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1. ÚVOD 

1.1. Historie vyhodnocení, projednání a změn 

V roce 2009 byl zpracován koncept ÚP obce Bedřichov na základě upraveného zadání 
ÚP, schváleného usnesením zastupitelstva obce Bedřichov č. 149/2008 dne 11.8.2008. 

Podle požadavků příslušného úřadu OŽPZ KÚ LK a dotčených orgánů ve stanoviskách 
k návrhu zadání bylo k němu zpracováno vyhodnocení vlivů konceptu ÚP obce Bedřichov 
na udržitelný rozvoj území (podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.), jehož součástí bylo 
i vyhodnocení vlivů konceptu ÚP na životní prostředí (SEA) a vyhodnocení vlivů na lokality 
soustavy Natura 2000. Koncept ÚP Bedřichov neobsahoval žádná variantní řešení.  

Veřejné projednání konceptu ÚP včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
se uskutečnilo dne 1.10.2009. Vzhledem k technickým nesrovnalostem při elektronickém 
zveřejnění konceptu byl pořizovatel nadřízeným orgánem územního plánování vyzván 
k odstranění nedostatků v procesu pořízení ÚP opakováním  veřejného projednání, které se 
konalo dne 26.11.2009. Pořizovatel obdržel ve stanovených lhůtách stanoviska dotčených 
orgánů a krajského úřadu, připomínky a námitky vlastníků, které byly vyhodnoceny, 
projednány a přiměřeně zapracovány do následných Pokynů pro zpracování návrhu ÚP 
Bedřichov. Pokyny byly schváleny zastupitelstvem obce Bedřichov dne 18.2.2010.   

Na základě těchto Pokynů byl v dubnu 2012 zpracován návrh ÚP obce Bedřichov. 
Zpracování návrhu ÚP respektuje všech 33 dílčích pokynů, přičemž pokyny, které se 
odkazují na stanoviska dotčených orgánů, byly znovu dojednány zejména se Správou CHKO 
Jizerské hory. Výsledkem je, že po projednání konceptu ÚP, zohlednění stanovisek zejména 
KÚLK, Správy CHKO Jizerské hory, petice občanů a doporučení Vyhodnocení vlivů 
konceptu ÚP Bedřichov na URÚ byl v návrhu ÚP oproti konceptu redukován rozsah 
návrhových ploch a byl snížen navržený potenciál kapacit o 30 RD, 160 rekreačních lůžek 
a 1800 m2 CUP obslužných zařízení. Ve smyslu Pokynů a uplatněných připomínek byl návrh 
ÚP Bedřichov dále upraven tak, že respektuje připomínky a je ve shodě s požadavky 
dotčených orgánů. 

 

Vzhledem k tomu, že v návrhu ÚP došlo oproti konceptu ÚP k řadě změn 
v navrhovaných rozvojových lokalitách jak z hlediska výměry, tak z hlediska využití území 
(vyloučení lokalit, zmenšení lokalit, sloučení lokalit, změna využití území, změna plošných 
nebo objemových regulativů navržených ploch, atd.), uplatnil příslušný úřad pro posuzování 
vlivů na životní prostředí OŽPZ KÚ LK ve svém stanovisku k vyhodnocení vlivů konceptu ÚP 
na životní prostředí (ze dne 19.12.2009) požadavek, aby byl dopracován doplněk 
vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území (včetně SEA a vlivů na lokality 
Natura 2000) a aby v něm byly vyhodnoceny nové skutečnosti a změny, které nebyly 
předmětem vyhodnocení vlivů konceptu ÚP. Stanovisko OŽPZ KÚ LK ke konceptu bylo 
souhlasné s uvedením řady podmínek, které je nutno při zpracování následného návrhu ÚP 
respektovat.   

Dopracování vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území (včetně SEA 
a vyhodnocení Natura 2000) bylo zpracováno v květnu 2012.  

Vyhodnocení lokalit, které byly zahrnuty již v konceptu ÚP a jsou i nadále beze 
změny zahrnuty v návrhu ÚP, platí i nadále.  
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1.2. Přehled a stručný popis změn v návrhu ÚP oproti 
konceptu ÚP 

Změny v návrhu ÚP Bedřichov byly provedeny na základě připomínek a požadavků 
z projednání konceptu a z uplatněných stanovisek, které byly zahrnuty do Pokynů pro 
zpracování návrhu ÚP.  Změny byly projednány s relevantními dotčenými úřady a subjekty, 
které podaly připomínky ke konceptu, a změny v návrhu ÚP obce Bedřichov jsou v souladu 
s jejich připomínkami.  

Změny v návrhu ÚP oproti konceptu ÚP představují úpravy v grafické i textové části 
ÚP i v Odůvodnění ÚP.  

Jedná se zejména o vypuštění některých navržených lokalit, jejich zmenšení, 
sloučení nebo rozdělení lokalit, změnu funkčního využití lokalit, změnu regulativů využití 
lokalit, převod lokalit ze zastavitelných ploch do nezastavitelných, popř. výjimečně i obráceně 
z nezastavitelných do zastavitelných ploch, zpřesnění formulací a definic v textové části ÚP, 
upřesnění nebo doplnění zákresů některých jevů v grafické části ÚP.  

Vypuštěny nebo zmenšeny byly především navržené lokality v okrajových částech 
obce, které rozšiřovaly zástavbu do volné krajiny nebo nenavazovaly na současnou 
zástavbu. Změny rozsahu lokalit a změny jejich regulativů využití byly provedeny především 
v centrální části obce, v zastavěném území (doplnění proluk, návaznost na stávající 
zástavbu a infrastrukturu apod.).  

 

Dále uvádíme přehlednou tabulku změn lokalit z návrhu ÚP oproti konceptu ÚP.  

V tabulce je uveden seznam všech lokalit návrhu ÚP Bedřichov. Lokality, u nichž 
došlo ke změnám, nebo byly nově přidány, jsou zvýrazněny tučným fontem. Lokality, které 
byly na základě projednávání s DOSS z ÚP vyloučeny, jsou psány červeným písmem 
a vyznačeny tučným fontem (tyto lokality již nejsou dále posuzovány).  
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ÚPRAVY LOKALIT OPROTI KONCEPTU ÚP BEDŘICHOV 
 

NÁVRH ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
lokalita využití navržené dle ÚP popis změny 

Z1 DV - Plochy dopravní infrastruktury – 
vybavení 

zmenšení lokality z původní rozlohy 1357 m
2
 

na 663 m
2
 

Z2 SC - Plochy smíšené obytné – centrální zrušeno 

Z3 SC - Plochy smíšené obytné – centrální snížení regulativů na SC2 (původní: 
Kzn=60%, Kzc=80%; nové: Kzn=15%, 
Kzc=80%) 

Z4 OS - Plochy občanského vybavení – 
rekreace a sportu 

-  

Z5 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z6 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

- 

Z7 DV - Plochy dopravní infrastruktury – 
vybavení 

zrušeno 

Z8 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

- 

Z9 BV - Plochy smíšené obytné – venkovské - 

Z10 BV - Plochy smíšené obytné – venkovské - 
Z11 BV - Plochy smíšené obytné – 

venkovské 
zrušeno 

Z12 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

zrušeno 

Z13 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

původní lokalita zmenšena a rozdělena na 2 
části (13a + 13b); původní rozloha: 15209 m

2
, 

nově: 13a – 800 m
2
 a 13b – 1545 m

2
 

Z14 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zmenšení lokality z původní rozlohy 2442 m
2
 

na 1567 m
2
 

Z15 SC - Plochy smíšené obytné – centrální zrušeno 

Z16 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

zmenšení lokality z původní rozlohy 1155 m
2
 

na 125 m
2
; změněno funkční využití z SC na 

VK 

Z17 SC - Plochy smíšené obytné – centrální zrušeno 

Z18 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

zrušeno 

Z19 SC - Plochy smíšené obytné – centrální zmenšení lokality z původní rozlohy 2004 m
2
 

na 1643 m
2
 

Z20 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z21 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 
Z22 BV - Plochy smíšené obytné – venkovské - 

Z23 BV - Plochy smíšené obytné – venkovské - 

Z24 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

- 

Z25 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z26 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z27 BS - Plochy smíšené obytné - 
Z28 BS - Plochy smíšené obytné sloučeny původní lokality Z28 + Z29 + Z30 

část; původní rozloha: 2796 m
2
, nově: 9135 

m
2
 

Z29 OS - Plochy občanského vybavení – 
rekreace a sportu 

zrušeno 

Z30 BS - Plochy smíšené obytné část původní Z30 přesunuta do Z28, lokalita 
rozšířena východním směrem; původně: 5561 
m

2
, nově: 3793 m

2
 

Z31 BS - Plochy smíšené obytné - 
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Z32 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zrušeno 

Z33 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zrušeno 

Z34 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zmenšení lokality z původní rozlohy 3027 m
2
 

na 1993 m
2
 

Z35 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zrušeno 

Z36 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zmenšení lokality z původní rozlohy 9877 m
2
 

na 1279 m
2
 

Z37 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zrušeno 

Z38 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zrušeno 

Z39 BV - Plochy smíšené obytné – venkovské - 
Z40 VK - Plochy veřejných prostranství – 

komunikace 
- 

Z41 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z42 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

- 

Z43 DV - Plochy dopravní infrastruktury – 
vybavení 

zmenšení lokality z původní rozlohy 4043 m
2
 

na 3528 m
2
 

Z44 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 
Z45 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z46 BS - Plochy smíšené obytné - 

Z47 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

- 

Z48 BS - Plochy smíšené obytné - 

Z49 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z50 BS - Plochy smíšené obytné - 
Z51 BS - Plochy smíšené obytné zrušeno 

Z52 SC - Plochy smíšené obytné – centrální zmenšení lokality z původní rozlohy 2613 m
2
 

na 1874 m
2
 

Z53 BS - Plochy smíšené obytné zrušeno 

Z54 BS - Plochy smíšené obytné - 

Z55 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z56 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

- 

Z57 BS - Plochy smíšené obytné  změna funkčního využití z SC na BS 

Z58 OH - Plochy občanského vybavení – 
hřbitovy 

- 

Z59 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

- 

Z60 BS - Plochy smíšené obytné změna funkčního využití z BV na BS 

Z61 BS - Plochy smíšené obytné zmenšení lokality z původní rozlohy 6854 m
2
 

na 5927 m
2
 

Z62 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z63 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 
Z64 BV - Plochy smíšené obytné – 

venkovské 
změna funkčního využití z BS na BV, převzetí 
části původní Z66, Z65, Z61; původní rozloha: 
12348 m

