zemědělského hlediska je jejich využití 
komplikováno častým umístěním na svazích, které jsou náchylné k erozi a dále malou mocností 
profilu a vysokým obsahem skeletu. Pro většinu kulturních rostlin mají také nepříznivé pH. To 
však lze upravit pomocí vápnění.   

Území městyse Mladé Buky se vyznačuje především spíše průměrnou až podprůměrnou kvalitou 
půdy. 

 

Lesy 

Lesy v dotčeném území lze rozdělit na plochy lesní půdy v oblasti KRNAP, ochranném pásmu 
KRNAP a na plochy mimo toto zvláště chráněné území. 
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Lesní pozemky na území KRNAP a v jeho ochranném pásmu mají s ohledem na zvýšenou 
ochranu přírody odlišný charakter, veškeré lesní pozemky jsou řazeny do kategorie lesů 
zvláštního určení. 

Lesy mimo KRNAP a jeho ochranné pásmo jsou řazeny do kategorie lesů hospodářských. 

Původním druhem jsou bučiny, je patrný vliv přirozené sukcese lesních dřevin na 
neobhospodařovaných zemědělských pozemcích. 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací ÚP zůstane stav půdního pokryvu zachován. 

Nerealizací ÚP zůstane zachován stávající stav a kvalita PUPFL v řešeném území.  

 

3.6 Krajinný pokryv  

Zájmové území se rozkládá v horské krajině v Podkrkonoší. Městys Mladé Buky je jednou 
z nejstarších obcí, která leží ve východním podhůří Krkonoš v údolí, jímž protéká řeka Úpa  
a vede silnice z Trutnova do Svobody nad Úpou a dál do nitra nejvyšších českých hor.  

Jedná se o zvlněnou krajinu s jasnou reliéfní dynamikou. Pozemky jsou většinou svažité. 
Nadmořská výška je cca 530 m n.m. Část městyse je součástí KRNAP. Nádherná příroda je 
největší devizou předmětného území.  

Registrované významné krajinné prvky se v území nevyskytují. V jižní části území je vyhlášen 
přírodní park Hrádeček. Důvodem vyhlášení tohoto PP je právě členitý reliéf Mladobucké 
vrchoviny s Vlčími skalami. Zde se nacházejí rozsáhlé přirozené porosty buku 
s charakteristickou flórou. Významná je také společenskohistorická hodnota. 

V předmětném území jsou také Přírodní památky Sklenářovické údolí a Luční potok 
v Podkrkonoší. Z přírodně cenných charakteristik se na území městyse nachází také lokality 
soustavy Natura 2000, a to EVL Krkonoše, EVL Hrádeček a EVL Luční potok v Podkrkonoší, 
dále PO Krkonoše. 

Z celkové výměry 2.678 ha dotčeného území městyse Mladé Buky tvoří 43,7 % zemědělská 
půda, podíl lesních pozemků je 42,7 %, podíl vodních ploch je 0,7 % podíl zastavěných  
a ostatních ploch je 11,8 %. 

Krásná podhorská krajina uplatňuje svoji atraktivitu v široké nabídce volnočasového vyžití 
především v rámci sportovních areálů (lyžování, golf, lesní koupaliště). Jak sám název městyse 
napovídá, v území jsou původní bukové porosty podél břehů Úpy. 

Historicky vzniklá struktura městyse je tvořena poměrně kompaktně zastavěnými sídly 
Hertvíkovice a Mladé Buky, rozvolněnou zástavbou Antonínův Dvůr, Antonínovo údolí  
a Bystřice a zaniklou zástavbou sídla Sklenářovice. Různorodá urbanistická kompozice sídel je 
založena na nízkopodlažní až středněpodlažní rozvolněné až řadové volné zástavbě převážně 
zemědělskými usedlostmi, bytovými domy a rodinnými domy, se sedlovým až polovalbovým či 
plochým zastřešením, včetně areálu průmyslové i zemědělské výroby. 

Nejstarší památkou je původně gotický, barokně upravený kostel sv. Kateřiny, poblíž stojí 
dvoupatrová hranolová zvonice s cibulovou bání. 
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Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací ÚP se krajinný pokryv území, krajinné dominanty a charakteristiky nezmění.  

 

3.7 Klimatické oblasti 

Podle klimatické klasifikace leží dotčená lokalita na rozhraní mírně teplé klimatické oblasti MT2 
a chladné oblasti CH7. Pro oblast MT2 je charakteristické krátké léto, mírně až mírně chladné, 
mírně vlhké, přechodné období krátké s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně 
dlouhá a s mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou. Pro oblast CH7 
je charakteristické velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké, přechodné období je 
dlouhé, mírně chladné jaro a mírný podzim. Zima je dlouhá, mírně vlhká, s dlouhou sněhovou 
pokrývkou. 
 

Tab. č. 4: Charakteristika klimatických regionů MT2 a CH7 podle Quitta (1971) 

Klimatická charakteristika MT2 CH7 

Počet letních dní 20-30 10-30 

Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více 110–160 120-140 

Počet dní s mrazem 110–130 140-160 

Počet ledových dní 40-50 50-60 

Průměrná lednová teplota -3 až -4 -3až -4 

Průměrná červencová teplota 16–17 15-16 

Průměrná dubnová teplota 6-7 4-6 

Průměrná říjnová teplota 6-7 6-7 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 120-130 120-130 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 450-500 500-600 

Srážkový úhrn v zimním období 250-300 350-400 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80-100 100-120 

Počet zatažených dní 150-160 150-160 

Počet jasných dní 40-50 40-50 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací ÚP se klimatologické členění území nezmění.  
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3.8 Biogeografické členění, flóra, fauna 

Podle biogeografického členění ČR (Culek, 1996) spadá zájmové území do bioregionu 1.37 
Podkrkonošský bioregion. Tento bioregion leží na severu východních Čech.  

Zabírá střední a východní část geomorfologického celku Krkonošské podhůří a má celkovou 
plochu 1.021 km2. 

V bioregionu převládá podkrkonošský perm, tvořený poměrně složitým komplexem červených 
pískovců, lupků až rozpadavých břidlic a jílovců, jejichž některé horizonty jsou mírně vápnité 
nebo dolomitické. Obdobný ráz mají i horniny nejspodnějšího triasu, vystupující v úzkém pruhu 
na východě bioregionu. Karbonské křídové pískovce tvoří pás při jižním okraji území. 
V permském souvrství se výrazně uplatňují neutrální až bazické vulkanity (melafyry), které mají 
složení andezitů. 

V Podkrkonošském bioregionu převládají kyselé typické kambizemě, často oglejené, místy se na 
hlubších substrátech na plošinách vyvinuly primární pseudogleje. Na úživnějších substrátech 
jsou ostrovy typických kambizemí. 

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. Vyskytují se zde demontánní druhy, exklávní a reliktní prvky téměř chybějí. 

Původními společenstvy na území byly převážně Bučiny s kyčelnicí devítilistou a na části Bikové 
bučiny. 

Flóra bioregionu je poměrně chudá, reprezentovaná především středoevropskou mezofilní lesní 
flórou, v níž dominují zejména hercynské typy, často suboceanického ladění. Charakteristickým 
rysem je sestup některých horských druhů z výše položených Krkonoš. Směrem k severní části 
bioregionu vyznívají méně náročné teplomilné prvky. 

Pro Podkrkonošský bioregion je typický výskyt běžné fauny odpovídající hercynské zkulturněné 
krajině. V zalesněných roklích kolem řek se objevují submontánní druhy. Tekoucí vody patří do 
pásma pstruhového, Labe a Úpa převážně do lipanového pásma. 

Z významných druhů se v tomto bioregionu nacházejí: ježek západní, ježek východní, netopýr 
pobřežní, netopýr severní, lejsek malý, moudivláček lužní, mlok skvrnitý, vřetenatka 
mnohozubá, v čistých tocích i rak kamenáč. 

Biologická charakteristika ploch, u nichž nebyl vyloučen vliv na lokality Natura 2000, byla 
provedena v rámci Posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 (Háková; listopad 
2018), resp. v rámci Úpravy Posouzení (Háková; březen 2021) a aktualizace (Háková; leden 
2022). 

Z1: BV, rozloha 3,43 ha 

Plocha se nachází na území EVL Krkonoše. Jedná se o kulturní sečenou louku na mírně svažitém 
pozemku, kde převládají trávy jako psárka luční, ovsík vyvýšený, srha laločnatá, trojštět žlutavý, 
dále zde roste hojně pampeliška lékařská, svízel bílý, jetel luční, jitrocel kopinatý, pryskyřník 
prudký, třezalka tečkovaná, kontryhel a hrachor luční. Travní porosty jsou pravidelně koseny. 
Jižním směrem od plochy Z1 se za silniční komunikací nachází koryto Lučního potoka, kde je 
vymezena EVL Luční potok v Podkrkonoší. Jediným předmětem ochrany je zde populace raka 
kamenáče. 
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Z2: BV, rozloha 0,81 ha 

Plocha představuje kosené travní porosty. Plocha je oddělena od břehového porostu podél 
Lučního potoka účelovou komunikací. Dopravní napojení k plánované výstavbě bude 
realizováno po mostě přes Luční potok, který je vyhlášen evropsky významnou lokalitou a je 
biotopem raka kamenáče. 

Z3*: BV, rozloha 0,95 ha 

V současnosti se zde nacházejí nekosené travní porosty. Podél západní hranice plochy nalezneme 
drobný vodní tok, který je přítokem Lučního potoka. Luční potok je evropsky významnou 
lokalitou pro ochranu populace raka kamenáče. 

Z4*: BV, rozloha 5,67 ha 

V současnosti se na této ploše nacházejí kulturní louky, které jsou koseny nebo paseny. 
V porostech převládají trávy, místy jsou přítomny i kvetoucí byliny (svízel bílý, zvonek 
rozkladitý, jitrocel kopinatý, pampeliška lékařská, kontryhel apod.).  

Dle vrstvy mapování biotopů a dle výsledků terénního šetření lze porost klasifikovat jako 
nepřírodní stanoviště X5 Intenzivní obhospodařovaná louka (Chytrý et al. 2010), které není 
předmětem ochrany EVL Krkonoše. 

Z6: RN, rozloha 2,28 ha 

Tato plocha je vymezena v návaznosti na stávající rekreační areál Sejfy, V současnosti se na této 
ploše nachází vlhkomilná zarůstající louka s dominancí ostřice lesní, krabilice chlupaté, kakostu 
lučního, kopřivy dvoudomé, vrbiny obecné, pryskyřníku prudkého, pampelišky lékařské, šťovíku 
tupolistého, okraje jsou mezofilního charakteru s výskytem rozrazilu rezekvítku, kontryhele, 
vikve ptačí, zvonku rozkladitého, sedmikrásky chudobky  
a lipnice luční. Místy plocha zarůstá náletem olše lepkavé, jasanu ztepilého, javoru klenu  
a bezu černého. Přítomna je i invazní a nepůvodní křídlatka japonská. Při okrajích v nivě potoka 
se vyskytuje bledule jarní, ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. V přímo 
dotčeném území nebylo zjištěno hnízdění, případně výskyt, žádného druhu ptáka, který patří 
k předmětům ochrany PO Krkonoše. 

Z8: OM, rozloha 7,42 ha 

Z9: OM, rozloha 2,35 ha 

Jedná se o kosené kulturní louky s dominancí ovsíku vyvýšeného, psárky luční, bojínku lučního, 
kostřavy červené, dále zde roste hojně pampeliška lékařská, kakost luční, kakost lesní, kostival 
lékařský, krabilice chlupatá, svízel bílý, popenec břečťanolistý, škarda bahenní, pcháč rolní, 
vikev ptačí a také krvavec totem. V blízkosti silnice jsou travní porosty eutrofizovány s výskytem 
ruderálních druhů rostlin a náletem břízy bělokoré, jasanu ztepilého a vrby jívy.  

Dle vrstvy mapování biotopů a dle výsledků terénního šetření lze porost klasifikovat jako 
nepřírodní stanoviště X5 Intenzivní obhospodařovaná louka (Chytrý et al. 2010), které není 
předmětem ochrany EVL Krkonoše. 

Z17: SR, rozloha 0,89 ha 

Dle vrstvy mapování biotopů a dle terénního šetření se na části plochy vyskytuje mezofilní 
ovsíková louka. Na části plochy je travní porost lokálně příležitostně kosen, na většině plochy je 
nekosen a zarůstá náletovými druhy dřevin.  
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Ve středu pozemku je sad ovocných dřevin (třešeň, jabloň, švestka). V travních porostech 
dominuje ovsík vyvýšený, srha laločnatá, psárka luční, svízel bílý, máchelka srstnatá, bršlice kozí 
noha, ojediněle kopretina luční a zvonek rozkladitý. V jihovýchodní části je pozemek zarostlý 
náletem jasanu ztepilého, vrby křehké, javoru klenu, jilmu a vtroušeně se zde vyskytuje i smrk 
ztepilý. Západní okraj pozemku je nekosen a nalezneme zde vysokobylinnou vegetaci 
s dominancí kopřivy dvoudomé. Při realizaci návrhové plochy dojde ke ztrátě přírodního 
stanoviště 6510 Nížinné sečené louky.  

Z24: OX, rozloha 1,48 ha 

Jedná se o kulturní louku na pomezí nepřírodního biotopu X5 Intenzivní obhospodařovaná louka 
(Chytrý et al. 2010) a přírodního stanoviště 6510 Nížinné sečené louky sv. Arrhenatherion. 
Pozemek je značně svažitý, travní porosty jsou koseny. V porostu dominuje ovsík vyvýšený, 
trojštět žlutavý, hrachor luční, řebříček obecný, jetel luční, jetel plazivý, bolševník obecný, 
jitrocel kopinatý, svízel bílý, třezalka tečkovaná, třezalka skvrnitá, černohlávek obecný, bedrník 
větší, vratič obecný, pampeliška lékařská, vikev ptačí, místy  
i rozrazil lékařský, divizna černá a jitrocel větší. Místy jsou porosty květnatější, místy dominují 
trávy s pampeliškou lékařskou.  

Dle vrstvy mapování biotopů se jedná o nepřírodní biotop X5, ale dle terénního šetření a zprávy 
z botanického průzkumu (Faltys 2018) dochází pravděpodobně vlivem vhodné péče ke 
zvyšování diverzity kvetoucích rostlin a postupné obnově mezofilního, na více svažitých místech 
až oligotrofního travního porostu.  

Travní porosty nepatří mezi předměty ochrany EVL Hrádeček, k přímému ovlivnění předmětů 
ochrany EVL tedy nedojde. Předmětem ochrany EVL Hrádeček jsou bukové porosty a vegetace 
vázaná na skalní výchozy v lesích, jejichž výskyt je doložen v bezprostředním okolí návrhové 
plochy.  

Z25: SM, rozloha 1,4 ha 

Z26: SM, rozloha 2,82 ha 

V současnosti se zde nacházejí kosené a pasené travní porosty nepřírodního biotopu X5 
Intenzivní obhospodařovaná louka (Chytrý et al. 2010). Kromě ovsíku vyvýšeného se zde hojně 
vyskytuje kakost luční, srha laločnatá, psárka luční, pampeliška lékařská, pryskyřník prudký, 
jitrocel kopinatý, řebříček obecný, máchelka podzimní, kontryhel, lnice květel, jetel luční, jetel 
plazivý, vikev plotní, popenec břečťanolistý, rozrazil rezekvítek, škarda dvouletá a sléz pižmový. 
Na suchých místech s mělkou půdou roste i silenka nadmutá, prasetník kořenatý a divizna černá. 
Místy a podél parovodu, který je situován podél severovýchodní hranice návrhových ploch, je 
patrná ruderalizace travních porostů. Z nepůvodních druhů rostlin se zde vyskytuje také zlatobýl 
obrovský a křídlatka japonská.  

Z28: VS, rozloha 0,36 ha 

Jedná se o porosty ruderální vegetace v antropogenně ovlivněném území.  

Z29: DS2, rozloha 0,51 ha 

V současnosti se zde nacházejí dle vrstvy mapování biotopů a terénního šetření kosené travní 
porosty nepřírodního biotopu X5 Intenzivní obhospodařovaná louka (Chytrý et al. 2010). Kromě 
ovsíku vyvýšeného se zde hojně vyskytuje srha laločnatá, psárka luční, pampeliška lékařská, 
pryskyřník prudký, jitrocel kopinatý, řebříček obecný, máchelka podzimní, kontryhel, jetel luční, 
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jetel plazivý, vikev plotní, popenec břečťanolistý, rozrazil rezekvítek a škarda dvouletá. 
V severovýchodním cípu plochy se nachází vzrostlý nálet topolu osiky. V nedalekém Lučním 
potoce, který se nachází jižním směrem od návrhové plochy, byl zaznamenán výskyt raka 
kamenáče. V severovýchodním cípu plochy se nachází vzrostlý nálet topolu osiky. Dotčené 
travní porosty ani náletové porosty dřevin nepatří k předmětům ochrany EVL Krkonoše. 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací ÚP se biogeografické členění území nezmění.  

 

3.9 Zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění, vymezuje šest kategorií 
zvláště chráněných území, národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní 
přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní 
památky (PP). 

Co se týče velkoplošných ZCHÚ, je nejvýznamnějším představitelem v zájmovém území 
Krkonošský národní park (KRNAP). Krkonošský národní park je nejstarším ze čtyř vyhlášených 
Národních parků v ČR. KRNAP byl zřízen v roce 1963 a v roce 1991 došlo k jeho přehlášení dle 
nových legislativních předpisů. Současná rozloha činí 550 km2 včetně ochranného pásma.  

Péčí o KRNAP byla pověřena Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí. Ze 
správního hlediska se KRNAP a jeho ochranné pásmo rozkládá na území okresů Trutnov, Semily 
a Jablonec nad Nisou. Jeho východní část spadá do Královéhradeckého kraje (65 % plochy, 45 
katastrů na území 16 obcí), západní část do Libereckého kraje (35 %, 29 katastrů na území 13 
obcí). Území NP je rozděleno na tři zóny s rozdílným ochranným režimem. 

 I. zóna: Do I. zóny o rozloze 6.984 ha jsou zařazena území nejvyšší přírodovědné 
hodnoty s výskytem unikátních ekosystémů krkonošské arkto-alpínské tundry a pro 
přítomnost rostlin a živočichů s významným zastoupením endemických druhů  
a glaciálních reliktů. Dále I. zóna zahrnuje všechny lesy původní a lesy přírodní, 
geneticky vhodné porosty lesů přírodě blízkých a lesy kulturní s přírodě blízkou 
dřevinnou, věkovou a prostorovou skladbou.  

 II. zóna: II. zóna o rozloze 9.836 ha zahrnuje pozměněné lesní porosty, svahová 
rašeliniště a bezlesé enklávy s květnatými horskými loukami. Navazuje v širokém pásu 
kolem alpínské hranice lesa na I. zónu 

 III. zóna: III. zóna KRNAP, okrajová zóna o rozloze 19.507 ha, se rozkládá ve středních 
a nižních polohách Krkonoš. 

Ochranné pásmo, které není součástí KRNAP, ale tvoří přechod mezi III. zónou a volnou, 
intenzivně využívanou krajinou Podkrkonoší. Zájmové území výstavby AOM, včetně dotčeného 
úseku toku Jizerky, je lokalizováno ve vnějším OP KRNAP s tím, že řeka Jizerka tvoří hranici 
mezi vnějším ochranným pásmem KRNAP a územím mimo vymezení KRNAP  
a jeho OP.  Ochranné pásmo není vlastní součástí území KRNAP, ale tvoří ochranný pás, který 
má zabezpečit území parku jako takové před rušivými vlivy. Ochranné pásmo KRNAP bylo 
zřízeno v roce 1986 a má celkovou rozlohu 18.642 ha.  
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Obr. č. 4: Zonace KRNAP 

 
Celá severní část městyse patří do II. a III. zóny KRNAP, střední část městyse je ve stanoveném 
ochranném pásmu KRNAP. KRNAP je zároveň biosférickou rezervací UNESCO. 

Na zájmovém území se nachází taktéž maloplošná ZCHÚ, a to: 

- Přírodní památka Sklenářovické údolí (součástí KRNAP), což je rozsáhlý komplex 
podhorských a horských luk a mokřadů s mimořádnou a dosud zachovalou mozaikou 
rozptýlené zeleně a chráněných a ohrožených rostlinných společenstev, rostlinných  
a živočišných druhů, s dochovaným stavem krajiny formovaným činností člověka 

- Přírodní památka Luční potok v Podkrkonoší, který byl zřízen za účelem ochrany biotopu 
raka kamenáče 

Obr. č. 5: Poloha obce Mladé Buky vzhledem k ZCHÚ 
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Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací ÚP nebudou ZCHÚ dotčena a jejich současný stav zůstane zachován. 

 

3.10 Lokality Natura 2000 (EVL, PO) 

Do správního území městyse Mladé Buky zasahují tři evropsky významné lokality (EVL 
Krkonoše, EVL Hrádeček a EVL Luční potok v Podkrkonoší) a jedna ptačí oblast (PO 
Krkonoše), viz obrázek 6.  

Obr. č. 6: Schematické znázornění návrhových ploch (zeleně) a lokalit Natura 2000 (Háková, Losík, 
listopad 2018) 

 

EVL Krkonoše víceméně kopíruje hranici ochranného pásma Národního parku Krkonoše a její 
rozloha je 54.979,60 ha. Lokalita představuje nejvyšší část středoevropských hercynských 
pohoří. Tvoří horský hraniční val mezi Českou a Polskou republikou v délce 40 km od 
Harrachova na západě po Žacléř na východě. Zvláštní biogeografická poloha Krkonoš uprostřed 
středoevropské krajiny učinila z tohoto pohoří významnou vývojovou křižovatku, kde se v 
průběhu čtvrtohorního zalednění opakovaně setkávala severská a alpínská biota. To se odráží ve 
vysokém počtu glaciálních reliktů, endemitů a ve výrazné rozmanitosti horských ekosystémů. 
Alpínské trávníky, subarktická rašeliniště, porosty kleče, ledovcové kary, květnaté horské louky, 
mokřady, horské smrkové a smíšené lesy, přípotoční olšiny a nivy reprezentují vysokou 
druhovou rozmanitost, která nemá v českých pohořích obdoby. 

Krkonoše jsou jediným českým pohořím, jehož biota kontinuálně pokrývá 4 výškové vegetační 
stupně od submontánního po alpínský vegetační stupeň. Z Krkonoš je popsáno přes 1.250 druhů 
cévnatých rostlin, které se vyskytují celkem v 68 biotopech uvedených v katalogu biotopů České 
republiky. 



ÚZEMNÍ PLÁN MLADÉ BUKY 

hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území 

AKTUALIZACE 

 

48 

 

Přítomná přírodní stanoviště se vyznačují bohatým zastoupením glaciálních reliktů  
a krkonošských endemitů. Což činí EVL významnou z hlediska celonárodního  
a celoevropského (dle www.natura2000.cz). 
EVL Hrádeček o rozloze 119,9 ha se nachází cca 4 km severozápadně od města Trutnov. 
Předmětem ochrany na území této EVL jsou především bučiny. Největší plochu zaujímají 
květnaté bučiny, které zde preferují především svahy a rokle, kde občas přecházejí v suťové lesy. 
Na rovinatějším reliéfu přecházejí květnaté bučiny v acidofilní bučiny. Roztroušeně se po celém 
území vyskytují skalní útvary se štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin.  

EVL Luční potok v Podkrkonoší o rozloze 3,56 ha leží asi 15 km západně od Trutnova. Jedná 
se o cca 8 km dlouhý úsek od pramene po soutok s potokem Čistá (Stříbrný potok), který po celé 
své délce lemuje silnice Hertvíkovice – Rudník. Šířka toku se pohybuje v rozsahu 2-4 m, pouze 
zcela výjimečně je rozšířen až na 6 m, hloubka je 0,2-0,7 m s tůněmi hlubokými do 2 m. Střídají 
se úseky s drobným štěrkem (prům. do 5 cm), jindy kamenité dno (prům. do 10 cm) se středně 
velkými balvany (prům. do 0,5 m. Přirozený charakter toku se střídá s úseky  
s opevněným břehem koryta a vydlážděným dnem.  

Ptačí oblast Krkonoše tvoří území národního parku s částmi jeho ochranné zóny. Rozkládá se 
mezi obcemi Žacléř, Janské Lázně, Vrchlabí, Jablonec nad Jizerou a Harrachov. Významná je 
přítomnost čtyř vegetačních stupňů – submontánního až alpínského. Submontánní stupeň je 
charakterizován původně listnatými a smíšenými lesy, které jsou tvořené především bukem 
lesním, javorem klenem, jasanem ztepilým, jeřábem ptačím, olší šedou. V minulosti však byly 
převážně vykáceny a nahrazeny smrkovými monokulturami. Horské smrčiny montánního stupně 
jsou značně poškozené vlivem průmyslových imisí. V nejvyšších polohách (podél a nad horní 
hranicí lesa, tj. zhruba 1300-1600 m n. m.) se nachází nejhodnotnější ekosystémy, jako jsou 
alpínská hranice lesa, subarktická rašeliniště, ledovcové kary, skalní výchozy a mozaika mrazem 
modelovaných reliéfů, sněhové a zemní laviny. Z ornitologického hlediska se mezi 
nejhodnotnější oblasti Krkonoš řadí alpínské vrcholy, ledovcové kary a subarktická rašeliniště a 
mozaika lesních a lučních biotopů v oblasti Rýchor a jejich podhůří na jihovýchodě území. Při 
mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech 1991-94 bylo na české straně Krkonoš zjištěno 
celkem 155 druhů ptáků, mezi nimi 135 druhů prokazatelně nebo pravděpodobně hnízdících  
a dalších 9 druhů s hnízděním možným (dle www.nature.cz). 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací ÚP nebudou lokality Natura 2000 dotčeny. 

 

3.11 Památný strom 

V řešeném území se nachází tyto vyhlášené památné stromy: 

- V k.ú. Mladé Buky – smrk ztepilý 

- V k.ú. Kalná Voda – dub letní 

- V k.ú. Hertvíkovice – třešeň ptačí 
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Obr. č. 7: Poloha obce Mladé Buky vzhledem k památným stromům (fialový čtvereček na špičce) 

 

 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací ÚP nebudou evidované památné stromy dotčeny. 

 

3.12 Významný krajinný prvek (VKP), Přírodní park 

VKP je definován (dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) jako 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický 
vzhled nebo přispívá k udržení její stability.  

Mezi VKP definované dle výše uvedeného zákona §3 odst. b) patří lesy, rašeliniště, vodní toky, 
rybníky, jezera, údolní nivy. Kromě toho mohou být VKP i jiné části krajiny, např. mokřady, 
stepní trávníky, remízky, meze, parky, sady, zámecké zahrady, naleziště nerostů a zkamenělin, 
přirozené i umělé skalní útvary a jiné objekty, pokud je orgán státní správy v ochraně přírody 
zaregistruje dle § 6 s ohledem na jejich ekologickou a krajinotvornou funkci. 

V území se nenachází registrovaný VKP. 
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V území se nachází Přírodní park Hrádeček. Důvodem vyhlášení tohoto přírodního parku je 
členitý reliéf Mladobucké vrchoviny s Vlčími skalami. Zde se nacházejí rozsáhlé přirozené 
porosty buku s charakteristickou flórou. Významná je také společenskohistorická hodnota území.  

Na území parku lze nalézt bučiny s naprostou absencí bylinného patra, květnaté bučiny 
s charakteristickou flórou květnatých bučin a druhotné porosty smrku. Velmi vzácná jsou 
společenstva potočního luhu. Významná jsou také společenstva osluněných skal, prameniště, 
louky a pastviny. Z fauny se zde nachází již horské druhy, jakými jsou čolek horský, ještěrka 
živorodá, zmije obecná, lejsek černohlavý, sýkora parukářka, sýkora úhelníček a hýl obecný. 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací ÚP nebudou VKP dotčeny, stejně tak nebude dotčen PP Hrádeček. 

 

3.13 Územní systém ekologické stability (ÚSES), koeficient ES 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v § 3 písm. a) jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Cílem propojených jednotlivých skladebných prvků ve funkční síť ÚSES je především zajištění 
ekologicky stabilních území, s podporou zachování a zvýšení rozmanitosti původních 
biologických druhů a jejich společenstev, které povede k posílení biodiverzity krajiny. 

Skladebné prvky ÚSES jsou rozdělovány podle biogeografického významu na lokální (místní), 
regionální a nadregionální. 

V řešeném správním území městyse Mladé Buky se vyskytují následující skladebné prvky 
územního systému ekologické stability krajiny nadregionálního a regionálního významu  
a místní a lokální biocentra a biokoridory: 

- NRBK K28 MB (horská osa, mezofilní bučinná osa) 

- RBC 390 Rýchory 

- RBC 1213 Bártův les 

- RBC H028 Břecštějn 

- RBK 722 

- RBK H007 

- LBC LC01 – LC09 

- LBK LK01 – LK09 

Všechny skladebné prvky ÚSES jsou funkční. 

Biologická prostupnost území je mírně omezená. 

