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STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace „Návrh
územního plánu Říčky v Orlických horách“ podle § 10g 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 (dále jen „zákon
EIA“)

Pořizovatel ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“): Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního
prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zpracovatel územně plánovací dokumentace: Ing. arch. Jana Šejvlová, (Projektový ateliér
REGIO s.r.o., Hradec Králové); březen 2016
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Ekoex Jihlava RNDr. Milan
Macháček, Holíkova 3834/1 Jihlava 586 01; autorizovaná osoba podle § 19 zákona EIA;
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j. 6333/246/OPV/93 ze dne 15. 4. 1993); březen
2016
Průběh posuzování:
Požadavek na posouzení koncepce ve smyslu ustanovení § 10i zákona EIA vydán
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí
a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) dne 04.01.2012 (č.j. 184/ZP/2012)
Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (tj. Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa
Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)
vyloučil možný významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené nařízení vlády
č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění
pozdějších předpisů) nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.,
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
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o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody
a krajiny“) dne 11.1.2012 (č.j. 02263/OH/2011).
Společné jednání o návrhu územního plánu Říčky v Orlických horách včetně posouzení vlivů
na životní prostředí proběhlo dne 06.09.2016 na Městském úřadu Rychnov nad Kněžnou.
Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy
stavebního zákona.
Na základě návrhu územního plánu Říčky v Orlických horách, vyhodnocení vlivů návrhu
územního plánu Říčky v Orlických horách (dále jen „SEA vyhodnocení“), stanovisek
dotčených orgánů a připomínek uplatněných ve smyslu ust. § 50 odst. 3 vydává krajský úřad
ve smyslu ustanovení § 10g zákona EIA
s o u h l a s n é stanovisko
k vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Říčky v Orlických horách na životní
prostředí za podmínek
A) pro návrh územního plánu Říčky v Orlických horách
Plocha

Vyloučení / prostorová
regulace

Podmínka

V územní studii stanovit
podmínku zachování průlehu
kolem občasné vodoteče
z důvodu
průchodu
přívalových srážek.
Vyloučit
z projednávání
z důvodu střetů se zájmy
ochrany přírody a krajiny.

ZB10 (BV)

ZB1b, ZB20a, ZB30
(BV)

B) pro rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace
negativních vlivů na životní prostředí (povolování navazujících záměrů
v návrhových plochách):
Plocha
Všechny lokality obytné
zástavby BV při okrajích
sídla

Vyloučení / prostorová
regulace

K2
K3
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Podmínka
Dostatečné
prostorové
oddělení jednotlivých staveb,
neoplocování
pozemků,
vyloučení intenzívního kosení.
Minimalizovat křížení s tokem
Hlubokého
potoka,
respektovat stávající průtočný
profil toku.
Realizace cesty o šířce
odpovídající průjezdu rolby.
Zajištění ochrany vegetačního
pokryvu
přes
úseky
s
prameništi
a
rašelinnými
biotopy (např. rohože, dřevěné
povaly) z důvodu vyloučení
trvalého zásahu do hydrických

poměrů těchto úseků.
Ochrana pásového porostu
dřevin podél SV hranice.
Ochrana porostu dřevin podél
Z hranice (u stávající samoty
nad silnicí III/3109).
Respektování liniového prvku
dřevin podél hranice mezi
oběma plochami.
Respektovat
doprovodné
porosty
toku
Hlubokého
potoka podél západní strany.
Prověřit navržené kapacity
akustickou studií.
Respektovat
plochu
s dřevinnou vegetací v S až
SV části.
Provést biologický průzkum.

ZB1a - BV
ZB11 - BV
ZB24 a ZB25 - BV
ZR2 - RH
ZD1 až ZD3 – DS1
ZV14 - VX
K5, K6

Odůvodnění: K důvodům vydání souhlasného stanoviska krajský úřad konstatuje, že posuzuje
pouze předloženou územně plánovací dokumentaci, tudíž vydává souhlasné stanovisko
k souhrnu návrhových/rozvojových ploch, které tato územně plánovací dokumentace
obsahuje a které můžou být jen na základě vydané územně plánovací dokumentace
realizovány. Dále krajský úřad uvádí, že zpracovatel územně plánovací dokumentace
zapracoval většinu připomínek vyplývajících ze SEA vyhodnocení již v době zpracování
územně plánovací dokumentace. Na základě provedených průzkumů a výstupů hodnocení je
možno konstatovat, že koncepce návrhu územního plánu Říčky v Orlických horách
negeneruje významný negativní vliv životní prostředí. Krajský úřad vydal souhlasné
stanovisko s podmínkami s ohledem na zjištěné vlivy. Zpracovatel vyhodnocení vlivů návrhu
územního plánu Říčky v Orlických horách na životní prostředí neshledal v oblasti životního
prostředí důvody, pro které by územní plán obce Říčky v Orlických horách nemohl být
uplatněn.
K návrhu územního plánu Říčky v Orlických horách se bez připomínek vyjádřily následující
dotčené orgány:
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na poddolovaná území.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického.
K návrhu územního plánu Říčky v Orlických horách se s podmínkami vyjádřily následující
dotčené orgány:
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, požaduje upravit
návrh v oblasti vodního hospodářství.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, upozorňuje
na povinnost zajištění plnění hygienických limitů hluku.
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou
požaduje doplnit řešení ploch pro nouzové zásobování obyvatelstva v důsledku mimořádných
událostí.
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, souhlasí za podmínek respektování
ochranných pásem vyjmenovaných limitů využití území.
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Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory požaduje
vyloučit z projednávání plochy ZB1b, ZB20a, ZB30 z důvodu střetů se zájmy ochrany
přírody a krajiny. Dále požaduje upravit koeficienty zastavění ploch, nepřípustné využití
u ploch apod.
Z podkladů předložených pořizovatelem pro účely vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů
návrhu územního plánu Říčky v Orlických horách na životní prostředí vyplývá, že bylo
uplatněno 8 připomínek podle ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Z uplatněných připomínek
vyplývá, že se v převážné většině jedná o požadavky na vymezení zastavitelných ploch, popř.
vyznačení vodních zdrojů do návrhu územně plánovací dokumentace. K výše uvedenému
krajský úřad uvádí, že k jejich řešení nemá připomínek a jejich zapracování je plně
v kompetenci pořizovatele.
Obec Říčky v Orlických horách (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu
§ 16 odst. 3 písm. a) zákona EIA o zveřejnění stanoviska na úřední desce. Doba zveřejnění je
minimálně 15 dnů. Zároveň Obec Říčky v Orlických horách žádáme, aby nám zaslalo
písemné potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.
Se stanoviskem k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí se lze seznámit
na internetových stránkách http://www.cenia.cz/sea a http://www.kr-kralovehradecky.cz.
Závěrem krajský úřad uvádí, že investor předloží úřadu příslušnému podle ust. § 20 zákona
EIA oznámení pro záměry, které jsou uvedeny v ustanovení § 4 odst. 1 zákona EIA, a které
lze podle předložené koncepce umístit v návrhových plochách, popř. oznámení podlimitního
záměru.
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat.

z p. Mgr. Helena Hyšková
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Na vědomí
Obec Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách č.p. 2, 517 61 Rokytnice
v Orlických horách
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