2
, nově: 25061 m

2
 

Z65 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zmenšení lokality, převedení části do Z64, 
N42; původní rozloha: 26964 m

2
, nově: 9926 

m
2
 

Z66 SC - Plochy smíšené obytné – centrální zmenšení lokality, převedení části do Z64; 
původní rozloha: 5436 m

2
, nově: 3525 m

2
 

Z67 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

zmenšení lokality z původní rozlohy 3029 m
2
 

na 2802 m
2
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Z68 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

- 

Z69 Plochy občanského vybavení – rekreace 
a sportu 

zmenšení lokality, převedení části do N40; 
původní rozloha: 11867 m

2
, nově: 7893 m

2
 

Z70 DV - Plochy dopravní infrastruktury – 
vybavení 

zrušeno 

Z72 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

změna funkčního využití z SC do BV 

Z73 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

minimální zvětšení lokality z původní rozlohy 
1120 m

2
 na 1244 m

2
, změna funkčního využití 

z BS na BV 

Z74 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

změna funkčního využití z BS na BV; původní 
lokalita rozdělena na 2 části (74a + 74b) a 
zvětšena; původní rozloha: 1714 m

2
, nově: 

74a – 1714 m
2
 a 74b – 2692 m

2
    

Z75 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zrušeno 

Z76 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

zrušeno 

Z77 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

zrušeno 

Z78 BV - Plochy smíšené obytné – venkovské - 
Z79 BV - Plochy smíšené obytné – 

venkovské 
zrušeno 

Z80 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zmenšení lokality z původní rozlohy 8208 m
2
 

na 1788 m
2
 

Z81 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zrušeno 

Z82 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zmenšení lokality z původní rozlohy 7896 m
2
 

na 1781 m
2
 

Z83 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

zrušeno 

Z85 SC - Plochy smíšené obytné – centrální nová zastavitelná plocha o rozloze 2754 m
2
; 

přidáno místo N24 

Z86 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

 nová zastavitelná plocha o rozloze 1600 m
2
; 

přidáno místo části N34 

Z87 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

nová zastavitelná plocha o rozloze 1455 m
2
 

Z88 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

nová zastavitelná plocha o rozloze 1466 m
2
; 

přidáno místo části Z61, Z65 

NÁVRH PLOCH PŘESTAVBY 
lokalita využití navržené dle ÚP  

P1 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

mírné zmenšení lokality v J části z původní 
rozlohy 11972 m

2
 na 11650 m

2
 

P2 BV - Plochy smíšené obytné – venkovské - 

P3 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zvětšení lokality z původní rozlohy 13579 m
2
 

na 14012 m
2
 

P4 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zvětšení lokality o část zrušené Z76 z původní 
rozlohy 1454 m

2
 na 1465 m

2
 

NÁVRH NEZASTAVITELNÝCH PLOCH 
lokalita využití navržené dle ÚP  

N1 SN - Plochy specifické – nezastavitelné - 

N2 SN - Plochy specifické – nezastavitelné - 

N3 SN - Plochy specifické – nezastavitelné lokalita zvětšena o Z7 a Z12; původní rozloha: 
18993 m

2
, nově: 21032 m

2
 

N4 LP - Plochy lesní - 

N5 SN - Plochy specifické – nezastavitelné lokalita zvětšena o část Z35 a zmenšena o 
část N41; původní rozloha: 16667 m

2
, nově: 
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13663 m
2
 

N6 LP - Plochy lesní - 

N7 LP - Plochy lesní - 

N8 SN - Plochy specifické – nezastavitelné lokalita zmenšena (předána do plochy rezervy 
R1) z původní rozlohy 24348 m

2
 na 8082 m

2
 

N9 LP - Plochy lesní - 

N10 SN - Plochy specifické – nezastavitelné - 

N11 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N12 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N13 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N14 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N15 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N16 VZ - Plochy veřejných prostranství – 
zeleň 

lokalita zmenšena o část Z30 z původní 
rozlohy 5981 m

2
 na 4789 m

2
 

N17 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N18 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N19 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N20 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N21 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N22 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N23 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N24 VZ - Plochy veřejných prostranství – 
zeleň 

zrušeno 

N25 PN - Plochy přírodní nelesní lokalita mírně zvětšena o část Z18 z původní 
rozlohy 325 m

2
 na 341 m

2
 

N26 PN - Plochy přírodní nelesní zrušeno 
N27 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N28 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N29 SN - Plochy specifické – nezastavitelné lokalita zvětšena o část Z77 z původní rozlohy 
5794 m

2
 na 6260 m

2
 

N30 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N31 SN - Plochy specifické – nezastavitelné - 

N32 SN - Plochy specifické – nezastavitelné lokalita zmenšena o část N40 z původní 
rozlohy 19985 m

2
 na 17817 m

2
 

N33 SN - Plochy specifické – nezastavitelné lokalita zmenšena k původní cestě; původní 
rozloha: 15204 m

2
, nově: 14158 m

2
 

N34 SN - Plochy specifické – nezastavitelné lokalita zmenšena o Z86 z původní rozlohy 
24416 m

2
 na 22545 m

2
 

N35 LP - Plochy lesní - 

N36 VZ - Plochy veřejných prostranství – 
zeleň 

lokalita zvětšena o část stávajícího bydlení 
z původní rozlohy 14889 m

2
 na 15082 m

2
 

N37 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N38 SN - Plochy specifické – nezastavitelné zrušeno 

N39 SN - Plochy specifické – nezastavitelné zrušeno 

N40 VZ - Plochy veřejných prostranství – 
zeleň 

nová nezastavitelná lokalita o rozloze 10061 
m

2
; převzetí části Z69, celé Z70 a části N32 

N41 SN - Plochy specifické – nezastavitelné nová nezastavitelná lokalita o rozloze 8384 
m

2
; převzetí části N5 

N42 SN - Plochy specifické – nezastavitelné nová nezastavitelná lokalita o rozloze 5775 
m

2
; převzetí části Z65 

 

Celkově změny v návrhu ÚP představují snížení rozlohy zastavitelných ploch a snížení 
záborů ZPF a PUPFL, zvýšení rozlohy nezastavitelných ploch, snížení intenzity 
a koncentrace zástavby, snížení rozsahu zastavěných a zpevněných ploch ve prospěch 
rostlého terénu, soustředění zastavitelných ploch a vybavenosti do centrální části obce 
a podél hlavní komunikace skrz obec, uvolnění ploch na okraji obce, nenavazujících 
na stávající zástavbu.  
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Návrhem ÚP Bedřichov se oproti konceptu ÚP nemění významně celková 
urbanistická koncepce rozvoje obce, která je rozvíjena jako stabilizovaný kompaktní sídelní 
útvar s rozvojovými plochami v prolukách a na okraji zastavěného území. 

Bude podporován sílící rekreační význam obce založený na využití mimořádně 
příznivých přírodních podmínek pro cestovní ruch, s ohledem na potenciál kvalitního 
obytného a rekreačního prostředí bude obec usilovat o zachování migrace do svého území 
nabídkou především smíšených obytných ploch pro trvalé i rekreační bydlení a pro 
dobudování dostatečné infrastruktury služeb cestovního ruchu. Nadále je nemalý důraz 
kladen i na ochranu přírody a krajiny, zejména vymezením nezastavitelných ploch 
a stanovením regulativů využití území, a na ochranu přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot území.  

1.3. Přehled částí a kapitol z původního vyhodnocení 
konceptu, které se nemění, a kapitol, v nichž se změny 
v návrhu ÚP projeví 

Část A – vyhodnocení vlivů na ŽP (SEA) 

Mění se a doplňují především kapitoly 5 a 7, ve kterých jsou vyhodnoceny vlivy změn 
návrhových lokalit a doporučená opatření pro eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci 
předpokládaných negativních vlivů těchto lokalit. Změny se projeví i v kapitole 6 
při porovnání zjištěných a předpokládaných vlivů. 

Ostatní kapitoly v části A se v podstatě nemění, neboť v návrhu se podstatně 
nemění účel a cíl ÚP, jeho hlavní rozvojové cíle a rozvojové záměry obce, zajištění 
odpovídající infrastruktury apod. Návrh ÚP je v souladu s nadřazenou ÚPD (PÚR ČR, ZÚR 
LK) a dalšími relevantními koncepčními dokumenty na úrovni regionu, kraje, popř. obce (kap. 
1).  Nemění se zásadně ani způsob zohlednění cílů ochrany životního prostředí (kapitola 8), 
pouze bylo v případě některých nových nebo změněných lokalit toto zohlednění a ochrana 
posíleny (zejména na základě konkrétních požadavků dotčených orgánů v jejich 
stanoviskách).  

Vzhledem k charakteru doplnění vyhodnocení se oproti konceptu nemění ani stávající 
stav životního prostředí v dotčeném území (kapitola 2) nebo jeho dotčené charakteristiky 
(kapitola 3), vychází se z původního popsaného stavu v době zpracování vyhodnocení 
konceptu ÚP, aby dopracované vyhodnocení změn v návrhu ÚP bylo vztaženo ke stejné 
srovnávací úrovni jako vyhodnocení původních lokalit v konceptu ÚP. Výjimkou je nově 
vyhlášená EVL Jizerské smrčiny (novela NV č. 371/2009 Sb.).   

Rovněž se nemění původní problémy ŽP v dotčeném území (kapitola 4), které byly 
charakterizovány v původním vyhodnocení konceptu ÚP, neboť jejich řešení bylo také 
jedním z důvodů, proč se zpracovává nový ÚP obce. Změnou nebo přidáním nových lokalit 
do návrhu ÚP nebyly identifikovány žádné nové problémy životního prostředí v řešeném 
území.  

Ve vyhodnocení vlivů se nemění ani kapitola 9 (návrh ukazatelů pro sledování vlivů), 
neboť změnami návrhu oproti konceptu nebyly zjištěny žádné zcela nové vlivy, které by bylo 
potřeba sledovat podle nových ukazatelů, charakter vlivů nových a změněných lokalit 
odpovídá vlivům zjištěným při vyhodnocení konceptu ÚP.  

Drobné změny byly provedeny ve formulaci kapitoly 10 (Netechnické shrnutí), kde byly 
stručně doplněny skutečnosti týkající se nových a změněných lokalit v návrhu ÚP a jejich 
předpokládaných vlivů.  
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Část B – vyhodnocení vlivu na lokality Natura 2000  

Koncept ÚP Bedřichova byl vyhodnocen již v červnu 2009 – významný vliv na lokality 
N2000 nebyl zjištěn. Na základě dohody s pořizovatelem ÚP a OŽPZ KÚ LK bylo toto 
hodnocení dopracováno (aktualizováno) v tom smyslu, že vyhodnoceny byly už jen ty plochy 
(lokality), které nebyly součástí vyhodnocení vlivů konceptu, nebo u kterých došlo ke změně 
rozlohy či navrženého funkčního využití. 