Koeficient ekologické stability předmětného území městyse Mladé Buky je 1,8. 
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KES od 1 – 3 představuje krajinu vcelku vyváženou, v níž jsou technické objekty relativně 
v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší spotřeba energo-
materiálových vkladů.  

Území městyse nepatří mezi území nadprůměrně ani intenzivně využívaná. Hodnota KES je 
v porovnání s republikovým průměrem nadprůměrná. KES v dotčeném území je tedy velmi 
příznivý. 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací ÚP nebude dotčen stávající stav skladebných prvků ÚSES. Zároveň nedojde 
k vytvoření podmínek pro stabilizaci a posílení prvků ÚSES. Doplňování prvků ÚSES se v rámci 
ÚP připouští v souvislosti s plochami s rozdílným způsobem využití. 

Také nebudou vytvořeny podmínky pro rozvoj a posílení biologické prostupnosti území, které 
návrh ÚP připouští v rámci doplňování sídelní zeleně a vytvořením podmínek pro rozvoj 
prostupnosti v tocích. 

 

3.14 Obyvatelstvo a kulturní památky 

Základní statistické údaje dle dat ČSÚ a Veřejné správy měst a obcí (www.obce.cz) 

Statistické údaje 

Katastrální výměra:   2.675 ha 

Počet obyvatel:   2.165 

Z toho v produktivním věku:   1.287 

 

Průměrný věk:   36,1 let 

Pošta:   Ano 

Škola:   Ano 

Zdravotnické zařízení:  Ano 

Policie:   Ano 

Kanalizace (ČOV):   Ano 

Vodovod:   Ano 

Plynofikace:       Ne 

Mladé Buky mají zajímavou historii. Podle pověsti byla osada založena v roce 1008 Martinem 
Vitanovským. V roce 1358 je v listinách připomínán kostel, na jeho místě byl v roce 1599 
postaven kostel nový. Toho roku byla postavena věž oddělená od chrámové lodi. 

Název Mladé Buky pravděpodobně označoval osadu uprostřed mladého bukového lesa, který se 
na svazích Krkonoš původně rozléhal a jehož zbytky dodnes nalezneme v pralese na Rýchorách. 
Mladé Buky jsou a vždy byly spíše průmyslovou obcí.  
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Už na počátku průmyslové revoluce zde byla postavena první mechanická tkalcovna ve Střední 
Evropě, do druhé světové války tu již fungovaly čtyři textilky, ale dnes jsou v Mladých Bukách 
hlavně menší výrobní provozovny stavebních prvků a nábytku.  

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse. 

Mladé Buky disponují veškerou občanskou vybaveností, včetně bohatých ubytovacích kapacit a 
širokého sportovního vyžití v nádherné okolní přírodě, s překrásnými výhledy. 

 

Na území městyse Mladé Buky jsou evidovány tyto nemovité kulturní památky: 

- Kostel sv. Kateřiny, k.ú. Mladé Buky, č.r. 34858/6-3623 

- Hrob Josefa Janouška a hrob obětí fašismu (hřbitov), k.ú. Mladé Buky, č.r. 31822/6-5130 

- Socha sv. Jana Nepomuckého, při č.p. 275, k.ú. Mladé Buky, č.r. 12012/6-5540 

- Rudný důl na zlato, se sejpy a mostem přes Zlatý potok, archeologické stopy, Bártův les, 
k.ú. Mladé Buky, č.r. 12578/6-5628 

- Fara, č.p. 1, k.ú. Mladé Buky, č.r. 46478/6-5053 

- Pomník obětem 1. světové války, před hřbitovní zdí, k.ú. Mladé Buky, č.r. 160460 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací Návrhu ÚP nebudou vytvořeny předpoklady pro rozvoj ploch pro bydlení, rozvoj 
podnikatelských aktivit, posílení občanského vybavení, rekreačních možnosti, zvýšení turistické 
atraktivity území, zlepšení dopravní infrastruktury a zvýšení kvality vnitřního prostředí obce 
vytvořením podmínek pro rozvoj a posílení zeleně v obci.  

 

3.15 Doprava 

Územím městyse prochází silnice I/14 (Vrchlabí – Trutnov), která je jednou z hlavních 
přístupových komunikací pro celé širší území. Na ni navazuje silnice II/296 (Mladé Buky – 
Svoboda nad Úpou), zajišťuje dopravní vazby do východní části Krkonoš, silnice III/01412 
umožňuje propojení na obec Vlčice a dále na Pilníkov.  

Řešeným územím prochází jednokolejná neelektrifikovaná regionální železniční trať č. 045 
Trutnov – Svoboda nad Úpou. 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

V případě, že nebude uplatněn návrh ÚP Mladé Buky, zůstane stávající silniční systém zachován 
a nebudou vytvořeny podmínky pro rozvoj dopravní infrastruktury.  

V případě, že nedojde k uplatnění ÚP, nebude vymezena nová plocha dopravní infrastruktury – 
silniční - místní komunikace a parkoviště Z29 a také nedojde k vytvoření podmínek pro rozvoj 
cyklodopravy a pěších tras. 
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3.16 Technická infrastruktura 

Zásobování vodou 

Městys Mladé Buky je zásobován pitnou vodou z veřejného skupinového vodovodu se 
zdroji nejen v řešeném území. Provozovatelem vodovodu jsou vodovody a kanalizace a.s. 
Z veřejného vodovodu jsou zásobovány k.ú. Mladé Buky a Kalná voda.  

Vodovodní systém má dvě tlaková pásma s místem napojení na prameniště v Antonínově Údolí 
a na vodovodní řad Trutnov – Svoboda nad Úpou. Jejich vydatnost je dostatečná pro 
zásobování ZÚ i zastavitelných ploch.  

V řešeném území se nachází kromě veřejných zdrojů pitné vody, také množství lokálních zdrojů, 
především lokálních studen. 

 

Zneškodňování odpadních vod 

Stávající systém zneškodňování odpadních vod je řešen oddílnou kanalizací, včetně centrální 
ČOV mimo řešené území a místních ČOV. 

 

Zásobování elektrickou energií 

V řešeném území jsou rozvody VN 35 kV. ÚP respektuje současný elektroenergetický systém 
zásobování městyse.   

 

Zásobování plynem 

Řešené území není plynofikováno. 

 

Nakládání s odpady 

V obci je prováděn svoz komunálního odpadu a je zaveden sběr separovaného odpadu. 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

V případě, že nebude uplatněn Návrh ÚP, se stávající stav technické infrastruktury nezmění. 
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4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně 
plánovací dokumentace významně ovlivněny 

Podrobný popis jednotlivých složek životního prostředí v hodnocené lokalitě je uveden 
v předchozí kapitole č. 3. Podrobné hodnocení vlivů návrhových ploch ÚP je řešeno v kapitole 
6. 

Realizací nových ploch vymezených v Návrhu ÚP mohou být dotčeny následující složky  
a charakteristiky životního prostředí: 

 ovzduší 

 vody 

 krajinný ráz 

 Přírodní park 

 ZCHÚ 

 Natura 2000 

 ÚSES, migračně významná území 

 ZPF 

 PUPFL 

 Flóra, fauna, ekosystémy 

 Silniční doprava 

 Hluková zátěž 

 Archeologická naleziště 

 Technická infrastruktura 

 Obyvatelstvo 

 

4.1 Ovzduší 

Území městyse Mladé Buky nepatří mezi území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Imisní situace je 
ovlivněna přítomností vyjmenovaných zdrojů znečištění ovzduší. Místní, přízemní znečištění, 
ovlivňuje kromě domácích topenišť také doprava, především automobilová, emisemi 
výfukových plynů a prašností.  

Stávající imisní situace může být v souvislosti s uplatněním Návrhu ÚP ovlivněna vzhledem 
k vytvoření rámce pro vznik dalších zdrojů znečištění ovzduší, ať už vyjmenovaných či 
nevyjmenovaných vzhledem k navrženým plochám výroby, domácích topenišť v souvislosti 
s rozvojem obytné zástavby, či s rozptylem látek znečišťujících ovzduší v navržené ploše 
dopravní infrastruktury. 

Návrhem ÚP nejsou vytvářeny podmínky pro rozvoj těžkého průmyslu a s ním souvisejících 
významných vyjmenovaných zdrojů znečištění ovzduší.  

Pozitivně může být stávající imisní situace mírně ovlivněna v rámci vytvoření podmínek pro 
rozvoj a posílení sídelní zeleně v rámci ploch s rozdílným funkčním využitím. 
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4.2 Vody 

Předmětné území odvodňuje vodní tok řeky Úpy, která má stanovené záplavové území. Jedním 
z přítoků Úpy je také Luční potok. Toky jsou znečišťovány komunálním odpadem a odpadními 
vodami. Na úrovni ÚP není přesně určen způsob nakládání s odpadními vodami, které bude 
produkovat plánovaná výstavba. Při realizaci záměru je nutné klást důraz na způsob likvidace 
odpadních vod a v případně vypouštění předčištěných vod do toku nebo jejich zasakování v jeho 
blízkosti na jejich kvalitu.  

V souvislosti s realizací zastavitelných ploch mohou být rovněž mírně ovlivněny taktéž odtokové 
poměry v území. 

Řeka Úpa má stanovené záplavové území. Záplavové území významného vodního toku Úpa a 
aktivní zóna záplavového území jsou vymezeny opatřením obecné povahy vydaným Krajským 
úřadem Královéhradeckého kraje dne 9.6.2016 pod č.j. 32623/ZP/2015-12 v úseku ř.km 28,898 
– 58,024 a vydané Okresním úřadem Trutnov dne 17.4.2000 pod č.j. 3941/99ŽP/RM v úseku 
ř.km 58,024 – 60,250. Zasahuje do něho část plochy Z17 a okrajová část plochy Z30.  

Část městyse Mladé Buky leží v územní kolizi s CHOPAV Krkonoše. V územní kolizi 
s CHOPAV se nachází plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru - Z6. 

 

4.3 Krajinný ráz 

Zájmové území se rozkládá v horské krajině v Podkrkonoší. Městys Mladé Buky leží ve 
východním podhůří Krkonoš v údolí, jímž protéká řeka Úpa a vede silnice z Trutnova do 
Svobody nad Úpou. Řešené území leží dle ZÚR KHK v oblasti krajinného rázu 1 – Krkonoše a 
3 – Podkrkonoší s lesním a lesozemědělským typem krajiny. Větší lesní celky leží na severní 
straně území obce. 

Jedná se o zvlněnou krajinu s jasnou reliéfní dynamikou. Pozemky jsou většinou svažité. 
Nadmořská výška je cca 530 m n.m. Celá severní část městyse patří do Krkonošského národního 
parku, který je zároveň Biosférickou rezervací UNESCO. 

Registrované významné krajinné prvky se v území nevyskytují. V jižní části území je vyhlášen 
přírodní park Hrádeček. V předmětném území jsou také Přírodní památky Sklenářovické údolí  
a Luční potok v Podkrkonoší. Z přírodně cenných charakteristik se na území městyse nachází 
také lokality soustavy Natura 2000, a to EVL Krkonoše, EVL Hrádeček a EVL Luční potok 
v Podkrkonoší, dále PO Krkonoše. 

Z celkové výměry 2.678 ha dotčeného území městyse Mladé Buky tvoří 43,7 % zemědělská 
půda, podíl lesních pozemků je 42,7 %, podíl vodních ploch je 0,7 % podíl zastavěných  
a ostatních ploch je 11,8 %. 

Historicky vzniklá struktura městyse je tvořena poměrně kompaktně zastavěnými sídly 
Hertvíkovice a Mladé Buky, rozvolněnou zástavbou Antonínův Dvůr, Antonínovo Údolí  
a Bystřice a zaniklou zástavbou sídla Sklenářovice. Různorodá urbanistická kompozice sídel je 
založena na nízkopodlažní až středněpodlažní rozvolněné až řadové volné zástavbě převážně 
zemědělskými usedlostmi, bytovými domy a rodinnými domy, se sedlovým až polovalbovým či 
plochým zastřešením, včetně areálu průmyslové i zemědělské výroby. 

V rámci ÚP jsou navrhovány zastavitelné plochy, přičemž jejich uplatněním může dojít ke 
vzniku nových charakteristik, které mohou mít vliv na stávající krajinný ráz předmětného území. 
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Historicky vzniklá kompozice sídla je ÚP respektována a dále rozvíjena plochami bydlení 
rekreace, občanského vybavení, výroby a dopravní a technické infrastruktury, a to jak v rámci 
samostatně vymezených ploch daného způsobu využití, tak v rámci ostatních ploch s rozdílným 
způsobem využití, ve kterých to připouštějí jejich podmínky využití. 

ÚP připouští rozvoj systému sídelní zeleně ve všech plochách s rozdílným způsobem využití 
v ZÚ i v zastavitelných plochách v souladu s podmínkami využití. 

ÚP stanovuje koncepci uspořádání krajiny. Historicky vzniklé uspořádání krajiny na území 
městyse je v ÚP zachováno a dále rozvíjeno v nezastavěném území především lesní a nelesní 
zelení, případně jinými funkcemi dle § 18 odst. 5 STZ jako součást oblastí krajinného rázu 1 – 
Krkonoše a 3 – Podkrkonoší.  

Na území městyse bude uspořádání krajiny rozvíjeno jako krajina lesní a lesozemědělská. 

Vzhledem k charakteru dotčeného území, které leží na přírodně cenném území v režimu ochrany 
ŽP, stanovuje ÚP plošné a prostorové podmínky využití ploch. A rovněž základní podmínky 
ochrany krajinného rázu. 

 

4.4 Přírodní park 

Na území Mladých Buků byl vyhlášen přírodní park Hrádeček. Důvodem vyhlášení byl členitý 
reliéf Mladobucké vrchoviny s Vlčími Skalami. Nacházejí se zde přirozené bukové porosty 
s charakteristickou flórou. Významná je také společensko-historická hodnota území. 

Na území parku můžeme nalézt bučiny s naprostou absencí bylinného patra, květnaté bučiny  
s charakteristickou flórou květnatých bučin a druhotné porosty smrku. Velmi vzácná jsou 
společenstva potočního luhu. Významná jsou také společenstva osluněných skal, prameniště, 
louky a pastviny. Z fauny se zde můžeme potkat již s horskými druhy, jakými jsou čolek horský, 
ještěrka živorodá, zmije obecná, lejsek černohlavý, sýkora parukářka, sýkora úhelníček a hýl 
obecný. 

V území PP je situována plocha OX Z24, která svým charakterem může ovlivnit cenné přírodní 
a krajinné dochovanosti. 

 

4.5 ZCHÚ 

V území se nacházejí zvláště chráněná území. Celá severní část území patří do Krkonošského 
národního parku, který je zároveň Biosférickou rezervací UNESCO. 

V severní části území je Přírodní památka Sklenářovické údolí a v západní části Přírodní 
památka Luční potok v Podkrkonoší. PP Sklenářovické údolí představuje rozsáhlý komplex 
podhorských a horských luk a mokřadů s mimořádnou a dosud zachovalou mozaikou rozptýlené 
zeleně a chráněných a ohrožených rostlinných společenstev, rostlinných a živočišných druhů; 
dochovaný stav krajiny formovaný činností člověka. Účelem zřízení PP Luční potok  
v Podkrkonoší je ochrana populace a biotopu raka kamenáče. 

 

ÚP zachovává zvláště chráněná území, nezasahuje do nich ani nenavrhuje opatření, která by 
snižovala jejich význam a funkčnost.  
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4.6 Natura  

Do správního obvodu městyse Mladé Buky zasahují tři Evropské lokality (EVL Krkonoše, EVL 
Hrádeček a EVL Luční potok v Podkrkonoší) a jedna Ptačí oblast (PO Krkonoše). 

S ohledem na charakter a umístění záměrů byl vliv na jiné lokality Natura 2000 vyloučen. 

EVL Krkonoše víceméně kopíruje hranici ochranného pásma Národního parku Krkonoše a její 
rozloha je 54.979,60 ha. Lokalita představuje nejvyšší část středoevropských hercynských 
pohoří. Alpínské trávníky, subarktická rašeliniště, porosty kleče, ledovcové kary, květnaté 
horské louky, mokřady, horské smrkové a smíšené lesy, přípotoční olšiny a nivy reprezentují 
vysokou druhovou rozmanitost, která nemá v českých pohořích obdoby. 

Krkonoše jsou jediným českým pohořím, jehož biota kontinuálně pokrývá 4 výškové vegetační 
stupně od submontánního po alpínský vegetační stupeň. Z Krkonoš je popsáno přes 1250 druhů  

cévnatých rostlin, které se vyskytují celkem v 68 biotopech uvedených v Katalogu biotopů ČR. 
Přítomná přírodní stanoviště se vyznačují bohatým zastoupením glaciálních reliktů  
a krkonošských endemitů, což činí EVL významnou z celonárodního a celoevropského hlediska. 

Tab. č. 5.: Předměty ochrany v EVL Krkonoše 

Stanoviště 
Rozloha v 

lokalitě 

4030  Evropská suchá vřesoviště  36,8948 ha 

4060  Alpínská a boreální vřesoviště  248,2275 ha 

4070 * Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem 
Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)  1194,0322 ha 

4080  Subarktické vrbové křoviny  29,793 ha 

6150  Silikátové alpínské a boreální trávníky  837,0681 ha 

6230 * 
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v 
horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských 
oblastech)  

873,209 ha 

6430  Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského 
až alpínského stupně  833,828 ha 

6510  Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, 
Brachypodio-Centaureion nemoralis)  2994,4675 ha 

6520  Horské sečené louky  1821,6237 ha 

7110 * Aktivní vrchoviště  146,911 ha 

7140  Přechodová rašeliniště a třasoviště  100,5464 ha 

8110  Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia 
alpinae a Galeopsietalia ladani)  164,4493 ha 

8220  Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů  102,9535 ha 

8310  Jeskyně nepřístupné veřejnosti  0,01 ha 

9110  Bučiny asociace Luzulo-Fagetum  8509,5344 ha 
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9130  Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  1524,7847 ha 

9140  Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem 
horským – Rumex arifolius)  1099,2746 ha 

9180 * Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích  187,5826 ha 

91D0 * Rašelinný les  205,302 ha 

91E0 * Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  291,4215 ha 

9410  Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)  5950,5169 ha 

 
Živočichové 

1163   vranka obecná   
Žije v proudných tocích horského a podhorského 

pásma, kde se po většinu času ukrývá pod 
kameny. Je citlivá ke znečištění toku. 

 
Rostliny 

4094*   hořeček český    

V Krkonoších roste na dvou lokalitách. V 
Albeřických lomech je populace poměrně silná. 
Druhá lokalita v Černém dole má velmi slabou 

populaci. V České republice má druh sice několik 
desítek lokalit, ale je silně na ústupu. 

4113*   svízel sudetský    

V ČR druh roste pouze v Krkonoších v Obřím 
dole na 3 mikrolokalitách a dále na několika 

mikrolokalitách ve Slavkovském lese. Několik 
lokalit je na polské straně Krkonoš. Celková 

populace není příliš početná. 

2217*   všivec krkonošský pravý    

Nominátní poddruh je endemitem Krkonoš, jedná 
se o glaciální relikt. Roste vzácně na 

prameništích a podmáčených ekotopech v 
subalpínském a alpínském stupni. 

4069*   zvonek český    

Celá populace druhu je vázaná na Krkonoše, kde 
roste roztroušeně na horských a podhorských 

loukách obhospodařovaných člověkem a v 
přirozených alpínských trávnících. Jeho výskyt 
není dle mapového serveru Správy KRNAP ve 
správním území Mladé Buky potvrzen a nebyl 

detekován ani při terénních šetřeních.  

* tímto symbolem jsou označeny stanoviště a druhy, které jsou prioritní 
 

EVL Hrádeček o rozloze 119,9 ha se nachází cca 4 km severozápadně od města Trutnov. 
Předmětem ochrany na území této EVL jsou především bučiny. Největší plochu zaujímají 
květnaté bučiny, které zde preferují především svahy a rokle, kde občas přecházejí v suťové lesy. 
Na rovinatějším reliéfu přecházejí květnaté bučiny v acidofilní bučiny. Roztroušeně se po celém 
území vyskytují skalní útvary se štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin.  
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Tab. č. 6.: Předměty ochrany v EVL Hrádeček 

Stanoviště 
Rozloha v 

lokalitě 

8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2,825 

9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 19,48 

9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 37,72 
 

EVL Luční potok v Podkrkonoší o rozloze 3,56 ha leží asi 15 km západně od Trutnova. Jedná 
se o cca 8 km dlouhý úsek od pramene po soutok s potokem Čistá (Stříbrný potok), který po celé 
své délce lemuje silnice Hertvíkovice – Rudník. 

Jediným předmětem ochrany je populace raka kamenáče (Austropotamobius torrentium). Jedná 
se o unikátní populaci vzhledem k její genetické a geografické izolaci na severovýchodní hranici 
rozšíření tohoto druhu raka. Luční potok obývá relativně početná, pravidelně se rozmnožující  
a stabilní populace raka kamenáče kontinuálně v celé jeho délce 

s kolísající abundancí podle míry vhodnosti stanoviště. Během průzkumu byly zjištěny další 
zvláště chráněné druhy živočichů - mihule potoční (Lampetra planeri) a vranka obecná (Cottus 
gobio). 
Populace je velmi zranitelná z důvodu stávajícího znečištění vody v Lučním potoku. 

 

Ptačí oblast Krkonoše tvoří území národního parku s částmi jeho ochranné zóny. Rozkládá se 
mezi obcemi Žacléř, Janské Lázně, Vrchlabí, Jablonec nad Jizerou a Harrachov. Významná je 
přítomnost čtyř vegetačních stupňů – submontánního až alpínského. 

Z ornitologického hlediska se mezi nejhodnotnější oblasti Krkonoš řadí alpínské vrcholy, 
ledovcové kary a subarktická rašeliniště a mozaika lesních a lučních biotopů v oblasti Rýchor a 
jejich podhůří na jihovýchodě území. Při mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech 1991-94 
bylo na české straně Krkonoš zjištěno celkem 155 druhů ptáků, mezi nimi 135 druhů 
prokazatelně nebo pravděpodobně hnízdících a dalších 9 druhů s hnízděním možným (dle 
www.nature.cz). 

 

Tab. č. 7.: Předměty ochrany PO Krkonoše 

Druh Počet párů Stručná charakteristika druhu a jeho stanoviště 

chřástal polní 100 - 120 

Obývá louky a pastviny ve středních a nižších polohách, 
často vlhké; vyskytuje se také v nitrofilní vegetaci pod 
horskými boudami. V zájmovém území je jeho výskyt 
lokálně zaznamenáván. 

čáp černý 7 - 10 Hnízdí především ve smíšených lesích se staršími buky 
nebo skalními výchozy, často v blízkosti vodních toků. 

datel černý 60 - 70 Stálý lesní druh obývající rozsáhlejší jehličnaté i listnaté 
porosty, od nížin do hor. 
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lejsek malý 60 - 70 
Tažný druh, hnízdí v listnatých, hlavně bukových lesích v 
dutinách, a proto potřebuje v porostu určitý podíl starých 
stromů. 

slavík modráček 24 - 31 
Jeho biotopem jsou klečové porosty na subarktických 
rašeliništích a podmáčených subalpínských loukách; 
jediná populace v České republice. 

sýc rousný cca 90 

Různověké i stejnověké smíšené a jehličnaté porosty s 
mýtinami a holinami nebo sousedící s lučními enklávami, 
ojediněle rovněž imisní holiny jen s jednotlivými 
suchými stromy. Nezbytná je přítomnost přirozených 
nebo umělých dutin. 

tetřívek obecný 100 - 150 (počet 
tokajících samců) 

Obývá luční enklávy v polohách 900-1500 m n. m. a 
imisní holiny uprostřed smrkových lesů zarůstající 
pionýrskými dřevinami, také v ledovcových karech a na 
subalpínských loukách s roztroušenými porosty kleče. 

 

Orgány ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) nevyloučily, že předložený návrh ÚP 
Mladé Buky může mít významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost lokalit 
soustavy Natura 2000. Konkrétně se jedná o stanovisko Správy Krkonošského národního parku 
zn. KRNAP 07792/2017 ze dne 21.9.2017, viz příloha 1, a stanovisko Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK 24426/ZP/2016 ze dne 22.7.2016. 

Z tohoto důvodu bylo zpracováno Posouzení vlivů koncepce na předměty ochrany a celistvost 
lokalit soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (Háková, listopad 2018), které je 
součástí vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí, v platném znění.  

A dále Úprava Posouzení koncepce na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 
2000 (Háková; březen 2020) reagující na Návrh ÚP Mladé Buky (SURPMO, únor 2020), který 
byl upraven dle požadavků na změny po Společném jednání.  

A dále Úprava Posouzení koncepce na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 
2000 (Háková; březen 2021) reagující na Návrh ÚP Mladé Buky (SURPMO, březen 2021), který 
zahrnuje další dílčí úpravy před novým společným jednáním. 

A dále Aktualizace Posouzení koncepce na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 
2000 (Háková; leden 2022) reagující na Návrh ÚP Mladé Buky (SURPMO, leden 2022), který 
zahrnuje další dílčí úpravy před veřejným projednáním. 

 

Vyhodnocení vlivu návrhových ploch, které jsou obsaženy v návrhu ÚP Mladé Buky, nebylo 
založeno pouze na prostorových vztazích (územním střetu), ale byly brány v úvahu i možnosti 
nepřímého ovlivnění, které by mohlo být způsobeno záměry vzdálenými od hranic EVL.   

V následující tabulce je uvedeno, v rámci kterých ploch může dojít k ovlivnění předmětů ochrany 
a celistvosti dotčených lokalit soustavy Natura 2000, viz následující tabulka.  

U ostatních návrhových ploch bylo ovlivnění vyloučeno. 
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Tab. č. 8.: Seznam ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou součástí návrhu ÚP Mladé Buky. 

Označení Rozloha (ha) Způsob využití 
Vliv na lokality N2000 
vyloučen/ nevyloučen 

Z1 3,43 BV nevyloučen 

Z2 0,81 BV nevyloučen 

Z3* 0,95 BV nevyloučen 

Z4* 5,67 BV nevyloučen 

Z6 0,39 RN nevyloučen 

Z8 7,42 OM nevyloučen 

Z9 2,35 OM nevyloučen 

Z10 9,03 SC vyloučen 

Z11 1,60 SM vyloučen 

Z12 0,17 SM vyloučen 

Z17 0,89 SR nevyloučen 

Z21 0,62 SR vyloučen 

Z22 0,27 SR vyloučen 

Z23 0,37 SR vyloučen 

Z24 1,48 OX nevyloučen 

Z25 1,4 SM nevyloučen 

Z26 2,82 SM nevyloučen 

Z27 2,27 VD vyloučen 

Z28 0,36 VS nevyloučen 

Z29 0,51 DS2 nevyloučen 

Z30 2,64 SR vyloučen 

P1 2,69 SC vyloučen 
 

U 13 návrhových ploch nebyl vyloučen vliv na lokality soustavy Natura 2000.  

 

4.7 ÚSES, migračně významná území 

V území městyse Mladé Buky jsou vymezeny skladebné prvky ÚSES na nadregionální  
a regionální úrovni. Kostru ekologické stability krajiny doplňují prvky na lokální úrovni (LC1 – 
LC9 a LK1 – LK9).  

 



ÚZEMNÍ PLÁN MLADÉ BUKY 

hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území 

AKTUALIZACE 

 

62 

 

V rámci ÚP jsou vytvořeny podmínky pro doplnění ÚSES a posílení ekostabilizačních funkcí 
v krajině, také rozvojem možností doplnění sídelní zeleně v rámci ploch s rozdílným způsobem 
využití. V území se vyskytují prvky ÚSES – nadregionální biokoridor K 28 MB, regionální 
biocentrum RC 390 Rýchory, regionální biocentrum RC 1213 Bártův les, regionální biocentrum 
RC H028 Břecštejn, regionální biokoridor RK 722, regionální biokoridor RK H007, místní 
(lokální) biocentra LC01 až LC09 a místní (lokální) biokoridory LK01 až LK09. Vymezené 
skladebné prvky ÚSES jsou v řešeném území funkční a lze jejich funkčnost kvalitativně 
zvyšovat.  Prvky ÚSES navazují na prvky ležící mimo řešené území. 

Na plochách prvků ÚSES a v jejich blízkosti jsou vyloučeny činnosti, které by mohly vést 
k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti, 
včetně trvalého zneprůchodnění nebo přerušení kontinuity ÚSES, dále umísťování nových staveb 
v biocentrech, neprůchodného oplocení nebo ohrazení, nových staveb (kromě liniové dopravní  
a technické infrastruktury vedené nejkratším možným směrem) v biokoridorech. Údržba  
a opravy současné dopravní a technické infrastruktury se připouští. Při výsadbě a obnově prvků 
ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin odpovídající stanovištním podmínkám, 
nepřípustná je výsadba rychle rostoucích dřevin pro energetické využití. V rámci ÚP jsou rovněž 
zpřesněny skladebné prvky ÚSES v návaznosti na sousedící správní území. ÚP rovněž vymezuje 
ÚSES dle ÚAP Trutnov. 

