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I. ÚVOD, CÍL POSOUZENÍ
Cílem tohoto hodnocení je zjistit, zda má koncepce - "Územní plán Horní Police" významně negativní vliv
na předměty ochrany a celistvost dotčených evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO).
Vyhodnocení vlivů územního plánu obce ve fázi návrhu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
soustavy Natura 2000, bylo zpracováno v souběhu s vyhodnocením SEA, v měsíci srpnu a září 2018 a
vyplývá z požadavku na vyhodnocení dle § 45i a to na základě stanoviska Správy Chráněné krajinné
oblasti České středohoří k územnímu plánu (č. j. SR/0503/CS/2013-11), kde OOP nevyloučil možnost
významného vlivu na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit, a to na
EVL Dolní Ploučnice (CZ0513505).
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II. ÚDAJE O KONCEPCI, PŘEDMĚT POSOUZENÍ KONCEPCE
2.1. Základní údaje
Předmětný územní plán obce Horní police (dále již jen koncepce či ÚP) je zpracován ve fázi návrhu. ÚP
Horní Police je zpracován v souladu s dohodnutým a schváleným zadáním a v rozsahu a členění dle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a jeho prováděcí
vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Název:

Územní plán Horní police

Objednatel:

obec Horní Police
nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police

Pořizovatel:

Městský úřad Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1, Odbor stavební
úřad - úsek územního plánování

Zpracovatel

TENET spol. s r.o. Architektonický atelier
Horská 64, 541 01Trutnov
Zástupce: Ing. Arch. Vladimír Smilnický

Vlastní dokument ÚP Horní Police, se člení na část textovou a grafickou.

2.2. Obsah a cíle koncepce
2

Řešené území je tvořeno katastrálními územím Horní Police o výměře 6,03 km . Obec Horní Police leží v
Libereckém kraji, v okrese Česká Lípa - ORP Česká Lípa. V obci žije cca 690 obyvatel. Obcí protéká řeka
Ploučnice. Horní Police se skládá ze tří místních částí: z vlastního jádra sídla - Horní Police, z osady
Podlesí, v jižní části katastru a místní část Pod Školou, která je však z urbanistického pohledu součástí
městečka Žandova a leží při jeho východním okraji. Místní část Pod Školou náleží do k.ú. Horní Police,
kam zasahuje skupinou domů, jež navazují na ulici Školní v k.ú. Žandov.
Základní koncepce ÚP
Základní koncepce rozvoje území obce Horní Police (řešené území), ochrany a rozvoje jeho hodnot je
založena na možnosti rozvoje bydlení, služeb a ochraně jeho jedinečného území.
Spočívá v:


možnosti rozvoje bydlení a občanského vybavení,



možnosti rozvoje technické infrastruktury (kanalizace),



možnosti rozvoje dopravní infrastruktury (přeložka silnice II/262).

Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce dále spočívá v:


ochraně přírody a krajiny,



ochraně nezastavěného území (vyloučena výstavba mimo vymezené koridory dopravní
infrastruktury),



ochraně stávající urbanistické struktury,



ochraně charakteru sídla, urbanistických hodnot a architektonicky hodnotných staveb,



ochraně kulturních památek a území s archeologickými nálezy,



rozvoji veřejné infrastruktury.

Urbanistická koncepce ÚP
Urbanistická struktura řešeného území je doplněna v prolukách a v okrajích zastavěného území rozšířena
mimo hranice současně zastavěného území o další potřebné rozvojové plochy. Tato urbanizační expanze
je uvážená a ekonomicky zdůvodněná, je v souladu se zásadami ochrany přírody, neohrožuje ekologickou
stabilitu a kvalitu životního prostředí.
Urbanistická koncepce území obce spočívá:
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v zachování stávajícího charakteru obce, její jedinečnosti, polohy v krajině s dominantou poutního
kostela Navštívení Panny Marie a školy,



v zachování samostatných zastavěných území a urbanistické struktury části Horní Police, Podlesí,
Sloupno a Dvorsko,



ve využití zastavěného území části Horní Police pro polyfunkční rozvoj především pro bydlení s
možností umístění občanského vybavení v této části obce,



v možnosti rozvoje technické infrastruktury v zastavěném území,



v možnosti rozvoje dopravní infrastruktury podporující turistický a cestovní ruch,



v ochraně nezastavěného území.

ÚP nově vymezuje 25 zastavitelných ploch, které jsou v dokumentaci označeny Z01 až Z25. Celková
výměra těchto ploch je 18,8633 ha.
Tab.: Návrhové plochy vymezené v ÚP
Popis využití

Ozn. plochy

Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07
Z08
Z09
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25

plocha smíšená obytná – venkovská (SV)
plocha smíšená obytná – venkovská (SV)
plocha smíšená obytná – venkovská (SV)
plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
plocha smíšená obytná – venkovská (SV)
plocha smíšená obytná – venkovská (SV)
plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
plocha smíšená obytná – venkovská (SV), plocha výroby a skladování - zemědělská výroba (VZ)
plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
plocha dopravní infrastruktury - silniční doprava (DS)
plocha technické infrastruktury - nakládání s odpady (TO)

Výměra (ha)

2,3031
0,0977
0,2403
0,2534
0,7751
0,7065
0,3340
0,7464
0,2248
0,5567
1,0246
0,2751
2,8646
1,4912
0,2153
1,1907
0,2166
2,1060
0,4914
0,8708
0,3352
0,2332
0,4224
0,0773
0,5809

Koncepce sídelní zeleně
Systém sídelní zeleně tvoří zeleň zahrad v plochách smíšených obytných - venkovské a plochách
smíšených obytných - městské, a především zeleň v plochách zeleně na veřejných prostranstvích.
Zeleň v plochách zeleně na veřejných prostranstvích nelze pro přípustné a podmíněně přípustné využívání
těchto ploch likvidovat.
Koncepce dopravní infrastruktury
Stávající dopravní infrastruktura bude v území obce Horní Police zachována.
Přeložka silnice II/262 bude v území umístěna do vymezeného koridoru D19A.
Účelové komunikace mimo zastavěné území a zastavitelné plochy lze umísťovat jenom do vymezených
koridorů DSk1 a DSk2.
Cyklostezka Ploučnice, v trase vedené mimo stávající komunikace, bude umístěna do multifunkčního
turistického koridoru D39.
Stavby a zařízení související s optimalizací jednokolejové tratě 081 (elektrizace) budou umístěny do
vymezeného koridoru D34 mimo vymezené biokoridory a biocentra.
Pro vodní trasu Ploučnice, která je součástí multifunkčního turistického koridoru D39, bude využito
stávajícího vodního toku Ploučnice a území v tomto koridoru.
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Pro umístění dopravní infrastruktury v území se stanovují tyto podmínky:


nebude narušena stávající prostupnost krajiny (bude zachována),



v zastavitelných plochách se vybudované komunikace stanou součástí veřejných prostranství,



území lokálního biokoridoru LK5/6-1307 přeložka silnice II/262 překříží (překlene) mostní
estakádou,



plocha LC12 jihozápadně od přeložky (stavby) silnice II/262 nebude menší než 3 ha a bude
zachována její funkčnost,



nové pozemní komunikace, cyklostezka a optimalizace jednokolejové tratě v nezastavěném území
nenaruší charakter území, interakční prvky a krajinný ráz,



lokální biokoridory ÚSES nebudou přerušeny na větší vzdálenost než 15 m u lesního
společenstva, u ostatních společenstev v délce max. 50 m,



nejmenší šířka pozemku pro umístění komunikace v zastavitelných plochách zpřístupňujících
pozemky rodinných domů je 9 m.