Vlivy byly hodnoceny na PO Jizerské hory a na EVL Jizerské smrčiny, která byla nově 
vyhlášena novelou nařízení vlády č. 371/2009 Sb.   

Vzhledem k charakteru záměrů a opatření obsažených v návrhu ÚP a s ohledem 
na skutečnost, že hranice EVL Jizerskohorské bučiny probíhají asi 600 m severně 
od správního území obce, nebyla tato EVL vyhodnocena jako (potenciálně) dotčenou 
lokalitou soustavy N2000.  

Návrh ÚP, oproti konceptu z roku 2009, již neobsahuje žádné plochy, které by byly 
lokalizovány do bezprostřední blízkosti, či přímo do lokalit soustavy N2000, mimo zastavěné 
území obce.  Dříve navrhované plochy N38 a N39 (pobytové louky v lokalitách Nová Louka 
a Kristiánov) nejsou již součástí návrhu. Žádné nově navrhované zastavitelné plochy 
se v blízkosti lokalit soustavy N2000 nenacházejí a ovlivnění předmětů ochrany je vyloučeno. 

Část C – vyhodnocení vlivů na stav a vývoj území  

Tato kapitola se oproti vyhodnocení konceptu ÚP v zásadě nezmění, vlivy 
na sledované jevy zůstávají stejné.  

Bylo doplněno jen několik jevů v ekonomickém, sociálním a environmentálním pilíři, 
jejichž ovlivnění se návrhem ÚP znatelněji změní – především z hlediska příznivého 
ovlivnění oproti konceptu ÚP.  

Část D – předpokládané vlivy na výsledky SWOT analýzy  

Vzhledem k tomu, že v návrhu ÚP se nemění rozvojová koncepce území obce, ale 
změny jsou pouze dílčí, spočívající ve vyřazení, změně nebo přidání některých lokalit oproti 
původnímu návrhu v konceptu ÚP a znamenají především pozitivní vlivy na území obce 
a jeho hodnoty, nebudou jednotlivé stránky SWOT analýzy významněji ovlivněny. 

Část E – přínos ÚP k naplnění priorit územního plánování 

Nemění se, protože se nemění účel, cíle ÚP, charakter rozvoje obce, urbanistická 
koncepce atd. – změny v návrhu ÚP oproti konceptu jsou jen dílčí na úrovni jednotlivých 
lokalit. 

Část F – vyhodnocení vlivů na URÚ – shrnutí  

Vyhodnocení konceptu ÚP a jeho závěry v této části platí i pro vyhodnocení návrhu 
ÚP, neboť se v textu jedná o určité shrnutí provedeného vyhodnocení v obecnějších 
formulacích, které nejsou a nebudou ovlivněny dílčími změnami jednotlivých lokalit v návrhu 
ÚP. 
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2. VLASTNÍ DOPRACOVANÉ VYHODNOCENÍ NOVÝCH 
SKUTEČNOSTÍ V NÁVRHU ÚP PODLE JEDNOTLIVÝCH 
ČÁSTÍ A KAPITOL PŮVODNÍHO VYHODNOCENÍ 

ČÁST A – Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP obce Bedřichov 
na životní prostředí (SEA)    

 

Kapitola 1 – Zhodnocení vztahu návrhu ÚP obce Bedřichov k cílům ochrany 
životního prostředí na vnitrostátní úrovni 

   

1.1. Obsah a cíle konceptu ÚP 

Obsah a cíle návrhu ÚP se neliší od obsahu a cíle konceptu ÚP – nadále vytváří 
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž 
by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Návrh ÚP obce Bedřichov zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území 
soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území 
s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území.  

Územní plán obce Bedřichov ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní 
a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ 
jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné 
plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

 

Výsledky vyhodnocení návrhu ÚP se v tomto směru neliší od závěrů vyhodnocení 
konceptu ÚP.  

 

1.2. Zhodnocení vztahu územního plánu obce k cílům ochrany životního 
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni  

Obec Bedřichov je v PÚR ČR zařazena do rozvojové oblasti OB7 - Liberec, 
kde ochrana přírodních hodnot by neměla znemožňovat ekonomické využití území 
s důrazem na rozvoj cestovního ruchu nebo mu nadměrně bránit. ÚP Bedřichov je v souladu 
s obecnými požadavky a prioritami územního plánování PÚR ČR s možným územním 
dopadem na řešené území v oblasti rozšiřování a zkvalitňování systému veřejné dopravy, 
podpory rozvoje podnikatelských aktivit, odstraňování starých ekologických zátěží a podpory 
rozvoje cestovního ruchu. Další zvláštní požadavky na území obce Bedřichov z pohledu 
PÚR ČR nevyplývají. 

 

Návrh ÚP se v tomto neliší od konceptu ÚP. Cíle v oblasti životního prostředí jsou 
na národní a krajské úrovni stanoveny příslušnými strategickými dokumenty, jejichž výčet byl 
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uveden ve vyhodnocení vlivů konceptu ÚP a které jsou podrobněji uvedeny i ve vlastním 
návrhu ÚP. Je možno konstatovat, že návrh ÚP Bedřichov, stejně jako koncept ÚP 
Bedřichov, respektuje tyto cíle, je v souladu s těmito dokumenty a není v rozporu s cíli 
ochrany životního prostředí, stanovených v uvedených koncepčních dokumentech.  

 

Kapitola 2 – Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území 
a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyl uplatněn návrh ÚP 

Jak bylo uvedeno již v předchozí podkapitole 1.3., vyhodnocení návrhu ÚP v této 
kapitole se nemění od vyhodnocení konceptu, neboť při dopracování vyhodnocení změn 
návrhu ÚP vycházíme ze stejného stavu životního prostředí jako u konceptu, aby byla 
zajištěna stejná srovnávací hladina.  

Od doby vyhodnocení vlivů konceptu ÚP došlo ke změně lokalit Natura 2000, kdy byla 
NV č. 371/2009 Sb. vyhlášena nová EVL Jizerské smrčiny. Její popis a vyhodnocení 
případných vlivů návrhu ÚP na ni je uvedeno v Části B.   

 

Kapitola 3 – Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním 
návrhu ÚP významně ovlivněny   

Vzhledem k tomu, že změněné nebo nové lokality v návrhu ÚP nestanovují zásadně 
jiné využití území ani nejsou umístěny ve zcela jiných, v konceptu dosud nehodnocených 
územích se zcela jinými charakteristikami životního prostředí, lze konstatovat, že případně 
významně ovlivněné charakteristiky životního prostředí návrhem ÚP se neliší od 
charakteristik, vyhodnocených u konceptu ÚP.    

Závěry vyhodnocení konceptu ÚP pro tuto kapitolu platí i nadále pro vyhodnocení 
návrhu ÚP. 

 

Kapitola 4 – Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být 
uplatněním návrhu ÚP významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště 
chráněná území a ptačí oblasti    

 

4.1. Současné problémy životního prostředí v řešeném území 

Původní vyhodnocení SEA této podkapitoly pro koncept ÚP platí i nadále pro návrh 
ÚP, problémy uvedené ve vyhodnocení konceptu ÚP se do doby zpracování návrhu ÚP 
významně nezměnily.  

 

4.2. Oblasti se zvláštním významem pro životní prostředí 

Také vyhodnocení této podkapitoly u konceptu ÚP se významně neliší od vyhodnocení 
návrhu ÚP.  

Vzhledem ke zrušení lokalit N26, Z17 a Z18 v návrhu ÚP nehrozí již případné negativní 
ovlivnění biocentra BC54.  

 

V dopracovaném vyhodnocení návrhu ÚP byla doplněna nová EVL Jizerské smrčiny. 
Návrh ÚP, oproti konceptu z roku 2009, již neobsahuje žádné plochy, které by byly 
lokalizovány do bezprostřední blízkosti, či přímo do lokalit soustavy N2000, mimo zastavěné 
území obce.  Dříve navrhované plochy N38 a N39 (pobytové louky v lokalitách Nová Louka 
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a Kristiánov) nejsou již součástí návrhu. Žádné nově navrhované zastavitelné plochy 
se v blízkosti lokalit soustavy N2000 nenacházejí a ovlivnění předmětů ochrany je vyloučeno. 

 

Kapitola 5 – Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů nových 
a upravených lokalit v návrhu ÚP Bedřichov 

 

5.1 Vlivy jednotlivých lokalit a jejich funkčního využití na stanovené složky 
životního prostředí 

Na základě dohody s pořizovatelem ÚP a OŽPZ KÚ LK jsou v následující kapitole 
vyhodnoceny pouze lokality, u kterých došlo ke změně rozlohy, navrženého funkčního využití 
nebo byly do návrhu ÚP oproti konceptu ÚP Bedřichov nově přidány, a tudíž nebyly součástí 
vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na životní prostředí (SEA). 

K vyhodnocení bylo přistupováno z pohledu funkčního využití a z pohledu jednotlivých 
lokalit s důrazem na umístění, koordinaci a vazby navrhovaných funkcí dané lokality. 

Pro potřeby posouzení byla stanovena stupnice hodnocení vlivů, jež vychází 
ze standardních požadavků SEA. Pro významnost vlivů byla zvolena stupnice s 5 úrovněmi – 
významný negativní vliv, málo významný negativní vliv, neutrální či nerelevantní vliv, mírně 
pozitivní vliv, velmi pozitivní vliv. Souhrn těchto vlivů je vyjádřen ukazatelem „celková 
významnost“ v posledním sloupci tabulky, s přihlédnutím k důležitosti, specifickým 
podmínkám, současným problémům životního prostředí a lokalizaci posuzovaných ploch 
v řešeném území. 

Posouzení vlivů je vztahováno na stanovené složky prostředí, mezi něž jsou řazeny 
kromě přírodních složek i další, jako jsou např. kulturní hodnoty území. Složky byly 
stanoveny v souladu s platnou legislativou a souvisejícími právními předpisy, zejména 
s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací 
dokumentaci, a dále byly doplněny na základě zkušenosti zpracovatele SEA. 