 

4.8 ZPF 

Zemědělský půdní fond je zastoupen na 1.169 hektarech, což představuje asi 43,7 % celkové 
plochy řešeného území. Ve většině ho tvoří orná půda s rozlohou 594 ha a louky a pastviny, resp. 
trvalé travní porosty, na něž připadá 535 ha, na zahrady 39 ha, na ovocné sady 1 ha  
a vinice, chmelnice zastoupeny nejsou. 

Druhy pozemků  

Celková výměra pozemků (ha) 2.678 

Orná půda (ha) 594 

Chmelnice (ha) 0 

Vinice (ha) 0 

Zahrady (ha) 39 

Ovocné sady (ha) 1 

Trvalé trávní porosty (ha) 535 

Zemědělská půda celkem (ha) 1.169 

Lesní půda (ha) 1.143 

Vodní plochy (ha) 18,75 

Zastavěné plochy (ha) 32 

Ostatní plochy (ha) 284 
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Zemědělská půda je dnes tvořena převážně loukami a pastvinami se zachovalou liniovou zelení 
dokládající původní plužiny. 

V území převládají kyselé typické kambizemě, často oglejené, místy se na hlubších substrátech 
na plošinách vyvinuly primární pseudogleje. Na úživnějších substrátech jsou ostrovy typických 
kambizemí. 

Při návrhu lokalit určených k zastavění budou upřednostňovány půdy s nižší třídou ochrany. 
Bude hledán optimální poměr mezi potřebami plošného rozvoje a ochranou ZPF. 

Zábory ZPF se týkají všech tříd ochrany, vyjma III. třídy, tj. zábory jsou nárokovány na půdách 
I., II., IV. a V. třídy ochrany ZPF. 

Jedná se o půdy následujících BPEJ: 

- 8.34.41 – IV. třída ochrany ZPF, kambizemě dystrické, podzoly, převážně na středních 
svazích, s celkovým obsahem skeletu do 25 %, půdy hluboké až středně hluboké, 
produkčně málo významné, nevhodné k zalesnění 

- 8.35.21- I. třída ochrany ZPF, kambizemě dystrické, podzoly, kryptopodzoly především 
na mírných svazích, s celkovým obsahem skeletu do 25 %, půdy středně hluboké až 
hluboké, produkčně málo významné, nevhodné k zalesnění 

- 8.48.51-  V. třída ochrany ZPF, pseudogleje převážně na středních svazích, s celkovým 
obsahem skeletu do 25 %, půdy středně hluboké až hluboké, produkčně málo významné, 
nevhodné k zalesnění 

- 8.35.31 – II. třída ochrany ZPF, kambizemě dystrické, podzoly, kryptopodzoly převážně 
na mírných svazích, s celkovým obsahem skeletu do 25 %, půdy hluboké až středně 
hluboké, produkčně málo významné, nevhodné k zalesnění 

- 8.73.11- V. třída ochrany ZPF, gleje převážně na mírných svazích, s celkovým obsahem 
skeletu do 25 %, půdy hluboké až středně hluboké, produkčně málo významné, nevhodné 
k zalesnění 

- 8.68.11 – V. třída ochrany ZPF, gleje převážně na mírných svazích, s celkovým obsahem 
skeletu do 25 %, půdy hluboké až středně hluboké, produkčně málo významné, nevhodné 
k zalesnění 

- 9.36.21 – I. třída ochrany ZPF, kambizemě dystrické, podzoly, kryptopodzoly především 
na mírných svazích, s celkovým obsahem skeletu do 25 %, půdy středně hluboké až 
hluboké, produkčně málo významné, nevhodné k zalesnění 

- 9.36.41 – IV. třída ochrany ZPF, kambizemě dystrické, podzoly, kryptopodzoly 
především na mírných svazích, s celkovým obsahem skeletu do 25 %, půdy středně 
hluboké až hluboké, produkčně málo významné, nevhodná k zalesnění 

- 9.71.01 – V. třída ochrany ZPF, gleje převážně na rovině nebo úplné rovině, s celkovým 
obsahem skeletu do 25 %, půdy středně hluboké až hluboké, produkčně málo významné, 
nevhodné k zalesnění 

- 8.55.00 – II. třída ochrany ZPF, fluvizemě převážně na rovině nebo úplné rovině, 
s celkovým obsahem skeletu do 10 %, půdy hluboké a velmi málo produkční, nevhodné 
k zalesnění 
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- 9.55.00 – II. třída ochrany ZPF, fluvizemě převážně na rovině nebo úplné rovině, 
s celkovým obsahem skeletu do 10 %, půdy hluboké a velmi málo produkční, nevhodné 
k zalesnění 

- 9.36.44 – V. třída ochrany ZPF, kambizemě dystrické, podzoly, kryptopodzoly, převážně 
na středních svazích, s celkovým obsahem skeletu 25 – 50 %, půdy hluboké až středně 
hluboké, produkčně málo významné, nevhodné k zalesnění 

- 9.40.67 – V. třída ochrany ZPF, silné svažité půdy převážně na výrazných svazích, 
s celkovým obsahem skeletu do 25 %, půdy hluboké až středně hluboké, produkčně málo 
významné, vhodné k zalesnění 

- 8.34.51 – IV. třída ochrany ZPF, kambizemě dystrické, podzoly, kryptopodzoly převážně 
na středních svazích, s celkovým obsahem skeletu do 25 %, půdy hluboké až středně 
hluboké, produkčně málo významné, nevhodné k zalesnění 

- 8.50.11 – III. třída ochrany ZPF, pseudogleje převážně na mírných svazích, s celkovým 
obsahem skeletu do 25 %, hluboké až středně hluboké, produkčně málo významné, 
nevhodné k zalesnění 

- 8.40.99 – V. třída ochrany ZPF, silné svažité půdy převážně na příkrých svazích, 
s celkovým obsahem skeletu 0 – 100 %, půdy hluboké až středně hluboké, produkčně 
nevýznamné, k zalesnění velmi vhodné 

 

Tab. 9: Zábor ZPF v rámci zastavitelných ploch v jednotlivých třídách ochrany 

TŘÍDA OCHRANY ZASTAVITELNÁ PLOCHA 

PLOCHA PŘESTAVBY 

I. 7,29 ha 

II. 28,64 ha 

III. 0 ha 

IV 5,42 ha 

V. 3,76 ha 

Celkový zábor ZPF 45,11  ha 

 

Z celkového rozsahu 48,38  ha rozvojových ploch je 45,11 ha vymezeno na ZPF. 

 

Na území městyse Mladé Buky se nachází produkčně podprůměrné půdy. 

Bez vazby na předchozí ÚP je navržena plocha Z24 v rozsahu 1,48 ha na pozemcích ZPF, ve IV. 
řídě ochrany ZPF. U plochy Z10 je její rozsah oproti původní ÚPD zvětšen o 0,9 ha. Největší 
nároky představuje zábor půd II. třídy ochrany ZPF. Zabírány jsou i pozemky s bonitně 
nejcennějšími půdami ZPF v I. třídě ochrany, vymezené plochy mají všechny návaznost na 
předchozí ÚP. 
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4.9 PUPFL 

Rozloha PUPFL je na území městyse zastoupena 1.143 ha. Krajina je dodnes tvořena většími 
lesními celky na severu a severozápadě a menším celkem na jihu. Ve zbytku území jsou lesní 
plochy malé a dotvářejí strukturu lesozemědělské krajiny. V území jsou zastoupeny kategorie 
lesa hospodářského, který zde převažuje a typ lesa ochranného, který převažuje v severní části v 
území KRNAP a jeho OP. 

Lesní pozemky nejsou návrhem ÚP dotčeny. ÚP nemění funkční využití lesů, ani nenavrhuje 
změny v kategorii lesa a zachovává jejich funkce a plošné umístění. V řešeném území je lesnatost 
43 %, což je nad celostátním průměrem (34 %). Nejsou proto vymezovány žádné plochy pro 
zalesnění. 

 

4.10 Flóra, fauna, ekosystémy 

Předmětné návrhové plochy zaujímají území představující v současné době především ornou 
půdu a TTP. Z malé části zabírají již zastavěné území. 

Návrhem ÚP je dotčeno ZCHÚ, lokality Natura 2000, Přírodní Park. Jako VKP ze zákona mohou 
být zasaženy nivy vodních toků, vodní plochy či lesní porosty. Návrhem ÚP může být rovněž 
zasažen ekosystém vodního toku řeky Úpy, či Lučního potoka, kde se vyskytuje populace raka 
kamenáče. 

V území nedojde realizací ÚP ke snížení průchodnosti krajiny. V rámci údržby vodních toků ÚP 
doporučuje odstraňovat migrační bariéry a nové nevytvářet, podporovat revitalizaci drobných 
vodotečí. ÚP připouští krajinnou zeleň na plochách s rozdílným způsobem využití 
v nezastavěném území, jejíž realizací dojde k další podpoře biologické prostupnosti území. 

Nově vymezenými zastavitelnými plochami není zasaženo do skladebných prvků ÚSES.  

 

4.11 Silniční doprava 

Současné vedení silnice I. třídy (I/14), II. třídy (II/296), silnic III. třídy (III/01412, III/01413  
a III/01414) po plochách DS1 je respektováno, stejně jako současné vedení místních komunikací 
a situování parkovišť na plochách DS2 a v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití.  

ÚP připouští jejich rozvoj jak v rámci zastavitelných ploch, tak v případě potřeby na zbývajícím 
území v souladu s podmínkami jejich využití. 

ÚP vymezuje pro dopravní infrastrukturu – silniční (DS2) plochu Z 29 pro parkování při 
železniční stanici a sportovním areálu.  

Navržením parkovací plochy jsou vytvořeny podmínky pro možnost eliminace nevhodného 
parkování podél místních obslužných komunikací. 

Zastavitelné plochy Z1, Z4, Z9, Z10, Z11 a Z27 budou připojeny na silnici I/14 výhradně 
prostřednictvím místních komunikací, nikoliv novým přímým připojením. 

ÚP rovněž umožňuje rozvoj nemotorové dopravy v rámci ploch s rozdílným funkčním využitím 
a rovněž posílení cyklodopravy. 
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4.12 Hluková zátěž 

Nejvýznamnější zdroje hluku v území představuje doprava po stávajících silničních  
komunikacích. Dalším zdrojem je také doprava na železnici. 

ÚP nevytváří rámec pro realizaci významných zdrojů hluku souvisejících např. s hlasitým 
provozem průmyslových areálů a technologií.  

Nové zdroje hluku v rámci návrhových ploch může představovat vymezení plochy dopravní 
infrastruktury – silniční – pro místní komunikace a parkoviště Z29. Rámec pro vznik nových 
zdrojů hluku mohou představovat rovněž nově vymezené plochy pro výrobu, či plochy 
občanské vybavenosti. 

Z pohledu eliminace hluku lze jako pozitivní označit rozvoj možností pro doplnění sídelní 
zeleně, jejíž realizace je umožněna v rámci ploch s rozdílným způsobem využití a představuje 
zatravnění, výsadbu keřů a stromů v zastavěném území a zastavitelných plochách. 

 

4.10 Archeologická naleziště 

Území městyse Mladé Buky je územím s archeologickými nálezy. V případě jejich odkrytí je 
třeba umožnit záchranný archeologický průzkum.  

 

4.11 Technická infrastruktura 

ÚP plochy technické infrastruktury stabilizuje, nové plochy nejsou v ÚP navrhovány, jsou však 
připuštěny možnosti rozvoje v rámci ploch s rozdílným způsobem využití. 

Městys Mladé Buky je zásobován pitnou vodou z veřejného skupinového vodovodu se 
zdroji nejen v řešeném území.  

Jejich vydatnost je dostatečná pro zásobování ZÚ i zastavitelných ploch. ÚP připouští rozvoj 
současného systému zásobování vodou v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití s cílem zásobování všech odběrných míst. 

Stávající systém zneškodňování odpadních vod je řešen oddílnou kanalizací, včetně centrální 
ČOV (Trutnov) mimo řešené území a místních ČOV. ÚP připouští realizaci kanalizačního 
systému v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití 
s cílem napojení většiny zdrojů odpadních vod. 

Koncepce odvedení a likvidace odpadních vod v řešeném území je v souladu s Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. 

Dešťové vody v řešeném území budou likvidovány zasakováním v místě staveb a nebudou 
zatěžovat kanalizace a vodní toky. V případě, že není možné likvidaci dešťových vod řešit 
zasakováním v místě staveb, a to na základě hydrologického posudku, je možné uvažovat 
s redukovaným odtokem dešťových vod ze zájmového území v množství 15l/s*ha) – u 
kapacitních vodních toků a v množství 3 l/(s*ha) – u nekapacitních vodních toků. Součástí 
odvodňovacího zařízení musí být kapacitní retenční zařízení pro zabezpečení potřebného 
maximálního možného odtoku ze zájmového území. Případná retence bude dimenzována na 
pětiletý déšť o maximálním objemu (výpočet z dob trvání a intenzit návrhových dešťů). 
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ÚP respektuje současný elektroenergetický systém zásobování městyse. ÚP připouští rozvoj 
tohoto systému v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich 
využití s cílem zásobování všech odběrných míst.  

ÚP respektuje současný telekomunikační systém. 

ÚP připouští rozvoj tohoto systému v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití s cílem připojení všech uživatelů. 

V obci je prováděn svoz komunálního odpadu a je zaveden sběr separovaného odpadu. 

Není navrhována změna koncepce nakládání s odpady v obci. ÚP respektuje současný systém 
nakládání s odpady.  

ÚP připouští rozvoj tohoto systému v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití s cílem soustavného zkvalitňování životního prostředí. 

 

4.12 Obyvatelstvo 

V Mladých Bucích je evidováno cca 2.165 obyvatel, průměrný věk obyvatelstva je 36,1 let. 

V rámci ÚP jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj ploch pro bydlení, rozvoj podnikatelských 
aktivit, posílení občanského vybavení, rekreačních možnosti, zvýšení turistické atraktivity 
území, zlepšení dopravní infrastruktury a zvýšení kvality vnitřního prostředí obce vytvořením 
podmínek pro rozvoj a posílení zeleně v obci.  

Pro městys je vypočtena očekávaná celková potřeba 226.800 m2 zastavitelných ploch pro bydlení 
do roku 2035, včetně 20 % rezervy.  

Celkový rozsah zastavitelných ploch umožňujících bydlení (BV, SC, SM a SR) činí   336.600 
m2, avšak s ohledem na podmínky využití ploch SC, SM, SR (odborným odhadem max. 50 % 
pro bydlení) je třeba uvažovat využitelnou rozlohu pro bydlení nejvýše do cca 223.100 m2. 
Zbývající části ploch budou využity pro ostatní funkce uvedené v přípustném či podmíněně 
přípustném využití. 

ÚP vymezuje v k.ú. Mladé Buky plochy Z8 a Z9 pro OM a v k.ú. Hertvíkovice plochu Z24 pro 
OX. 

ÚP připouští další rozvoj občanského vybavení v rámci ploch s rozdílným způsobem využití 
v souladu s podmínkami jejich využití s cílem zkvalitnění podmínek pro soudržnost společenství 
obyvatel území. 

ÚP rozvíjí rekreaci vymezením zastavitelných ploch Z6 (RN) a Z17 (SR) v k.ú. Mladé Buky  
a zastavitelných ploch Z21 až Z23 a Z30 (všechny SR) v k.ú. Kalná Voda. 
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5 Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním 
územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště 
chráněná území a ptačí oblasti. 

 
Kvalita životního prostředí se odvíjí od charakteru osídlení území, intenzity zemědělské  
a průmyslové výroby a částečně je ovlivněna geografickými a morfologickými poměry. Řešeným 
územím je správní území městyse Mladé Buky, které zahrnuje 4 katastrální území k.ú. Mladé 
Buky, k.ú. Kalná voda, k.ú. Hertvíkovice a k.ú. Sklenářovice.  

Městys Mladé Buky se nenachází v žádné republikové rozvojové oblasti a nespadá dále do 
žádných rozvojových os ani specifických oblastí vymezených Politikou územního rozvoje České 
republiky (PÚR), ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5. 

KES městyse Mladé Buky je 1,85, což je nad celorepublikovým průměrem ČR. Hodnota KES 
představuje krajinu vyváženou, v níž jsou technické objekty v souladu s dochovanými 
přírodními strukturami. Z tohoto důvodu je žádoucí dbát na zachování příznivě vyváženého 
vztahu stavu životního prostředí a působení a dopadů lidské činnosti.  

V řešeném území se nachází čtyři lokality Natura 2000 - EVL Krkonoše, EVL Hrádeček, EVL 
Luční potok v Podkrkonoší a PO Krkonoše. Územní kolize návrhových ploch s lokalitami Natura 
2000 může znamenat negativní vliv na předměty ochrany, stejně tak na jejich funkčnost  
a celistvost. 

V předmětném území městyse Mladé Buky se vyskytují ZCHÚ ve smyslu zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Z velkoplošných ZCHÚ se jedná  
o Krkonošský národní park, v němž leží severní část území městyse. Z maloplošných ZCHÚ se 
pak jedná o přírodní památky Sklenářovické údolí a Luční potok v Podkrkonoší. 

Z důvodu ochrany krajinných hodnot byl vyhlášen přírodní park Hrádeček, který disponuje 
cenným členitým reliéfem v Mladobucké vrchovině s Vlčími skalami a kde se nacházejí rozsáhle 
přirozené porosty buku s charakteristickou flórou. 

V území jsou evidovány rovněž památné stromy. 

V území se nacházejí VKP ze zákona. 

V území jsou vymezeny skladebné prvky ÚSES na nadregionální, regionální a lokální úrovni. 
Tyto skladebné prvky nejsou přesně vymezeny a zpřesněny rovněž v návaznosti na sousední 
správní území, chybí jejich řádná identifikace. 

V území jsou přítomny vodní toky Úpa a její drobné přítoky Luční potok, Zlatý potok, Kalná  
a Žabí potok. Kvalita vod je ohrožena znečištěním ze zemědělské činnosti, znečištěním odpady 
a odpadními vodami.  

V území je stanoveno záplavové území řeky Úpy, která odvodňuje severovýchodní část.  

Část městyse Mladé Buky leží v CHOPAV Krkonoše. 

V řešeném území se nachází vodní zdroje a ochranná pásma podzemních a povrchových vod, 
které je nutno respektovat a eliminovat tak neblahý trend v jejich znečišťování.  

Jedná se o krajinu lesní a lesozemědělskou. Z celkové výměry 2.678 ha dotčeného území městyse 
Mladé Buky tvoří 43,7 % zemědělská půda, podíl lesních pozemků je 42,7 %, podíl vodních 
ploch je 0,7 % podíl zastavěných a ostatních ploch je 11,8 %.  
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Orná půda představuje 594 ha, zahrady 39 ha, ovocné sady 1 ha, trvalé travní porosty 535 ha, tj. 
pozemky ZPF činí 1.169 ha. Lesní půda zabírá 1.143 ha. Zastavěné plochy zabírají 32 ha. 

Lesy jsou rozděleny na lesy zvláštního určení v KRNAP a jeho OP a dále na lesy hospodářské 
mimo ZCHÚ.  

V dotčeném území se nachází půda všech tříd ochrany ZPF, jedná se však o půdy produkčně 
podprůměrné a málo významné. 

Zastavené území městyse disponuje velkou rezervou nezastavěných pozemků nebo pozemků 
nevhodně zastavěných. 

Je nezbytné zachovat stávající urbanistické a architektonické hodnoty, které spočívají např. 
v rozptýlené historické zástavbě chalupami v okrajové části obce. 

Z pohledu cenných krajinných charakteristik je rovněž nutno dbát na ochranu dochovaných 
krajinných hodnot – historické cesty, stromořadí a aleje, významné pohledové osy, průhledy, 
přírodní dominanty a také drobné a historicky či kulturně cenné stavby v krajině, které určují 
jedinečnost a krajinný ráz místa v podhůří Krkonoš. 

Území městyse Mladé Buky je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, územím s archeologickými nálezy. 

Současným generelním problémem je zadržování vody v krajině. V rámci ÚP jsou vytvořeny 
podmínky pro zlepšení přirozených retenčních schopností území. Zajištění odtokových poměrů 
je mmj. řízeno Návrhem ÚP v rámci stanovení intenzity zastavění budoucích stavebních 
pozemků v rámci ploch s rozdílným funkčním využitím. 

Problematické jevy v území může představovat rovněž vodní či větrná eroze. Při konkretizaci 
jednotlivých záměrů a uplatnění jednotlivých návrhových ploch je třeba dbát na minimalizaci 
eroze v dotčeném území.  V rámci ÚP jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj možností  
k realizaci protierozních opatření, především v rámci návrhových ploch změn v krajině. 

V řešeném území se nenachází významnější zdroj znečištění ovzduší. Místní přízemní znečištění 
zvyšuje automobilová doprava emisemi výfukových plynů a prašností. 

Území je ohroženo emisemi hluku a látek znečišťujících ovzduší z dopravy na komunikaci I/14, 
která je vedena zastavěným územím. Chybí vhodná opatření pro zajištění stávající  
i budoucí zástavby před nepříznivými účinky hlukových a prašných emisí a pro zajištění 
bezpečnosti obyvatel. 

Území se potýká s nevhodným parkováním podél místních obslužných komunikací. V ÚP je 
navržena nová plocha dopravní infrastruktury pro dopravu v klidu – DS2, v rámci plochy Z29. 

Vzhledem k rekreačnímu a volnočasovému využívání území je nedostatečně řešena koncepce 
cyklodopravy a rovněž forma agroturistiky, či pěších tras. 

Co se týče sociodemografických podmínek, je v obci patrný trend stárnutí a městys trápí relativně 
malá atraktivita z hlediska potenciálu trvale žijícího obyvatelstva. V rámci ÚP jsou navrhovány 
plochy pro rozvoj bydlení a plochy vytvářející podmínky pro rozvoj pracovních příležitostí  
a zvýšení ekonomického potenciálu obce. Rovněž jsou také vytvořeny podmínky pro rozvoj 
rekreačního a turistického potenciálu městyse. 

Environmentální, sociální a ekonomický pilíř městyse jsou na dobré úrovni. 
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6 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant ÚPD, 
včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, 
střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných.  

Na základě Zadání Návrhu Územního plánu Mladé Buky (prosinec 2017) byl společností 
SURPMO a.s., Projektové středisko Hradec Králové zpracován v listopadu 2018 Návrh 
Územního plánu Mladé Buky, který byl v únoru 2020 a v březnu 2021 upraven – plochy Z7 
(RN), Z15, Z16 a Z18 až Z20 (SR) byly vypuštěny, plocha Z13 (SR) zmenšena, plochy Z30 
(SR) a K1 (RN) nově vymezeny (K1 v rozsahu a umístění vypuštěné plochy Z7). Dále došlo 
k nepatrnému zmenšení plochy Z11 (SM) a podmínění dalších ploch územní studií, a to ploch 
Z25 a Z26 (obě VD).  

Předmětem předkládané aktualizace hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí je 
Návrh Územního plánu Mladé Buky (SURPMO a.s., Hradec Králové, leden 2022), který byl 
upraven na základě pokynů pořizovatele pro veřejné projednání. K úpravě došlo na základě 
vyhodnocení výsledků opakovaného společného projednání s dotčenými orgány (květen 2021). 

Po novém společném jednání se vypouští plochy Z5, Z13, Z14 a K1. Dochází k úpravám 
ploch Z1 a Z30 a mění se způsob využití ploch Z25 a Z26. 

 

Územní plán Mladé Buky byl přezkoumán i ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 
(RURÚ) obsaženému v ÚAP ORP Trutnov. V době zpracování Návrhu ke společnému jednání 
byla k dispozici 4. úplná aktualizace ÚAP ORP Trutnov 2016. Z ÚAP byly do ÚP Mladé Buky 
převzaty zejména limity využití území a hodnoty, které byly při návrhu ÚP respektovány. 

Obec Mladé Buky má celkově pozitivně hodnocené všechny tři pilíře udržitelného rozvoje území 
environmentální, ekonomický i sociodemografický. 

Cílem této kapitoly je identifikovat ty oblasti životního prostředí, které mohou být realizací 
posuzovaného Návrhu ÚP ovlivněny.  

Realizace Návrhu ÚP tvoří z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí tzv. aktivní variantu, 
která se může určitým způsobem projevit na složkách životního prostředí. Není možné při 
současné míře neznalosti jednotlivých záměrů umístěných ve funkčních plochách kvalifikovaně 
vyhodnotit konkrétní vlivy na životní prostředí. Proto jsou v této kapitole hodnoceny vlivy 
vymezených ploch v rámci jejich regulativů na referenční cíle životního prostředí, které mohou 
potenciálně nastat za určitých podmínek realizace. Níže uvedené vyhodnocení tedy odpovídá 
potenciálním vlivům, které zahrnují danou míru neurčitosti. Při hodnocení byl využit princip 
předběžné opatrnosti, bylo tedy přihlédnuto k „nejhoršímu možnému scénáři“, který by mohl 
nastat potenciální realizací záměrů dle regulativů navrhovaných pro danou plochu. 

Návrh ÚP byl podrobně řešen a průběžně konzultován a korigován s ohledem na všechny známé 
limity území - přírodní, technické atp. - proto je k posouzení předložena pouze jedna 
optimalizovaná varianta, která reflektuje všechny stávající limity území  
a zohledňuje současný stav životního prostředí se zřetelem především na ochranu ZCHÚ, lokalit 
Natura 2000, skladebných prvků ÚSES, CHOPAV, ZPF či krajinný ráz.  

V předkládané variantě jsou nové plochy navrhovány tak, aby jejich přínos a pozitivní vliv pro 
městys převážil případné negativní vlivy na životní prostředí předmětných katastrálních území. 
Jako druhé variantní řešení je brána nulová varianta, kdy nedojde k realizaci ÚP. 
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Základní hodnocení je provedeno tabulkovým systémem, kdy stejné nebo obdobné návrhové 
plochy jsou hodnoceny stejně. 

Možnosti hodnocení: 

Vliv – pozitivní (+), negativní (-), neutrální (0) 

Stav vlivu – přechodný (P), trvalý (T) 

Významnost vlivu – nevýznamný (0), málo významný (*), středně významný (**), velmi 
významný (***) 

Kumulace – ano (A), ne (N), jen pro některou z návrhových ploch (A/N) 

 

6.1 Vlivy na ovzduší a klima 

Zájmové území městyse Mladé Buky nepředstavuje území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Imisní 
situace je dána místními zdroji znečištění ovzduší, kterými jsou zejména doprava. Na celkové 
imisní situaci se do velké míry podílí i transport látek znečišťujících ovzduší ze širšího okolí.  

Významným zdrojem znečištění ovzduší, především z hlediska přízemního znečištění ovzduší, 
v tzv. dýchací zóně, je vytápění domácností.  

ÚP vymezuje plochy pro rodinné bydlení, bydlení v bytových domech, plochu občanské 
vybavenosti, plochy výroby a plochy dopravní infrastruktury, které mohou zakládat rámec pro 
vznik nových zdrojů znečištění ovzduší.  

Zároveň umožňuje realizaci zeleně a výsadbu dřevin v rámci rozšiřování sídelní zeleně 
v plochách s rozdílným funkčním využitím, které ke kvalitě ovzduší přispívají jednoznačně 
pozitivně.  

PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Z1 Hertvíkovice   -* T -* A 

Z2 Hertvíkovice   -* T -* A 

Z3* Hertvíkovice   -* T -* A 

Z4* Hertvíkovice   -* T -* A 

Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru – RN 

Z6 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  - OM 

Z8 Mladé Buky   -* T -* A 

Z9 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst - SC 

Z10 Mladé Buky   -* T -* A 
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PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

P1    -* T -* A 

Plochy smíšené obytné – městské - SM 

     Z11 Mladé Buky   -* T -* A 

     Z12 Kalná Voda   -* T -* A 

Z25 Mladé Buky   -* T -* A 

Z26 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy smíšené obytné - rekreační - SR 

Z17 Mladé Buky   -* T -* A 

Z21 Kalná Voda   -* T -* A 

Z22 Kalná Voda   -* T -* A 

Z23 Kalná Voda   -* T -* A 

Z30 Kalná Voda   -* T -* A 

Plochy občanského vybavení se specifickým využitím - OX 

Z24 Hertvíkovice   -* T -* A 

Plocha výroby a skladování – drobná řemeslná výroba - VD 

Z27 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy smíšené výrobní - VS 

Z28 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2 

Z29 Mladé Buky   -* T -* A 

Nulová varianta 0 T 0  

 

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů: 

Plochy pro bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV 

Zastavitelné plochy pro bydlení Z1 – Z4 jsou navrženy v k.ú. Hertvíkovice pro bydlení 
v rodinných domech. V ploše Z4* je navrženo bydlení v bytových domech. Ve všech plochách 
kromě Z1 je také přípustná rodinná rekreace. Zastavitelné plochy pro bydlení jsou navrženy 
v návaznosti na již zastavěnou část obce.   