Technická infrastruktura
Stávající technická infrastruktura bude v území obce Horní Police zachována.
V území obce Horní Police lze umístit kanalizační síť pro odkanalizování obce Horní Police (části obce
Horní Police, Sloupno). Kanalizační síť bude napojena na stávající kanalizační systém v Žandově (část
Dolní Police).
V částech obce Podlesí a Dvorsko bude čištění odpadních vod řešeno (provedeno) individuálním
způsobem.
Stavby a zařízení pro protipovodňová opatření lze umístit jenom do území vymezeného koridorem
technické infrastruktury P16.
Sběrný dvůr pro biologický a jiný obdobný odpad bude umístěn do zastavitelné plochy Z25.
Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury
Stávající občanské vybavení veřejné infrastruktury bude v území obce Horní Police zachováno.
Do ploch smíšených venkovských lze umístit i objekty občanského vybavení.
Pro umístění občanského vybavení v území se stanovují tyto podmínky:


velikost stavby bude respektovat okolní zástavbu,



odstavná a parkovací místa budou umístěna na pozemku stavby.

Koncepce veřejných prostranství
Stávající veřejná prostranství budou v území obce Horní Police zachována.
V zastavitelné ploše Z13 bude vymezen pozemek pro veřejné prostranství o velikosti min. 0,15 ha.
V zastavitelné ploše Z18 bude vymezen pozemek pro veřejné prostranství o velikosti min. 0,11 ha.
Pro umístění veřejných prostranství v území se stanovují tyto podmínky:


budou dostupná z veřejných komunikací,



jejich umístění v zastavitelných plochách bude součástí celkové koncepce využití těchto ploch.

Koncepce uspořádání krajiny
Základním cílem koncepce uspořádání krajiny je podpora trvale udržitelného rozvoje území, zahrnujícího
zachování stávajících estetických, ekologických a rekreačních kvalit krajiny a jejich další rozvoj a podporu
mimoprodukčních funkcí krajiny.
Součástí koncepce uspořádání krajiny je rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití,
vymezení územního systému ekologické stability, zabezpečení prostupnosti krajiny, vytvoření podmínek
pro protierozní ochranu půdy, řešení protipovodňové ochrany zastavěných území a zastavitelných ploch a
vytvoření podmínek pro přiměřené rekreační využití krajiny a pro dobývaní nerostných surovin.
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Koncepce uspořádání krajiny v nezastavěném území je vytvořena vymezením a uspořádáním
stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití, a to především plochami zemědělskými (NZ),
plochami lesními (NL), plochami přírodními (zemědělské - NPz, lesní - NPl, zeleň přírodního charakteru NPp, vodní - NPw), plochami zeleně - přírodního charakteru (ZP) a plochami vodními a
vodohospodářskými (W). Neoddělitelnou součástí koncepce uspořádání krajiny jsou prvky územního
systému ekologické stability (biocentra a biokoridory) včetně interakčních prvků v nezastavěném území.
Plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské (NSz) budou využity jenom pro chov koní.
V nezastavěném území je vyloučeno pěstování rychle rostoucích zemědělských plodin (geograficky
nepůvodních a energetických dřevin).
Do nezastavěného území nelze umísťovat solární a větrné elektrárny.
ÚP Horní Police v nezastavěném území vymezuje tyto plochy s rozdílným způsobem využití:


plochy zeleně - na veřejných prostranstvích (ZV),



plochy zeleně - přírodního charakteru (ZP),



plochy vodní a vodohospodářské (W),



plochy zemědělské (NZ),



plochy lesní (NL),



plochy přírodní - zemědělské (NPz),



plochy přírodní - lesní (NPl),



plochy přírodní - vodní (NPw),



plochy přírodní – zeleně přírodního charakteru (NPp),



plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské (NSz).

ÚP Horní Police vymezuje 19 ploch změn v krajině o celkové výměře 18,2271 ha.
Tab.: Návrhové plochy s rozdílným způsobem využití v krajině
využití

Ozn. plochy

plocha lesní (NL)
plocha lesní (NL)
plocha zeleně - přírodního charakteru (ZP)
plocha zeleně - přírodního charakteru (ZP)
plocha zeleně - přírodního charakteru (ZP)
plocha zeleně - přírodního charakteru (ZP)
plocha lesní (NL)
plocha lesní (NL)
plocha zeleně - přírodního charakteru (ZP)
plocha zeleně - přírodního charakteru (ZP)
plocha lesní (NL)
plocha zeleně - přírodního charakteru (ZP)
plocha lesní (NL)
plocha zeleně - přírodního charakteru (ZP)
plocha zeleně - přírodního charakteru (ZP)
plocha lesní (NL)
plocha zeleně - přírodního charakteru (ZP)
plocha lesní (NL)
plocha zeleně - přírodního charakteru (ZP)

K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19

Výměra (ha)

0,2620
1,8130
3,5746
0,2756
1,7068
0,6638
0,2064
0,1336
0,1703
0,3246
0,1349
2,9707
0,0642
0,2419
0,8962
0,1607
0,8845
2,7555
0,9878

Koncepce územního systému ekologické stability
ÚP v řešeném území vymezuje tyto prvky územního systému ekologické stability území (dále jen ÚSES):