Současně byl zhodnocen charakter působení vlivů na životní prostředí z hlediska 
primárního či sekundárního působení. Téměř všechny zásahy do území vyvolané realizací 
návrhu ÚP Bedřichov budou však současně působit primárně i sekundárně. Proto bylo 
hodnocení charakteru zahrnuto současně v jedné tabulce s vlivy na jednotlivé složky 
prostředí, kde byly barevně rozlišeny složky, které budou pravděpodobně zasaženy přímo 
(oranžová barva pole) nebo sekundárně (žlutá barva pole). Odděleně nebylo provedeno ani 
zhodnocení časového trvání vlivu ve smyslu krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého 
působení. Důvodem je předpoklad, že všechny posuzované lokality jsou funkčním využitím 
území nastiňujícím směr rozvoje obce, u kterého se předpokládá výhradně dlouhodobé 
či trvalé působení, a tudíž trvalé ovlivnění příslušné plochy v území. Krátkodobé negativní 
ovlivnění území lze uvažovat v případě fáze výstavby jakýchkoli stavebních objektů. Dále 
byla posouzena možnost a míra kumulace vlivů na životní prostředí, tj. z pohledu možného 
synergického či kumulativního působení realizace využití jednotlivých funkčních ploch 
na stanovené složky prostředí. 

V následující tabulce je uveden seznam všech lokalit návrhu ÚP Bedřichov. Lokality, 
u nichž došlo ke změnám, nebo byly nově přidány, jsou zvýrazněny tučným fontem. Lokality, 
které byly na základě projednávání s DOSS z ÚP vyloučeny, jsou psány červeným písmem 
a vyznačeny tučným fontem (tyto lokality již nejsou dále posuzovány). 
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ÚPRAVY LOKALIT OPROTI KONCEPTU ÚP BEDŘICHOV 

NÁVRH ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
lokalita využití navržené dle ÚP Popis změny 

Z1 DV - Plochy dopravní infrastruktury – 
vybavení 

zmenšení lokality z původní rozlohy 1357 m
2
 

na 663 m
2
 

Z2 SC - Plochy smíšené obytné – centrální zrušeno 
Z3 SC - Plochy smíšené obytné – centrální snížení regulativů na SC2 (původní: Kzn=60%, 

Kzc=80%; nové: Kzn=15%, Kzc=80%) 

Z4 OS - Plochy občanského vybavení – 
rekreace a sportu 

-  

Z5 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z6 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

- 

Z7 DV - Plochy dopravní infrastruktury – 
vybavení 

zrušeno 

Z8 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

- 

Z9 BV - Plochy smíšené obytné – venkovské - 

Z10 BV - Plochy smíšené obytné – venkovské - 
Z11 BV - Plochy smíšené obytné – 

venkovské 
zrušeno 

Z12 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

zrušeno 

Z13 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

původní lokalita zmenšena a rozdělena na 2 
části (13a + 13b); původní rozloha: 15209 m

2
, 

nově: 13a – 800 m
2
 a 13b – 1545 m

2
 

Z14 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zmenšení lokality z původní rozlohy 2442 m
2
 

na 1567 m
2
 

Z15 SC - Plochy smíšené obytné – centrální zrušeno 

Z16 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

zmenšení lokality z původní rozlohy 1155 m
2
 

na 125 m
2
; změněno funkční využití z SC na 

VK 

Z17 SC - Plochy smíšené obytné – centrální zrušeno 

Z18 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

zrušeno 

Z19 SC - Plochy smíšené obytné – centrální zmenšení lokality z původní rozlohy 2004 m
2
 

na 1643 m
2
 

Z20 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z21 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z22 BV - Plochy smíšené obytné – venkovské - 

Z23 BV - Plochy smíšené obytné – venkovské - 

Z24 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

- 

Z25 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z26 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z27 BS - Plochy smíšené obytné - 
Z28 BS - Plochy smíšené obytné sloučeny původní lokality Z28 + Z29 + Z30 

část; původní rozloha: 2796 m
2
, nově: 9135 m

2
 

Z29 OS - Plochy občanského vybavení – 
rekreace a sportu 

zrušeno 

Z30 BS - Plochy smíšené obytné část původní Z30 přesunuta do Z28, lokalita 
rozšířena východním směrem; původně: 5561 
m

2
, nově: 3793 m

2
 

Z31 BS - Plochy smíšené obytné - 
Z32 BV - Plochy smíšené obytné – 

venkovské 
zrušeno 

Z33 BV - Plochy smíšené obytné – zrušeno 
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venkovské 

Z34 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zmenšení lokality z původní rozlohy 3027 m
2
 

na 1993 m
2
 

Z35 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zrušeno 

Z36 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zmenšení lokality z původní rozlohy 9877 m
2
 

na 1279 m
2
 

Z37 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zrušeno 

Z38 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zrušeno 

Z39 BV - Plochy smíšené obytné – venkovské - 

Z40 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

- 

Z41 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z42 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

- 

Z43 DV - Plochy dopravní infrastruktury – 
vybavení 

zmenšení lokality z původní rozlohy 4043 m
2
 

na 3528 m
2
 

Z44 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z45 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z46 BS - Plochy smíšené obytné - 

Z47 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

- 

Z48 BS - Plochy smíšené obytné - 

Z49 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z50 BS - Plochy smíšené obytné - 
Z51 BS - Plochy smíšené obytné zrušeno 

Z52 SC - Plochy smíšené obytné – centrální zmenšení lokality z původní rozlohy 2613 m
2
 

na 1874 m
2
 

Z53 BS - Plochy smíšené obytné zrušeno 

Z54 BS - Plochy smíšené obytné - 

Z55 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z56 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

- 

Z57 BS - Plochy smíšené obytné  změna funkčního využití z SC na BS 

Z58 OH - Plochy občanského vybavení – 
hřbitovy 

- 

Z59 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

- 

Z60 BS - Plochy smíšené obytné změna funkčního využití z BV na BS 

Z61 BS - Plochy smíšené obytné zmenšení lokality z původní rozlohy 6854 m
2
 

na 5927 m
2
 

Z62 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 

Z63 SC - Plochy smíšené obytné – centrální - 
Z64 BV - Plochy smíšené obytné – 

venkovské 
změna funkčního využití z BS na BV, převzetí 
části původní Z66, Z65, Z61; původní rozloha: 
12348 m

2
, nově: 25061 m

2
 

Z65 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zmenšení lokality, převedení části do Z64, 
N42; původní rozloha: 26964 m

2
, nově: 9926 

m
2
 

Z66 SC - Plochy smíšené obytné – centrální zmenšení lokality, převedení části do Z64; 
původní rozloha: 5436 m

2
, nově: 3525 m

2
 

Z67 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

zmenšení lokality z původní rozlohy 3029 m
2
 

na 2802 m
2
 

Z68 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

- 

Z69 Plochy občanského vybavení – zmenšení lokality, převedení části do N40; 
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rekreace a sportu původní rozloha: 11867 m
2
, nově: 7893 m

2
 

Z70 DV - Plochy dopravní infrastruktury – 
vybavení 

zrušeno 

Z72 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

změna funkčního využití z SC na BV 

Z73 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

minimální zvětšení lokality z původní rozlohy 
1120 m

2
 na 1244 m

2
, změna funkčního využití 

z BS na BV 

Z74 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

změna funkčního využití z BS na BV; původní 
lokalita rozdělena na 2 části (74a + 74b) a 
zvětšena; původní rozloha: 1714 m

2
, nově: 74a 

– 1714 m
2
 a 74b – 2692 m

2
    

Z75 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zrušeno 

Z76 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

zrušeno 

Z77 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

zrušeno 

Z78 BV - Plochy smíšené obytné – venkovské - 
Z79 BV - Plochy smíšené obytné – 

venkovské 
zrušeno 

Z80 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zmenšení lokality z původní rozlohy 8208 m
2
 

na 1788 m
2
 

Z81 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zrušeno 

Z82 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zmenšení lokality z původní rozlohy 7896 m
2
 

na 1781 m
2
 

Z83 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

zrušeno 

Z85 SC - Plochy smíšené obytné – centrální nová zastavitelná plocha o rozloze 2754 m
2
; 

přidáno místo N24 

Z86 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

 nová zastavitelná plocha o rozloze 1600 m
2
; 

přidáno místo části N34 

Z87 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

nová zastavitelná plocha o rozloze 1455 m
2
 

Z88 VK - Plochy veřejných prostranství – 
komunikace 

nová zastavitelná plocha o rozloze 1466 m
2
; 

přidáno místo části Z61, Z65 

NÁVRH PLOCH PŘESTAVBY 
lokalita využití navržené dle ÚP  

P1 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

mírné zmenšení lokality v J části z původní 
rozlohy 11972 m

2
 na 11650 m

2
 

P2 BV - Plochy smíšené obytné – venkovské - 

P3 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zvětšení lokality z původní rozlohy 13579 m
2
 

na 14012 m
2
 

P4 BV - Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

zvětšení lokality o část zrušené Z76 z původní 
rozlohy 1454 m

2
 na 1465 m

2
 

NÁVRH NEZASTAVITELNÝCH PLOCH 
lokalita využití navržené dle ÚP  

N1 SN - Plochy specifické – nezastavitelné - 

N2 SN - Plochy specifické – nezastavitelné - 

N3 SN - Plochy specifické – nezastavitelné lokalita zvětšena o Z7 a Z12; původní rozloha: 
18993 m

2
, nově: 21032 m

2
 

N4 LP - Plochy lesní - 

N5 SN - Plochy specifické – nezastavitelné lokalita zvětšena o část Z35 a zmenšena o 
část N41; původní rozloha: 16667 m

2
, nově: 

13663 m
2
 

N6 LP - Plochy lesní - 

N7 LP - Plochy lesní - 
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N8 SN - Plochy specifické – nezastavitelné lokalita zmenšena (předána do plochy rezervy 
R1) z původní rozlohy 24348 m

2
 na 8082 m

2
 

N9 LP - Plochy lesní - 

N10 SN - Plochy specifické – nezastavitelné - 

N11 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N12 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N13 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N14 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N15 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N16 VZ - Plochy veřejných prostranství – 
zeleň 

lokalita zmenšena o část Z30 z původní 
rozlohy 5981 m

2
 na 4789 m

2
 

N17 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N18 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N19 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N20 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N21 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N22 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N23 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N24 VZ - Plochy veřejných prostranství – 
zeleň 

zrušeno 

N25 PN - Plochy přírodní nelesní lokalita mírně zvětšena o část Z18 z původní 
rozlohy 325 m

2
 na 341 m

2
 

N26 PN - Plochy přírodní nelesní zrušeno 
N27 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N28 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N29 SN - Plochy specifické – nezastavitelné lokalita zvětšena o část Z77 z původní rozlohy 
5794 m

2
 na 6260 m

2
 

N30 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N31 SN - Plochy specifické – nezastavitelné - 

N32 SN - Plochy specifické – nezastavitelné lokalita zmenšena o část N40 z původní 
rozlohy 19985 m