Z hlediska těchto návrhových ploch, jejichž hlavní využití spočívá ve funkci bydlení, lze jejich 
uplatněním očekávat vytvoření podmínek pro realizaci nových zdrojů znečištění ovzduší (domácí 
topeniště, spalovací zdroje), které by mohly znamenat mírný negativní příspěvek ke stávající 
kvalitě ovzduší v obci. Dalším zdrojem znečišťujících látek může být také související doprava. 
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Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru – RN 

V k.ú. Mladé Buky je navržena plocha rekreace Z6. Plocha je vymezena v návaznosti na 
rekreační areál s cílem vytvoření podmínek pro případný rozvoj aktivit, které umožňují 
podmínky vyplývající ze zařazení plochy do rekreace na plochách přírodního charakteru, 
v souladu s předchozí ÚPD, za podmínky, že využití území nezasáhne do nivy potoka. Jejím 
uplatněním lze očekávat vytvoření podmínek pro realizaci nových zdrojů znečištění ovzduší 
(topeniště, spalovací zdroje), které by mohly znamenat mírný negativní příspěvek ke stávající 
kvalitě ovzduší v obci. Dalším zdrojem znečišťujících látek může být také související doprava. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM  

V k.ú. Mladé Buky jsou navrženy plochy Z8 a Z9 pro občanské vybavení, především 
v souvislosti s posílením možností a nabídky území v rámci cestovního ruchu, pro rozvoj 
různých forem vybavenosti území místního i nadmístního významu jak charakteru veřejné 
infrastruktury, tak komerčních zařízení i s možným rozvojem vhodných forem bydlení 
městského charakteru (vazba na plochy smíšené obytné – městské) využívající výhodného 
dopravního napojení, dobré dopravní dostupnosti (silniční i železniční) a blízkosti města 
Svoboda nad Úpou. 

Jejich uplatněním lze očekávat vytvoření podmínek pro realizaci nových zdrojů znečištění 
ovzduší (topeniště, spalovací zdroje), které by mohly znamenat mírný negativní příspěvek ke 
stávající kvalitě ovzduší v obci. Mírný negativní vliv na stávající kvalitu ovzduší může 
představovat dopravní obslužnost území. 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst – SC 

Plocha Z 10 je navržena v k.ú. Mladé Buky k rozvoji bydlení, veřejných prostranství a sídelní 
zeleně. Z hlediska této návrhové plochy, jejíž hlavní využití spočívá ve funkci bydlení, lze jejím 
uplatněním očekávat vytvoření podmínek pro realizaci nových zdrojů znečištění ovzduší (domácí 
topeniště, spalovací zdroje), které by mohly znamenat mírný negativní příspěvek ke stávající 
kvalitě ovzduší v obci. Dalším zdrojem znečišťujících látek může být také související doprava. 

Plochy smíšené obytné – městské – SM 

Plochy Z11, Z12, Z25 a Z26 v k.ú. Mladé Buky a k.ú. Kalná Voda, jsou navrženy pro bydlení, 
veřejná prostranství, drobné chovatelství a pěstitelství, drobné a řemeslné výroby, sídelní zeleně. 
Z hlediska těchto návrhových ploch, jejichž hlavní využití spočívá ve funkci bydlení, lze jejich 
uplatněním očekávat vytvoření podmínek pro realizaci nových zdrojů znečištění ovzduší (domácí 
topeniště, spalovací zdroje), které by mohly znamenat mírný negativní příspěvek ke stávající 
kvalitě ovzduší v obci. Dalším zdrojem znečišťujících látek může být také související doprava. 

Plochy smíšené obytné – rekreační – SR 

Plocha Z17 v k.ú. Mladé Buky, plochy Z21 – Z23 a plocha Z30 v k.ú. Kalná Voda k bydlení, 
rodinné rekreaci, veřejným prostranstvím, drobnému chovatelství a pěstitelství.  

Z hlediska těchto návrhových ploch, jejichž hlavní využití spočívá ve funkci bydlení, lze jejich 
uplatněním očekávat vytvoření podmínek pro realizaci nových zdrojů znečištění ovzduší (domácí 
topeniště, spalovací zdroje), které by mohly znamenat mírný negativní příspěvek ke stávající 
kvalitě ovzduší v obci. Dalším zdrojem znečišťujících látek může být také související doprava. 
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Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím – OX 

Plocha Z24 je navržena pro možnost realizace záměru vlastníka vytvořit místo pro uctění 
památky Václava Havla charakteru menšího společenského centra (při respektování podmínek 
stanovených v zájmu ochrany přírody). Umístěním stavebního objektu v této ploše mohou 
vznikat nové zdroje znečištění ovzduší, především vlivem související dopravy a také vytápění. 

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD 

Plocha výroby Z27 je navržena v k.ú. Mladé Buky a rozvíjí podmínky pro podporu výroby 
charakteru drobné a řemeslné dle požadavku městyse vytvořit územní podmínky pro realizaci 
výrobních aktivit tohoto charakteru (bez negativních vlivů na sousední plochy). Vzhledem 
k hlavnímu a přípustnému využití ploch může představovat rámec pro vznik nových zdrojů 
znečištění ovzduší, a to jak v rámci dopravní obslužnosti ploch, tak v rámci možnosti vzniku 
nových zdrojů znečištění ovzduší souvisejících s technologií výroby.  

Plochy smíšené výrobní – VS 

Plocha Z28 je navržena v k.ú. Mladé Buky k výrobě a skladování, či občanskému vybavení. 
Vzhledem k hlavnímu a přípustnému využití plochy může představovat rámec pro vznik nových 
zdrojů znečištění ovzduší, a to jak v rámci dopravní obslužnosti plochy, tak v rámci možnosti 
vzniku nových zdrojů znečištění ovzduší souvisejících s technologií výroby.  

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2 

ÚP vymezuje pro dopravní infrastrukturu – silniční (DS2) plochu Z 29 pro parkování při 
železniční stanici a sportovním areálu. Plocha parkoviště bude zdrojem emisí ze spalovacích 
motorů vozidel. 

  

Z hlediska vlivů na ovzduší se předkládané plochy ÚP jeví celkově jako přijatelné.  

 

6.2. Vlivy na krajinný ráz 

Předmětný Návrh ÚP vychází ze stávající urbanistické koncepce obce a navazuje na současnou 
urbanistickou kompozici a architektonickou strukturu území. Stávající urbanistická koncepce je 
v rámci ÚP rozvíjena především funkcí bydlení, plochami občanského vybavení, plochami 
rekreace, plochami výroby a plochami dopravní infrastruktury. 

Urbanistický návrh je koordinován s územními plány sousedních obcí a v souladu s úkoly a cíli 
územního plánování. 

Jedním z výchozích principů územního plánu je přitom maximálně harmonický soulad obce  
a jeho přírodního zázemí. 

Historicky vzniklé uspořádání krajiny na území městyse je v ÚP zachováno a dále rozvíjeno 
v nezastavěném území především lesní a nelesní zelení, případně jinými funkcemi dle § 18 odst. 
5 STZ jako součást oblastí krajinného rázu 1 – Krkonoše a 3 – Podkrkonoší.  

Na území městyse bude uspořádání krajiny rozvíjeno jako krajina lesní a lesozemědělská. 
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Na podporu stanovené urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny  
a pro podporu ochrany a rozvoje hodnot území ÚP stanovuje pro plochy změn podmínky 
prostorového uspořádání ploch (pro plochy DS2 se nestanovují) – viz dále k jednotlivým 
plochám změn. 

Dále jsou stanoveny základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- záměry na provedení změn v území budou respektovat charakter a strukturu současné 
okolní zástavby a harmonické měřítko  

- v plochách přiléhajících k vodním tokům navazovat přímo na okraj toku zelení 

- vedení technické infrastruktury umísťovat přednostně pod zem 

- v ZÚ a v zastavitelných plochách na budovách připustit umísťování systémů 
využívajících sluneční energii 

-   v ploše Z24 (OX) nepřipustit oplocení 

- zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně 

- doplnit liniovou zeleň podél komunikací v ZÚ a zastavitelných plochách 

- v nezastavěném území nepřipustit umísťování zařízení pro reklamu 

V plochách s různým funkčním využitím je umožněn rozvoj sídelní zeleně. 

PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Z1 Hertvíkovice 0 T 0 A 

Z2 Hertvíkovice 0 T 0 A 

Z3* Hertvíkovice 0 T 0 A 

Z4* Hertvíkovice 0 T 0 A 

Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru – RN 

Z6 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  - OM 

Z8 Mladé Buky   -* T -* A 

Z9 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst – SC 

Z10 Mladé Buky 0 T 0 A 

P1  0 T 0 A 

Plochy smíšené obytné – městské – SM 

     Z11 Mladé Buky 0 T 0 A 

     Z12 Kalná Voda 0 T 0 A 

Z25 Mladé Buky 0 T 0 A 
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PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Z26 Mladé Buky 0 T 0 A 

Plochy smíšené obytné - rekreační – SR 

Z17 Mladé Buky 0 T 0 A 

Z21 Kalná Voda 0 T 0 A 

Z22 Kalná Voda 0 T 0 A 

Z23 Kalná Voda 0 T 0 A 

Z30 Kalná Voda   -* T -* A 

Plochy občanského vybavení se specifickým využitím – OX 

Z24 Hertvíkovice   -* T -* A 

Plocha výroby a skladování – drobná řemeslná výroba – VD 

Z27 Mladé Buky 0 T 0 A 

Plochy smíšené výrobní – VS 

Z28 Mladé Buky 0 T 0 A 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2 

Z29 Mladé Buky 0 T 0 A 

Nulová varianta 0 T 0  

 

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů: 

Plochy pro bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV 

Zastavitelné plochy pro bydlení Z1 – Z4 jsou navrženy v k.ú. Hertvíkovice pro bydlení 
v rodinných domech. Využití plochy Z1 je podmíněno zpracováním územní studie. Plocha Z1 je 
vymezena s cílem podpory ploch pro rozvoj bydlení v západní části Hertvíkovic ve vazbě na 
stabilizované plochy téhož způsobu využití, v souladu s předchozí ÚPD, v rozsahu zmenšeném 
o plochu NSpvo (při východním okraji) z důvodu zájmů ochrany přírody. Plocha Z2 je vymezena 
pro bydlení venkovského typu s cílem zacelení proluky. Plocha Z3* je vymezena ve vazbě na 
stabilizované plochy obdobného způsobu využití. 

V ploše Z4* je navrženo bydlení v bytových domech. Ve všech plochách kromě Z1 je také 
přípustná rodinná rekreace. Plochy jsou situovány na okraji zastavěného území obce 
Hertvíkovice, ve vazbě na stabilizované plochy obdobného využití. Výšková regulace zástavby 
– respektovat nejvyšší hladinu současné okolní zástavby, rozmezí výměry – 800 až 3.000 m2, 
intenzita využití – max. 40 %. Jsou stanoveny podmínky ochrany krajinného rázu, prostorové 
regulace přípustné výstavby a intenzita zastavění pozemků. Za uvedených podmínek, vzhledem 
k rozvojovým potřebám obce a souladu s předchozí ÚPD je vliv na krajinný ráz přijatelný. 

 

 



ÚZEMNÍ PLÁN MLADÉ BUKY 

hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území 

AKTUALIZACE 

 

77 

 

Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru – RN 

V k.ú. Mladé Buky je navržena plocha rekreace Z6, která je vymezena v návaznosti na rekreační 
areál s cílem vytvoření podmínek pro případný rozvoj aktivit, v souladu s předchozí ÚPD. 
Výšková regulace zástavby – max. 5 m, intenzita využití – max. 1 %. 

Plocha Z6 je vymezena v návaznosti stávající rekreační areál Sejfy, podmínkou je, že využití 
plochy nezasáhne do nivy potoka. Vliv na krajinný ráz dotčeného území je mírně negativní. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM  

V k.ú. Mladé Buky jsou navrženy plochy Z8 a Z9 pro občanské vybavení, především 
v souvislosti s posílením možností a nabídky území v rámci cestovního ruchu, a to pro rozvoj 
různých forem vybavenosti území místního i nadmístního významu jak charakteru veřejné 
infrastruktury, tak komerčních zařízení i s možným rozvojem vhodných forem bydlení 
městského charakteru (vazba na plochy smíšené obytné – městské) využívající výhodného 
dopravního napojení, dobré dopravní dostupnosti (silniční i železniční) a blízkosti města 
Svoboda nad Úpou. 

Výšková regulace zástavby – max. 12 m, intenzita využití – max. 70 %. Plochy se nacházejí 
podél silniční komunikace Trutnov – Pec pod Sněžkou a železnice. Jejich vliv na krajinnou 
kompozici území může být vnímán jako mírně negativní. Využití těchto ploch je podmíněno 
zpracováním Územní studie. 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst – SC 

Plocha Z 10 je navržena v k.ú. Mladé Buky k rozvoji bydlení, veřejných prostranství a sídelní 
zeleně. Je vymezena v centrálním prostoru městyse, který má charakter neúčelně využívané 
rozsáhlé proluky, ve vazbě na stabilizované plochy téhož způsobu využití, v souladu s předchozí 
ÚPD . 

Výšková regulace zástavby – max. 15 m, intenzita využití – max. 70 %. Plocha se nachází uvnitř 
zastavěného území, stejně jako plocha přestavby P1. Využití území plochy Z10 je podmíněno 
zpracováním ÚS, která zahrnuje i plochu přiléhající k jihovýchodnímu okraji plochy a tvořící 
přechodový článek k ploše přestavby P1 pro shodný způsob využití a dále zahrnuje rozšíření  
o pruh území přiléhající k silnici I/14, a to z důvodu komplexního řešení celého prostoru včetně 
systému sídelní zeleně, a to jak charakteru veřejné zeleně na veřejných prostranstvích, tak 
charakteru zeleně ochranné a izolační při silnici I/14. Případný vliv na krajinný ráz je vzhledem 
k situování plochy méně významný. Naopak může dojít k příznivému dotvoření celkové 
kompozice městyse. 

Plochy smíšené obytné – městské – SM 

Plochy Z11, Z12, Z25 a Z26 v k.ú. Mladé Buky a k.ú. Kalná Voda, jsou navrženy pro bydlení, 
veřejná prostranství, drobné chovatelství a pěstitelství, sídelní zeleň. Jsou situovány v návaznosti 
na zastavěné území. Plocha Z11 je vymezena s cílem zacelení proluky, její využití je podmíněno 
zpracováním ÚS. Plochy jsou vymezeny v souladu s předchozí ÚPD. Rozhodování v plochách 
Z25 a Z26 je podmíněno taktéž zpracováním ÚS. Výšková regulace zástavby – respektovat 
nejvyšší hladinu současné okolní zástavby, intenzita využití – max. 70 %. Případné vlivy na 
krajinný ráz těchto ploch jsou přijatelné. 
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Plochy smíšené obytné – rekreační – SR 

Plocha Z17 je navržena v k.ú. Mladé Buky, plochy Z21 – Z23 a plocha Z30 v k.ú. Kalná Voda 
k bydlení, rodinné rekreaci, veřejným prostranstvím, drobnému chovatelství a pěstitelství. 
Výšková regulace zástavby – respektovat nejvyšší hladinu současné okolní zástavby, intenzita 
využití – max. 30 %. 

Plocha Z17 je navržena v návaznosti na zástavbu obce Mladé Buky, prakticky v proluce. 

Plochy Z21, Z22 a Z23 navazují na zastavěné území obce. Plochy jsou vymezeny pro rozvoj 
rekreačně obytného zázemí, v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha Z30 navazuje na stabilizovanou plochu s obdobným způsobem využití. Je vymezena pro 
rozvoj rekreačně obytného zázemí, v návaznosti na stabilizované plochy téhož způsobu využití 
a na areál zimních sportů. 

Případné vlivy na krajinný ráz se jeví jako přijatelné. 

Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím – OX 

Plocha Z24 je navržena k rozvoji občanského vybavení obce, rovněž v souvislosti se službami 
týkajícími se cestovního ruchu v území a zvýšení atraktivity Mladých Buků s ohledem na 
společenskohistorickou významnost území. V této ploše je plánována rovněž realizace záměrů, 
které souvisí s uctěním památky Václava Havla. Plocha leží v blízkosti silniční komunikace 
spojující osadu Hrádeček s obcí Mladé Buky. Pozemek je značně svažitý, travní porosty jsou 
koseny. Návrhová plocha leží v územní kolizi s Přírodním parkem Hrádeček, který byl vyhlášen 
z důvodu členitého reliéfu Mladobucké vrchoviny s Vlčími skalami. A kvůli rozsáhlým 
přirozeným porostům bučin s charakteristickou flórou. Vzhledem k přírodně cenným krajinným 
charakteristikám lze očekávat negativní vliv na krajinný ráz dotčeného území. Výšková regulace 
zástavby je Návrhem ÚP stanovena – max. 5 m, rozmezí výměry – 7.500 – 14.849 m2, intenzita 
využití – max. 5 %. Nepřipouští se oplocení této plochy. 

K minimalizaci dopadů této plochy na krajinný ráz (a další přírodně cenné charakteristiky) je 
žádoucí umístit stavební objekt do jižní části pozemku v návaznosti na zastavěné území. 
Umístění stavby do jižní části plochy by mělo být podmínkou pro navazující řízení (územní řízení 
a další). 

Za dodržení uvedených podmínek a opatření k minimalizaci vlivů, lze považovat případné 
dopady na krajinný ráz za přijatelné. 

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD 

Plocha výroby Z27 je navržena v k.ú. Mladé Buky a rozvíjí podmínky pro výrobu nesnižující 
kvalitu ploch v okolí. Výšková regulace zástavby – respektovat nejvyšší hladinu současné okolní 
zástavby, intenzita využití – max. 60 %. Plocha je situována v přímé návaznosti na již zastavěné 
území, v souladu s předchozí ÚPD. 

Plochy smíšené výrobní – VS 

Plocha Z28 je navržena v k.ú. Mladé Buky k výrobě a skladování, či občanskému vybavení.  
Výšková regulace zástavby – respektovat nejvyšší hladinu současné okolní zástavby, intenzita 
využití – max. 70 %.  
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Plocha je vymezena ve vazbě na stabilizované plochy téhož způsobu využití jak na území 
městyse, tak ve vazbě na sousední město Svobodu nad Úpou, v souladu s předchozí ÚPD s cílem 
doplnění proluky pro shodný charakter výroby, využívající stabilizovaného dopravního napojení. 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2 

ÚP vymezuje pro dopravní infrastrukturu – silniční (DS2) plochu Z29 pro parkování při 
železniční stanici a sportovním areálu.  
 
V souvislosti s realizací návrhových ploch se předkládaná koncepce ÚP jeví jako přijatelná.  

 

6.3 Vlivy na ZCHÚ 

Na území městyse Mladé Buky se nachází ZCHÚ, dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. Severní část území leží přímo v Krkonošském národním parku. Část 
území pak v jeho ochranném pásmu. Do řešeného území zasahují také dvě přírodní památky 
Sklenářovické údolí a Luční potok. 

 

PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Z1 Hertvíkovice   -* T -* A 

Z2 Hertvíkovice   -* T -* A 

Z3* Hertvíkovice   0 T 0 A 

Z4* Hertvíkovice   -* T -* A 

Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru – RN 

Z6 Mladé Buky   0 T 0 A 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  - OM 

Z8 Mladé Buky   -* T -* A 

Z9 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst - SC 

Z10 Mladé Buky   0 T 0 A 

P1    0 T 0 A 

Plochy smíšené obytné – městské - SM 

     Z11 Mladé Buky   0 T 0 A 

     Z12 Kalná Voda   0 T 0 A 

Z25 Mladé Buky   -* T -* A 

Z26 Mladé Buky   -* T -* A 
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PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plochy smíšené obytné - rekreační - SR 

Z17 Mladé Buky   -* T -* A 

Z21 Kalná Voda   0 T 0 A 

Z22 Kalná Voda   0 T 0 A 

Z23 Kalná Voda   0 T 0 A 

Z30 Kalná Voda   -* T -* A 

Plochy občanského vybavení se specifickým využitím - OX 

Z24 Hertvíkovice   0 T 0 A 

Plocha výroby a skladování – drobná řemeslná výroba - VD 

Z27 Mladé Buky   0 T 0 A 

Plochy smíšené výrobní - VS 

Z28 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2 

Z29 Mladé Buky   -* T -* A 

Nulová varianta 0 T 0  

 

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů: 

Plochy pro bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV 

Zastavitelné plochy pro bydlení Z1 – Z4 jsou navrženy v k.ú. Hertvíkovice pro bydlení 
v rodinných domech. V ploše Z4* je navrženo bydlení v bytových domech. Ve všech plochách 
kromě Z1 je také přípustná rodinná rekreace. Plochy se nachází v návaznosti na již zastavěné 
území městyse. Nezasahují ani do II. či III. zóny ochrany KRNAP. Plochy Z1, Z2 a Z4 leží v jeho 
ochranném pásmu. 

Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru – RN 

V k.ú. Mladé Buky je v návaznosti na rekreační areál navržena plocha rekreace Z6. Plocha Z6 se 
nachází ve III. zóně KRNAP. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM  

V k.ú. Mladé Buky jsou navrženy plochy Z8 a Z9 pro občanské vybavení, především 
v souvislosti s posílením možností a nabídky území v rámci cestovního ruchu. Plochy jsou 
situovány v ochranném pásmu KRNAP. 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst – SC 

Plocha Z 10 je navržena v k.ú. Mladé Buky k rozvoji bydlení, veřejných prostranství a sídelní 
zeleně. Leží mimo ochranné pásmo KRNAP.  
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Plochy smíšené obytné – městské – SM 

Plochy Z11, Z12, Z25 a Z26 v k.ú. Mladé Buky a k.ú. Kalná Voda, jsou navrženy pro bydlení, 
veřejná prostranství, drobné chovatelství a pěstitelství, sídelní zeleň. Plochy Z11 a Z12 leží mimo 
ochranné pásmo KRNAP. Plochy Z25 a Z26 leží v ochranném pásmu KRNAP. 

Plochy smíšené obytné – rekreační – SR 

Je navržena plocha Z17 v k.ú. Mladé Buky, dále plochy Z21 – Z23 a plocha Z30 v k.ú. Kalná 
Voda k bydlení, rodinné rekreaci, veřejným prostranstvím, drobnému chovatelství a pěstitelství. 
Plocha Z17 je situována do ochranného pásma KRNAP. 

Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím – OX 

Plocha Z24 je navržena k rozvoji občanského vybavení obce, rovněž v souvislosti se službami 
týkajícími se cestovního ruchu v území a zvýšení atraktivity Mladých Buků s ohledem na 
společenskohistorickou významnost území. V této ploše je plánována rovněž realizace záměrů, 
které souvisí s uctěním památky Václava Havla. Plocha je situována mimo ZCHÚ. 

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD 

Plocha výroby Z27 je navržena v k.ú. Mladé Buky a rozvíjí podmínky pro výrobu nesnižující 
kvalitu ploch v okolí. Leží mimo ochranné pásmo KRNAP. 

Plochy smíšené výrobní – VS 

Plocha Z28 je navržena v k.ú. Mladé Buky k výrobě a skladování, či občanskému vybavení. Je 
situována do ochranného pásma KRNAP. 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2 

ÚP vymezuje pro dopravní infrastrukturu – silniční (DS2) plochu Z 29 pro parkování při 
železniční stanici a sportovním areálu. Je umístěna do ochranného pásma KRNAP. 

 

Žádná z návrhových ploch neleží v územní kolizi s přírodními památkami Sklenářovické 
údolí a Luční potok v Podkrkonoší. 

Vzhledem k charakteru a stanovenému funkčnímu využití nově vymezených zastavitelných 
ploch, vzhledem k situování městyse v KRNAP a jeho současným potřebám rozvoje, lze 
očekávané vlivy na ZCHÚ označit za přijatelné. 

 

6.4 Vlivy na lokality Natura 2000 

Do správního území městyse Mladé Buky zasahují tři evropsky významné lokality (EVL 
Krkonoše, EVL Hrádeček a EVL Luční potok v Podkrkonoší) a jedna ptačí oblast (PO 
Krkonoše). 

S ohledem na umístění ploch a charakter záměrů nedojde k ovlivnění předmětů ochrany v jiných 
lokalitách soustavy Natura 2000.  
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Pro návrh územního plánu Mladé Buky (SURPMO a.s., Hradec Králové, říjen 2018) bylo 
zpracováno Posouzení vlivů koncepce na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 
2000 jako součást Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí, ve znění zákona  
č. 93/2004 Sb. Předmětem posouzení je návrh územního plánu Mladé Buky (SURPMO a.s., 
Hradec Králové, říjen 2018).  

Důvodem pro zadání hodnocení byla skutečnost, že oba orgány ochrany přírody podle ust.  
§ 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon) nevyloučily, že předložený návrh ÚP Mladé Buky může mít významný vliv na 
příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Konkrétně se jedná 
o stanovisko Správy Krkonošského národního parku zn. KRNAP 07792/2017 ze dne 21.9.2017, 
viz příloha 1, a stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK 
24426/ZP/2016 ze dne 22.7.2016. 

Na základě požadavků na změny po Společném jednání byl upraven Návrh ÚP Mladé Buky 
(SURPMO, únor 2020) a rovněž bylo adekvátně upraveno Posouzení vlivů koncepce na 
předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000 (březen 2020). 

A dále Úprava Posouzení koncepce na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 
2000 (Háková; leden 2021) reagující na Návrh ÚP Mladé Buky (SURPMO, leden 2021), který 
zahrnuje další dílčí úpravy před novým společným jednáním. 

Dle pokynů po Společném jednání byla následně zpracována Úprava Posouzení koncepce na 
předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000 (Háková; březen 2021). 

A dále byla zpracována Aktualizace Posouzení koncepce na předměty ochrany a celistvost lokalit 
soustavy Natura 2000 (Háková; leden 2022) po úpravách Návrhu ÚP před veřejným 
projednáním. 

PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Z1 Hertvíkovice   -* T -* A 

Z2 Hertvíkovice   -* T -* A 

Z3* Hertvíkovice   -* T -* A 

Z4* Hertvíkovice   -* T -* A 

Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru – RN 

Z6 Mladé Buky 0 T 0 A 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  - OM 

Z8 Mladé Buky 0 T 0 A 

Z9 Mladé Buky 0 T 0 A 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst - SC 

Z10 Mladé Buky 0 T 0 A 
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PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

P1  0 T 0 A 

Plochy smíšené obytné – městské - SM 

     Z11 Mladé Buky 0 T 0 A 

     Z12 Kalná Voda 0 T 0 A 

Z25 Mladé Buky 0 T 0 A 

Z26 Mladé Buky 0 T 0 A 

Plochy smíšené obytné - rekreační - SR 

Z17 Mladé Buky   -* T -* A 

Z21 Kalná Voda 0 T 0 A 

Z22 Kalná Voda 0 T 0 A 

Z23 Kalná Voda 0 T 0 A 

Z30 Kalná Voda 0 T 0 A 

Plochy občanského vybavení se specifickým využitím - OX 

Z24 Hertvíkovice   -* T -* A 

Plocha výroby a skladování – drobná řemeslná výroba - VD 

Z27 Mladé Buky 0 T 0 A 

Plochy smíšené výrobní - VS 

Z28 Mladé Buky 0 T 0 A 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2 

Z29 Mladé Buky 0 T 0 A 

Nulová varianta 0 T 0  

 

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů: 

Plochy pro bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV 

Zastavitelné plochy pro bydlení Z1 – Z4 jsou navrženy v k.ú. Hertvíkovice pro bydlení 
v rodinných domech. V ploše Z4* je navrženo bydlení v bytových domech. Ve všech plochách 
kromě Z1 je také přípustná rodinná rekreace. Plochy Z1 a Z4* se nachází v EVL Krkonoše, vliv 
na předměty ochrany EVL Krkonoše byl vyloučen. U všech ploch není možné vyloučit vliv na 
populaci raka kamenáče, který je předmětem ochrany v EVL Luční potok v Podkrkonoší. 

Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru – RN 

V k.ú. Mladé Buky je v návaznosti na stávající rekreační areál vymezena plocha rekreace Z6, 
k vytvoření podmínek pro rozvoj aktivit.  
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Plocha Z6 je vymezena v EVL Krkonoše a PO Krkonoše. Plochou budou zasaženy porosty 
vlhkomilné zarůstající louka s dominancí ostřice lesní, krabilice chlupaté, kakostu lučního, 
kopřivy dvoudomé, vrbiny obecné, pryskyřníku prudkého, pampelišky lékařské, šťovíku 
tupolistého, okraje jsou mezofilního charakteru s výskytem rozrazilu rezekvítku, kontryhele, 
vikve ptačí, zvonku rozkladitého, sedmikrásky chudobky a lipnice luční. V přímo dotčeném 
území nebylo zjištěno hnízdění, případně výskyt, žádného druhu ptáka, který patří k předmětům 
ochrany PO Krkonoše. Vliv lze vyloučit. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM  

V k.ú. Mladé Buky jsou navrženy plochy Z8 a Z9 pro občanské vybavení, především 
v souvislosti s posílením možností a nabídky území v rámci cestovního ruchu. Plochy jsou 
navrženy na území EVL Krkonoše.  