osu nadregionálního biokoridoru K5MB,



část regionálního biocentra RC1307,



lokální biokoridory LK5-6, LK5-12 a LK5/6-1307,



části lokálních biokoridorů LK6-7, LK6-12, LK7-5,



lokální biocentra LC5, LC6 a LC12,



část lokálního biocentra LC1 v trase osy nadregionálního biokoridoru K5MB.
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Do vymezených koridorů ÚSES (biokoridorů) nelze umisťovat stavby, zařízení a opatření kromě vodních
ploch a těch, které jsou stanoveny koncepcemi dopravní a technické infrastruktury. Umístění těchto
staveb, zařízení a opatření nesníží funkčnost ÚSES.
Interakční prvky, kterými jsou remízky, solitérní stromy, skupiny stromů, stromořadí apod., v nezastavěném
území nebudou dotčeny žádnými záměry v území, kromě těch záměrů, které jsou stanoveny koncepcemi
dopravní a technické infrastruktury.
Koncepce prostupnosti krajiny
V zastavitelných plochách přiléhajících k zastavěnému území bude stávající prostupnost do krajiny
zachována (stávající účelové komunikace). Umístěním přeložky silnice II/262 do koridoru D19A nebude
narušena stávající prostupnost krajiny v území dotčeném touto komunikací.
Stávající koncepce systému cest v krajině, včetně pěších cest (turistických tras) a cyklotras bude
zachována.
Koncepce protierozních opatření
ÚP Horní Police nevymezuje žádné plochy pro návrh protierozních opatření ani nestanovuje žádné
podmínky v území pro tato opatření.
Koncepce pro ochranu před povodněmi
Stavby a opatření pro ochranu před povodněmi lze umístit v území obce Horní Police do koridoru
technické infrastruktury P16.
ÚP Horní Police nestanovuje žádné podmínky pro ochranu před povodněmi.
Koncepce rekreace
ÚP Horní Police nevymezuje žádné plochy pro rekreaci v krajině. Rekreační využití krajiny, kromě pěší
turistiky, cykloturistiky, vodní turistiky je v území obce Horní Police vyloučeno.

2.3. Stanovení variant koncepce
Návrh ÚP Horní Police je zpracován invariantně.
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III. IDENTIFIKACE EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT A PTAČÍCH OBLASTÍ
3.1. Charakteristika zájmového (řešeného) území
Řešené území vymezuje správní obvod obce Horní Police tvořené stejnojmenným k.ú.
Zájmové území leží při západní hranici Libereckého kraje, cca 8 km západně od České Lípy, v údolí řeky
Ploučnice. Obec leží ve zvlněné pahorkatině až vrchovině Verneřického středohoří, které vymezuje za
řekou Labe východní, pravobřežní část Českého středohoří.
Horní Police má charakter střediskového osídlení, které se v rámci širších vztahů projevuje, nezávisle na
osamostatnění obce, jako spojité osídlení se Žandovem. Území patří k malým obcím, dle své rozlohy a
velikosti (počtem trvale bydlících), ležících v pásu osídlení podél linií Ploučnice, silnice II. třídy a železnice.
Díky výrazné konfiguraci terénu, umocněné prostorovými dominantami areálu poutního kostela, areálu
zámku a historického kamenného mostu, má Horní Police v rámci Českolipska výjimečné postavení.
Urbanisticky tvoří Horní Police svébytný celek. V půdorysu obce se projevuje patrné založení obce jako
tzv. lesní lánové vsi z období vrcholné středověké kolonizace. Osada Podlesí je mnohem mladší a tvoří
samostatnou osadu v jihovýchodní části katastru. K sousednímu Žandovu pak z urbanistického hlediska
náleží enkláva Pod školou, v severozápadním okraji katastru, která tvoří jeho východní okraj.
Obec leží v široce otevřeném údolí řeky Ploučnice. Území se vyznačuje prostorovou členitostí, kde v
horizontech vynikají lesnaté kupy neovulkanitů. V otevřené, převážně lesopolní krajině jsou pole a louky
místy bohatěji členěny četnými liniemi nebo segmenty krajinné zeleně v podobě drobných lesíků, či
dřevinných náletových porostlin. Rozsáhlejší lesní celky se rozkládají při jihozápadní a severovýchodním
okraji katastru. V jihozápadní části k.ú. převažuje orná půda, zastoupeny jsou ale i louky, v severovýchodní
části pak zcela dominuje mozaika luka a pastvin. V krajinné struktuře se dochovaly zbytky uspořádání
původní traťové plužiny lesních lánových vsí. V severovýchodní části katastru jsou zastoupeny zbytky
četných zarůstajících naoraných mezí. Osu území tvoří řeka Ploučnice, dosud dobře zachovaný vodní tok
místy až s přirozeným charakterem koryta a břehů.
Území soustavy Natura 2000 - EVL Dolní Ploučnice (CZ0513505) zahrnuje tok a přilehlé části nivy řeky
Ploučnice tvořené loukami či lužními lesíky. EVL zde zasahuje, resp. protéká i zastavěným územím obce.

3.2. Stručný popis evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
Do hodnoceného území zasahuje EVL EVL Dolní Ploučnice (CZ0513505). Dotčený orgán ochrany přírody
- Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří, ve svém vyjádření k návrhu ÚP, nevyloučil významný
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost výše uvedené evropsky významné lokality.
EVL Moravský kras
Kód lokality

CZ0513505

Kraj

Jihomoravský kraj

Status

vyhlášeno

Rozloha

615,9199 ha

Biogeografická oblast

kontinentální, panonská

Kategorie chráněného území CHKO - část

Katastrální území:
Tab.: Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
kód
1188
1106
1355

živočichové
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
losos obecný (Salmo salar)
vydra říční (Lutra lutra)
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Obr.: Vymezení EVL Dolní Ploučnice