2
 na 17817 m

2
 

N33 SN - Plochy specifické – nezastavitelné lokalita zmenšena k původní cestě; původní 
rozloha: 15204 m

2
, nově: 14158 m

2
 

N34 SN - Plochy specifické – nezastavitelné lokalita zmenšena o Z86 z původní rozlohy 
24416 m

2
 na 22545 m

2
 

N35 LP - Plochy lesní - 

N36 VZ - Plochy veřejných prostranství – 
zeleň 

lokalita zvětšena o část stávajícího bydlení 
z původní rozlohy 14889 m

2
 na 15082 m

2
 

N37 VZ - Plochy veřejných prostranství – zeleň - 

N38 SN - Plochy specifické – nezastavitelné zrušeno 

N39 SN - Plochy specifické – nezastavitelné zrušeno 

N40 VZ - Plochy veřejných prostranství – 
zeleň 

nová nezastavitelná lokalita o rozloze 10061 
m

2
; převzetí části Z69, celé Z70 a části N32 

N41 SN - Plochy specifické – nezastavitelné nová nezastavitelná lokalita o rozloze 8384 
m

2
; převzetí části N5 

N42 SN - Plochy specifické – nezastavitelné nová nezastavitelná lokalita o rozloze 5775 
m

2
; převzetí části Z65 

 

Všechny dotčené lokality se nacházejí v III. a IV. zóně CHKO Jizerské hory. Podle § 44 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je 
potřeba závazného stanoviska správy CHKO při ohlášení stavby, vydání územního 
rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, 
kolaudačního souhlasu (je-li spojen se změnou stavby), povolení k provedení terénních 
úprav, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem 
nebo udělení souhlasu podle vodního zákona. V případě staveb v souvisle zastavěném 
území obce ve IV. zóně CHKO, a pokud má obec schválenou územně plánovací 
dokumentaci se zapracovaným stanoviskem orgánů ochrany přírody k této dokumentaci, 
není souhlasné stanovisko S CHKO nutné. Současně lze v bližších ochranných podmínkách 
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ZCHÚ (stanoveny ve zřizovacím dokumentu) stanovit činnosti a zásahy, které jsou vázány 
na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. 

V případě, že lokalita leží v ochranném pásmu (např. ochranné pásmo lesa), je při 
realizaci konkrétního záměru nutné souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy. 

 

Lokality 

Z1 – plochy dopravní infrastruktury (DV) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: parkoviště, otočka autobusu na Maliníku 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita zmenšena cca o polovinu 

 
Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Dle KN leží lokalita na lesním pozemku. V případě změny funkčního využití je třeba 
požádat příslušný orgán státní správy lesů o vynětí pozemku z PUPFL. 

Realizace bude mít vliv na lesní porost, jelikož dojde k odlesnění cca 663 m2, dále 
na zábor lesní půdy v souvislosti s vytvořením nové zpevněné plochy, která změní 
vlastnosti půdy a odtokové poměry v dané lokalitě a zlikviduje stávající porost. 
Využíváním lokality, v kumulaci s provozem na silnici III/29022 a na přilehlém 
parkovišti, dojde k lokálnímu zvýšení emisí a hluku z dopravy. 

I přes výše uvedené se však nepředpokládá velmi významný negativní vliv lokality 
na jednotlivé složky ŽP, a lze proto lokalitu v rámci návrhu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 

Z3 – plochy smíšené obytné – centrální (SC2) 

- grafické znázornění viz výše (naproti lokalitě Z1) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: obslužné centrum u lávky na Maliníku 

Změna oproti konceptu ÚP: snížení regulativů zastavěnosti pozemku (původní: 
Kzn=40%, Kzc=80%, nově: Kzn=15%, Kzc=80%) 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizace jakékoliv výstavby je spojena s typickými negativními vlivy na jednotlivé 
složky ŽP. Rozšířením zpevněných ploch dojde k likvidaci původního porostu, mírným 
změnám lokálních odtokových poměrů a půdních vlastností. Vzhledem k umístění 
v proluce stávajícího zastavěného území nebude významně dotčen krajinný ráz území. 
Lokalitu Z3 lze v rámci návrhu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 

Z13 – plochy smíšené obytné – venkovské (BV) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: bydlení + rekreace pod biocentrem – 7 RD 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita výrazně zmenšena a rozdělena na 2 části Z13a 
a Z13b 

 

Koncept ÚP 

 

Návrh ÚP 

 
 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Oproti konceptu ÚP dojde k výraznému zmenšení zastavitelné plochy. Nově navržená 
plocha Z13a navazuje na stávající zastavěné území, plocha Z13b vyplňuje proluku 
mezi stávajícím zastavěným územím a komunikací. 

Realizace jakékoliv výstavby je spojena s typickými negativními vlivy na jednotlivé 
složky ŽP. Rozšířením zpevněných ploch dojde k likvidaci původního porostu, změnám 
lokálních odtokových poměrů a půdních vlastností. Významný negativní vliv na krajinný 
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ráz se nepředpokládá. Obě části lokality Z13a a Z13b lze v rámci návrhu ÚP Bedřichov 
akceptovat. 

 

Z14 – plochy smíšené obytné – venkovské (VK) 

- grafické znázornění viz Z13 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: bydlení + rekreace pod biocentrem – 2 RD 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita byla zmenšena na úroveň stávajícího zastavěného 
území 
 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizace jakékoliv výstavby je spojena s typickými negativními vlivy na jednotlivé 
složky ŽP. Rozšířením zpevněných ploch dojde k likvidaci původního porostu, mírným 
změnám lokálních odtokových poměrů a půdních vlastností. Vzhledem k umístění 
v proluce stávajícího zastavěného území nebude významně dotčen krajinný ráz území. 
Lokalitu Z14 lze v rámci návrhu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 

Z16 – plochy veřejných prostranství – komunikace (VK) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: obslužné centrum u dolní stanice nových 
vleků – 900 m2 CUP 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita byla zmenšena a převedena z funkčního využití 
smíšených obytných ploch centrálních (SC) do funkčního využití veřejná prostranství – 
komunikace (VK) 

 
Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Lokalita Z16 leží přímo v LBC 54. Plocha musí být v budoucnu využívána tak, aby 
v žádném případě nedošlo k narušení nebo ohrožení funkčnosti a stability stávajícího 
biocentra. V rámci návrhu ÚP Bedřichov lze plochu Z16 akceptovat. 
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Z19 – plochy smíšené obytné centrální (SC1) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: smíšená zóna pod hotelem Jelínek – 1800 m2 
CUP 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita byla zmenšena cca o 1/6 původní rozlohy 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Lokalita je navržena v proluce mezi stávajícím zastavěným územím. Oproti konceptu 
ÚP byla v SZ části zmenšena, tato část byla zahrnuta do nezastavitelných ploch. 
Realizace výstavby s již výše popsanými mírnými negativními vlivy na jednotlivé složky 
ŽP, i přesto lze lokalitu v rámci návrhu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 

Z28 – plochy smíšené obytné (BS) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: bydlení + rekreace u hřiště – 2 RD 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita sloučena s lokalitami Z29 a částí Z30 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 

Vlivem sloučení lokalit a změně navrhovaného funkčního využití (v případě lokality 
Z29) došlo k mírnému nárůstu zastavitelného území. Celkově v kumulaci s plochou 
Z30 vzrostlo zastavitelné území oproti konceptu ÚP Bedřichov o 1223 m2. 

Lokalita je navržena v proluce stávajícího zastavěného území. Negativní vlivy realizace 
výstavby jsou shodné jako u všech zastavitelných ploch. Mírný negativní vliv bude 
především na půdní a odtokové poměry a na stávající vegetaci. Nepředpokládá se 
významné negativní ovlivnění krajinného rázu. Pro lokalitu doporučujeme zpracování 
územní studie. Při dodržení platných právních předpisů se nepředpokládá významné 
negativní ovlivnění jednotlivých složek ŽP a lze lokalitu Z28 akceptovat v návrhu ÚP 
Bedřichov. 

 

Z30 - plochy smíšené obytné (BS) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: bydlení + rekreace u hřiště – 4 RD 

Změna oproti konceptu ÚP: část původní lokality Z30 je nově zahrnuta v Z28, nová 
lokalita Z30 částečně zvětšena na úkor lokality N16 (viz grafické znázornění výše); bez 
navýšení počtu RD 

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Opět se dají předpokládat mírné negativní vlivy na jednotlivé složky ŽP shodné 
s jakoukoliv novou výstavbou (vliv na půdní a vodní poměry, likvidace stávající 
vegetace). Lokalita dále zasahuje do Qakt a Q100, což by v budoucnu znamenalo 
možné ohrožení obyvatel i ŽP v případě průchodu povodňové vlny. V kapitole 7 jsou 
uvedena opatření, za kterých lze plochu Z30 v návrhu ÚP akceptovat. 

 

Z34 – plochy smíšené obytné – venkovské (BV) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: bydlení + rekreace pod sjezdovkami – 2 RD 

Změna oproti konceptu ÚP: zmenšeno cca na polovinu 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 

Lokalita navazuje na stávající zastavěné území, nepředpokládá se tudíž významný 
negativní vliv na krajinný ráz. Realizací dojde k mírným negativním vlivům na vybrané 
složky ŽP (vodní režim, půdní poměry, vegetace). Lokalitu však lze v rámci návrhu ÚP 
Bedřichov akceptovat. 

 

Z36 - plochy smíšené obytné – venkovské (BV) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: bydlení + rekreace pod sjezdovkami – 5 RD 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita výrazně zmenšena cca na 1/5 původní rozlohy, 
výstavba pouze 1 RD 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Lokalita byla oproti konceptu výrazně zmenšena. V návrhu vyplňuje proluku mezi 
stávajícím zastavěným územím a komunikací. Nepředpokládá se významný negativní 
vliv na krajinu a krajinný ráz. Jako každá realizace zpevněných ploch bude mít mírný 
negativní vliv na půdní a vodní poměry v místě a nastávající vegetaci. Lokalitu však lze 
v rámci návrhu ÚP akceptovat. 

 

Z43 – plochy dopravní infrastruktury – vybavení 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: veřejné parkoviště proti vodárně 

Změna oproti konceptu ÚP: zmenšeno o minimální část na jižním okraji plochy 
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Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizace bude mít vliv na zábor půdy v souvislosti s vytvořením nové zpevněné 
plochy, která změní vlastnosti půdy, odtokové poměry v dané lokalitě a zlikviduje 
stávající půdní pokryv. Využíváním lokality dále vznikne nový zdroj emisí a hluku 
z dopravy, který bude umístěn v návaznosti na silnici III/29022 a jejich vlivy se budou 
navzájem kumulovat. 