Dle vrstvy mapování biotopů a dle výsledků terénního šetření lze porost klasifikovat jako 
nepřírodní stanoviště X5 Intenzivní obhospodařovaná louka (Chytrý et al. 2010), které není 
předmětem ochrany EVL Krkonoše. Vliv lze proto vyloučit. 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst – SC 

Plocha Z 10 je navržena v k.ú. Mladé Buky k rozvoji bydlení, veřejných prostranství a sídelní 
zeleně. U plochy Z10 byl vliv na lokality Natura 2000 vyloučen. 

U plochy P1 byl vliv na lokality Natura 2000 vyloučen. 

Plochy smíšené obytné – městské – SM 

Plochy Z11 a Z12, v k.ú. Mladé Buky a k.ú. Kalná Voda, jsou navrženy pro bydlení, veřejná 
prostranství, drobné chovatelství a pěstitelství, sídelní zeleň. U těchto ploch byl negativní vliv na 
lokality Natura 2000 vyloučen. 

Plochy smíšené obytné – rekreační – SR 

Plocha Z17 je navržena na území EVL Krkonoše, při realizaci návrhové plochy dojde ke ztrátě 
přírodního stanoviště 6510 Nížinné sečené louky.  

U plochy Z30 byl vliv na lokality Natura 2000 vyloučen. 

Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím – OX 

Plocha Z24 je navržena k rozvoji občanského vybavení obce, rovněž v souvislosti se službami 
týkajícími se cestovního ruchu v území a zvýšení atraktivity Mladých Buků s ohledem na 
společenskohistorickou významnost území. V této ploše je plánována rovněž realizace záměrů, 
které souvisí s uctěním památky Václava Havla. Plocha se nachází na území EVL Hrádeček. 
Předmětem ochrany EVL Hrádeček jsou bukové porosty a vegetace vázaná na skalní výchozy, 
jejichž výskyt je doložen v bezprostředním okolí návrhové plochy.  

Realizací návrhové plochy s navrženou výstavbou dojde ke ztrátě 1,23 % z celkové rozlohy EVL 
Hrádeček. Jako významně negativní vliv lze považovat v souladu s užívaným metodickým 
přístupem (Lambrecht, Trautner 2007, Roels 2009 in Chvojková et al. 2011) snížení rozlohy 
lokality nad 1 % její rozlohy. I když nedojde k přímé ztrátě přírodního stanoviště, které je 
předmětem ochrany EVL Hrádeček, dojde ke snížení biodiverzity v rámci EVL a k izolaci její 
západní a východní části, což může narušit stávající vazby mezi lesními celky. 
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S ohledem na tuto skutečnost byly v návrhu textové části posuzovaného ÚP (SURPMO 2022) 
zapracovány podmínky pro prostorové využití návrhové plochy Z24. Míra využití předmětné 
plochy byla snížena z 10 % na max. 5 % rozlohy rozvojové plochy včetně všech zpevněných 
ploch (komunikace, parkoviště, nádvoří apod.). Rozmezí výměry bylo stanoveno tak, aby 
umožňovalo umístění pouze jedné stavby hlavní. Výšková regulace zástavby byla snížena z 
původních 9 m na max. 5 m. Oplocení plochy není přípustné. Zástavbu je nutné dále situovat do 
jižní části plochy v návaznosti na zastavěné území, viz následující obrázek.  

Obr.č. 8: Lokalizace umístění zástavby v rámci plochy Z24. 

   

 

Díky navrženým podmínkám pro prostorové využití návrhové plochy Z24 a umístění výstavby 
do jižní části, dojde k zastavění 0,06 % rozlohy EVL Hrádeček. Vliv realizace záměru tak bude 
mírně negativní.  

 
Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD 

Plochy výroby Z25 – Z27 jsou navrženy v k.ú. Mladé Buky a rozvíjí podmínky pro výrobu 
nesnižující kvalitu ploch v okolí. Plochy Z25 a Z26 jsou navrženy na území EVL Krkonoše. 
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Uplatněním funkčního využití ploch nedojde k ovlivnění předmětů ochrany EVL Krkonoše, vliv 
byl vyloučen. 

U plochy Z27 byl vliv na lokality Natura 2000 vyloučen. 

Plochy smíšené výrobní – VS 

Plocha Z28 je navržena v k.ú. Mladé Buky k výrobě a skladování, či občanskému vybavení.  

Plocha Z28 je situována na území EVL Krkonoše. Ovlivněny budou pouze porosty ruderální 
vegetace v antropogenně ovlivněném území, které nepatří k předmětům ochrany EVL a vliv byl 
proto vyloučen. 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2 

ÚP vymezuje pro dopravní infrastrukturu – silniční (DS2) plochu Z 29 pro parkování při 
železniční stanici a sportovním areálu. Plocha se nachází na území EVL Krkonoše. Dotčené 
travní porosty ani nálet dřevin nepatří k předmětům ochrany EVL Krkonoše, vliv byl proto 
vyloučen. 

Tab. č. 10: Přehled návrhových ploch, jejichž realizace negativně ovlivní předměty ochrany dotčených 
lokalit Natura 2000 s určením míry významnosti vlivů.  

 

Označení 
Způsob 
využití 

Ovlivněná lokalita N2000 
Ovlivněný předmět 

ochrany 

Vyhodnocení 
významnosti 

vlivu 

Z1 BV 
EVL Luční potok v 

Podkrkonoší 
rak kamenáč -1 

Z2 BV 
EVL Luční potok v 

Podkrkonoší 
rak kamenáč -1 

Z3* BV 
EVL Luční potok v 

Podkrkonoší 
rak kamenáč -1 

Z4* BV 
EVL Luční potok v 

Podkrkonoší 
rak kamenáč -1 

Z17 SR EVL Krkonoše 
6510 Nížinné sečené 

louky 
-1 

Z24 OX EVL Hrádeček 

8220 Chasmofytická 
vegetace silikátových 

skalnatých svahů 

9110 Bučiny asociace 
Luzulo-Fagetum 

9130 Bučiny asociace 
Asperulo-Fagetum 

-1 

 

Na základě Posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 byl u všech ploch, u 
nichž nebyl vyloučen vliv na EVL či PO, identifikován mírně negativní vliv.  
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Dále bylo konstatováno, že při realizaci záměru v rámci návrhové plochy Z24 v rozsahu 
odpovídajícím výše navrženým podmínkám lze očekávat rovněž mírný negativní vliv (původně 
identifikovaný významný negativní vliv byl eliminován upravením podmínek pro využití plochy 
a jejich zapracováním do Návrhu ÚP; tyto podmínky by měly být zohledněny a akceptovány 
v navazujících řízeních). 
DALŠÍ VYHODNOCENÍ DLE POSOUZENÍ (Háková; leden 2022): 

Kumulativní vlivy 

Vyhodnocení kumulativních vlivů na přírodní stanoviště 6510 Nížinné sečené louky v EVL 
Krkonoše bylo provedeno dle metodického postupu uvedeného v příručce k hodnocení 
významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura (Březina in Chvojková et al. 
2011). Dle tohoto pokynu jsou limitní hodnoty záborů stanoviště 6510 rozděleny na travní 
porosty kvality I a travní porosty kvality I+II (Chvojková et al. 2011). Pro každé správní území 
obcí na území EVL Krkonoše byly určeny limity záboru nelesních přírodních stanovišť, jejichž 
ztráta nebude znamenat významné kumulativní ovlivnění. Správa KRNAP eviduje již 
realizované nebo připravované záměry. K datu 10.2.2022 je dle těchto údajů možné zabrat 
plochu přírodního stanoviště 6510 o rozloze 3,57 ha kvality I+II. Při realizaci návrhové plochy 
Z17 dojde ke ztrátě 0,24 ha porostů kv. II. Realizací záměrů nebude překročena stanovená 
hodnota přípustného úbytku přírodního stanoviště 6510 ve správním území Mladé Buky. K 
významnému  kumulativnímu ovlivnění stanoviště 6510 Nížinné sečené louky v EVL 
Krkonoše nedojde. 

Další lokalitou soustavy Natura 2000, která může být ovlivněna realizací záměru, je EVL Luční 
potok v Podkrkonoší, kde je předmětem ochrany populace raka kamenáče. V povodí Lučního 
potoka je plánována výstavba v rámci těchto návrhových ploch: Z1, Z2, Z3* a Z4*. Provoz 
nových objektů bude s sebou přinášet produkci odpadních vod. Na úrovni územního plánu není 
technický způsob likvidace těchto odpadních vod řešen. V současnosti je dle Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje většina splaškových odpadních vod trvale 
bydlících obyvatel likvidována v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na zemědělské 
pozemky, u přechodně bydlících je likvidace prováděna v septicích s přepadem do povrchových 
vod nebo trativodů. Tento způsob likvidace má negativní vliv na kvalitu vody v Lučním potoce, 
což ukazují i výsledky studie, kterou zde prováděl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka Praha (Svobodová et al. 2016). Účelem studie bylo monitorovat stav populace raka 
kamenáče, chemické složení vody a detekovat hrozby a navrhnout vhodná řešení ke zlepšení 
podmínek pro jeho výskyt. Výsledkem studie je zpracování návrhu managementu v této lokalitě. 
Studie ukázala, že v Lučním potoku a jeho přítocích byly v roce 2015 a i 2016 překročeny imisní 
limity pro biologickou spotřebu kyslíku, pro amonné ionty a celkový fosfor, což je nejspíš 
způsobeno vypouštěním splaškových vod do toku. Obec plánuje vybudování kanalizace a 
připojení na ČOV Hostinné. Polycyklické aromatické uhlovodíky a ropné látky se do toku nejspíš 
dostaly při opravě asfaltové vozovky podél potoka, kterou v roce 2013 zničila povodeň. Při 
budování asfaltových komunikací a mostů by mělo být zamezeno úniku toxických PAU, hlavně 
benzoa(a)pyrenu, do toku. Jedná se o látky s karcinogenními účinky. Výrazně snížená abundance 
raka kamenáče v toku v roce 2016 může být způsobena působením těchto toxických látek. V roce 
2016 byly pozitivní nálezy pesticidů, převážně herbicidů. Vyskytly se i látky, které se používají 
jako prostředek proti zamrzání. U farmak byl pozitivní nález u nesteroidních protizánětlivých 
látek a jejich metabolitů. 
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Z pohledu ochrany přírody (včetně ochrany populací raků) je třeba dle citované studie zachovat 
alespoň současný stav EVL. Nepřípustná je jakákoliv další regulace toku i jakékoliv zásahy 
směřující ke snížení diverzity jeho koryta. Mimo intravilány obcí je třeba ponechat koryto 
samovolným přírodním procesům (včetně přirozené renaturace v minulosti upravených pasáží). 
V intravilánech je nutné alespoň zachovat v co nejvyšší míře přírodní charakter a členitost dna. 
Do budoucna je velmi důležité, aby údržba koryta ze strany správce toku probíhala maximálně 
šetrně. V případech, kdy se nelze vyhnout opevňování břehů toku (okraje komunikací, zahrad 
apod.), je třeba upřednostňovat kamenný zához před rovnaninou. Zcela nepřípustné je dláždění 
(Svobodová et al. 2016).  

Realizace návrhových ploch Z1, Z2, Z3* a Z4* nezpůsobí přímé ovlivnění koryta toku, které je 
biotopem raka kamenáče. Jako způsob likvidace splaškových vod je žádoucí upřednostnit 
napojení objektů na plánovanou kanalizační síť s odvozem splaškových vod na ČOV Hostinné. 
Další možností je realizovat bezodtoké jímky, které se budou individuálně vyvážet na centrální 
ČOV v Hostinném nebo Trutnově. Nejméně vhodné je realizovat domovní ČOV nebo septiky 
s vypouštěním předčištěných vod do vod povrchových. Je třeba kvalitu těchto vod pravidelně 
monitorovat a následně realizovat nápravná opatření. Pro plochy Z1 a Z4*, které jsou určeny pro 
rozsáhlou výstavbu a výstavbu bytových domů, nedoporučujeme realizaci domovních ČOV 
s vypouštěním vod do Lučního potoka. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace návrhových ploch 
nebude znamenat přímé ovlivnění koryta toku včetně jeho břehů, předpokládané kapacitě objektů 
realizovaných v rámci návrhových ploch, nebude jejich realizace znamenat významné 
kumulativní ovlivnění raka kamenáče v EVL Luční potok v Podkrkonoší. Při povolování staveb 
a jejich provozu je třeba důsledně dbát na nutnost vyšší účinnosti čištění splaškových vod, před 
jejich aplikací v povodí Lučního potoka. Pokud nebude sloužit k odvodu splaškových vod 
kanalizační síť, je nutné dbát zvýšené pozornosti při výstavbě domovních ČOV. Jejich 
technologie je vhodné doplnit mimo jiné o jednotku pro srážení fosforu, vhodné je také 
instalovat, zvláště pro ČOV s vyšší kapacitou, mikrosíta.  Je vhodné, aby monitoring odpadních 
vod zahrnoval i ukazatel koncentrace fosforu. Vždy je žádoucí upřednostnit pro likvidaci 
odpadních vod z nově budovaných objektů bezodtokové jímky s vyvážením na centrální ČOV a 
nikoliv domovní ČOV s vyústěním přečištěných vod do Lučního potoka, případně je vhodné 
vybudování centrální kanalizace s konečnou likvidací splaškových vod mimo území EVL Luční 
potok v Podkrkonoší. Kvalita vody v toku by se měla přibližovat stanoveným environmentálním 
cílům pro raka kamenáče. 

Dle informačního serveru EIA nejsou evidovány žádné záměry, které by v minulosti ovlivnily 
předměty ochrany EVL Hrádeček a EVL Luční potok v Podkrkonoší.   
 

Vyhodnocení příhraničních vlivů 

EVL Krkonoše a PO Krkonoše hraničí v prostoru hraničního hřebene s Polskem se dvěma 
lokalitami soustavy Natura 2000 vymezenými v Polské republice. Jedná se o Evropsky 
významnou lokalitu Karkonosze (PLH020006) a Ptačí oblast Karkonosze (PLB020007).   

Vzhledem k poloze návrhových ploch a jejich charakteru nedojde k dálkovému ovlivnění 
předmětů ochrany těchto lokalit soustavy Natura 2000.   
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Vyhodnocení vlivu na celistvost lokalit 

Realizací návrhu ÚP Mladé Buky nebude dotčena celistvost EVL Krkonoše. Návrhové plochy 
jsou maloplošné a jsou situovány ve většině případů mimo přírodní stanoviště a mimo biotopy 
druhů, které jsou předmětem ochrany. Dále nebude ovlivněna ani celistvost PO Krkonoše, 
protože většina návrhových ploch se nachází mimo území PO, případně nejsou dotčeny travní 
porosty s výskytem chřástala polního mimo území PO. Plochy jsou navrženy v dostatečné 
vzdálenosti od jeho známého výskytu.  

Realizace výstavby v k.ú. Hertvíkovice nebude v případě realizace navržených zmírňujících 
opatření pro eliminaci negativních účinků vypouštěných odpadních vod do Lučního potoku, 
znamenat významné ovlivnění celistvosti EVL Luční potok v Podkrkonoší. 

Realizací plochy Z24 v navrženém prostorovém uspořádání včetně situování zástavby v jižní 
části plochy nebude významně ovlivněna celistvost EVL Hrádeček. Díky ponechání severní části 
plochy bez zástavby nebudou významně narušeny vazby mezi oběma lesními celky, nedojde 
k významnému ovlivnění diverzity lokality ani ke zvýšení míry její fragmentace. Působení vlivů 
bude soustředěno do území, které navazuje na v současnosti již zastavěné území.   
 

Závěr (Posouzení vlivů koncepce na lokality Natura 2000; Háková; leden 2022):  

Cílem předkládané aktualizace posouzení bylo vyhodnotit vliv upraveného návrhu ÚP Mladé 
Buky na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Jako potenciálně ovlivněné 
byly určeny tyto lokality: EVL Krkonoše, EVL Luční potok v Podkrkonoší, EVL Hrádeček a PO 
Krkonoše. 

Na základě vyhodnocení bylo zjištěno, že návrh územního plánu  Mladé Buky (SURPMO, leden 
2022) nemá významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 
2000.  
 

Na základě Posouzení Natura 2000 byly upraveny podmínky využití a prostorového 
uspořádání konfliktní plochy Z24 tak, aby byla míra jejího negativního vlivu snížena.  

V souladu se závěrem Posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 (Háková; 
listopad 2018) a v návaznosti na v něm navržená minimalizační opatření, byl Návrh ÚP 
upraven (SURPMO; listopad 2018, leden 2022). 

Míra využití předmětné plochy byla snížena z 10 % na max. 5% rozlohy rozvojové plochy 
Z24, a to včetně všech zpevněných ploch (komunikace, parkoviště, nádvoří, apod.). 
Rozmezí výměry bylo stanoveno tak, aby umožňovalo umístění pouze jedné stavby hlavní. 
Výšková regulace zástavby byla snížena z původních 9 m na max. 5 m.  

Oplocení plochy nebylo připuštěno. Byly tak splněny všechny podmínky pro snížení míry 
významného ovlivnění celistvosti EVL Hrádeček, obsažené v závěrech Posouzení vlivů 
koncepce na lokality soustavy Natura 2000. Vlivy plochy Z24 jsou tedy v konečném 
důsledku za výše popsaných podmínek využití plochy vyhodnoceny jako mírně negativní.  
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Vzhledem k tomu, že míra vlivu plochy Z24 byla snížena úpravami v prostorových 
podmínkách využití a vzhledem k tomu, že u dalších rozvojových ploch, u nichž nebyl 
vyloučen negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000, byl identifikován mírně 
nepříznivý vliv, lze konstatovat, že vliv hodnocené koncepce ve znění Návrhu ÚP z ledna 
2022 na lokality Natura 2000 je mírně negativní a při rozvojových potřebách městyse 
přijatelný, za dodržení stanovených podmínek a dalších navržených opatření.   

 

6.5 Vlivy na ÚSES, migrační území 

V území městyse Mladé Buky jsou vymezeny skladebné prvky ÚSES na nadregionální  
a regionální úrovni. Kostru ekologické stability krajiny doplňují prvky na lokální úrovni (LC01 
– LC09 a LK01 – LK09).  

V rámci ÚP jsou vytvořeny podmínky pro doplnění ÚSES a posílení ekostabilizačních funkcí 
v krajině, také rozvojem možností doplnění sídelní zeleně v rámci ploch s rozdílným způsobem 
využití.  

ÚP vymezuje prvky ÚSES – nadregionální biokoridor K 28 MB, regionální biocentrum 390 
Rýchory, regionální biocentrum 1213 Bártův les, regionální biocentrum H028 Břecštejn, 
regionální biokoridor RK 722, regionální biokoridor RK H007, místní (lokální) biocentra LC01 
až LC09 a místní (lokální) biokoridory LK01 až LK09. 

Veškeré skladebné prvky ÚSES jsou funkční.  

Na plochách prvků ÚSES a v jejich blízkosti jsou vyloučeny činnosti, které by mohly vést 
k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti, 
včetně trvalého zneprůchodnění nebo přerušení kontinuity ÚSES, dále umísťování nových staveb 
v biocentrech, neprůchodného oplocení nebo ohrazení, nových staveb (kromě liniové dopravní a 
technické infrastruktury vedené nejkratším možným směrem) v biokoridorech. Údržba a opravy 
současné dopravní a technické infrastruktury se připouští. Při výsadbě  
a obnově prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin odpovídající stanovištním 
podmínkám, nepřípustná je výsadba rychle rostoucích dřevin pro energetické využití. 

V rámci ÚP jsou rovněž zpřesněny skladebné prvky ÚSES v návaznosti na sousedící správní 
území. ÚP rovněž vymezuje ÚSES dle ÚAP Trutnov. 

ÚP vymezuje nové zastavitelné plochy v návaznosti na již ZÚ nebo na rozptýlenou zástavbu. 
Nejsou vytvářeny nové samoty a nové urbanizované plochy v prostoru volné krajiny. Migrační 
prostupnost území zůstává zachována.  

PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Z1 Hertvíkovice 0 T 0 A 

Z2 Hertvíkovice 0 T 0 A 

Z3* Hertvíkovice 0 T 0 A 

Z4* Hertvíkovice 0 T 0 A 
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PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru – RN 

Z6 Mladé Buky 0 T 0 A 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  - OM 

Z8 Mladé Buky 0 T 0 A 

Z9 Mladé Buky 0 T 0 A 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst - SC 

Z10 Mladé Buky 0 T 0 A 

P1  0 T 0 A 

Plochy smíšené obytné – městské - SM 

     Z11 Mladé Buky 0 T 0 A 

     Z12 Kalná Voda 0 T 0 A 

Z25 Mladé Buky 0 T 0 A 

Z26 Mladé Buky 0 T 0 A 

Plochy smíšené obytné - rekreační - SR 

Z17 Mladé Buky 0 T 0 A 

Z21 Kalná Voda 0 T 0 A 

Z22 Kalná Voda 0 T 0 A 

Z23 Kalná Voda 0 T 0 A 

Z30 Kalná Voda   -* T -* A 

Plocha občanského vybavení se specifickým využitím - OX 

Z24 Hertvíkovice   -* T -* A 

Plochy výroby a skladování – drobná řemeslná výroba - VD 

Z27 Mladé Buky 0 T 0 A 

Plochy smíšené výrobní - VS 

Z28 Mladé Buky 0 T 0 A 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2 

Z29 Mladé Buky 0 T 0 A 

Nulová varianta 0 T 0  

 

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů: 

Plochy pro bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV 

Zastavitelné plochy pro bydlení Z1 – Z4 jsou navrženy v k.ú. Hertvíkovice pro bydlení 
v rodinných domech. Plochy jsou vymezeny mimo skladebné prvky ÚSES. 
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Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru – RN 

V k.ú. Mladé Buky je v návaznosti na stávající rekreační areál navržena plocha rekreace Z6. 
Plochy jsou vymezeny mimo skladebné prvky ÚSES. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM  

V k.ú. Mladé Buky jsou navrženy plochy Z8 a Z9 pro občanské vybavení, především 
v souvislosti s posílením možností a nabídky území v rámci cestovního ruchu. Plochy jsou 
vymezeny mimo skladebné prvky ÚSES. 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst – SC 

Plocha Z10 je navržena v k.ú. Mladé Buky k rozvoji bydlení, veřejných prostranství a sídelní 
zeleně. Plocha je vymezena mimo skladebné prvky ÚSES. 

Plochy smíšené obytné – městské – SM 

Plochy Z11, Z12, Z25 a Z26 v k.ú. Mladé Buky a k.ú. Kalná Voda, jsou navrženy pro bydlení, 
veřejná prostranství, drobné chovatelství a pěstitelství, sídelní zeleň. Plochy jsou vymezeny 
mimo skladebné prvky ÚSES. 

Plochy smíšené obytné – rekreační – SR 

Je navržena plocha Z17 v k.ú. Mladé Buky, dále plochy Z21 – Z23 a plocha Z30 v k.ú. Kalná 
Voda k bydlení, rodinné rekreaci, veřejným prostranstvím, drobnému chovatelství a pěstitelství. 
Plochy jsou vymezeny mimo skladebné prvky ÚSES. Pouze plocha Z30 je situována u LC03, 
mírný negativní vliv na lokální biocentrum nelze vzhledem k možným rušivým vlivům v rámci 
využití plochy vyloučit. 

Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím – OX 

Plocha Z24 je navržena k rozvoji občanského vybavení obce, rovněž v souvislosti se službami 
týkajícími se cestovního ruchu v území a zvýšení atraktivity Mladých Buků s ohledem na 
společenskohistorickou významnost území. V této ploše je plánována rovněž realizace záměrů, 
které souvisí s uctěním památky Václava Havla. Plocha sousedí s RBC H028 Břectštejn.  

Mírný negativní vliv na regionální biocentrum nelze vzhledem k možným rušivým vlivům 
v rámci využití plochy vyloučit. 

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD 

Plocha výroby Z27 je navržena v k.ú. Mladé Buky a rozvíjí podmínky pro výrobu nesnižující 
kvalitu ploch v okolí. Plocha je vymezena mimo skladebné prvky ÚSES. 

Plochy smíšené výrobní – VS 

Plocha Z28 je navržena v k.ú. Mladé Buky k výrobě a skladování, či občanskému vybavení. 
Plocha je navržena mimo skladebné prvky ÚSES. 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2 

ÚP vymezuje pro dopravní infrastrukturu – silniční (DS2) plochu Z29 pro parkování při 
železniční stanici a sportovním areálu. Plocha je navržena mimo skladebné prvky ÚSES. 
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Vzhledem k charakteru vymezených zastavitelných ploch a jejich dostatečné vzdálenosti 
od stávajících skladebných prvků ÚSES lze označit vliv ÚP za nevýznamný. V rámci ÚP 
dojde ke zpřesnění ÚSES, taktéž v návaznosti na sousední správní území. 

 

6.6 Vlivy na ZPF 

S Návrhem ÚP jsou spojeny nároky na zábor ZPF.  Uvedené výměry záborů jsou maximální  
a vyjadřují celou rozlohu ploch změn (zastavitelných ploch a ploch přestavby), která nemusí být 
při navazujících řízeních odňata. 

Zábor ZPF pro zastavitelné plochy je lokalizován výhradně v návaznosti na zastavěné území, 
nejsou ponechány okrajové zbytkové plochy bez možnosti obhospodařování.  

Při návrhu lokalit byly prioritně vymezeny ty, které byly vymezeny předchozí ÚPD. Návrh ÚP 
vychází z možností řešeného území - tj. struktury zastavěného území, dostupnosti dopravní  
a technické infrastruktury, sociálně-ekonomických předpokladů a reálných požadavků obce na 
další rozvoj. Při návrhu lokalit určených k zastavění byly upřednostňovány půdy s nižší třídou 
ochrany. Byl hledán optimální poměr mezi potřebami plošného rozvoje a ochranou ZPF. 
Zabírány jsou půdy všech tříd ochrany ZPF I. – V. třídy, vyjma III. třídy ochrany ZPF. Půdy 
v řešeném území jsou produkčně málo významné. 

Celkový zábor ZPF představuje 45,11 ha. Z toho 7,29 ha zaujímají půdy I. třídy ochrany ZPF, 
největší zábor 28,64 ha představují půdy II. třídy ZPF, ve III. třídě ZPF je zabíráno 0 ha, ve IV. 
třídě ZPF 5,42 ha a v V. třídě ZPF 3,76 ha. Bez vazby na předchozí ÚPD je navržena plocha Z24 
v rozsahu záboru ZPF 1,48 ha. U plochy Z10 je její rozsah oproti původní ÚPD zvětšen o 0,9 ha.  

Dle pokynů k úpravě ke společnému jednání byly vypuštěny plochy Z7, Z15, Z16, Z18 – 20, 
nově byla vymezena plocha Z30. V úpravě Návrhu pro veřejné projednání byly dále vypuštěny 
plochy Z5, Z13, Z14 a K1. 

 

PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Z1 Hertvíkovice   -* T -* A 

Z2 Hertvíkovice   -* T -* A 

Z3* Hertvíkovice   -* T -* A 

Z4* Hertvíkovice   -* T -* A 

Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru – RN 

Z6 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  - OM 

Z8 Mladé Buky   -* T -* A 

Z9 Mladé Buky   -* T -* A 
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PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst - SC 

Z10 Mladé Buky   -* T -* A 

P1    -* T -* A 

Plochy smíšené obytné – městské - SM 

     Z11 Mladé Buky   -* T -* A 

     Z12 Kalná Voda   -* T -* A 

Z26 Mladé Buky   -* T -* A 

Z27 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy smíšené obytné - rekreační - SR 

Z17 Mladé Buky   -* T -* A 

Z21 Kalná Voda 0 T 0 A 

Z22 Kalná Voda 0 T 0 A 

Z23 Kalná Voda 0 T 0 A 

Z30 Kalná Voda   -* T -* A 

Plochy občanského vybavení se specifickým využitím - OX 

Z24 Hertvíkovice 0 T 0 A 

Plocha výroby a skladování – drobná řemeslná výroba - VD 

Z27 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy smíšené výrobní - VS 

Z28 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2 

Z29 Mladé Buky   -* T -* A 

Nulová varianta 0 T 0  

 

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů: 

Plochy pro bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV 

Zastavitelné plochy pro bydlení Z1 – Z4 jsou navrženy v k.ú. Hertvíkovice pro bydlení 
v rodinných domech. V ploše Z4* je navrženo bydlení v bytových domech. Plochy navazují na 
zastavěnou část obce nebo na rozptýlenou zástavbu. Celkový zábor ZPF v rámci těchto ploch 
činí 10,64 ha – z toho 6,88 ha představuje zábor půd I. třídy ochrany, 0,05 ha zábor půd II. třídy 
ochrany, půdy III. třídy nejsou zabírány, zábor půd IV. třídy ochrany představuje 2,02 ha  
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a zábor půd V. třídy ochrany představuje 1,69 ha. Nejvýznamnější zábor souvisí s plochou Z4*, 
která zaujímá 5,56 ha půdy I. třídy. Plochy jsou převzaty v rozsahu i funkci z původní ÚPD.  

Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru – RN 

V k.ú. Mladé Buky je navržena plocha rekreace Z6, v návaznosti na stávající rekreační areál. 
Plocha RN klade nároky na zábor ZPF v rozsahu 0,39 ha půd I. třídy ochrany ZPF. Plocha je 
převzata v rozsahu i funkci z původní ÚPD. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM  

V k.ú. Mladé Buky jsou navrženy plochy Z8 a Z9 pro občanské vybavení, především 
v souvislosti s posílením možností a nabídky území v rámci cestovního ruchu. Plochy OM 
představují nároky na 9,65 ha ZPF a půdách II. třídy ochrany. Plochy jsou převzaty v rozsahu i 
funkci z původní ÚPD.  

Plochy smíšené obytné – v centrech měst – SC 

Plocha Z 10 je navržena v k.ú. Mladé Buky k rozvoji bydlení, veřejných prostranství a sídelní 
zeleně. Plochy SC Z10 a P1 zabírají 9,04 ha ZPF v II. třídě ochrany. Plocha Z10 je zvětšena  
o 0,90 ha z důvodu úpravy hranice plochy nad aktuálním mapovým podkladem. Plocha P1je 
v rozsahu převzata z původní ÚPD, je změněna její funkce.  

Plochy smíšené obytné – městské – SM 

Plochy Z11, Z12, Z25 a Z26 v k.ú. Mladé Buky a k.ú. Kalná Voda, jsou navrženy pro bydlení, 
veřejná prostranství, drobné chovatelství a pěstitelství, sídelní zeleň. Plochy SM kladou nároky 
na zábor 5,90 ha ZPF ve II. třídě ochrany. Plochy  Z11 a Z12 jsou převzaty v rozsahu i funkci 
z původní ÚPD. U ploch Z26 a Z27 byla změněna jejich funkce. 

Plochy smíšené obytné – rekreační – SR 

Plocha Z17 je navržena v k.ú. Mladé Buky a plochy Z21 – Z23, Z30 v k.ú. Kalná Voda k bydlení, 
rodinné rekreaci, veřejným prostranstvím, drobnému chovatelství a pěstitelství. Plochy SR 
kladou nároky na zábor 4,87 ha ZPF – z toho je 0,88 ha na půdách II. třídy ochrany ZPF, 1,92 ha 
na půdách IV: třídy ochrany ZPF a 2,07 ha na půdách V. třídy ochrany ZPF. Plochy jsou převzaty 
v rozsahu i funkci z původní ÚPD.  

Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím – OX 

Plocha Z24 je navržena k rozvoji občanského vybavení obce, rovněž v souvislosti se službami 
týkajícími se cestovního ruchu v území a zvýšení atraktivity Mladých Buků s ohledem na 
společenskohistorickou významnost území. V této ploše je plánována rovněž realizace záměrů, 
které souvisí s uctěním památky Václava Havla. Plocha klade nároky na zábor 1,48 ha půd ve 
IV. třídě ochrany ZPF. Plocha je navržena bez vazby na původní ÚPD.  

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD 

Plocha výroby Z27 je navržena v k.ú. Mladé Buky a rozvíjí podmínky pro výrobu nesnižující 
kvalitu ploch v okolí. Plocha VD zabírá 2,27 ha na půdách II. třídy ochrany ZPF. Plocha je 
převzata v rozsahu i funkci z původní ÚPD.  
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Plochy smíšené výrobní – VS 

Plocha Z28 je navržena v k.ú. Mladé Buky k výrobě a skladování, či občanskému vybavení. 
Plocha Z28 klade nároky na zábor 0,36 ha na půdách II. třídy ochrany ZPF Plocha je převzata 
v rozsahu i funkci z původní ÚPD.  

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2 

ÚP vymezuje pro dopravní infrastrukturu – silniční (DS2) plochu Z29 pro parkování při 
železniční stanici a sportovním areálu. Plocha Z28 klade nároky na zábor 0,51 ha, z toho 0,02 ha 
náleží půdám I. třídy ochrany ZPF a 0,49 ha náleží ke II. třídě ochrany ZPF. Plocha je převzata 
v rozsahu i funkci z původní ÚPD.  

 

Zábor ZPF představuje z hlediska návrhu ÚP nepříznivý dopad koncepce na životní 
prostředí. Vzhledem k vazbě na předchozí ÚPD a také k produkčním schopnostem půd 
v území městyse Mladé Buky, které jsou málo významné, lze identifikované vlivy označit, 
taktéž vzhledem k potřebám rozvoje území, za přijatelné. 

 

6.7 Vlivy na PUPFL 

Předmětný ÚP neklade nároky na zábor PUPFL.  

V ochranném pásmu lesa (50 m od okraje lesa) jsou vymezeny tyto z návrhových ploch – Z17, 
Z22, Z23, Z24 a Z30. 

 

6.8 Vlivy na flóru, fauna a ekosystémy 

Předmětné území řešené ÚP se nenachází v přírodně cenném území, s výskytem zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů. Biotopy zvláště chráněných druhů mohou být změnovými 
plochami dotčeny. Řešené území se nachází v územní kolizi s lokalitami soustavy Natura 2000, 
významný vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000 nebyl příslušným 
dotčeným orgánem vyloučen a bylo zpracováno Posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy 
Natura 2000. V územní kolizi se s řešenou oblastí nachází EVL Krkonoše, EVL Hrádeček, EVL 
Luční potok v Podkrkonoší a PO Krkonoše. 

V řešeném území se rovněž nachází ZCHÚ. Velkoplošným ZCHÚ je KRNAP. Z maloplošných 
ZCHÚ se jedná o Sklenářovické údolí a Luční potok. 

Ze suchozemských ekosystémů dojde k narušení člověkem vytvořeného ekosystému pole, 
zájmové pozemky představují z velké části ornou půdu. V území se nevyskytují stabilní rostlinná 
společenstva, mimo okrajové části. Kromě hospodářských druhů se zde vyskytují různé druhy 
plevelných rostlin. Dále bude dotčen luční ekosystém. V ekosystému se vyskytují odpovídající 
živočišné druhy odpovídající daným stanovištním podmínkám. V blízkém okolí je dostatek 
náhradních obdobných biotopů, kam se mohou vyskytující se druhy přesunout. 

Rovněž může dojít k narušení vodních ekosystémů ve vodotečích, jejichž kvalita může být 
narušena např. vypouštěním odpadních vod. 

Zábor PUPFL není Návrhem ÚP nárokován. Památné stromy nebudou dotčeny. 
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PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Z1 Hertvíkovice   -* T -* A 

Z2 Hertvíkovice   -* T -* A 

Z3* Hertvíkovice   -* T -* A 

Z4* Hertvíkovice   -* T -* A 

Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru – RN 

Z6 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  - OM 

Z8 Mladé Buky   -* T -* A 

Z9 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst - SC 

Z10 Mladé Buky   -* T -* A 

P1    -* T -* A 

Plochy smíšené obytné – městské - SM 

     Z11 Mladé Buky   -* T -* A 

     Z12 Kalná Voda   -* T -* A 

Z25 Mladé Buky   -* T -* A 

Z26 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy smíšené obytné - rekreační - SR 

Z17 Mladé Buky   -* T -* A 

Z21 Kalná Voda   -* T -* A 

Z22 Kalná Voda   -* T -* A 

Z23 Kalná Voda   -* T -* A 

Z30 Kalná Voda   -* T -* A 

Plochy občanského vybavení se specifickým využitím - OX 

Z24 Hertvíkovice   -* T -* A 

Plocha výroby a skladování – drobná řemeslná výroba - VD 

Z27 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy smíšené výrobní - VS 

Z28 Mladé Buky   -* T -* A 
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PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2 

Z29 Mladé Buky   -* T -* A 

Nulová varianta 0 T 0  

 

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů: 

Uplatněním koncepce ÚP a realizací záměrů v rámci návrhových ploch může dojít  
k zásahům do lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Populace 
vyskytujících se druhů živočichů nebudou významně ovlivněny.  

Návrhem ÚP mohou být ovlivněna rovněž cenná rostlinná společenstva. Část ploch se vyskytuje 
v ochranném pásmu KRNAP, plocha Z6 v jeho III. zóně. Rovněž jsou dotčeny lokality Natura 
2000 a především předměty jejich ochrany, které zahrnují jak živočišné druhy, včetně ptactva, 
tak cenná rostlinná společenstva. Významný vliv představuje rovněž plocha Z24, která se nachází 
v územní kolizi s EVL Hrádeček. Realizací ÚP mohou být dotčeny také vodní ekosystémy 
v přilehlých vodních tocích, včetně Úpy, Kalné a Lučního potoka, kde byl potvrzen výskyt raka 
kamenáče. Tento druh je citlivý mmj. na znečištění vody. Na úrovni ÚP není přesně určen způsob 
nakládání s odpadními vodami, které bude produkovat plánovaná výstavba. Při realizaci záměrů 
je nutné klást důraz na způsob likvidace odpadních vod a v případně vypouštění předčištěných 
vod do toku nebo jejich zasakování v jeho blízkosti, zhodnotit jejich kvalitu pro eliminaci 
možného znečištění povrchových vod v Lučním potoce, resp. negativních dopadů na populaci 
raka kamenáče. Je nutné technicky omezit průnik cizorodých látek do toku. V případě 
rekonstrukce mostu v rámci plochy Z2 na příjezdové komunikaci je žádoucí instalovat zde ropné 
filtry a sedimentační jímky. Tato opatření by měla předcházet i zaústění případné dešťové 
kanalizace do Lučního potoka. 

Návrhem ÚP jsou rovněž dotčena travní a luční společenstva, která nejsou předmětem ochrany 
EVL, a porosty ruderální vegetace v antropogenně ovlivněném území. 

PUPFL nejsou návrhem ÚP dotčeny. Do 50 m ochranného pásma lesa jsou situovány plochy 
Z17, Z22, Z23, Z24 a Z30. 

 

Vlivy koncepce ÚP na flóru, faunu a ekosystémy se jeví jako mírně negativní s nutností 
dodržovat nástroje k ochraně životního prostředí a rovněž přijetí navržených opatření.  

 

6.9 Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Předmětným územím protéká řeka Úpa, která odvodňuje severovýchodní část území. Jejími 
drobnými přítoky jsou Zlatý potok a Kalná. Dalším přítokem je Luční potok, který sbírá vodu 
z jihozápadní části území. Vodní tok řeky Úpy má stanovené záplavové území.  

Část území leží v kolizi s CHOPAV Krkonoše. 

Zásobování vodou je stabilizované, lokality budou zásobovány ze stávajících vodovodních řadů.  
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Odkanalizování je stabilizované. V rámci zastavitelných ploch bude řešeno hospodaření 
s dešťovými vodami tak, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů. ÚP vytváří 
podmínky pro zvýšení přirozené retenční schopnosti krajiny v rámci návrhových ploch zeleně.  

PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Z1 Hertvíkovice   -* T -* A 

Z2 Hertvíkovice   -* T -* A 

Z3* Hertvíkovice   -* T -* A 

Z4* Hertvíkovice   -* T -* A 

Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru – RN 

Z6 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  - OM 

Z8 Mladé Buky   -* T -* A 

Z9 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst - SC 

Z10 Mladé Buky   -* T -* A 

P1    -* T -* A 

Plochy smíšené obytné – městské - SM 

     Z11 Mladé Buky   -* T -* A 

     Z12 Kalná Voda   -* T -* A 

Z25 Mladé Buky   -* T -* A 

Z26 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy smíšené obytné - rekreační - SR 

Z17 Mladé Buky   -* T -* A 

Z21 Kalná Voda   -* T -* A 

Z22 Kalná Voda   -* T -* A 

Z23 Kalná Voda   -* T -* A 

Z30 Kalná Voda   -* T -* A 

Plochy občanského vybavení se specifickým využitím - OX 

Z24 Hertvíkovice   -* T -* A 

Plocha výroby a skladování – drobná řemeslná výroba - VD 

Z27 Mladé Buky   -* T -* A 
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PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plochy smíšené výrobní - VS 

Z28 Mladé Buky   -* T -* A 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2 

Z29 Mladé Buky   -* T -* A 

Nulová varianta 0 T 0  

 

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů: 

Plochy pro bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV 

Zastavitelné plochy pro bydlení Z1 – Z4 jsou navrženy v k.ú. Hertvíkovice pro bydlení 
v rodinných domech. V ploše Z4* je navrženo bydlení v bytových domech. Ve všech plochách 
kromě Z1 je také přípustná rodinná rekreace. Zastavitelné plochy pro bydlení jsou navrženy 
v návaznosti na již zastavěnou část obce.   

Plochy pro bydlení souvisí se zastavěním území a zhoršením stávajících odtokových podmínek 
v dané lokalitě. Obytné plochy rovněž vyžadují dodávku pitné vody, která bude vyřešena 
napojením na stávající vodovodní systém. Na úrovni ÚP není přesně určen způsob nakládání 
s odpadními vodami, které bude produkovat plánovaná výstavba. Odpadní vody mohou 
negativně ovlivnit kvalitu povrchových vod. 

Plochy nejsou situovány ve stanoveném záplavovém území řeky Úpy. 

Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru – RN 

V k.ú. Mladé Buky je navržena plocha rekreace Z6, která je vymezena v návaznosti na rekreační 
areál s cílem vytvoření podmínek pro případný rozvoj aktivit, které umožňují podmínky 
vyplývající ze zařazení plochy do rekreace na plochách přírodního charakteru, v souladu 
s předchozí ÚPD, za podmínky, že využití území nezasáhne do nivy potoka. Na úrovni ÚP není 
přesně určen způsob nakládání s odpadními vodami, které bude produkovat plánovaná výstavba. 
Odpadní vody mohou negativně ovlivnit kvalitu povrchových vod. Plochy nejsou situovány ve 
stanoveném záplavovém území řeky Úpy. Plocha Z6 se nachází na území CHOPAV Krkonoše, 
vzhledem k charakteru a přípustnému využití se neočekává významný negativní vliv. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM  

V k.ú. Mladé Buky jsou navrženy plochy Z8 a Z9 pro občanské vybavení, především 
v souvislosti s posílením možností a nabídky území v rámci cestovního ruchu. Plochy se 
nacházejí podél silniční komunikace Trutnov – Pec pod Sněžkou a železnice.  

Plochy mohou souviset se zhoršením přirozených retenčních schopností krajiny. Návrhové 
plochy OM neleží v záplavovém území řeky Úpy. 
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Plochy smíšené obytné – v centrech měst – SC 

Plocha Z 10 je navržena v k.ú. Mladé Buky k rozvoji bydlení, veřejných prostranství a sídelní 
zeleně. Plochy Z10 a P1 leží uvnitř zastavěného území. Na úrovni ÚP není přesně určen způsob 
nakládání s odpadními vodami, které bude produkovat plánovaná výstavba.  

Odpadní vody mohou negativně ovlivnit kvalitu povrchových vod. Plocha P1 leží podél vodního 
toku Úpy. Plochy nejsou situovány ve stanoveném záplavovém území řeky Úpy.  

Plochy smíšené obytné – městské – SM 

Plochy Z11, Z12, Z25 a Z26 v k.ú. Mladé Buky a k.ú. Kalná Voda, jsou navrženy pro bydlení, 
veřejná prostranství, drobné chovatelství a pěstitelství, sídelní zeleň. Na úrovni ÚP není přesně 
určen způsob nakládání s odpadními vodami, které bude produkovat plánovaná výstavba. 
Odpadní vody mohou negativně ovlivnit kvalitu povrchových vod. Plochy nejsou situovány ve 
stanoveném záplavovém území řeky Úpy. 

Plochy smíšené obytné – rekreační – SR 

Jsou navrženy plocha Z17 v k.ú. Mladé Buky a plochy Z21 – Z23 a plocha Z30 v k.ú. Kalná 
Voda k bydlení, rodinné rekreaci, veřejným prostranstvím, drobnému chovatelství a pěstitelství.  

Na úrovni ÚP není přesně určen způsob nakládání s odpadními vodami, které bude produkovat 
plánovaná výstavba. Odpadní vody mohou negativně ovlivnit kvalitu povrchových vod.  

V záplavovém území řeky Úpy je situována část plochy Z17 a okrajová část plochy Z30. Další 
plochy nejsou situovány ve stanoveném záplavovém území řeky Úpy. 

Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím – OX 

Plocha Z24 je navržena k rozvoji občanského vybavení obce, rovněž v souvislosti se službami 
týkajícími se cestovního ruchu v území a zvýšení atraktivity Mladých Buků s ohledem na 
společenskohistorickou významnost území. V této ploše je plánována rovněž realizace záměrů, 
které souvisí s uctěním památky Václava Havla. Na úrovni ÚP není přesně určen způsob 
nakládání s odpadními vodami, které bude produkovat plánovaná výstavba. Odpadní vody 
mohou negativně ovlivnit kvalitu povrchových vod. Plocha není situována ve stanoveném 
záplavovém území řeky Úpy. 

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD 

Plocha výroby Z27 je navržena v k.ú. Mladé Buky a rozvíjí podmínky pro výrobu nesnižující 
kvalitu ploch v okolí. Plocha může souviset se zhoršením přirozených retenčních schopností 
krajiny.  

Přímé znečištění podzemních či povrchových vod hrozí pouze při případných havarijních stavech 
týkajících se technologie výroby a budou následně ošetřeny v souladu s platnou legislativou např. 
vypracováním havarijních plánů dle vodního zákona. Návrhová plocha VD neleží v záplavovém 
území řeky Úpy. 

Plochy smíšené výrobní – VS 

Plocha Z28 je navržena v k.ú. Mladé Buky k výrobě a skladování, či občanskému vybavení. 
Plocha může souviset se zhoršením přirozených retenčních schopností krajiny. Přímé znečištění 
podzemních či povrchových vod hrozí pouze při případných havarijních stavech týkajících se 
technologie výroby a budou následně ošetřeny v souladu s platnou legislativou např. 
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vypracováním havarijních plánů dle vodního zákona. Návrhová plocha VD neleží v záplavovém 
území řeky Úpy. 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2 

ÚP vymezuje pro dopravní infrastrukturu – silniční (DS2) plochu Z 29 pro parkování při 
železniční stanici a sportovním areálu. Plocha může souviset se zhoršením přirozených 
retenčních schopností krajiny. Návrhová plocha DS2 neleží v záplavovém území řeky Úpy. 

 

Na úrovni ÚP není přesně určen způsob nakládání s odpadními vodami, které bude produkovat 
plánovaná výstavba. Při realizaci záměrů je nutné klást důraz na způsob likvidace odpadních vod 
a v případně vypouštění předčištěných vod do toků nebo jejich zasakování v jeho blízkosti 
posoudit jejich kvalitu. Dále je nutné technicky omezit průnik cizorodých látek do toku. 

Na komunikacích je žádoucí instalovat ropné filtry a sedimentační jímky. Tato opatření by měla 
předcházet i zaústění případné dešťové kanalizace do Lučního potoka. 

Možné zhoršení odtokových poměrů v území je eliminovanou stanovením koeficientu zastavění. 

 

Předpokládané vlivy ÚP na kvalitu povrchových a podzemních vod lze označit celkově za 
přijatelné.  

 

6.10 Vlivy na dopravní infrastrukturu 

Současné vedení silnice I. třídy (I/14), II. třídy (II/296), silnic III. třídy (III/01412, III/01413  
a III/01414) po plochách DS1 je respektováno, stejně jako současné vedení místních komunikací 
a situování parkovišť na plochách DS2 a v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. 
ÚP připouští jejich rozvoj jak v rámci zastavitelných ploch, tak v případě potřeby na zbývajícím 
území v souladu s podmínkami jejich využití. 

ÚP vymezuje pro dopravní infrastrukturu – silniční (DS2) plochu Z29 pro parkování při 
železniční stanici a sportovním areálu. 

Navýšením parkovacích kapacit dojde k eliminaci nežádoucího parkování vozidel podél místních 
obslužných komunikací. 

Předkládaná koncepce ÚP se jeví z hlediska vlivů na dopravní infrastrukturu jako 
pozitivní. 

 

6.11 Vlivy na hmotné statky, kulturní památky a architektonické a archeologické dědictví 

Hmotný majetek a kulturní památky předmětného území nejsou ÚP dotčeny. 

Území městyse Mladé Buky je považováno za území s archeologickými nálezy.  

V případě odkrytí míst archeologických nálezů, budou kontaktovány příslušné subjekty a bude 
proveden záchranný archeologický průzkum. 

Architektonické charakteristiky území nebudou ÚP dotčeny. 
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Z hlediska možných dopadů ÚP na hmotné statky, kulturní památky  
a architektonické či archeologické dědictví předmětného území lze předkládanou koncepci 
ÚP považovat za přijatelnou. 

 

6.12 Vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví 

Z hlediska možných dopadů ÚP na obyvatelstvo a lidské zdraví lze hodnotit koncepci vzhledem 
k více dílčím vlivům. Ty zahrnují ovlivnění přírodních charakteristik  
a kvality životního prostředí v souvislosti s dopadem na jednotlivé složky přírody, které společně 
jako celek determinují kvalitu přírodních hodnot v území a vytvářejí tak jeden ze základních 
předpokladů pro lidské zdraví.  

Dalším aspektem je ovlivnění demografického rozvoje a spokojenosti obyvatelstva vzhledem 
k posílení a rozvoji ploch pro bydlení, rekreaci, občanskou vybavenost, podnikání a pracovní 
příležitosti, čímž dochází ke zkvalitnění životního prostředí v souvislosti s ekonomickými  
a sociálními možnostmi území.  

Vlivy na lidské zdraví jsou problematicky hodnotitelné, neboť jejich posuzování nezahrnuje 
pouze porovnávání předpokládaných hladin hluku, emisí znečišťujících látek atd. s legislativně 
stanovenými limity, ale také by mělo zohlednit obtížně stanovitelné subjektivní pocity obyvatel 
(faktor pohody), a to především u citlivých skupin populace (děti, senioři).  

Vlivy na obyvatelstvo jsou dány také zohledněním soukromých a veřejných zájmů na rozvoj 
území při zohlednění jeho společenského a hospodářského potenciálu. Celkově souvisí s 
rozvojem území, které přispívá k vyváženému progresu obce, efektivně využívá všech silných 
stránek  
a charakteristik území, s ohledem na jeho přírodní hodnoty a limity. S uplatněním návrhových 
ploch souvisí vznik chráněných venkovních prostor staveb (plochy pro rodinné domy) dle 
definicí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví, v platném znění, v souvislosti s negativním 
vlivem hluku na lidské zdraví. Problematika hlukového zatížení bude případně podrobněji řešena 
při upřesnění konkrétních záměrů např. v rámci procesu EIA. 

PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Z1 Hertvíkovice   +* T +* A 

Z2 Hertvíkovice   +* T +* A 

Z3* Hertvíkovice   +* T +* A 

Z4* Hertvíkovice   +* T +* A 

Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru – RN 

Z6 Mladé Buky   +* T +* A 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  - OM 

Z8 Mladé Buky   +* T +* A 
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PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Z9 Mladé Buky   +* T +* A 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst - SC 

Z10 Mladé Buky   +* T +* A 

P1    +* T +* A 

Plochy smíšené obytné – městské - SM 

     Z11 Mladé Buky   +* T +* A 

     Z12 Kalná Voda   +* T +* A 

Z25 Mladé Buky   +* T +* A 

Z26 Mladé Buky   +* T +* A 

Plochy smíšené obytné - rekreační - SR 

Z17 Mladé Buky   +* T +* A 

Z21 Kalná Voda   +* T +* A 

Z22 Kalná Voda   +* T +* A 

Z23 Kalná Voda   +* T +* A 

Z30 Kalná Voda   +* T +* A 

Plochy občanského vybavení se specifickým využitím - OX 

Z24 Hertvíkovice   +** T +** A 

Plocha výroby a skladování – drobná řemeslná výroba - VD 

Z27 Mladé Buky   +* T +* A 

Plochy smíšené výrobní - VS 

Z28 Mladé Buky   +* T +* A 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2 

Z29 Mladé Buky   +* T +* A 

Nulová varianta 0 T 0  

 

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů: 

Plochy pro bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV 

Zastavitelné plochy pro bydlení Z1 – Z4 jsou navrženy v k.ú. Hertvíkovice pro bydlení 
v rodinných domech. V ploše Z4* je navrženo bydlení v bytových domech. Ve všech plochách 
kromě Z1 je také přípustná rodinná rekreace. Plochy pro bydlení rozvíjí možnost bydlení v obci 
a rozvoj optimálních podmínek pro udržení, či zmlazení a navýšení obyvatelstva v území. 
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Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru – RN 

V k.ú. Mladé Buky je navržena plocha rekreace Z6, která je vymezena v návaznosti na rekreační 
areál s cílem vytvoření podmínek pro případný rozvoj aktivit, které umožňují podmínky 
vyplývající ze zařazení plochy do rekreace na plochách přírodního charakteru. Využití 
rekreačního potenciálu území povede k ekonomickému růstu a zvýšení konkurenceschopnosti 
Mladých Buků.  

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM  

V k.ú. Mladé Buky jsou navrženy plochy Z8 a Z9 pro občanské vybavení, především 
v souvislosti s posílením možností a nabídky území v rámci cestovního ruchu. Realizací těchto 
ploch dojde ke zlepšení služeb v rámci cestovního ruchu a posílení nástrojů k ekonomickému 
růstu městyse. 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst – SC 

Plocha Z10 je navržena v k.ú. Mladé Buky k rozvoji bydlení, veřejných prostranství a sídelní 
zeleně. Představuje jednoznačně pozitivní vliv z hlediska rozvoje podmínek pro bydlení  
a zlepšení vnitřního prostředí obce. 

Plochy smíšené obytné – městské – SM 

Plochy Z11, Z12, Z25 a Z26 v k.ú. Mladé Buky a k.ú. Kalná Voda, jsou navrženy pro bydlení, 
veřejná prostranství, drobné chovatelství a pěstitelství, sídelní zeleň. A představují pozitivní vliv 
na možnosti obyvatelstva v dotčeném území.  

Plochy smíšené obytné – rekreační – SR 

Plocha Z17 v k.ú. Mladé Buky a plochy Z21 – Z23 a plocha Z30 v k.ú. Kalná Voda k bydlení, 
rodinné rekreaci, veřejným prostranstvím, drobnému chovatelství a pěstitelství. Z hlediska 
rozvoje podmínek pro život obyvatel v obci se přínos těchto ploch jeví jako pozitivní. 

Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím – OX 

Plocha Z24 je navržena k rozvoji občanského vybavení obce, rovněž v souvislosti se službami 
týkajícími se cestovního ruchu v území a zvýšení atraktivity Mladých Buků s ohledem na 
společenskohistorickou významnost území. V této ploše je plánována rovněž realizace záměrů, 
které souvisí s uctěním památky Václava Havla. Jedná se o pozemky nedaleko Hrádečku, s nímž 
je osoba prezidenta Václava Havla úzce spjata. Plocha by měla být dále využita pro důstojné 
uctění památky Václava Havla, vybudování Lavičky Václava Havla, společenského centra 
s možností doplnění ubytovacích kapacit v bezprostředním okolí. Z hlediska společenského, 
historického, či vzdělávacího představuje tato vymezená plocha návrh, který z mnoha hledisek 
může předmětné území městyse obohatit a v konečném důsledku představuje zcela jistě pozitivní 
ekonomický i společensko-edukační přínos.   

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD 

Plocha výroby Z27 je navržena v k.ú. Mladé Buky a rozvíjí podmínky pro výrobu nesnižující 
kvalitu ploch v okolí. V rámci této plochy je možný hospodářský rozvoj území  
a zvýšení pracovních příležitostí. 
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Plochy smíšené výrobní – VS 

Plocha Z28 je navržena v k.ú. Mladé Buky k výrobě a skladování, či občanskému vybavení. 
Vytváří rámec pro ekonomický rozvoj městyse. 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní komunikace a parkoviště – DS2 

ÚP vymezuje pro dopravní infrastrukturu – silniční (DS2) plochu Z29 pro parkování při 
železniční stanici a sportovním areálu.  

Dojde tak k zamezení nežádoucímu parkování podél místních obslužných komunikací  
a zvýšení parkovacích kapacit, které nyní nejsou v území zcela optimální. 

 

Očekávané vlivy koncepce ÚP na obyvatelstvo a lidské zdraví lze celkově vyhodnotit jako 
pozitivní z pohledu možností demografického vývoje, v souvislosti s rozvojem možností 
bydlení a rekreace a zkvalitněním vnitřního prostředí obce v rámci doplnění sídelní zeleně. 
Taktéž v souvislosti s rozvojovými podmínkami pro podnikání a pracovní příležitosti. A 
rovněž z hlediska posílení občanské vybavenosti a zvýšení turistické atraktivity území 
v souladu se zachováním významných přírodních hodnot dotčeného území.  