Poloha:
Lokalitu tvoří tok a část nivy Ploučnice od České Lípy po soutok Ploučnice s Labem v Děčíně.
Ekotop:
Geologie: Mezi Českou Lípou a Policí protéká Ploučnice druhohorními svrchnokřídovými sedimenty. Mezi
Policí a Děčínem prohloubila údolí v třetihorních vulkanitech a vulkanosedimentárních horninách.
Geomorfologie: Svrchní část řeky protéká Českou křídovou tabulí. Od Police po Děčín pak Českým
středohořím.
Reliéf: Tok Ploučnice se nachází v hluboko zaříznutém údolí místy kaňonovitého charakteru.
Pedologie: Kromě modálních a glejových fluvizemí se podél nivy Ploučnice vytvořily glejové regozemě,
modální pseudogleje až gleje a eutrofní variety modálních kambizemí.
Krajinná charakteristika: Povodí Dolní Ploučnice představuje komplex většinou malých vodních toků
podhorského pásma. Toky mají převážně přirozené koryto. Částečně protéká intravilány menších obcí.
Biota:
V toku Ploučnice je rozvinuta především makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním
výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta (V4B), podél řeky se
pak vyskytují zejména bylinné lemy nížinných řek (M7), vegetace vysokých ostřic (M1.7), říční rákosiny
(M1.4) a rákosiny eutrofních stojatých vod (M1.1). V nivě řeky se nachází fragmenty lužních lesů tvořené
především potočními a degradovaný jasanovo-olšovými luhy (L2.2B), mokřadními olšinami (L1), v menší
míře také údolními jasanovo-olšovými luhy, typickými porosty (L2.2A). Porosty doprovodných dřevin jsou
relativně úplné a zachovalé. Ve stromovém patře jsou tvořeny většinou olší lepkavou (Alnus glutinosa),
jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), vrbou křehkou (Salix euxina), keřové patro je většinou tvořeno
lískou obecnou (Corylus avellana), bezem černým (Sambucus nigra). Porosty jasanu jsou však silně
napadeny nekrózou jasanu způsobenou Chalara fraxinae, olše pak chřadnutím olší v důsledku šíření
Phytophthora alni. V údolní nivě mimo zastavěná území obcí se vyskytují zbytky lužních lesů a vlhké
podmáčené louky, zejména vlhká tužebníková lada (T1.6) a vlhké pcháčové louky (T1.5), v sušších
polohách dále mezofilní ovsíkové louky (T1.1). Při více zahloubených částech toku jsou svahy údolí
Ploučnice nejčastěji tvořeny relativně zachovalými porosty hercynských dubohabřin (L3.1) a suťových lesů
(L4). Podél toku a na vlhkých stanovištích v jeho nivě roste např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis),
p. Fuchsův (D. fuchsii), ďáblík bahenní (Calla palustris), bledule jarní (Leucojum vernum), úpolín nejvyšší
(Trollius altissimus), žebratka behenní (Hottonia palustris), pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris), vrba
plazivá (Salix repens).
Z ryb a z mihulí se v toku vyskytují: mihule potoční (Lampetra planeri), úhoř říční (Anguilla anguilla), plotice
obecná (Rutilus rutilus), jelec tloušť (Leuciscus cephalus), jelec jesen (Leuciscus idus), střevle potoční
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(Phoxinus phoxinus), bolen dravý (Aspius aspius), lín obecný (Tinca tinca), parma obecná (Barbus
barbus), cejn velký (Abramis brama), kapr obecný (Cyprinus carpio), sumec velký (Silurus glanis), štika
obecná (Esox lucius), pstruh obecný (Salmo trutta), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), siven americký
(Salvelinus fontinalis), lipan podhorní (Thymallus thymallus), mník obecný (Lota lota), vranka obecná
(Cottus gobio), candát obecný (Sander lucioperca), okoun říční (Perca fluviatilis), cejnek malý (Abramis
bjoerkna), jelec proudník (Leuciscus leuciscus), karas stříbřitý (Carassius auratus), ostroretka stěhovavá
(Chondrostoma nasus), amur bílý (Ctenopharyngodon idella), hojná je ouklej obecná (Alburnus alburnus),
ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) a hrouzek obecný
(Gobio gobio). Výjimečně se v úseku mezi soutokem a prvním jezem objeví podoustev říční (Vimba vimba)
a hojný je v tomto úseku je také nepůvodní sumeček americký (Ameiurus nebulosus). Oba tyto druhy se
sem rozšířily z Labe. Sporadicky se vyskytuje perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus) a to v
klidnější části nad Františkovem nad Ploučnicí a u Žandova, dalším nepůvodním druhem je střevlička
východní (Pseudorasbora parva). Vhodná trdliště lososa obecného (Salmo salar) - štěrkové plochy s
prokysličenou vodou - se nacházejí především v okolí Benešova nad Ploučnicí.
Ploučnici a její okolí obývá celá řada vzácných živočichů. Poměrně početná je na celém území vydra říční
(Lutra lutra), která pravidelně využívá pouze klidné úseky řeky mimo intravilány obcí, ve kterých se
vyskytuje pouze při migracích a zimních potulkách. Nejčastější pozorování vydry jsou z Malé Veleně a v
úseku nad Starým Šachovem po Stružnici.
Na vhodných biotopech podél Ploučnice, zejména na zamokřených loukách v okolí Stružnice, se hojně
vyskytuje kuňka ohnivá (Bombina bombina). V úseku mezi Benešovem nad Ploučnicí a Starým Šachovem
byl prokázán výskyt užovky podplamaté (Natrix tesselata), v celé EVL je relativně hojný skokan skřehotavý
(Pelophylax ridibundus), v lokalitách Žandov-Stružnice byla zaznamenána rosnička zelená (Hyla arborea).
Od soutoku s Labem po Benešov nad Ploučnicí se vyskytuje bobr evropský (Castor fiber). V Ploučnici žije
rak říční (Astacus astacus), v jejích přítocích se vyskytuje rak kamenáč (Austropotamobius torrentium).
Řeka Ploučnice a porosty v jejím okolí jsou velice významné také pro avifaunu, zejména jako zimoviště a
hnízdiště řady druhů ptáků - slavík obecný (Luscinia megarrhynchos), skorec vodní (Cinclus cinclus),
ledňáček říční (Alcedo atthis), volavka bílá (Casmerodius albus), volavka popelavá (Ardea cinerea), lyska
černá (Fulica atra), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), labuť
velká (Cygnus olor), kopřivka obecná (Anas strepera), čírka obecná (Anas crecca), ostralka štíhlá (Anas
acuta), lžičák pestrý (Anas clypeata), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), polák velký (Athya ferina), polák
chocholačka (Athya fuligula), hohol severní (Bucephala calandula), morčák velký (Mergus merganser),
potápka roháč (Podiceps cristatus), potápka malá (Podiceps ruficollis), kulík říční (Charadrius dubius),
pisík obecný (Actitis hypoleuca), racek chechtavý (Larus ridibundus), racek bouřní (Larus canus), čáp
černý (Ciconia nigra), čáp bílý (Ciconia ciconia).
Kvalita a význam:
Pro lososa obecného (Salmo salar) představuje Ploučnice unikátní lokalitu v rámci ČR, území je také
kvalitní lokalitou vydry říční (Lutra lutra). Jedná se o významný migrační koridor pro šíření německé
metapopulace vydry říční do ČR. Lokalita je jedním z mála stanovišť, které v širším regionu obývá kuňka
ohnivá (Bombina bombina).
Zranitelnost:
Znečištění vody.
Regulace vodního toku a existence příčných stupňů bránících v obousměrných migracích vodních
živočichů.
Intenzivní chov ryb.
Management:
Vydra říční (Lutra lutra)
Zajistit osvětu a výchovu mezi veřejností i zájmovými skupinami. Zachovat toky s pravidelným výskytem
vydry v přirozeném stavu včetně břehových porostů. Při stavbách a rekonstrukcích silničních mostů přes
vodní toky důsledně dbát na to, aby vždy zůstaly zachované na obou stranách dostatečně široké suché
břehy (zcela nevhodné jsou mosty, kde voda vyplňuje celý prostor mezi opěrami, nevhodné jsou také
trubní propustky používané k převedení trvalých vodních toků pod silnicí).
V místech opakovaných úhynů vyder na silnicích řešit zabezpečení těchto kritických úseků (zaplocení v
kombinaci se zprůchodněním stávajícího mostu instalací bočních lávek nebo speciálního „vydřího tunelu“).
Škody na rybích obsádkách minimalizovat tzv. „odkláněcími rybníky“ a chovem druhově pestrých obsádek
s dostatečným zastoupením „bílé ryby“. Monitoring kvality vody a předcházet nebezpečí havarijních
znečištění. Při řešení škod vydrou propagace a aplikace zákona o náhradách škod (č. 115/2000 Sb.).
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Losos obecný (Salmo salar)
Výskyt lososa obecného v České republice zůstává závislým na probíhajícím repatriačním programu a
vysazování dostatečného počtu juvenilních jedinců. Počet vysazovaných ryb nesmí být vyšší, než je
skutečná kapacita biotopu pro druh, aby nedošlo ke zbytečně vysoké mortalitě nejmladších exemplářů. V
plánu je pokračovat v každoročním dovozu 350 000 jiker, jež budou líhnuty v ČR. Zvláštní pozornost bude
věnována odchovu jiker a plůdku před vysazením na lokalitu z důvodu zafixování mateřské lokality, tzn.
výzkumu, zda je nutné odchovávat jikry a plůdek přímo na toku nebo dostačuje pouze přítok v povodí. Na
základě poznatků bude potom možné navrhnout opatření optimalizující umělé vysazování na jednotlivé
lokality a doplnit je výstavbou potřebného počtu moderních odchovných zařízení, jejichž provozovatelem
bude Český rybářský svaz. Snahou repatriačního programu lososa obecného do českých řek je však
docílení přirozeného rozmnožování. Je nutné dodržovat rybářské obhospodařování toků s výskytem
mladých jedinců (tzv. strdlic) blízké přirozenému stavu a podřízené ochraně lososa na úkor vysazování
nižšího počtu ostatních ryb, především pstruha obecného. Je zapotřebí zprůchodnit toky výstavbou rybích
přechodů až k trdlištím. Sledován musí být zdravotní stav populací důkladným veterinárním a
parazitologickým vyšetřením.
Možné střety zájmu:
Neuvedeno