I přes výše uvedené se však nepředpokládá velmi významný vliv lokality na jednotlivé 
složky ŽP, a lze proto lokalitu v rámci návrhu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 

Z52 – plochy smíšené obytné – centrální (SC1) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: smíšená zóna u staré školy – 2000 m2 CUP 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita zmenšena cca o 1/4, zarovnána hranice funkčního 
využití SC s okolními parcelami, zbytek lokality zahrnutý ve stavu s funkčním využitím 
BS 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON              „Dopracování vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na URÚ“ 

26 

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Jedná se o proluku ve stávajícím zastavěném území. Předpokládají se mírné negativní 
vlivy na jednotlivé složky ŽP typické pro rozšiřování zpevněných ploch a již několikrát 
zmíněné v textu výše. Vzhledem k charakteristické zhuštěné zástavbě podél 
komunikace III/29022 nedojde ani k narušení krajinného rázu. Plochu Z52 lze proto 
akceptovat v rámci návrhu ÚP Bedřichov. 

 

Z57 – plochy smíšené obytné (BS) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: smíšená zóna pod hřbitovem – 2000 m2 CUP 

Změna oproti konceptu ÚP: změna funkčního využití z ploch smíšených obytných (SC) 
na plochy smíšené obytné (BS) 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Změnou funkčního využití plochy došlo ke snížení plošných a výškových regulativů. 
Lokalita leží v proluce stávající zástavby. Kromě již několikrát zmiňovaných mírných 
negativních vlivů na vodní, půdní režim a stávající vegetaci se nepředpokládá žádný 
jiný významný negativní vliv na složky ŽP, a proto lze lokalitu Z57 v návrhu ÚP 
Bedřichov akceptovat. 

 

Z60 – plochy smíšené obytné (BS) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: bydlení a rekreace u hřbitova 

Změna oproti konceptu ÚP: změna regulativu z ploch smíšených obytných – 
venkovských (BV) na plochy smíšené obytné (BS) 
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Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Změnou regulativu dojde ke zvýšení prostorových koeficientů Kzn a Kzc z původních 
10% a 20% na 20% a 40%. Jedná se však o malou proluku ve stávajícím zastavěném 
území. Předpokládají se mírné negativní vlivy na jednotlivé složky ŽP typické pro 
rozšiřování zpevněných ploch. Lokalitu lze v rámci návrhu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 

Z61 – plochy smíšené obytné (BS) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: bydlení + rekreace naproti hotelu Jelínek – 4 
RD 

Změna oproti konceptu ÚP: mírné zmenšení lokality zahrnutím části pozemku na SZ 
hraně do nezastavěného území a změna hranice v SV části na úkor plochy Z65 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Jedná se o proluku ve stávajícím zastavěném území. Předpokládají se mírné negativní 
vlivy na jednotlivé složky ŽP typické pro rozšiřování zpevněných ploch. Lokalitu lze 
v rámci návrhu ÚP Bedřichov akceptovat. 
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Z64 – plochy smíšené obytné – venkovské 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: bydlení + rekreace nad Horskou službou – 8 
RD 

Změna oproti konceptu ÚP: snížení regulativu z BS na BV, nově zahrnuje původní 
lokalitu z konceptu ÚP Z65 a část lokality Z66 

  

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Mimo již několikrát zmiňované mírné negativní vlivy na vodní a půdní režim a stávající 
vegetaci se nepředpokládají významné negativní vlivy na ŽP. V kumulaci s plochami 
Z65 a Z67 však dojde k výraznému plošnému rozvoji do volné krajiny, což bude mít 
významný negativní dopad na krajinu a krajinný ráz území. Za předpokladu dodržení 
nastavených prostorových regulativů, platné legislativy a opatření uvedených v kapitole 
7 tohoto vyhodnocení budou negativní vlivy minimalizovány a lokalitu lze v návrhu ÚP 
Bedřichov akceptovat. 

 

Z65 – plochy smíšené obytné – venkovské 

- grafické znázornění viz Z64 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: bydlení + rekreace nad Horskou službou – 14 
RD 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita zmenšena, část zahrnuta v Z65 a N42 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 

Mimo již několikrát zmiňované mírné negativní vlivy na vodní a půdní režim a stávající 
vegetaci se nepředpokládají významné negativní vlivy na ŽP. V kumulaci s plochami 
Z64 a Z67 však dojde k výraznému plošnému rozvoji do volné krajiny, což bude mít 
významný negativní dopad na krajinu a krajinný ráz území. Za předpokladu dodržení 
nastavených prostorových regulativů, platné legislativy a opatření uvedených v kapitole 
7 tohoto vyhodnocení budou negativní vlivy minimalizovány a lokalitu lze v návrhu ÚP 
Bedřichov akceptovat. 

 

Z66 – plochy smíšené obytné – centrální (SC1) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: smíšená zóna za Horskou službou – 3200 m2 
CUP 

Změna oproti konceptu ÚP: zmenšení rozlohy lokality převedením její části do Z64 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Oproti konceptu ÚP došlo ke zmenšení plochy cca o 1/3, Plocha Z66 je navržena 
v proluce stávajícího zastavěného území. Předpokládané vlivy na složky ŽP jsou 
shodné jako u dalších zastavitelných ploch. Za předpokladu dodržení platné legislativy 
je možné plochu Z66 v návrhu ÚP akceptovat. 

 

Z67 – plochy veřejných prostranství – komunikace (VK) 

- grafické znázornění viz Z64 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: obslužná komunikace nad Horskou službou 

Změna oproti konceptu ÚP: mírné zmenšení lokality vzniklé zaoblením trasy 
komunikace 

 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON              „Dopracování vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na URÚ“ 

30 

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

V kumulaci s plochami Z64 a Z65 dojde k výraznému plošnému rozvoji do volné 
krajiny. Mimo již několikrát zmiňované mírné negativní vlivy na vodní a půdní režim a 
stávající vegetaci se nepředpokládají významné negativní vlivy na ŽP. Pro podrobnější 
vymezení umístění zástavby doporučujeme zpracovat regulační plán pro lokality Z64, 
Z65, Z67. 

 

Z69 – plochy občanského vybavení – rekreace a sportu (RS) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: rozvoj lyžařského stadionu – 10 000 m2 CUP 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita zmenšena o část, která byla převedena do N40 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Část lokality zasahuje do území s archeologickými nálezy. Při realizaci výstavby by 
mělo být postupováno a měly by být dodržovány povinnosti vyplývající ze zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Výstavbou 
drobných staveb (např. cyklostezky) bude ovlivnění jednotlivých složek ŽP shodné se 
všemi nově navrženými zastavitelnými plochami. Lokalitu lze v rámci návrhu ÚP 
akceptovat. 

 

Z72 – plochy smíšené obytné – venkovské 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: rekreační středisko Lesů ČR nad Lesní chatou 
– 1500 m2 CUP 

Změna oproti konceptu ÚP: snížení regulativu z ploch smíšených obytných centrálních 
(SC) do ploch smíšených obytných venkovských (BV) 
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Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Opět se dají předpokládat mírné negativní vlivy na jednotlivé složky ŽP shodné 
s jakoukoliv novou výstavbou (vliv na půdní a vodní poměry, likvidace stávající 
vegetace). Oproti konceptu ÚP došlo změnou funkčního využití ke snížení plošných 
a prostorových regulativů, umožňujících výstavbu pouze 1 nadzemního podlaží 
a podkroví o celkové výšce 8 m, čímž se zmírní negativní dopad na krajinu a krajinný 
ráz. Plochu Z72 lze v rámci návrhu ÚP akceptovat. 

 

Z73 – plochy smíšené obytné – venkovské (BV) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: bydlení + rekreace nad silnicí III. třídy – 1 RD 

Změna oproti konceptu ÚP: minimální zvětšení lokality, změna funkčního využití z BS 
na BV 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Lokalita navazuje na zastavěné území. Vzhledem k doloženému výskytu zvláště 
chráněných druhů organismů (ZCHD) v  okolí návrhové lokality doporučujeme umístit 
RD co nejblíže stávající zástavbě a před výstavbou provést biologické hodnocení 
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lokality ve smyslu § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny. V případě zjištění výskytu 
ZCHD dále postupovat dle podmínek příslušných orgánů ochrany přírody. 

Za předpokladu dodržení platné legislativy a doporučených opatření lze lokalitu v rámci 
návrhu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 

Z74 – plochy smíšené obytné – venkovské (BV) 

- grafické znázornění viz Z73 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: bydlení + rekreace nad silnicí III. třídy – 1 RD 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita byla zvětšena o další proluku v zastavěném území 
a označena jako Z74a a Z74b, změněn regulativ z BS na BV 

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Obě části lokality Z74a i Z74b navazují na zastavěné území. Vzhledem k doloženému 
výskytu zvláště chráněných druhů organismů (ZCHD) v bezprostředním okolí návrhové 
lokality doporučujeme umístit RD co nejblíže stávající zástavbě a před výstavbou 
provést biologické hodnocení lokality ve smyslu § 67 zákona o ochraně přírody a 
krajiny. V případě zjištění výskytu ZCHD dále postupovat dle podmínek stanovených 
příslušnými orgány ochrany přírody. 

Za předpokladu dodržení platné legislativy a doporučených opatření lze lokalitu v rámci 
návrhu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 

Z80 – plochy smíšené obytné – venkovské (BV) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: bydlení + rekreace pod Šanghají – 4 RD 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita zmenšena cca na 1/4 původní rozlohy 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Lokalita navazuje na zastavěné území. Vzhledem k doloženému výskytu zvláště 
chráněných druhů organismů (ZCHD) v  okolí návrhové lokality doporučujeme umístit 
RD co nejblíže stávající zástavbě a před výstavbou provést biologické hodnocení 
lokality ve smyslu § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny. V případě zjištění výskytu 
ZCHD dále postupovat dle podmínek stanovených příslušnými orgány ochrany přírody. 
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Za předpokladu dodržení platné legislativy a doporučených opatření lze lokalitu v rámci 
návrhu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 

Z82 – plochy smíšené obytné – venkovské (BV) 

- grafické znázornění viz Z80 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: bydlení + rekreace pod Šanghají – 4 RD 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita zmenšena cca na 2/3 původní rozlohy 

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Lokalita navazuje na zastavěné území. Vzhledem k doloženému výskytu zvláště 
chráněných druhů organismů (ZCHD) v  okolí návrhové lokality doporučujeme umístit 
RD co nejblíže stávající zástavbě a před výstavbou provést biologické hodnocení 
lokality ve smyslu § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny. V případě zjištění výskytu 
ZCHD dále postupovat dle podmínek stanovených příslušnými orgány ochrany přírody. 