 

 

 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZMĚN 

Pro hodnocení je použito následující stupnice: 

+1 potenciálně pozitivní vliv plochy na složku ŽP  

  0 potenciálně nulový nebo minimální vliv plochy na složku ŽP (velmi malý rozsah) 

 1 potenciálně negativní vliv plochy na složku ŽP (přímý i nepřímý, lokální) 

 2 potenciálně významný negativní vliv plochy na složku ŽP (velký rozsah) 
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Z9 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
+ 

1 

Z10 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
+ 

1 

Z11 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
+ 

1 

Z12 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
+ 

1 

Z17 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1
+ 

1 

Z21 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
+ 

1 

Z22 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
+ 

1 

Z23 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
+ 

1 

Z24 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2
+ 

1 

Z25 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1
+ 

1 

Z26 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1
+ 

1 

Z27 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
+ 

1 

Z28 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1
+ 

1 

Z29 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

Z30 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
+ 

1 

P1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
+ 

1 
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Nově vymezené plochy byly navrhovány na základě Zadání ÚP, s ohledem na rozvojové potřeby 
městyse, individuální požadavky, požadavky prověření možností území, aktuální trend  
a efektivnost v hospodárném využívání území, stejně jako s ohledem na stávající přírodní  
a další limity a charakteristiky území.  

Návrhové plochy byly vymezovány z komplexního pohledu, se snahou o logické a efektivní 
využívání dané lokality, v návaznosti na stávající urbanistickou kompozici městyse  
a architektonické a krajinné charakteristiky území. 

Návrh ÚP je zpracován v jedné variantě řešení. 

 

 

 

7 Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle 
jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitelných metod 
vyhodnocení včetně jejich omezení.  

Hodnocená koncepce ÚP je navržena pouze v jedné variantě řešení. Jako druhá varianta ke 
srovnání je brána varianta nulová, kdy záměry předmětné koncepce ÚP nebudou realizovány. 

Možnosti hodnocení: 

+ pozitivní vliv 

-           negativní vliv 

0          bez vlivu nebo nevýznamný vliv 

± ambivalentní vliv (zahrnuje kladné i záporné vlivy) 

*  vliv je možno vyloučit, zmírnit nebo kompenzovat navrženými opatřeními 

OČEKÁVANÉ VLIVY 
NA: 

PŘEDKLÁDANÁ 
VARIANTA  

NULOVÁ 
VARIANTA 

POZNÁMKA 

Udržitelný rozvoj území + 0 Realizace ÚP povede k posílení pilířů 
udržitelného rozvoje území obce. 
Pozitivní příspěvek lze definovat 
především v podpoře dvou pilířů – 
ekonomického a sociálního, za udržení 
dobrého stavu pilíře 
environmentálního. 

ÚP vytváří územní podmínky pro 
vyvážený vztah podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel, 
tedy podmínky pro vyvážený a 
udržitelný rozvoj všech základních 
funkcí (zejména bydlení i rekreace, 
občanského vybavení včetně sportu, 
výroby a skladování především 
zemědělské výroby) a pro zajištění 
ekologické stability území a kvalitního 
životního prostředí (mimo, ale i uvnitř 
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OČEKÁVANÉ VLIVY 
NA: 

PŘEDKLÁDANÁ 
VARIANTA  

NULOVÁ 
VARIANTA 

POZNÁMKA 

ZÚ – např. dostatek veřejných 
prostranství, kvalitní systém sídelní 
zeleně na základě konkrétních návrhů v 
podrobnějších územních studiích), 
včetně předpokladů pro zlepšení 
dopravního a technického vybavení 
území.  

Základní koncepce rozvoje území tím 
stabilizuje a podpoří současný význam  
a funkci městyse ve struktuře osídlení 
této části kraje v území s vyváženým 
rozvojovým potenciálem, avšak v 
přímém sousedství jak s rozvojovou osou 
mezinárodního a republikového 
významu OS4 Rozvojová osa Praha – 
Hradec Králové/Pardubice (podél 
dálnice D11) – Trutnov – hranice 
ČR/Polsko (– Wroclaw), tak se 
specifickou oblastí mezinárodního 
významu SOB7 Specifická oblast 
Krkonoše – Jizerské hory, mezi kterými 
působí jako provazující (přechodový) 
článek. 

Rozvojové plochy pro bydlení jsou 
navrženy s ohledem na potřeby městyse 
Mladé Buky a rovněž s ohledem na 
žádoucí vytvoření podmínek pro 
demografický nárůst a zmlazení 
obyvatelstva v obci. V rámci ÚP jsou 
vytvářeny podmínky taktéž pro rozvoj 
podnikání a zvýšení pracovních 
příležitostí. Spolu s posílením 
rekreačních a volnočasových možností, 
doplněním občanské vybavenosti  
a zlepšením vnitřního prostředí obce 
v rámci zvýšení cestovního ruchu, bude 
podpořen ekonomický progres městyse. 
Přírodní charakteristiky se snaží ÚP do 
maximální možné míry zohlednit, při 
potřebě vyváženého rozvoje obce a 
zachování cenných přírodních 
charakteristik dotčeného území.  
Koncepce ÚP podporuje strategii 
vyváženého rozvoje obce s ohledem na 
přírodní hodnoty a limity území. 

Krajinný ráz ±* 0 Koncepce ÚP respektuje stávající 
charakter krajiny. Zastavitelné plochy 
jsou navrhovány v návaznosti na již 
zastavěné území, nebo v prolukách 
zástavby. Nové návrhové plochy jsou 
vymezeny rovněž mimo zastavěnou 
část obce, většinou však v návaznosti 
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OČEKÁVANÉ VLIVY 
NA: 

PŘEDKLÁDANÁ 
VARIANTA  

NULOVÁ 
VARIANTA 

POZNÁMKA 

na stávající rozptýlenou zástavbu, 
s vazbou na stávající rekreační areál, 
sportovní areál, či komunikaci.   

V souvislosti s návrhovými plochami 
jsou stanoveny prostorové regulativy 
staveb tak, aby byl zajištěn rozvoj 
městyse bez narušení původní formy 
zástavby a zároveň byly zkvalitňovány 
i estetické hodnoty a životní prostředí, 
bez narušení významných dálkových 
pohledů  
a průhledů. 

Jsou stanoveny základní podmínky 
ochrany krajinného rázu. 

Koncepce ÚP respektuje stávající 
krajinný ráz a charakter území, 
nenarušuje žádný zásadní znak 
krajinného rázu a mírně až středně 
zasahuje do spoluurčujících znaků 
krajinného rázu. ÚP také stanovuje 
přípustné plošné využití ploch. 

Plocha Z24 vymezená pro občanskou 
vybavenost se specifickým využitím 
leží v územní kolizi s Přírodním 
Parkem Hrádeček, který byl vyhlášen 
pro své cenné krajinářské hodnoty. Je 
žádoucí, aby byl stavební objekt 
umístěn do jižní části plochy 
v návaznosti na zastavěné území. 

Prostupnost krajiny + 0 Biologická prostupnost území bude 
rozvíjena doplněním sídelní zeleně 
v rámci ploch s rozdílným funkčním 
využitím. Rovněž jsou rozvíjeny 
podmínky pro doplnění ÚSES. 

Krajinný pokryv -* 0 Co se týče krajinného pokryvu, dotčeny 
jsou plochy zahrnující především ornou 
půdu a TTP. Krajinný pokryv se týká i 
přírodně cenných území, včetně 
ekosystémů zvláště chráněných druhů 
rostlin a předmětů ochrany EVL. 

Lesní porosty nejsou předkládanou 
koncepcí dotčeny.  

Natura 2000  -* 0 Cílem předkládané aktualizace 
posouzení bylo vyhodnotit vliv 
upraveného návrhu ÚP Mladé Buky 
(leden 2022) na předměty ochrany 
a celistvost lokalit soustavy Natura 2000. 
Jako potenciálně ovlivněné byly určeny 
tyto lokality: EVL Krkonoše, EVL Luční 
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OČEKÁVANÉ VLIVY 
NA: 

PŘEDKLÁDANÁ 
VARIANTA  

NULOVÁ 
VARIANTA 

POZNÁMKA 

potok v Podkrkonoší, EVL Hrádeček a 
PO Krkonoše. 

Mírný negativní vliv byl identifikován u 
návrhových ploch Z1 – Z4*, Z17 a Z24, 
za dodržení navržených podmínek 
(prostorových regulativů, intenzity 
zastavění a umístění stavebního objektu). 

Na základě vyhodnocení bylo zjištěno, že 
návrh územního plánu  Mladé Buky 
(SURPMO, leden 2022) nemá 
významný negativní vliv na předměty 
ochrany a celistvost lokalit soustavy 
Natura 2000.  
 

ZCHÚ -* 0 
Vzhledem k tomu, že je severní část 
území situována v Krkonošském 
národním parku a vzhledem 
k rozvojovým potřebám obce, došlo u 
některých ploch k územní kolizi se 
ZCHÚ. Ve III. zóně KRNAP je situována 
plocha rekreace – na plochách přírodního 
charakteru Z6. V OP KRNAP jsou 
situovány plochy Z1, Z2, Z4*, Z8, Z9, 
Z17, Z25, Z26, Z28 a Z29. 

Z maloplošných ZCHÚ se v území 
vyskytují dvě přírodní památky, a to 
Sklenářovické údolí a Luční potok 
v Podkrkonoší. Tyto přírodní limity 
území jsou návrhem ÚP respektovány a 
zůstanou nedotčeny. 

ÚSES ±* 0 
Současná síť skladebných prvků ÚSES je 
do maximální možné míry respektována  
a rozvíjena. Zastavitelné plochy nejsou 
v blízkosti ÚSES navrhovány, vyjma 
plochy Z30, která sousedí s LC03 a 
plochy Z24, která je situována 
v sousedství RBC H028 Břectštejn. 
Vzhledem k charakteru vymezených 
zastavitelných ploch a jejich dostatečné 
vzdálenosti od stávajících skladebných 
prvků ÚSES lze označit vliv ÚP za 
nevýznamný. V rámci ÚP dojde ke 
zpřesnění ÚSES, taktéž v návaznosti na 
sousední správní území. 

Památné stromy 0 0 Evidované památné stromy na území 
městyse Mladé Buky nebudou 
realizací ÚP dotčeny. 
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OČEKÁVANÉ VLIVY 
NA: 

PŘEDKLÁDANÁ 
VARIANTA  

NULOVÁ 
VARIANTA 

POZNÁMKA 

VKP -* 0 V území není registrovaný VKP. VKP ze 
zákona nebudou návrhovými plochami 
významně dotčeny. 

Fauna a flóra -* 0 
Uplatněním koncepce ÚP a realizací 
záměrů v rámci návrhových ploch může 
dojít k zásahům do lokalit s výskytem 
zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů. Populace vyskytujících se 
druhů živočichů nebudou významně 
ovlivněny. Návrhem ÚP mohou být 
ovlivněna rovněž cenná rostlinná 
společenstva.  

Část ploch se vyskytuje v ochranném 
pásmu KRNAP, plocha Z6 v jeho III. 
zóně. Rovněž jsou dotčeny lokality 
Natura 2000 a především předměty jejich 
ochrany, které zahrnují jak živočišné 
druhy, včetně ptactva, tak cenná rostlinná 
společenstva. Významný vliv 
představuje rovněž plocha Z24, která se 
nachází v územní kolizi s EVL 
Hrádeček. Realizací ÚP mohou být 
dotčeny také vodní ekosystémy 
v přilehlých vodních tocích, včetně Úpy, 
Kalné a Lučního potoka, kde byl 
potvrzen výskyt raka kamenáče.  

Dešťová voda ±* 0 Návrhem zastavitelných ploch budou 
ovlivněny přirozené retenční schopnosti 
území, odtokové poměry by však neměly 
být významně negativně dotčeny. ÚP 
vytváří podmínky pro zvýšení 
přirozených retenčních schopností 
v krajině doplněním sídelní zeleně 
v území. 

Dešťové vody v řešeném území budou 
likvidovány zasakováním v místě staveb 
a nebudou zatěžovat kanalizace a vodní 
toky. V případě, že není možné likvidaci 
dešťových vod řešit zasakováním v místě 
staveb, a to na základě hydrologického 
posudku, je možné uvažovat 
s redukovaným odtokem dešťových vod 
ze zájmového území v množství 15 
l/s*ha) – u kapacitních vodních toků a 
v množství 3 l/(s*ha) – nekapacitních 
vodních toků. Součástí odvodňovacího 
zařízení musí být kapacitní retenční 
zařízení pro zabezpečení potřebného 
maximálního možného odtoku ze 
zájmového území. Případná retence bude 
dimenzována na pětiletý déšť o 
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OČEKÁVANÉ VLIVY 
NA: 

PŘEDKLÁDANÁ 
VARIANTA  

NULOVÁ 
VARIANTA 

POZNÁMKA 

maximálním objemu (výpočet z dob 
trvání a intenzit návrhových dešťů). 

Vodní zdroje  -* 0 
Vymezené plochy rovněž vyžadují 
dodávku pitné vody, která bude vyřešena 
napojením na stávající vodovodní 
systém.  

Povrchová voda   -* 0 Kvalita povrchových vod může být 
negativně ovlivněna v souvislosti se 
zvýšenou produkcí odpadních vod 
v rámci provozu konkrétních záměrů 
odpovídajícím stanovenému funkčnímu 
využití vymezených ploch. Jedná se 
především o kvalitu vody v řece Úpě  
a jejím přítoku Lučním potoku. Při 
realizaci záměru je nutné klást důraz na 
způsob likvidace odpadních vod a 
v případně vypouštění předčištěných 
vod do toku nebo jejich zasakování 
v jeho blízkosti posoudit jejich kvalitu. 
Dále je nutné technicky omezit průnik 
cizorodých látek do toku. Zaústění 
případné dešťové kanalizace do Lučního 
potoka by měla předcházet instalace 
odlučovačů ropných látek, či 
sedimentačních nádrží. 

Prameniště 0 0  

Podzemní voda  0* 0 Negativní ovlivnění kvality podzemních 
vod se nepředpokládá.  

Odpadní voda +* 0 ÚP respektuje dosavadní systém 
zneškodňování odpadních vod oddílnou 
kanalizací, včetně centrální ČOV 
Trutnov mimo řešené území a místních 
ČOV. Z části Hertvíkovice budou 
odpadní vody čerpány tlakovou 
splaškovou kanalizací do tohoto 
systému. 

ÚP připouští realizaci kanalizačního 
systému v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití s cílem 
napojení většiny zdrojů odpadních vod. 

 

Záplavová území  -* 0 Ve vymezeném území je stanoveno 
záplavové území řeky Úpy. 
V záplavovém území je vymezena část 
plochy smíšené obytné - rekreační Z17 a 
okrajová část plochy Z30. 

CHOPAV  -* 0 Severní část řešeného území leží 
v územní kolizi s CHOPAV Krkonoše. 
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V územním střetu se nachází plocha 
rekreace – na plochách přírodního 
charakteru Z6. 

Vodovod  0 0 ÚP respektuje současný systém 
zásobování městyse pitnou vodou 
z veřejného skupinového vodovodu se 
zdroji nejen v řešeném území, jejichž 
vydatnost je dostatečná pro zásobování 
ZÚ i zastavitelných ploch.  

ÚP připouští rozvoj současného systému 
v rámci ploch s rozdílným způsobem 
využití v souladu s podmínkami jejich 
využití s cílem zásobování všech 
odběrných míst. 

ZPF  -* 0 
Celkový zábor ZPF představuje 45,11 ha. 
Z toho 7,29 ha zaujímají půdy I. třídy 
ochrany ZPF, největší zábor 28,64 ha 
představují půdy II. třídy ZPF, ve III. 
třídě ZPF je zabíráno 0 ha, ve IV. třídě 
ZPF 5,42 ha a v V. třídě ZPF 3,76 ha. Bez 
vazby na předchozí ÚPD je navržena 
plocha Z24 v rozsahu záboru ZPF 1,48 
ha. U plochy Z10 je její rozsah oproti 
původní ÚPD zvětšen o 0,9 ha.  

Dle pokynů k úpravě po společném 
jednání byly vypuštěny plochy Z7, Z18 – 
20, nově byla vymezena plocha Z30. 
Rozsah ploch byl změněn u plochy Z15 a 
Z16 (zvětšeny)  
a u plochy Z13 (zmenšena). V rozsahu  
a umístění plochy byla nově vymezena 
plocha K1. Dle pokynů po Společném 
jednání byly zcela vypuštěny plochy Z15 
a Z16. 

Po úpravě Návrhu pro veřejné projednání 
byly vypuštěny plochy Z5, Z13, Z14 a 
K1. 

PUPFL 0 0 PUPFL nejsou návrhem ÚP dotčeny. Do 
50 m ochranného pásma lesa jsou 
situovány plochy Z17, Z22, Z23, Z24 a 
Z30. 

Horninové prostředí 0 0  

Geomorfologie 0 0  

Geologie  0 0  

Chráněná ložisková 
území 

0 0 CHLÚ nebudou návrhem ÚP dotčena. 
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Sesuvná území 0 0  

Klima  0 0  

Ovzduší  ±* - Negativní vliv na stávající kvalitu 
ovzduší mají návrhové plochy pro 
dopravní infrastrukturu. V souvislosti 
s návrhovými plochami pro bydlení a 
rekreaci dojde k vytvoření podmínek pro 
vznik nových zdrojů znečištění ovzduší, 
včetně domácích lokálních topenišť. 
Rozvojové plochy výroby zakládají 
rámec pro vznik nových (i 
vyjmenovaných) zdrojů znečištění 
ovzduší.  

   Pozitivní vliv na kvalitu ovzduší 
představují rozvojové možnosti pro 
sídelní zeleň v rámci ploch s rozdílným 
funkčním využitím. 

Obyvatelstvo    +* -   Pozitivní vliv představují především 
rozvojové plochy pro bydlení. Přínosem 
jsou také plochy pro rozvoj 
podnikatelských aktivit, v rámci nichž 
dojde k nárůstu pracovních příležitostí. 
ÚP vytváří podmínky pro demografický 
nárůst a zmlazení populace městyse. 
Zároveň zlepšuje vnitřní prostředí obce, 
posiluje možnosti ozelenění v rámci 
rozvoje podmínek pro sídelní zeleň 
a doplňuje plochy pro rekreační využití, 
odpočinek a služby v rámci cestovního 
ruchu. ÚP vytváří podmínky k posílení 
sociálních vazeb a uvědomění si 
společenskohistorické hodnoty území.  

ÚP vymezuje v k.ú. Mladé Buky plochy 
Z8 a Z9 pro OM a v k.ú. Hertvíkovice 
plochu Z24 pro OX. 

ÚP připouští další rozvoj občanského 
vybavení v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití s cílem 
zkvalitnění podmínek pro soudržnost 
společenství obyvatel území. 

Stanovením urbanistické koncepce, 
včetně urbanistické kompozice je 
zabezpečen vyvážený rozvoj všech pilířů 
dle principů udržitelného rozvoje území. 
Stabilizací současného využití a 
posílením rozvoje v oblasti bydlení, 
občanského vybavení, výroby a 
doplněním dopravní infrastruktury, 
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společně se stabilizací uspořádání ploch 
v krajině, jsou zajištěny příznivé 
podmínky pro trvalé obyvatelstvo i pro 
návštěvníky obce, pro ekonomický 
rozvoj i pro kvalitní životní prostředí. 

Lidské zdraví ±* 0 Pozitivní vliv představuje podpora 
bydlení  
a podnikatelských aktivit, zlepšení 
životního prostředí v obci, rozvoj 
podmínek pro rekreaci a odpočinek a 
aktivní trávení volného času v rámci 
ploch pro rekreační vyžití či cyklostezek, 
jejichž rozvoj je připuštěn v rámci ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

.Negativně se uplatnění ÚP projeví 
snížením faktoru pohody při realizaci 
stavebních prací. Dočasné zvýšení hluku 
a prašnosti. V rámci ÚP nejsou 
navrhovány plochy, které by 
umožňovaly rozvoj těžkého průmyslu a 
aktivit souvisejících s významným 
znečištěním ovzduší a snížením kvality 
životního prostředí pro obyvatele. 

 

Hluk    -* 0 Vlivem uplatnění ÚP mohou být 
vytvořeny podmínky pro realizaci 
nových zdrojů hluku v rámci rozvoje 
ploch pro výrobu a plochy dopravní 
infrastruktury. 

Historické památky 0 0    Nemovité kulturní památky jsou 
respektovány, v jejich blízkosti nejsou 
navržena zastavitelná území, s ohledem 
na zachování autenticity. 

Archeologické nálezy + 0    Území městyse Mladé Buky je územím 
archeologických nálezů. Pokud budou 
během realizace staveb zjištěny 
archeologické nálezy, je povinností 
stavitele tuto skutečnost ohlásit na 
Archeologický ústav AV a provést na 
lokalitě záchranný archeologický 
průzkum. 

Energetické zdroje -* 0 ÚP respektuje současný 
elektroenergetický systém zásobování 
městyse.  

ÚP připouští rozvoj tohoto systému 
v rámci ploch s rozdílným způsobem 
využití v souladu s podmínkami jejich 
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využití s cílem zásobování všech 
odběrných míst. 

ÚP respektuje současný plynovodní 
systém zásobování městyse.  

ÚP připouští jeho rozvoj v rámci ploch 
s rozdílným způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití s cílem 
zásobování většiny odběrných míst. 

Technická infrastruktura +* 0 ÚP respektuje stávající systém technické 
infrastruktury a připouští její rozvoj 
v rámci ploch s rozdílným způsobem 
využití. Nové plochy technické 
infrastruktury nejsou navrhovány. 

Silniční doprava +* 0 
ÚP vymezuje pro dopravní infrastrukturu 
– silniční (DS2) plochu Z 29 pro 
parkování při železniční stanici a 
sportovním areálu. 
Navýšením parkovacích kapacit dojde 
k eliminaci nežádoucího parkování 
vozidel podél místních obslužných 
komunikací. 

Zastavitelné plochy Z1, Z4, Z9, Z10, Z11 
a Z27 budou připojeny na silnici I/14 
výhradně prostřednictvím místních 
komunikací, nikoliv novým přímým 
připojením. 

 

Železniční doprava 0 0 ÚP respektuje současné vedení 
železniční tratě č. 045 po stabilizované 
ploše dopravní infrastruktury – 
železniční (DZ). 

 

Cyklodoprava  + 0 V rámci ÚP je připuštěn rozvoj 
cyklistických tras v plochách 
s rozdílným funkčním využitím.  

Rekreace  + 0 Pro rozvoj rekreace vymezuje ÚP v k.ú. 
Mladé Buky plochy Z6 (RN) a Z17 (SR), 
v k.ú. Kalná Voda zastavitelné plochy 
Z21 až Z23, Z30 (všechny SR). 

Rekreační využívání území je podpořeno 
také doplněním občanské vybavenosti. 

Pro podporu rozvoje rekreace a 
cestovního ruchu ÚP připouští využívání 
ploch s rozdílným způsobem využití OV 
a OS1, OS2, OS3 a OX v souladu 
s podmínkami jejich využití. 
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Dále je rekreace podpořena posílením a 
optimalizací dopravní infrastruktury, 
zejména co se týče optimalizace 
parkovacích kapacit. 

Nakládání s odpady 0 0 ÚP respektuje současný systém 
nakládání s odpady.  

ÚP připouští rozvoj tohoto systému 
v rámci ploch s rozdílným způsobem 
využití v souladu s podmínkami jejich 
využití s cílem soustavného 
zkvalitňování životního prostředí. 

 

Výrobní zóny + 0 ÚP vytváří podmínky pro rozvoj 
podnikatelských aktivit v souvislosti 
s návrhovou plochou VD (plochy 
výroby a skladování – drobná a řemeslná 
výroba) Z27 v k.ú. Mladé Buky a  
vymezením plochy VS (plochy smíšené 
výrobní) Z28 v k.ú.Mladé Buky, , pro 
rozvoj výroby charakteru drobné a 
řemeslné dle požadavku městyse 
vytvořit územní podmínky pro realizaci 
výrobních aktivit tohoto charakter (bez 
negativních vlivů na sousední plochy) a 
zároveň plnící úkol ze ZÚR KHK  
vyplývající ze zařazení městyse do 
ÚVRP (vytvářet územní podmínky 
přednostně pro rozvoj drobné a řemeslné 
výroby, výrobních a nevýrobních služeb, 
…). 

Vymezením těchto ploch naplňuje ÚP 
předpoklady pro hospodářský rozvoj 
území a rozvoj pracovních příležitostí. 

Ekonomika + 0 Rozvoj ploch občanské vybavenosti, 
ploch rekreace a ploch výroby vytváří 
podmínky pro ekonomický rozvoj 
městyse Mladé Buky a zvýšení jeho 
konkurenceschopnosti. 

 
 

Vyhodnocení vlivů předkládané koncepce ÚP na udržitelný rozvoj území a na životní prostředí 
bylo provedeno ve znění přílohy stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, resp. dle 
§ 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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8 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí 

V průběhu zpracování hodnocení SEA a na základě zjištěné míry dopadů řešené koncepce na 
jednotlivé dílčí složky životního prostředí a lidské zdraví nebyly identifikovány závažné záporné 
vlivy, které by vyžadovaly navržení opatření pro jejich předcházení, snížení nebo kompenzaci. 

Zpracovatel hodnocení SEA tudíž žádná opatření pro tyto účely nenavrhuje.  

 

 
9 Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do 

územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení 

Předkládaná koncepce ÚP nebyla řešena variantně. Předpoklady případných negativních vlivů 
ÚP na jednotlivé složky životního prostředí byly zpracovatelem územně plánovací dokumentace 
řešeny operativně a byly zohledněny při vymezování nových návrhových ploch. V rámci návrhu 
řešení předkládané koncepce územního plánu byly v rámci možností maximálně respektovány 
požadavky na ochranu životního prostředí a všech jeho složek. Návrhové plochy stejně jako 
stanovené podmínky využití zohlednily především přírodně cenné hodnoty dotčeného území. 

Vliv na jednotlivé složky životního prostředí byl hodnocen u všech vymezovaných ploch. 

Koncepce ÚP je zpracována v souladu s platnou legislativou na úseku územního plánování, 
zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vše ve znění pozdějších předpisů. 

ÚP respektuje limity využití území vycházející z platných právních předpisů, vydaných 
správních rozhodnutí a vlastností území.  

Většina limitů či nositelů limitů využití území je zároveň považována za hodnoty území, a to jak 
přírodní či kulturní, tak i civilizační.  

Jako podklad pro identifikaci jevů v území byly využity ÚAP (Územně analytické podklady pro 
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov 2016) a další podklady 
poskytnuté v průběhu zpracování ÚP. 

Do Návrhu ÚP byly zapracovány relevantní závěry a doporučení oborových koncepcí 
Královéhradeckého kraje (především pak ZÚR Královéhradeckého kraje) a dále nadřazených 
koncepcí jako je PÚR ČR, nebo je s nimi v souladu.  

Relevantní strategické dokumenty vztahující se k předmětnému území jsou harmonizovány 
s národními cíli v oblasti ochrany životního prostředí. ÚP je s těmito koncepcemi v souladu. 

Další sledovanou úrovní je úroveň krajská, jejíž relevantní strategické dokumenty jsou 
harmonizovány s národními cíli v oblasti ochrany životního prostředí. ÚP je s těmito koncepcemi 
taktéž v souladu. 

ÚP je rovněž v souladu se stanovenými prioritami a vizí Strategického plánu rozvoje městyse 
Mladé Buky z roku 2016. 

Řešení ÚP je v souladu se Zadáním. 
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10  Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní 
prostředí 

Environmentální ukazatele jsou vhodně zvolené sumární ukazatele, které jsou základem 
posuzování nejen stavu životního prostředí, ale i účinnosti a adekvátnosti politických rozhodnutí, 
tj. politiky ochrany životního prostředí jako celku.  

Většina indikátorů jsou relativní veličiny vztažené na jednotku rozlohy, na obyvatele, na 
jednotku HDP apod. Cílem indikátorů je odkrytí potencionálních rizik pro různé oblasti životního 
prostředí a lidské zdraví. Rozsáhlý soubor ukazatelů byl vypracován pro potřebu Státní politiky 
životního prostředí a je rozdělen do dvou skupin: 

a) sociální a ekonomické ukazatele (pozn. nejsou předmětem posouzení územního plánu) 

b) environmentální ukazatele 

V souvislosti s posuzováním vlivů ÚP na životní prostředí, udržitelný rozvoj území  
a lidské zdraví se jedná vždy o hodnocení, v němž je nutné souhrnné posouzení jednotlivých 
záměrů ÚP, jednotlivě i jako celku, a to z hlediska více faktorů a kritérií, kdy se hledá určitý 
kompromis mezi potencionálními negativními vlivy koncepce na samostatné oblasti  
a rozvojovými potřebami daného území.  

Vzhledem k nutnosti komplexnosti posuzování koncepce a zahrnutí mnoha různých souvislostí 
je důležité stanovit si prioritní cíle a požadavky, na základě nichž se potom jednotlivým kritériím 
přikládá různý stupeň důležitosti.  