3.3. Vztah hodnocené koncepce k managementu lokalit soustavy Natura 2000 v
hodnoceném území
Hodnocená koncepce - návrh územního plánu Horní Police, není nástrojem managementu v území
soustavy Natura 2000. Jedná se o nástroj územního plánování a rozvoje města/obce.
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IV. VLASTNÍ POSOUZENÍ KONCEPCE
Cílem předkládaného posouzení dle §45i je zjistit, zda má koncepce - „Územní plán Horní Police“
významný negativní vliv na celistvost a předměty evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Referenčním cílem pro vyhodnocení koncepce je zachování předmětů ochrany evropsky významných
lokalit a ptačích oblastí v příznivém stavu.

4.1. Metodika hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti
Za referenční cíl pro účely vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti bylo
zvoleno zachování příznivého stavu předmětů ochrany EVL/ PO, které tvoří typy přírodních stanovišť,
evropsky významné druhy rostlin a živočichů a ptačí druhy (doporučení Evropské komise - Kolektiv 2001 a
Kolektiv 2001a). V úvahu byly brány všechny relevantní vlivy způsobené příslušnými vymezením
návrhových ploch, resp. potenciálním záměrem, vč. potenciálních vlivů v rámci výstavby a provozu
takového záměru.
Hodnocení koncepce bylo provedeno slovně podle následující stupnice významnosti vlivů dle metodického
doporučení MŽP ČR (MŽP ČR 2007):
Hodnota

Termín

-2

Významně negativní
vliv

-1

Mírně negativní
vliv

0

Bez vlivu

+1

Mírně pozitivní
vliv

+2

Významně pozitivní
vliv

?

Vliv nelze vyhodnotit

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění
Vylučuje realizaci koncepce (resp. koncepci je možné realizovat pouze v určených
případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK).
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou
část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah
do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat ( resp. vliv lze eliminovat vypuštěním
problematického dílčího úkolu - záměru či opatření).
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci koncepce.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků
stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.
Koncepce, resp. její dílčí opatření nemají žádný prokazatelný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení ekologických nároků
stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje
druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Z obecného zadání koncepce není možné vyhodnotit vliv. Vyplývá z nedostatečnosti dat
na straně koncepce, resp. plánovaných úkolů, opatření. Je způsobena obecnou
povahou dílčího úkolu/opatření.

Konkrétní indikátory definující významný negativní vliv (viz odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném
znění, dále pak směrnice o stanovištích 92/43/EEC) lze stanovit na základě analogie s přístupem
užívaným v ostatních evropských zemích. Za významný negativní vliv je obvykle považována přímá a
trvalá ztráta části stanoviště druhu či přírodního stanoviště (habitatu), které jsou předmětem ochrany EVL
či PO. Např. dle Bernotata (2007) a Percivala (2001) je hlavním kritériem míry významnosti považována
likvidace minimálně 1% výměry přírodního stanoviště nebo 1% pokles z velikosti populace evropsky
významného druhu na území EVL nebo ptačího druhu na území ptačí oblasti.
Identifikace potenciálně dotčených lokalit vychází ze stanoviska Správy CHKO České středohoří k návrhu
zadání ÚP (č. j. SR/0503/CS/2013-11), kde OOP nevyloučil možnost významného vlivu na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit, a to na EVL Dolní Ploučnice
(CZ0513505).
Ve vztahu k této potenciálně dotčené lokalitě soustavy Natura 2000 je nutno tedy uvažovat s možností
změn celkových ekologických poměrů v území, jež zajišťují příznivý stav předmětů ochrany v těchto
lokalitách. Jako indikátory významně negativního vlivu na předměty ochrany a celistvost EVL je tedy nutno
brát v potaz potenciálně významné změny určujících ekologických podmínek, jež zajišťují příznivý stav
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předmětů ochrany (vhodná struktura biotopu, odpovídající kvalita přírodního prostředí, z dalších faktorů
pak např. hydrologické poměry apod.).

4.2. Hodnocení úplnosti podkladů
Hodnocení koncepce bylo prováděno souběžně se zpracováním koncepce (tzv. metodou ex ante). Pro
účely hodnocení byly využity následující podklady:
 textová a grafická část ÚP (návrh územního plánu Horní Police)
 Národní seznam evropsky významných lokalit, nařízení vlády k ptačím oblastem
 informace z internetu - mapový server AOPK, informace z www.nature.cz, informační systém
EIA/SEA MŽP apod.
Pro provedení tohoto hodnocení byly podklady shledány jako dostatečné.

4.3. Vyhodnocení vlivů realizace koncepce a jejich významnost na lokality
soustavy Natura 2000
Do řešeného území koncepce (k.ú. Horní Police) zasahuje EVL Dolní Ploučnice (CZ0513505). U této
evropsky významné lokality OOP nevyloučil významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo jejich
celistvost.
Výskyt předmětů ochrany v řešeném území v rámci EVL Dolní Ploučnice


1188 kuňka ohnivá (Bombina bombina) - výskyt druhu v rámci EVL Ploučnice je vázán na
zamokřené louky a drobné tůňky v nivě. Tyto vhodné biotopy se v řešeném území vyskytují
v úseku nivy Ploučnice východním směrem k Jezvému v rámci lužních porostů. Druh se tak
v zájmovém území může vyskytovat.