Za předpokladu dodržení platné legislativy a doporučených opatření lze lokalitu v rámci 
návrhu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 

Z85 – plochy smíšené obytné – venkovské (BV) 

- nově přidaná zastavitelná plocha 

Změna oproti konceptu ÚP: v konceptu ÚP uvedena jako nezastavitelná plocha N24 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Lokalita Z85 vyplňuje proluku v zastavěném území. Opět dojde k mírným negativním 
vlivům na půdní a vodní režim a stávající vegetaci. Oproti konceptu ÚP došlo ke změně 
z nezastavitelného na zastavitelné území, čímž dojde ke zvýšení zpevněných ploch. 
Přesto lze lokalitu Z85 v návrhu ÚP akceptovat. 

 

Z86 – plochy smíšené obytné – venkovské (BV) 

- nově přidaná zastavitelná plocha 
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Změna oproti konceptu ÚP: v konceptu ÚP uvedena jako část nezastavitelné plochy 
N34 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Jedná se o nově přidanou plochu, která navazuje na stávající zastavěné území. Opět 
dojde k mírným negativním vlivům na půdní a vodní režim a stávající vegetaci. Přesto 
lze lokalitu Z86 v návrhu ÚP akceptovat. 

 

Z87 – plochy smíšené obytné – venkovské (BV) 

- nově přidaná zastavitelná plocha v jižní části řešeného území (na úrovni úpravny 
vody) 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Opět se dají předpokládat mírné negativní vlivy na jednotlivé složky ŽP shodné 
s jakoukoliv novou výstavbou (vliv na půdní a vodní poměry, likvidace stávající 
vegetace). Lokalita dále zasahuje do Qakt a Q100, což by v budoucnu znamenalo 
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možné ohrožení obyvatel i ŽP v případě průchodu povodňové vlny. V kapitole 7 jsou 
uvedena opatření, za kterých lze plochu Z87 v návrhu ÚP akceptovat. 

 

Z88 – plochy veřejných prostranství – komunikace (VK) 

- nová komunikace 

Změna oproti konceptu ÚP: zahrnuje část lokalit Z61 a Z65 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Opět se dají předpokládat mírné negativní vlivy na jednotlivé složky ŽP shodné 
s jakoukoliv novou výstavbou (vliv na půdní a vodní poměry, likvidace stávající 
vegetace). Lokalitu však lze v návrhu ÚP akceptovat. 

 

P1, P3, P4 – plochy smíšené obytné – venkovské (BV) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: bydlení + rekreace na místě chatové osady 
Šanghaj 

Změna oproti konceptu ÚP: minimální úpravy hranice zastavěného území 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 

U lokalit P1, P3 a P4 nedojde oproti konceptu ÚP k významným změnám. Jedná se 
o přestavbové plochy, které jsou již v současné době zastavěny rekreačními objekty. 
Při dodržení stanovených regulativů funkčního využití BV, platné legislativy 
(zásobování pitnou vodou, odkanalizování) a doporučených opatření se nepředpokládá 
významný negativní vliv na jednotlivé složky ŽP. 

 

N3 – plochy specifické – nezastavitelné (SN) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: nová lyžařská louka pod Rajtrem 

Změna oproti konceptu ÚP: zvětšena o Z7 a Z12 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací nového vleku dojde především k navýšení emisí hluku provozem vleku. Jiný 
významný negativní vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP se nepředpokládá. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat. 

 

N5 - plochy specifické – nezastavitelné (SN) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: rozšíření – propojení sjezdovek 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita zvětšena o část Z35 a zmenšena o N41 
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Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Navržená lokalita leží z části na lesním pozemku. V případě změny funkčního využití je 
třeba požádat příslušný orgán státní správy lesů o vyjmutí pozemku z PUPFL. 
Odlesnění části pozemku ovlivní nejen souvislý lesní porost, ale také půdu, jelikož by 
po odstranění stromů a jejich kořenů mohla být náchylná k erozím. 

Až na výše uvedené se nepředpokládá jiný významný negativní vliv dané lokality 
na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat, za 
předpokladu dodržení doporučených opatření uvedených v kapitole 7 původního 
vyhodnocení SEA. 

 

N8 - plochy specifické – nezastavitelné (SN) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: rozšíření – propojení sjezdovek 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita výrazně zmenšena, odebraná část převedena 
do ploch územní rezervy 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací nové sjezdovky s největší pravděpodobností dojde k likvidaci části mimolesní 
zeleně. Provozem vleku dojde především k mírnému navýšení emisí hluku. Jiný 
významný negativní vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP se nepředpokládá. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat. 

 

N16 - plochy veřejných prostranství - zeleň (VZ) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: parkový pás podél Nisy 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita zmenšena o část lokality Z30 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Lokalita bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož bude 
zachována niva podél vodního toku Bílá (Rýnovická) Nisa a tím mimo jiné ochrání 
koryto toku před erozí způsobenou vymíláním břehů prouděním vody. Současně dojde 
ke snížení odtoku povrchových vod a k jejich retenci v daném území. Dále přispěje 
k udržení příznivého mikroklimatu v zastavěném území. Oproti konceptu ÚP Bedřichov 
dojde k výraznému zmenšení lokality z důvodu rozšíření zastavitelného území (Z30); 
možné negativní dopady na životní prostředí jsou popsány u lokality Z30 a současně 
jsou v kapitole 7 tohoto vyhodnocení doporučena opatření k jejich minimalizaci (viz 
opatření k Z30). 

Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci návrhu ÚP Bedřichov. 

 

N25 - plochy přírodní nelesní (PN) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: rozšíření biocentra BC 54 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita mírně zvětšena o část Z18 
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Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Lokalita je navrhována za účelem rozšíření stávajícího lokálního BC 54. Zahrnutí 
plochy do biocentra bude mít příznivý přínos, jelikož se tím dosáhne ucelenějšího 
a kompaktnějšího tvaru biocentra. 

Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat. 

 

N29 - plochy specifické – nezastavitelné (SN) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: nová pobytová louka pod Šanghají 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita mírně zvětšena o část Z77 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Oproti konceptu dojde pouze k mírnému zvětšení plochy. V této lokalitě se plánuje 
využití v podobě nezpevněného hřiště. Z pohledu vlivu na jednotlivé složky ŽP se nedá 
předpokládat významný negativní vliv, i přesto, že sportoviště je spojeno s vyšší 
kumulací návštěvníků a tím i zvýšení hlukového zatížení (které se však bude 
vyskytovat sezónně, především v letním období). Kumulace návštěvníků dále obnáší 
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zvýšenou produkci odpadů, jejichž sběr (odpadkové koše apod.) a likvidaci je třeba 
v daném místě zajistit. 

Z hlediska vlivu na ŽP lze lokalitu akceptovat. 

 

N32 - plochy specifické – nezastavitelné (SN) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: nová pobytová louka s běžeckými tratěmi za 
stadionem 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita zmenšena o plochu N40 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizace běžeckých tratí, příp. cyklostezek, nebude mít významný negativní vliv na 
jednotlivé složky ŽP. K zatížení lokality dojde opět především díky kumulaci 
návštěvníků (větší hlukové emise, produkce odpadů,…). Redukce plochy o lokalitu N40 
vlivy na ŽP neovlivní. 

Z hlediska vlivu na ŽP lze lokalitu akceptovat. 

 

N33 - plochy specifické – nezastavitelné (SN) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: nová pobytová louka s běžeckými tratěmi nad 
Lesní chatou 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita částečně zmenšena ke stávající cestě 
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Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Změna rozlohy lokality N33 nepřinese oproti původní z konceptu ÚP žádné negativní 
vlivy na složky ŽP. Lze ji proto návrhem ÚP Bedřichov akceptovat. 

 

N34 - plochy specifické – nezastavitelné (SN) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: nová pobytová louka s běžeckými tratěmi u 
vodojemu 

Změna oproti konceptu ÚP: lokalita zmenšena o Z86 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 

Vlivy nové zastavitelné plochy Z86 jsou popsány výše. Změna rozlohy lokality N34 
nepřinese oproti původní z konceptu ÚP žádné negativní vlivy na složky ŽP. Lze ji 
proto návrhem ÚP Bedřichov akceptovat. 

 

N36 - plochy veřejných prostranství - zeleň (VZ) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: park u hřbitova 

Změna oproti konceptu ÚP: mírné zvětšení lokality o část stávajícího zastavěného 
území 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Změna rozlohy lokality N36 nepřinese oproti původní z konceptu ÚP žádné negativní 
vlivy na složky ŽP. Lze ji proto návrhem ÚP Bedřichov akceptovat. 

 

N40 - plochy veřejných prostranství - zeleň (VZ) 

- nově přidaná nezastavitelná plocha 

Změna oproti konceptu ÚP: zahrnuje část lokalit Z69, N32 a celou Z70 
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Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Lokality N40 nepřinese žádné negativní vlivy na složky ŽP. Lze ji proto návrhem ÚP 
Bedřichov akceptovat. 

 

N41 - plochy specifické – nezastavitelné (SN) 

Předpokládané využití dle konceptu ÚP: rozšíření – propojení sjezdovek 

Změna oproti konceptu ÚP: původně součást lokality N5, rozšíření lokality 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 

Změna rozlohy lokality N41 nepřinese žádné negativní vlivy na složky ŽP. Lze ji proto 
návrhem ÚP Bedřichov akceptovat. 

 

N42 - plochy specifické – nezastavitelné (SN) 

- nově přidaná nezastavitelná plocha 

Změna oproti konceptu ÚP: původně součást lokality Z65 

 

Koncept ÚP Návrh ÚP 

  

 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nově navržená plocha N42 je v návrhu ÚP Bedřichov uvažována jako prostor pro 
umístění helipadu. Z hlediska negativních dopadů na složky ŽP se nepředpokládají 
významné negativní vlivy. Za nejvýznamnější negativní dopad lze považovat možnou 
nutnost terénních úprav v souvislosti s umístěním helipadu. Během provozu lze také 
očekávat lokální negativní vliv na zástavbu v bezprostředním okolí helipadu v podobě 
zvýšené hlučnosti a prašnosti při startu a přistávání helikoptéry. 

 

 

Jednotlivé změny lokalit oproti konceptu ÚP 

V následující tabulce je zpracováno vyhodnocení potenciálních vlivů na stanovené 
složky prostředí podle jednotlivých lokalit, které byly do návrhu ÚP Bedřichov změněny, resp. 
přidány. 
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Dále je provedeno upřesnění vymezení jednotlivých lokalit a jejich funkčního využití; 
kompletní zobrazení členění lokalit je součástí grafické části návrhu ÚP Bedřichov. SEA 
zpracovatel z těchto podkladů vycházel, použitá čísla lokalit se proto s návrhem ÚP 
Bedřichov shodují. 