Poté se na pomyslné misky vah dávají možné negativní vlivy na složky životního prostředí  
a lidské zdraví na jedné straně a na straně druhé očekávané profity z nových rozvojových ploch. 

Ke zhodnocení možných vlivů jednotlivých záměrů ÚP se po jejich realizaci mohou použít 
monitorovací ukazatele, díky kterým je možno posoudit vlivy vyvolané změnami využití území 
dané oblasti.  

Prostřednictvím monitorovacích ukazatelů je také možno kontrolovat dodržování navržených 
opatření v rámci hodnocení koncepce, která předcházela její realizaci.  

Dle §55 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je pořizovatel ÚP (Městský úřad ORP Trutnov) 
povinen předložit zastupitelstvu obce min 1x za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu, 
jejíž součástí jsou vlivy uplatňování ÚP na životní prostředí. 

Monitorování může být iniciováno rovněž na základě připomínek veřejnosti (obtěžování 
nadměrným hlukem, zápachem, atd.). 

Navržené environmentální ukazatele pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na 
životní prostředí z hlediska relevantnosti ÚP a kontextu s cíli ochrany životního prostředí, které 
jsou obsaženy ve Státní politice životního prostředí (2012 - 2020): 

Ochrana a udržitelné využívání zdrojů 

Indikátor: vývoj energetické účinnosti (objem výroby, dopravy či služeb zajištěný určitým 
množstvím energie) 

Indikátor: materiálová náročnost HDP (vyhodnocení vývoje efektivity, s jakou jsou materiály 
vstupující do ekonomického systému přeměňovány na ekonomický výstup) 
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Ochrana vod 

Indikátor: stav útvarů povrchových vod 

Indikátor: stav útvarů podzemních vod 

Indikátor: specifická ochrana vod v chráněných územích 

Indikátor: Čištění městských odpadních vod 

 

Předcházení vzniku odpadů 

Indikátor: celková produkce odpadů 

Indikátor: produkce a nakládání s komunálním odpadem 

Indikátor: struktura nakládání s odpady 

 

Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí 

Indikátor: eroze půdy (indikátor je vyjádřen jako podíl plochy potenciálně ohrožené vodní a 
větrnou erozí na celkové rozloze zemědělské půdy) 

 

Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší 

Indikátor: emise SO2, NOx, NH3, VOC, PM2,5 (porovnání vývoje emisí od roku 2000 v kg/rok; 
zároveň vyhodnocuje naplňování národních emisních stropů pro rok 2020 

Indikátor: podíl území s překročenými imisními limity a cílovými imisními limity 

Ochrana přírody a krajiny 

Indikátor: využití území (sledování vývoje způsobů využívání krajiny) 

Indikátor: retenční schopnost krajiny 

Indikátor: fragmentace krajiny (fragmentace krajiny dopravou a fragmentace říčních systémů) 

Indikátor: počet původních ohrožených druhů v ČR (pro kriticky ohrožené, ohrožené a zranitelné 
druhy) 

Indikátor: druhová skladba lesů 

Indikátor: zvláště chráněná území v ČR (podíl součtu rozloh ZCHÚ na celkové rozloze ČR, 
vyhodnocení vývoje struktury u těchto ZCHÚ) 

Indikátor: rozloha lokalit národního seznamu lokalit Natura 2000 (vývoj rozlohy evropsky 
významných lokalit) 

Indikátor: suburbanizace (vývoj migrace obyvatelstva mezi městskými a přilehlými 
venkovskými oblastmi) 

Indikátor: hluková zátěž (hluková zátěž obyvatelstva, hluková zátěž ekosystémů, včetně 
problematiky vymezení tichých oblastí v krajině) 
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Dalšími indikátory mohou být: 

 podíl záboru půdy kategorie ZPF zařazené v I. a II. třídě ochrany ku celkovému záboru 
ZPF (%) 

 změny intenzity dopravy na hlavních dopravních komunikacích (%) 

 počet obyvatel vystavených hlukové zátěži (% obyvatel) 

 koeficient ekologické stability krajiny (plochy ekologicky stabilních ploch ku plochám 
ekologicky nestabilních ploch) 

 účinnost opatření k ochraně krajinného rázu 

 

V případě zjištění negativních vlivů je třeba ihned sjednat nápravu.  

 

 

11  Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska 
minimalizace negativních vlivů na životní prostředí 

Navržená opatření pro předcházení, eliminaci, vyloučení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů 
vychází z výše uvedených hodnocení v kapitolách 6 a 7 a z podmínek pro využití jednotlivých 
ploch definovaných v Návrhu ÚP a dále z návrhů opatření zpracovatele Posouzení vlivů 
koncepce na lokality Natura 2000, které zpracovatel dokumentace SEA považuje za odpovídající.  

Při rozhodování z hlediska minimalizace zjištěných negativních vlivů na životní prostředí pro 
jednotlivé vymezené plochy jsou zpracovatelem SEA navrženy a sumarizovány následující 
požadavky:  

 při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních a vytváření nových 
výhledů a průhledů 

 zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně 

 uplatňovat ochranu dřevin rostoucích mimo les, před případným kácením získat 
potřebné povolení obecního úřadu 

 kácení dřevin provádět mimo vegetační období před hnízděním ptáků, tj. od října 
do začátku března 

 v rámci konkrétního uplatňování vymezených funkčních ploch dbát na minimalizaci 
zhoršení odtokových poměrů; zajištění podmínek pro zasakování srážkové vody  
z ploch určených pro novou zástavbu přímo v místě  

 respektovat současnou hladinu okolní zástavby  

 dodržet stanovené podmínky prostorového a plošného využití vymezených ploch 

 záměry na provedení změn v území budou respektovat charakter a strukturu současné 
okolní zástavby a harmonické měřítko 

 v plochách přiléhajících k vodním tokům navazovat přímo na okraj toku zelení 

 vedení technické infrastruktury umísťovat přednostně pod zem 
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 v ZÚ a v zastavitelných plochách na budovách připustit umísťování systémů 
využívajících sluneční energii 

 v nezastavěném území nepřipustit umísťování zařízení pro reklamu 

 šetrně včlenit stavební objekty bydlení do stávající historicky založené urbanistické 
kompozice obce 

 minimalizovat konečné zábory ZPF (především půd I. a II. třídy ochrany) – rozsahem 
a způsobem provádění zemních prací 

 pro plochy výstavby v k.ú. Hertvíkovice je navržen vhodný způsob likvidace 
splaškových vod. Dle studie VÚV T. G. Masaryka (Svobodová et al. 2016) je 
plánována realizace centrální kanalizace s odvozem na centrální ČOV v Hostinném. 
Pokud budou nové objekty napojeny na tuto centrální kanalizaci, jsou navržené 
způsoby likvidace odpadních vod bezpředmětné.  

 u návrhové plochy Z17 je navrženo při výstavbě omezit rozsah terénních úprav 
s cílem zachovat část stávajících travních porostů, což je ovšem podmíněno realizací 
vhodné následné péče. 

 k omezení vlivu plochy Z24 při realizaci záměru v rámci návrhové plochy Z24 
s navrženými prostorovými parametry (max. využití do 5 % rozlohy návrhové plochy 
včetně souvisejících zařízení jako je komunikace, parkoviště, zázemí atd., dále plocha 
nebude oplocena) včetně situování zástavby do jižní části plochy v návaznosti na 
zastavěné území, nedojde k významnému ovlivnění celistvosti EVL Hrádeček.  
 

 

 

12 Netechnické shrnutí výše uvedených údajů, Návrh stanoviska 

12.1. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 

Předmětem zpracování dokumentace SEA je zhodnocení Územního plánu Mladé Buky 
z hlediska vlivů na životní prostředí, lidské zdraví a udržitelný rozvoj území. 

Posuzovaná koncepce je předkládána v jedné variantě řešení. Stávající stav, tj. stav bez uplatnění 
předkládané koncepce, je v hodnocení SEA uvažován jako nulová varianta.  

Dokumentace SEA je zpracována dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění, a dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

Předmětem hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území je Návrh územního plánu 
Mladé Buky, který zpracovala firma SURPMO a.s., Projektové středisko Hradec Králové v říjnu 
2018 a upravila dle závěrů vyhodnocení Společného jednání v únoru 2020, v lednu 2021 a 
v březnu 2021. Předmětem předkládané aktualizace hodnocení vlivů koncepce na životní 
prostředí je Návrh Územního plánu Mladé Buky (SURPMO a.s., Hradec Králové, leden 
2022), který byl upraven na základě pokynů pořizovatele pro veřejné projednání. K úpravě došlo 
na základě vyhodnocení výsledků opakovaného společného projednání s dotčenými orgány 
(květen 2021). 
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Po novém společném jednání se vypouští plochy Z5, Z13, Z14 a K1. Dochází k úpravám 
ploch Z1 a Z30 a mění se způsob využití ploch Z25 a Z26 (z VD na SM). 

 

ÚP stanovuje koncepci rozvoje území městyse založenou na vyváženém rozvoji všech jeho částí 
v krajině lesní a lesozemědělské při respektování limitů využití území a při ochraně hodnot  
v území existujících. 

Pro zachování sídelní struktury městyse a urbanistické kompozice jeho sídel  
a pro zkvalitňování podmínek pro životní prostředí a hospodářský rozvoj – tedy pro ochranu 
a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot – ÚP stanovuje urbanistickou koncepci spočívající 
v respektování vymezených stabilizovaných ploch v ZÚ a v naplňování zastavitelných ploch 
uvnitř ZÚ nebo na něj navazujících.  

Respektováním stanovené koncepce rozvoje území městyse bude stabilizován a podpořen 
současný význam a funkce tohoto městyse ve struktuře osídlení Královéhradeckého kraje 
v Území s vyváženým rozvojovým potenciálem.  

Pro zachování krajinného rázu a posilování ekologické stability území – tedy pro ochranu  
a rozvoj přírodních hodnot – ÚP stanovuje koncepci uspořádání krajiny spočívající  
v respektování vymezených stabilizovaných ploch v krajině, včetně ploch NSpkzo ve 
Sklenářovicích a v naplňování koncepce ÚSES. 

 

Historicky vzniklá sídelní struktura městyse, tvořená poměrně kompaktně zastavěnými sídly 
Hertvíkovice a Mladé Buky, rozvolněnou zástavbou sídel Antonínův Důl, Antonínovo Údolí a 
Bystřice a zaniklou zástavbou sídla Sklenářovice, a různorodá urbanistická kompozice všech 
těchto sídel kromě Sklenářovic, založená na nízkopodlažní až středněpodlažní rozvolněné až 
řadové volné zástavbě převážně zemědělskými usedlostmi, bytovými domy a rodinnými domy 
se sedlovým až polovalbovým či plochým zastřešením, včetně areálu průmyslové i zemědělské 
výroby, je v ÚP zachována a dále rozvíjena zejména funkcemi bydlení, rekreace, občanského 
vybavení, výroby a dopravní a technické infrastruktury, a to jak v rámci samostatně vymezených 
ploch daného způsobu využití, tak v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, 
ve kterých to připouštějí jejich podmínky využití. 

 

ÚP stabilizuje současné plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) a vymezuje 
zastavitelné plochy, které doplňují ZÚ nebo na něj navazují, v k.ú. Hertvíkovice.  

ÚP vymezuje zastavitelnou plochu rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN), která 
navazuje na ZÚ, v k.ú. Mladé Buky.  

ÚP stabilizuje současné plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV),   – 
tělovýchovná a sportovní zařízení – obecné (OS1), – tělovýchovná a sportovní zařízení               – 
areál zimních sportů (OS2), – tělovýchovná a sportovní zařízení – golfový areál (OS3)                 
a – hřbitovy (OH). ÚP vymezuje plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá                
 a střední (OM) pro k.ú. Mladé Buky a – se specifickým využitím (OX) pro k.ú. Hertvíkovice. 
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ÚP stabilizuje současné plochy smíšené obytné – v centrech měst (SC) a vymezuje zastavitelnou 
plochu a plochu přestavby, které doplňují ZÚ nebo na něj navazují, v k.ú. Mladé Buky.  

ÚP stabilizuje současné plochy smíšené obytné – městské (SM) a vymezuje zastavitelné plochy, 
které doplňují ZÚ nebo na něj navazují, v k.ú. Kalná Voda a k.ú. Mladé Buky.                            

ÚP stabilizuje současné plochy smíšené obytné – rekreační (SR) a vymezuje zastavitelné plochy, 
které doplňují ZÚ nebo na něj navazují, v k.ú. Mladé Buky a v k.ú. Kalná Voda.  

ÚP stabilizuje současné plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD), – 
zemědělská výroba (VZ) a plochy smíšené výrobní (VS). Plochy výroby a skladování – drobná 
a řemeslná výroba (VD) a plochy smíšené výrobní (VS) ÚP rozvíjí v zastavitelných plochách v 
k.ú. Mladé Buky.  

ÚP stabilizuje plochy dopravní infrastruktury – silniční – silnice I., II. a III. třídy (DS1), – silniční 
– místní komunikace a parkoviště (DS2), tvořené silniční sítí a místními komunikacemi včetně 
dopravního vybavení, plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ), plochy technické 
infrastruktury – inženýrské sítě (TI) a – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
(TO). ÚP vymezuje v k.ú. Mladé Buky zastavitelnou plochu pro DS2.  

V nezastavěném území ÚP stabilizuje současné plochy vodní a vodohospodářské (W), plochy 
zemědělské (NZ), plochy lesní (NL), plochy smíšené nezastavěného území  
– přírodní, vodohospodářské, ochranné a protierozní (NSpvo) ve všech k.ú. a plochy smíšené 
nezastavěného území – přírodní, zemědělské, kulturně historické a ochranné a protierozní 
(NSpzko) v k.ú. Sklenářovice.  

ÚP vymezuje zastavitelné plochy (Z) s rozdílným způsobem využití, včetně zastavitelných ploch 
(Z*) určených k zastavění rozhodnutím, které nabylo právní moci, avšak příslušná stavba či 
využití nejsou dosud zapsány v KN.  

ÚP vymezuje v k.ú. Hertvíkovice plochu Z1 (BV) a v k.ú. Mladé Buky plochy Z8, Z9  (obě OM), 
Z10, P1 (obě SC), Z11, Z25 a Z26 (SM), ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územních studií se stanovenými podmínkami pro jejich pořízení. 

 

V Návrhu ÚP nejsou vymezeny plochy změn v krajině.  

 

ÚP nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo. 

 

Řešení koncepce ÚP respektuje územní podmínky pro stabilizaci a rozvoj obce a využití 
řešeného území při zachování a rozvoji stávajících hodnot, umožňující udržitelný rozvoj území. 
Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty města jsou respektovány.  

Urbanistická koncepce i stávající kompozice sídel je respektována. ÚP rozvíjí společenský  
a hospodářský potenciál rozvoje a dále vede k posílení environmentálního pilíře a trvalé 
udržitelnosti území. 

Při posuzování vlivů návrhových ploch na životní prostředí se vycházelo z dostupných podkladů 
a informací o stavu životního prostředí v řešeném území.  
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Potenciální dopady jednotlivých návrhových ploch na dílčí složky životního prostředí a lidské 
zdraví byly definovány na základě předpokládaných standardních charakteristik záměrů, které 
odpovídají stanovenému rámci vymezeného funkčního využití dané plochy.  

V rámci hodnocení SEA byly identifikovány pozitivní i negativní vlivy. V případě negativních 
vlivů byla doporučena minimalizační opatření k jejich zmírnění.  

Z hodnocení koncepce územního plánu vyplývá, že jejím uplatněním mohou být dotčeny 
následující složky životního prostředí: 

Negativně (s předpokládanou eliminací vlivu dodržením navržených opatření): 

 ovzduší 

 krajinný ráz 

 Přírodní park 

 ZCHÚ 

 Natura 2000 

 ZPF 

 ÚSES 

 povrchová voda 

 CHOPAV 

 záplavové území 

 odvodnění území 

 hluková situace 

Pozitivně: 

 rozvoj bydlení 

 demografický vývoj obyvatelstva 

 ekonomické a sociální vlivy 

 rozvoj podnikání 

 rozvoj rekreace 

 zvýšení turistické atraktivity 

 udržitelný rozvoj území 

 ÚSES 

 

Další složky životního prostředí (podzemní vody, památné stromy, PUPFL, horninové podloží, 
kulturní památky, CHLÚ atd.) nebudou uplatněním návrhových ploch ovlivněny. 

U zjištěných negativních vlivů lze míru a povahu identifikovaných vlivů na životní prostředí 
eliminovat dodržením navržených opatření a podmínek využití území. 
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Po realizaci záměrů ÚP se doporučuje monitoring vybraných faktorů a kontrola charakteru  
a velikosti jednotlivých očekávaných vlivů na různé složky životního prostředí  
a lidské zdraví. 

Z hlediska vlivů na složky životního prostředí, lidské zdraví a udržitelný rozvoj se jeví 
předkládaná koncepce územního plánu jako přijatelná. 

Posouzení vlivů koncepce ÚP na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem  
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a bylo zpracováno v rozsahu přílohy 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.  

 
12.2. Návrh stanoviska 

Zpracovatel hodnocení vlivu koncepce ÚP Mladé Buky na životní prostředí a veřejné zdraví, pro 
účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí dle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, předkládá následující návrh stanoviska dle 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. 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové 

 

STANOVISKO K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU  
MLADÉ BUKY 

 

podle § 10i 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. 

 
Orgán vydávající územní plán:     Zastupitelstvo městyse Mladé Buky 

 

Objednatel:                                    Městys Mladé Buky 

     Úřad městyse   

     Mladé Buky 186  

     542 23  

                                          

Zpracovatel hodnocení SEA:          EMPLA AG, spol. s r.o. 

Za Škodovkou 305 

503 11 Hradec Králové 
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Středisko Morava 

Podnásepní 477/1h 

602 00 Brno 

 

Stručný popis územního plánu: 

Předmětem hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území je Návrh územního plánu 
Mladé Buky, který zpracovala firma SURPMO a.s., Projektové středisko Hradec Králové v říjnu 
2018 a upravila dle závěrů vyhodnocení Společného jednání v únoru 2020, v lednu 2021 a 
v březnu 2021. 

Předmětem předkládané aktualizace hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí je 
Návrh Územního plánu Mladé Buky (SURPMO a.s., Hradec Králové, leden 2022), který byl 
upraven na základě pokynů pořizovatele pro veřejné projednání. K úpravě došlo na základě 
vyhodnocení výsledků opakovaného společného projednání s dotčenými orgány (květen 2021). 

Po novém společném jednání se vypouští plochy Z5, Z13, Z14 a K1. Dochází k úpravám 
ploch Z1 a Z30 a mění se způsob využití ploch Z25 a Z26 (z VD na SM). 

 

ÚP stanovuje koncepci rozvoje území městyse založenou na vyváženém rozvoji všech jeho částí 
v krajině lesní a lesozemědělské při respektování limitů využití území a při ochraně hodnot  
v území existujících. 

Pro zachování sídelní struktury městyse a urbanistické kompozice jeho sídel  
a pro zkvalitňování podmínek pro životní prostředí a hospodářský rozvoj – tedy pro ochranu 
a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot – ÚP stanovuje urbanistickou koncepci spočívající 
v respektování vymezených stabilizovaných ploch v ZÚ a v naplňování zastavitelných ploch 
uvnitř ZÚ nebo na něj navazujících.  

Respektováním stanovené koncepce rozvoje území městyse bude stabilizován a podpořen 
současný význam a funkce tohoto městyse ve struktuře osídlení Královéhradeckého kraje 
v Území s vyváženým rozvojovým potenciálem.  

Pro zachování krajinného rázu a posilování ekologické stability území – tedy pro ochranu  
a rozvoj přírodních hodnot – ÚP stanovuje koncepci uspořádání krajiny spočívající  
v respektování vymezených stabilizovaných ploch v krajině, včetně ploch NSpkzo ve 
Sklenářovicích a v naplňování koncepce ÚSES. 

Historicky vzniklá sídelní struktura městyse, tvořená poměrně kompaktně zastavěnými sídly 
Hertvíkovice a Mladé Buky, rozvolněnou zástavbou sídel Antonínův Důl, Antonínovo Údolí a 
Bystřice a zaniklou zástavbou sídla Sklenářovice, a různorodá urbanistická kompozice všech 
těchto sídel kromě Sklenářovic, založená na nízkopodlažní až středněpodlažní rozvolněné až 
řadové volné zástavbě převážně zemědělskými usedlostmi, bytovými domy a rodinnými domy 
se sedlovým až polovalbovým či plochým zastřešením, včetně areálu průmyslové i zemědělské 
výroby, je v ÚP zachována a dále rozvíjena zejména funkcemi bydlení, rekreace, občanského 
vybavení, výroby a dopravní a technické infrastruktury, a to jak v rámci samostatně vymezených 
ploch daného způsobu využití, tak v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, 
ve kterých to připouštějí jejich podmínky využití. 
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ÚP stabilizuje současné plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) a vymezuje 
zastavitelné plochy, které doplňují ZÚ nebo na něj navazují, v k.ú. Hertvíkovice.  

ÚP vymezuje zastavitelnou plochu rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN), která 
navazuje na ZÚ, v k.ú. Mladé Buky.  

ÚP stabilizuje současné plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV),   – 
tělovýchovná a sportovní zařízení – obecné (OS1), – tělovýchovná a sportovní zařízení               – 
areál zimních sportů (OS2), – tělovýchovná a sportovní zařízení – golfový areál (OS3)                 
a – hřbitovy (OH). ÚP vymezuje plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá                
 a střední (OM) pro k.ú. Mladé Buky a – se specifickým využitím (OX) pro k.ú. Hertvíkovice. 

 

ÚP stabilizuje současné plochy smíšené obytné – v centrech měst (SC) a vymezuje zastavitelnou 
plochu a plochu přestavby, které doplňují ZÚ nebo na něj navazují, v k.ú. Mladé Buky.  

ÚP stabilizuje současné plochy smíšené obytné – městské (SM) a vymezuje zastavitelné plochy, 
které doplňují ZÚ nebo na něj navazují, v k.ú. Kalná Voda a k.ú. Mladé Buky.                            

ÚP stabilizuje současné plochy smíšené obytné – rekreační (SR) a vymezuje zastavitelné plochy, 
které doplňují ZÚ nebo na něj navazují, v k.ú. Mladé Buky a v k.ú. Kalná Voda.  

ÚP stabilizuje současné plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD), – 
zemědělská výroba (VZ) a plochy smíšené výrobní (VS). Plochy výroby a skladování – drobná 
a řemeslná výroba (VD) a plochy smíšené výrobní (VS) ÚP rozvíjí v zastavitelných plochách v 
k.ú. Mladé Buky.  

ÚP stabilizuje plochy dopravní infrastruktury – silniční – silnice I., II. a III. třídy (DS1), – silniční 
– místní komunikace a parkoviště (DS2), tvořené silniční sítí a místními komunikacemi včetně 
dopravního vybavení, plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ), plochy technické 
infrastruktury – inženýrské sítě (TI) a – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
(TO). ÚP vymezuje v k.ú. Mladé Buky zastavitelnou plochu pro DS2.  

V nezastavěném území ÚP stabilizuje současné plochy vodní a vodohospodářské (W), plochy 
zemědělské (NZ), plochy lesní (NL), plochy smíšené nezastavěného území  
– přírodní, vodohospodářské, ochranné a protierozní (NSpvo) ve všech k.ú. a plochy smíšené 
nezastavěného území – přírodní, zemědělské, kulturně historické a ochranné a protierozní 
(NSpzko) v k.ú. Sklenářovice.  

ÚP vymezuje zastavitelné plochy (Z) s rozdílným způsobem využití, včetně zastavitelných ploch 
(Z*) určených k zastavění rozhodnutím, které nabylo právní moci, avšak příslušná stavba či 
využití nejsou dosud zapsány v KN.  

ÚP vymezuje v k.ú. Hertvíkovice plochu Z1 (BV) a v k.ú. Mladé Buky plochy Z8, Z9  (obě OM), 
Z10, P1 (obě SC), Z11, Z25 a Z26 (SM), ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územních studií se stanovenými podmínkami pro jejich pořízení. 

 

V Návrhu ÚP nejsou vymezeny plochy změn v krajině.  
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ÚP nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo. 

 

Stručný popis posouzení: 

Posouzení vlivů koncepce ÚP na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem  
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a bylo zpracováno v rozsahu přílohy  
č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 

Z územně plánovací dokumentace vyplývá, že jejím uplatněním mohou být ovlivněny tyto složky 
životního prostředí: 

negativně – ovzduší, krajinný ráz, Přírodní park, ZCHÚ, Natura 2000, ZPF, ÚSES, povrchová 
voda, CHOPAV, záplavové území, odvodnění území, hluková situace 

pozitivně – rozvoj bydlení, demografický vývoj obyvatelstva, ekonomické a sociální vlivy, 
rozvoj podnikání, rozvoj rekreace, zvýšení turistické atraktivity, udržitelný rozvoj území, ÚSES 

Z územně plánovací dokumentace vyplývá, že jejím uplatněním nemohou být ovlivněny tyto složky 
životního prostředí: 

podzemní vody, PUPFL, památné stromy, horninové podloží, kulturní památky, CHLÚ 

K předcházení, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví 
byla navržena konkrétní opatření a podmínky využití území. 

Z hlediska vlivů na složky životního prostředí, lidské zdraví a udržitelný rozvoj se jeví 
předkládaná koncepce územního plánu, za dodržení minimalizačních opatření, jako přijatelná. 

Závěry posouzení: 
Na základě Návrhu Územního plánu Mladé Buky a jeho vyhodnocení podle přílohy zákona  
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v kontextu § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, včetně hodnocení vlivů územního plánu na vyhlášené evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti dle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyjádření dotčených územně samosprávných celků, 
dotčených správních úřadů a veřejnosti  

v y d á v á 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 
úřad podle § 22 písm. e) 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 

s o u h l a s n é   s t a n o v i s k o 

k Územnímu plánu Mladé Buky 

S Návrhem koncepce Územního plánu Mladé Buky jako celkem lze z hlediska negativních vlivů 
na životní prostředí souhlasit při dodržení následujících podmínek popsaných ve Vyhodnocení 
SEA: 
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Podmínky souhlasného stanoviska 

1. K omezení vlivu plochy Z24 na celistvost EVL Hrádeček je žádoucí výstavbu v rozsahu 
1 objektu situovat v jižní části návrhové plochy v návaznosti na zastavěné území.  

2. Realizovat vhodný způsob likvidace odpadních vod z důvodu eliminace znečištění 
Lučního potoka, resp. EVL Luční potok v Podkrkonoší, jehož předmětem ochrany je rak 
kamenáč 

Obecná doporučení 

Doporučený postup pro předcházení vlivů územního plánu na životní prostředí: 

1. Konkrétní návrhy projektů hodnotit pomocí navržených environmentálních ukazatelů. 

2. Jednotlivé plochy využít k adekvátnímu ozelenění. 

3. Terénní úpravy a odstraňování vegetace směřovat mimo hnízdní období květen – srpen. 

4. Minimalizovat zhoršení odtokových poměrů. 

5. Minimalizovat v co nejvyšší možné míře zábory ZPF (především I. a II. třídy ochrany).  

6. V případě odkrytí archeologických nálezů umožnit záchranný archeologický průzkum. 

 

Specifické vlivy bude možno reálně identifikovat až při posuzování jednotlivých záměrů v rámci 
navazujících schvalovacích procesů. 

Konkrétní projektové záměry je nutno řešit v souladu se zákonem o přírodě a krajině  
č. 114/1992 Sb. § 12 – ochrana krajinného rázu a § 67 povinnosti investorů, výsledné materiály 
předložit příslušným OOP jako podklad pro rozhodování. 

Výběr projektů i jejich faktické provádění musí zajistit, aby byly podporovány projekty, které 
mohou nejvíce přispět ke zlepšení stavu životního prostředí a veřejného zdraví, případně aby 
projekty splňující environmentální kritéria byly při výběru významně preferovány. 

Toto stanovisko není Rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní 
řád), ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních 
úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 

 

Datum vydání stanoviska: 

Otisk razítka příslušného úřadu: 

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu 
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Seznam zkratek  

 
BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
EVL Evropsky významná lokalita (území Natura 2000) 
CHLÚ Chráněné ložiskové území 
CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
KES Koeficient ekologické stability krajiny 
k.ú. Katastrální území 
KRNAP Krkonošský národní park 
KÚ Krajský úřad 
LBC Lokální biocentrum 
LBK Lokální biokoridor 
ORP Obec s rozšířenou působností 
PO Ptačí oblast (území Natura 2000) 
PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa – plochy lesní 
PÚR ČR Politika územního rozvoje ČR 
TTP Trvalý travní porost 
ÚP Územní plán 
ÚPD Územně plánovací dokumentace 
ÚS Územní studie 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
VKP Významný krajinný prvek 
VPS Veřejně prospěšná stavba 
ZPF Zemědělský půdní fond – plochy zemědělské 
ZÚ Zastavěné území 
ZÚR KHK Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
ZCHÚ Zvláště chráněná území dle z. 114/1992 Sb. 
ZZO Zdroj znečištění ovzduší 

 

 

 