1106 losos obecný (Salmo salar) - výskyt druhu je vázán na vlastní tok Ploučnice, avšak je
dosud zcela závislý/podmíněný na probíhajícím repatriačním programu, přičemž zpětná migrace
druhu, je na Ploučnici stále znemožněna bariérami na toku (jakkoli jsou plůdky vysazovány na
celém toku). Druh se však v rámci úseku Ploučnice v Horní Polici může vyskytovat.



1355 vydra říční (Lutra lutra) - výskyt druhu je vázán na prostor nivy a tok Ploučnice. Druh se v
řešeném území vyskytuje, vyhýbá se zastavěnému území obce, podél toku však běžně migruje.

Tab.: Zhodnocení předmětů ochrany v rámci EVL Dolní Ploučnic z hlediska velikosti populace,
zachovalosti a izolovanosti
Předmět ochrany

kuňka ohnivá
losos obecný
vydra říční

Stálá populace
Podíl populace

P
C
P
B
P
C

Zachovalost

Izolace

Celkové
hodnocení

B

C

B

B

B

B

B

C

B

Vysvětlivky:
Velikost populace
Pokud jsou k dispozici jen hrubé údaje o početnosti - uvádí absolutní početnost či relativní četnost: C - druh běžný, R - vzácný druh, V
- velmi vzácný druh, P - druh je přítomen.
Podíl populace
Početnost a hustota populace daného druhu, vyskytujícího se na konkrétní lokalitě, v poměru k populaci tohoto druhu na území státu:
A - 100% až > 15%, B - 15% až > 2%, C - 2% až > 0%, D - nevýznamná populace.
Zachovalost
U druhů představuje kombinaci dvou kritérií - stupeň zachování charakteristik stanoviště důležitých pro daný druh a možnosti jeho
obnovy: A - skvěle zachovaný, B - dobře zachovaný, C - průměrně nebo nedostatečně zachovaný.
Izolace
Stupeň izolace populace na dané lokalitě ve vztahu k přirozenému areálu rozšíření druhu.
Toto kritérium lze interpretovat jako přibližnou míru toho, jak daná populace přispívá ke genetické diversitě druhu, ale současně také
jako míru zranitelnosti této populace. Kategorizace: A - populace je (téměř) izolovaná, B - populace není izolovaná, ale je na okraji
areálu rozšíření druhu, C - populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu.
Celkové hodnocení
Toto kritérium se týká celkového zhodnocení významu lokality pro zachování daného druhu. U druhů uvedená hodnota vyjadřuje
shrnutí výše uvedených kritérií, které může být případně doplněno i o další charakteristiky pro druh významné: A - vysoce významný,
B - velmi významný, C - významný.
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Vyhodnocení vlivů koncepce a jejich významnost
Obr.: Vymezení EVL Dolní Ploučnice na podkladu ÚP (modrá plocha s šrafou)

Žádná z návrhových rozvojových ploch ÚP přímo, fyzicky nezasahuje do prostoru EVL Dolní Ploučnice
(CZ0513505), pouze plocha Z12 (plocha smíšená obytná venkovská) se EVL dotýká (svojí západní hranicí
kopíruje krátký úsek hranice EVL). V bezprostřední blízkosti území EVL leží pouze rozvojové návrhové
plochy Z08, Z13, Z16 (plocha smíšená obytná venkovská) a Z25 (plocha technické infrastruktury nakládání s odpady).
ÚP dále navrhuje plochy s rozdílným způsobem využití v krajině (K1 - K19), kde se povětšinou jedná o
stabilizaci současného stavu aktuálního využití pozemků na plochy zeleně přírodního charakteru - ZP,
plochy lesní - NL, plochy přírodní - NPI či plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz. Často
se jedná o situaci, kdy jsou takto stabilizovány např. náletové porosty charakteru lesíků, i když je pozemek
v katastru nemovitostí fakticky veden jako louka. Tyto změny využití v krajině mají v souhrnu pozitivní
stabilizační účinek v krajině ( biodiverzita, protietrozní opatření, zadržení vody v krajině aj.).
Z25 (plocha technické infrastruktury - nakládání s odpady - TO)
Z návrhových ploch jediná, která má potenciál EVL ovlivnit. Obec zde uvažuje o umístění sběrného dvora
pro komunální a biologický odpad s kompostárnou (využití biologického odpadu ze zahrad a zbytků
rostlinného původu z domácností). Poloha areálu se nachází mimo aktivní zónu záplavového území a
stanovené záplavové území Q100, nicméně míra potenciálního rizika vyplývá z možnosti úniku znečištěné
dešťové vody z areálu do řeky. Tento potenciální vliv lze vyhodnotit jako mírně negativní (-1).
S výjimkou koridoru D19A (přeložka silnice II/262 - jižní obchvat Horní Police) a koridorů místních
komunikací DSk1 a DSk2, ležící ve značném odstupu od území EVL, do prostoru EVL Ploučnice naopak
zasahují koridory převzaté ze ZÚR Libereckého kraje, a to koridor technické infrastruktury P16 - stavby a
opatření pro snižování ohrožení území povodněmi, dále koridory dopravy D34 - optimalizace jednokolejné
trati (elektrizace) č. 081 a D39 - multifunkční turistický koridor pro cyklostezku a vodní trasu. S ohledem na
obecnost vymezení těchto koridorů, vč. neznalosti technického/projekčního řešení konkrétních záměrů
v rámci funkční náplně těchto koridorů, lze identifikovat negativní vlivy na předměty ochrany pouze na
úrovni potenciálního ovlivnění.
D34 (koridor pro optimalizaci žel. trati č. 081 - elektrizace)
S ohledem na neznalost konkrétního projekčního řešení optimalizace trati, je nutné záměr posoudit v další
fázi územního řízení (na podrobnější projektové úrovni v rámci procesu EIA), vč. vyhodnocení dle §45i
(naturové hodnocení). Jakkoli je vymezený koridor na koncepční úrovni akceptovatelný, v této fázi
nelze vyhodnotit jeho významnost (?).
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D39 (multifunkční turistický koridor pro cyklostezku a vodní trasu)
S ohledem na neznalost konkrétního projekčního řešení, je nutné záměr posoudit v další fázi územního
řízení (na podrobnější projektové úrovni v rámci procesu EIA), vč. vyhodnocení dle §45i. Jakkoli je
vymezený koridor na koncepční úrovni akceptovatelný, v této fázi nelze vyhodnotit jeho
významnost (?).
P16 (koridor technické infrastruktury - stavby a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi)
S ohledem na neznalost konkrétního projekčního řešení, je nutné záměr posoudit v další fázi územního
řízení (na podrobnější projektové úrovni v rámci procesu EIA), vč. vyhodnocení dle §45i. Z aktuálního
dokumentu „Povodňový plán Horní Police“ sice vyplývá, že protipovodňová opatření nejsou do
povodňového plánu zařazena (ve smyslu technických opatření), nicméně nelze vyloučit, že v budoucnu v
rámci aktualizace, nebudou nějaká protipovodňová opatření zařazena. Jakkoli je vymezený koridor na
koncepční úrovni akceptovatelný, v této fázi nelze vyhodnotit jeho významnost (?).
Stanovení míry významnosti vlivů vedle konkretizace záměrů na projektové úrovni, odvisí z dalších faktorů.
Jedním z nejzásadnějších kritérií je to podíl ovlivněné populace předmětů ochrany v rámci EVL. Tento
podíl však není možno s ohledem na nedostatečné/hrubé údaje o početnosti jednotlivých předmětů
ochrany stanovit.
Tab.: Potenciální vlivy návrhových ploch a koridorů vymezených ÚP na předměty ochrany
Potenciální vlivy ÚP

kuňka ohnivá

losos obecný

vydra říční

redukce populace
narušení migrace
zábor biotopů
rušení
znečištění

D34, P16
D34, P16
D34, P16
D34, D39
Z25

D34, P16
D34, P16
D34, P16
D34, D39
Z25

D34, P16
D34, P16
D34, P16
D34, D39
Z25

Tab.: Vyhodnocení návrhových ploch a koridorů vymezených ÚP
Označení
plochy

Funkční
využití plochy

Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07
Z08
Z09
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
D19A
D34
D39
DSk1
DSk2
P16

SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV, VZ
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
DS
TO
DS
DS
DS
DS
DS
TO

Výměra/ha

Zasahuje do EVL?

kuňka ohnivá

losos obecný

vydra říční

Celistvost EVL

2,3031
0,0977
0,2403
0,2534
0,7751
0,7065
0,3340
0,7464
0,2248
0,5567
1,0246
0,2751
2,8646
1,4912
0,2153
1,1907
0,2166
2,1060
0,4914
0,8708
0,3352
0,2332
0,4224
0,0773
0,5809

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne, ale blízký odstup
ne
ne
ne
dotyk s hranicí EVL
ne, ale blízký odstup
ne
ne
ne, ale blízký odstup
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne, ale blízký odstup
ne
ano
ano
ne
ne
ano

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
?*

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
?*

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
?
?
0
0
?*

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
?
?
0
0
?*

Pozn.: *Z aktuálního dokumentu „Povodňový plán Horní Police“ vyplývá, že protipovodňová opatření nejsou do povodňového plánu
zařazena (ve smyslu technických opatření). Nicméně nelze vyloučit, že v budoucnu v rámci aktualizace, nebudou nějaká
protipovodňová opatření zařazena.
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Tab.: Vyhodnocení návrhových ploch s rozdílným způsobem využití v krajině vymezených ÚP
Označení
plochy

K01
K02
K03
K04
0K5
K06
K07
K08
K09
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19

Funkční
využití plochy

Výměra/ha

Zasahuje do EVL?

kuňka ohnivá

losos obecný

vydra říční

Celistvost EVL

NL
NL
ZP
ZP
ZP
ZP
NL
NL
ZP
ZP
NL
ZP
NL
ZP
ZP
NL
ZP
NL
ZP

0,2620
1,8130
3,5746
0,2756
1,7068
0,6638
0,2064
0,1336
0,1703
0,3246
0,1349
2,9707
0,0642
0,2419
0,8962
0,1607
0,8845
2,7555
0,9878

ne
ne
ne, ale blízký odstup
ne, ale blízký odstup
ne, ale blízký odstup
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.4. Vyhodnocení vlivů koncepce na celistvost evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí
Ve vztahu k území soustavy Natura 2000 je celistvost možno definovat jako udržení kvality lokality
zajišťující naplňování ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. Je to tedy schopnost
ekosystémů fungovat způsobem, který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska jejich zachování, příp.
zlepšení jejich současného stavu. Celistvost je tedy zachována, pokud má lokalita vysoký potenciál
umožňující zabezpečení cílů ochrany, má zachovány ekologické funkce, samočistící a obnovné vlastnosti
v rámci své dynamiky. Celistvost je chápána ve vztahu k celé škále faktorů včetně krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých vlivů.
S ohledem na metodické doporučení MŽP (MŽP ČR 2007) se hodnocení zaměřilo na to, zda návrh ÚP
Horní Police:


způsobuje změny důležitých ekologických funkcí;



významně redukuje plochy výskytu typů stanovišť (a to i těch méně kvalitních v rámci EVL) nebo
životaschopnost populací druhů v dané lokalitě, jež jsou předmětem ochrany;



redukuje diverzitu lokality;



vede ke fragmentaci lokality;



vede ke ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik lokality (např. snížení či narušení migrační
prostupnosti území, redukce či narušení biotopů), na nichž závisí stav předmětu ochrany;



narušuje naplňování cílů ochrany lokality

Prakticky všechny rozvojové plochy (návrhové lokality změn) vymezené v návrhu ÚP leží mimo EVL Dolní
Ploučnice. Jedná se převážně o drobnější lokality pro venkovské bydlení v rodinných domech. Koridor
jižního obchvatu obce (D19A) pak zasahuje do území ve značné vzdálenosti od EVL. I když může vyplývat
potenciálně mírně negativní ovlivnění z aktivit v rámci plochy Z25 (plánovaný sběrný dvůr pro komunální
odpad biologického původu a komunitní kompostárna), v souhrnu však tyto plochy ÚP neimplikují
jakékoli narušení celistvosti EVL Dolní Ploučnice.
U vyhodnocení koridorů převzatých do ÚP ze ZÚR libereckého kraje - D34 (koridor pro optimalizaci žel.
trati č. 081 - elektrizace), D39 (multifunkční turistický koridor pro cyklostezku a vodní trasu) a P16 (koridor
technické infrastruktury - stavby a opatření pro snižování území povodněmi), není dosud známo jejich
konkrétní řešeni na projekční úrovni. Vzhledem k tomu, že všechny tyto koridory jsou vedeny v souběhu
s tokem řeky Ploučnice, při projekčně nevhodném řešení nelze zcela vyloučit i případně významně
negativní vlivy na celistvost EVL Dolní Ploučnice. To se týká zejména protipovodňových opatření v rámci
koridoru P16, u kterých lze předpokládat zásahy do nivy a toku v celém území, s rizikem narušení
migračních tras. U multifunkčního turistického koridoru D39 a koridoru D34 pro optimalizaci železniční trati
č. 081, jsou tato rizika znatelně nižší. V případě koridoru D34 se má spíše jednat o elektrifikaci železniční
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trati a směrové úpravy trati (pokud jsou vůbec uvažovány), by zřejmě měly z pohledu zásahů do nivy či
břehů, jen okrajový charakter.
Vymezení těchto koridorů převzatých z nadřazené ÚPD (ZÚR Libereckého kraje) je akceptovatelné
pouze pod podmínkou, uvedenou ve výrokové části ÚP, že konkrétní záměry v rámci vymezených
koridorů budou podrobeny hodnocení dle §45i.

4.5. Vyhodnocení koncepce z hlediska kumulativních vlivů
Předmětný územní plán vymezuje drtivou většinu návrhových rozvojových ploch mimo prostory EVL Dolní
Ploučnice, často ve značné vzdálenosti od ní Z hlediska funkčního využití rozvojových ploch zcela
převažuje bydlení venkovského typu v rodinných domech. Plochy výroby se omezují na 1 enklávu ve
větším odstupu od řeky Ploučnice. V blízkosti řeky Ploučnice je tedy vymezeno jen několik málo ploch pro
vesnické bydlení, a z ploch, které by mohly generovat nějaké potenciální negativní vlivy, se jedná pouze o
plochu Z25 pro umístění sběrného dvora na komunální biologický odpad s kompostárnou.
Ve volné krajině pak ÚP vymezuje četné plochy s rozdílným způsobem využití ÚP jako plochy zeleně
přírodního charakteru - ZP, plochy lesní - NL, plochy přírodní - NPI či plochy smíšené nezastavěného
území zemědělské - NSz. Tyto plochy, spolu s vymezením skladebných částí ÚSES, mohou přispívat
k celkovému zlepšení ekologických poměrů v obci a takto, byť velmi zprostředkovaně, pozitivně
spolupůsobit i na území soustavy Natura 2000.
Z pohledu potenciálních kumulativních vlivů na EVL Dolní Ploučnice, jsou to tedy plochy koridorů D34
(optimalizace žel. trati - elektrizace), D39 (multifunkční turistický koridor - cyklostezka/vodní trasa) a P16
(technická infrastruktura - protipovodňová ochrana), převzaté ze ZÚR Libereckého kraje. Kumulativní
potenciál je dán jednak již tím, že tyto koridory jsou soustředěny a vedeny údolím Ploučnice, a také ve
spojitosti s ÚP navazujících obcí podél řeky Ploučnice, kudy tyto koridory dále procházejí. U těchto
koridorů, s ohledem na to, že není známo jejich projekční řešení, nelze vyhodnotit významnost
potenciálních vlivů proponovaných záměrů, natož pak objektivně vyhodnotit možný rozsah a významnost
kumulativních vlivů vč. spolupůsobení s ostatními záměry či koncepcemi. Je tedy nutno tyto koridory, resp.
z nich plynoucí záměry v navazujících územních řízeních (EIA) komplexně vyhodnotit i v kontextu
spolupůsobení jiných koncepcí a záměrů.

4.6. Srovnání významnosti vlivů jednotlivých variant koncepce na lokality
soustavy Natura 2000
Jedná se o návrh ÚP, který byl zpracován invariantně. Lze tedy srovnávat variantu nulovou, tj. stav
vycházející ze současné situace (platný ÚP z roku 2003 vč. navazujících změn) v území a variantu aktivní,
tj. realizaci návrhu ÚP. S ohledem na to, že stávající platný ÚP byl zpracován v období ještě před vstupem
České republiky do Evropské unie, je z pohledu širších cílů, daných vstupem ČR do EU, a z nich
plynoucích legislativních změn, překonaný, mimo jiné už ve vztahu k vymezení sítě evropských
chráněných území (tj. soustava Natura 2000) na území ČR. Nutnost pořízení nového ÚP vyplývá také ze
skutečnosti, že stávajícímu platnému ÚP v roce 2020 vyprší platnost. Z tohoto hlediska a z pohledu
koordinace a trvale udržitelného rozvoje v území, je aktivní variantu možno hodnotit jako příznivější, než
stav bez existence ÚPD.

4.7. Návrh konkrétních opatření k eliminaci případných negativních vlivů koncepce
na lokality soustavy Natura 2000
Z hlediska eliminace případných negativních vlivů při realizaci koncepce jsou navrhována konkrétní
opatření, přiměřená podrobnosti ÚP.
Z25 (plocha technické infrastruktury - nakládání s odpady - TO)


areál sběrného dvora odvodnit tak, aby byly zcela eliminovány úniky znečištěné dešťové vody do
toku Ploučnice,



v rámci realizace sběrného dvora minimalizovat zásahy do břehových porostů podél Ploučnice na
nezbytně nutnou míru,



umisťovat provozy v rámci areálu dále od jižní hranice.
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D34 (koridor pro optimalizaci žel. trati č. 081 - elektrizace)


v rámci případné realizace záměru je nutno zařízení staveniště umisťovat mimo prostor EVL,



případné zásahy do EVL minimalizovat na nezbytně nutnou míru,



vlastní stavební práce směřovat mimo vegetační období.

D39 (multifunkční turistický koridor pro cyklostezku a vodní trasu)


případné stavební objekty vč. zařízení staveniště umísťovat mimo území EVL,



případné zásahy do EVL minimalizovat na nezbytně nutnou míru.



případné stavební práce směřovat mimo vegetační období.

P16 (koridor technické infrastruktury - stavby a opatření pro snižování území povodněmi)


v rámci koncepční přípravy projektu zvážit smysluplnost každého zásahu do koryta toku, ale i do
prostoru přilehlé nivy,



v případě pochybností nad účinnosti takových zásahů/opatření, nebo pokud nebude nezbytně
nutné protipovodňová opatření do území umisťovat, je žádoucí předmětný koridor v rámci dalšího
zpracování ÚP vypustit,



preferovat přírodě blízká opatření před tvrdými technicistními zásahy.



případné stavební práce směřovat mimo vegetační období.
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V. SHRNUTÍ A ZÁVĚR
Předmětem hodnocení zpracovaného ve smyslu §45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění byla
koncepce - „Územní plán Horní Police“. Koncepce je zpracována invariantně.
Cílem hodnocení bylo zjistit, má-li předmětná koncepce významný negativní vliv na předměty ochrany a
celistvost území soustavy Natura 2000, tj. na EVL Dolní Ploučnice (CZ0624130).
U předmětné koncepce byl u všech návrhových ploch Z01 - Z25, K01 - K19 a koridorů D19A, DSk1,
DSk2 významně negativní vliv na území soustavy Natura 2000 vyloučen.
U koridorů D34, D39, P16 s ohledem na obecnost jejich vymezení a neznalost konkrétních záměrů,
nebylo možné významnost potenciálních vlivů vyhodnotit (?). Akceptovatelnost těchto koridorů na
koncepční úrovni v rámci posuzovaného ÚP je však dána podmínkou, uvedenou ve výrokové části
ÚP, že všechny konkrétní záměry ve vymezených koridorech, budou posouzeny v další fázi
územního řízení (EIA) a podrobeny hodnocení dle §45i.
Předmětné hodnocení dospělo k závěru, že předložená koncepce nemůže mít významný negativní
vliv na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany soustavy Natura 2000, přičemž byl navržen
soubor zmírňujících opatření, uvedených v kapitole 4.8.

V Brně, dne 5.10. 2018

Pavel Koláček

Strana: 21 z 24

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ POLICE
POSOUZENÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE DLE §45i ZÁKONA Č. 114/1992 Sb.

VI. PŘÍLOHY

Příloha 1 Autorizační osvědčení zpracovatele
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