 

Stupnice hodnocení vlivů lokalit 

Charakter vlivu Symbol Popis 

významnost vlivu - - významný, jednoznačný negativní vliv 

  - málo významný, mírný negativní vliv 

  0 nemá žádný vliv, popř. je irelevantní 

  + mírně pozitivní vliv 

  + + velmi pozitivní vliv 

  … /… 

v této fázi nelze detailně vliv definovat, působení a významnost 
vlivu se bude odvíjet od konkrétní realizace záměru, ve 
vyhodnocení je vymezen možný interval působení v rámci 
stanovené stupnice 

Zdroj: [CityPlan] 
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Vyhodnocení vlivů lokalit na jednotlivé složky prostředí 

Číslo 
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Funkční využití 
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Z1 DV – dopravní infrastruktura – vybavení - - - - - - - - 0 -/0 - -/0 - 0/- 0/- - 

Z3 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- - - - 0 0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z13a BV – smíšené obytné - venkovské - +/- 0/- - - 0 0 - - - /+ -/0 0/++ -/+ -/+ 

Z13b BV – smíšené obytné - venkovské - +/- 0/- - - 0 0 - - - /+ -/0 0/++ -/+ -/+ 

Z14 BV – smíšené obytné - venkovské - +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/+ -/+ 0/+ 

Z16 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - 0 0 -/0 -/0 -/0 - 0/+ -/+ 0/- 

Z19 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - - 0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z28 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z30 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z34 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z36 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z43 DV – dopravní infrastruktura - vybavení - - - - - - -/0 0 -/0 -/0 -/0 - 0/+ 0 - 

Z52 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - 0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z57 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - 0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z60 BV – smíšené obytné - venkovské - +/- 0/- - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z61 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z64 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 
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Z65 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z66 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - 0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z67 PK – veřejná prostranství - komunikace -/0 - 0/- - 0 0 -/0 -/0 -/0 - + -/+ -/0 

Z69 
RS – občanské vybavení – sport a 
tělovýchova 

-/0 -/0 0/- -/0 0/- 0 -/0 -/0 -/0 0/- ++ -/++ +/- 

Z72 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 -/0 -/0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 0 -/+ 0/- 

Z73 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z74a BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z74b BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z80 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z82 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z85 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z86 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z87 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z88 PK – veřejná prostranství - komunikace -/0 - 0/- - 0 0 -/0 -/0 -/0 - + -/+ -/0 

P1 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

P3 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

P4 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

N3 SN – specifické nezastavitelné -/0 0/- -/0 0/- 0 0 - - - - -/+ -/+ 0/- 
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N5 SN – specifické nezastavitelné 0 - -/0 0/- - - 0 - - - - -/+ -/+ - 

N8 SN – specifické nezastavitelné 0 - -/0 - - - 0 - - - - -/+ -/+ - 

N16 VZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N25 PN – plochy přírodní - nelesní ++ ++ ++/+ ++ ++ 0 ++ +/++ ++ +/++ ++ 0/+ ++ 

N29 SN – specifické nezastavitelné 0 0 0 0 0 0 0/- 0/- 0 0/- ++ + 0/+ 

N32 SN – specifické nezastavitelné 0 0/- 0 0/- 0/- 0 0/- 0/- 0/- 0 ++ + 0 

N33 SN – specifické nezastavitelné 0 0/- 0 0/- 0/- 0 0/- 0/- 0/- 0 ++ + 0 

N34 SN – specifické nezastavitelné 0 0/- 0 0/- 0/- 0 0/- 0/- 0/- 0 ++ + 0 

N36 VZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N40 VZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N41 SN – specifické nezastavitelné 0 0/- 0 0/- 0/- 0 0/- 0/- 0/- 0 ++ + 0 

N42 SN – specifické nezastavitelné 0 0/- 0 0/- 0/- 0 0/- 0/- 0/- 0 ++ + 0 

Zdroj: [CityPlan]
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Vyhodnocení vlivů navrhovaných funkčních využití rozvojových lokalit 
návrhu ÚP 

Tabulka poukazuje na typy funkčních využití, která jsou navrhována v rámci změn 
uvedených v návrhu ÚP Bedřichov oproti konceptu ÚP Bedřichov, a jejich potenciální vlivy 
na stanovené složky prostředí, s přihlédnutím na určitý předpokládaný účel a způsob využití 
daných ploch. 

Rozhodujícím faktorem pro určení charakteru vlivu je často cizorodost prvku v dané 
oblasti, která je v rámci urbanistického rozvoje území logická a pochopitelná, ale která do 
určité míry narušuje původní charakter území a mění jeho prostupnost a vazby na další 
segmenty krajiny i venkovského osídlení. V konkrétních situacích je navíc rozhodujícím 
faktorem míry negativního ovlivnění rozsah ploch a způsob realizace konkrétních záměrů, 
kde lze často minimalizovat negativní vlivy na přijatelnou mez pro jinak nezadržitelný rozvoj 
území dodržením striktních opatření. 

Z tabulky vyhodnocení vlivů funkčních využití je patrné, že potenciálně nejvíce 
negativní dopady na stanovené složky prostředí může vyvolat realizace ploch dopravní 
infrastruktury. Tyto dopady jsou definovány především sekundárním působením, jelikož 
s rozvojem komunikací a parkovacích ploch dojde k vyššímu využívání daného území 
motoristy, a tudíž k nárůstu hlukových emisí i emisí škodlivých látek produkovaných do 
ovzduší provozem motorových vozidel (CO2, NO, PM10,…). 

 

Stupnice vyhodnocení vlivů funkčních využití 

Charakter vlivu Symbol Popis 

významnost vlivu - - významný, jednoznačný negativní vliv 

  - málo významný, mírný negativní vliv 

  0 nemá žádný vliv, popř. je irelevantní 

  + mírně pozitivní vliv 

  + + velmi pozitivní vliv 

  … /… 

v této fázi nelze detailně vliv definovat, působení a 
významnost vlivu se bude odvíjet od konkrétní realizace 
záměru, ve vyhodnocení je vymezen možný interval působení 
v rámci stanovené stupnice 

působení  
  

 primární (přímé působení) 

 sekundární (nepřímé působení) 

 jednoznačně až mírně negativní celková významnost vlivů 

 jednoznačně až mírně pozitivní celková významnost vlivů 
Zdroj: [CityPlan] 
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Vyhodnocení vlivů jednotlivých funkčních využití na stanovené složky životního prostředí 

Funkční využití Číslo lokality 

Složka životního prostředí 
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Plochy smíšené obytné – 
soustředěné (BS) 

Z28, Z30, Z57, Z60, Z61 - +/- 0/- - - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/+ -/+ -/0 

Plochy smíšené obytné – 
venkovské (BV)  

Z13a, Z13b, Z14, Z34, Z36, Z64, Z65, 
Z72, Z73, Z74a, Z74b, Z80, Z82, Z85, 

Z86, Z87, P1, P3, P4 

- +/- 0/- - - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/+ -/+ -/0 

Plochy smíšené obytné – 
centrální (SC) 

Z3, Z19, Z52, Z66 -/0 +/- - - - 0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 -/+ -/+ 0/+ 

Plochy občanského vybavení – 
rekreace a sportu (OS) 

Z69 -/0 -/0 0/- - 0 0 -/0 -/0 -/0 0/- ++ -/++ +/- 

Plochy dopravní infrastruktury 
– vybavení (DV) 

Z1, Z43 - - - - - - 0 0 -/0 -/0 -/0 - + 0/- - 

Plochy veřejných prostranství 
– komunikace (VK) 

Z16, Z67, Z88 - - 0/- - -/0 0 -/0 -/0 -/0 - - + -/+ -/0 

Plochy přírodní – nelesní (PN) N25 ++ ++ ++/+ ++ ++ 0 ++ +/++ ++ +/++ ++ 0/+ ++ 

Plochy specifické 
nezastavitelné (SN) 

N3, N5, N8, N29, N32, N33, N34, N41, 
N42 

0/+ 0/+ + + -/0 0 0/+ 0/+ +/- 0 ++ + 0/+ 

Plochy veřejných prostranství 
– zeleň (VZ) 

N16, N36, N40 + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

Zdroj: [CityPlan] 

Označení funkčních využití se shodují s grafickou i textovou částí návrhu ÚP Bedřichov. K hodnocení bylo přistupováno ze širšího 
pohledu, např. u kategorie „půda“ je přihlíženo nejen k rozsahu záborů, ale i ke změnám vlastností a kvality půdy, její trvalé degradaci 
a nevratným změnám; při ovlivnění vodní složky je uvažováno možné ovlivnění kvality povrchových vod, podzemních vod, změna vodního 
režimu i odtokových poměrů (v souvislosti s navýšením zastavěných a zpevněných ploch území a řešením jejich odvodnění a zadržení vody 
v krajině), apod. 
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5.2 Kumulace vlivů a charakter působení funkčního využití území na jednotlivé 
složky prostředí 

 

Vlivy na ovzduší 

Viz původní SEA – změnami v návrhu ÚP oproti konceptu ÚP se vlivy významně 
nemění. Snížením kapacit bydlení trvalých obyvatel i návštěvníků lze předpokládat mírnější 
nepříznivé vlivy na kvalitu ovzduší (snížení počtu lokálních zdrojů vytápění, důraz 
na používání obnovitelných zdrojů energie bez emisí, snížení počtu rezidentů i návštěvníků 
a z toho plynoucí menší zatížení emisemi z dopravy).  

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Viz původní SEA – změnami v návrhu ÚP oproti konceptu ÚP se vlivy významně 
nemění. Snížením rozlohy zastavěných a zpevněných ploch oproti konceptu ÚP lze 
předpokládat i mírné snížení negativního ovlivnění odtokových poměrů v území. 

Vlivy na klima 

Viz původní SEA – změnami v návrhu ÚP oproti konceptu ÚP se vlivy významně 
nemění. 

Vlivy na ZPF, PUPFL 

V následující tabulce je uveden souhrnný přehled záborů ZPF u lokalit, které byly oproti 
konceptu ÚP Bedřichov přidány nebo pozměněny. 

Tabulka 1 Zábory ZPF 

druh plochy zábor ZPF [m
2
] 

koncept ÚP 
zábor ZPF [m

2
] 

návrh ÚP 

zastavitelné plochy (Z) 98 584 86 678 

nezastavitelné plochy (N) 82 596 110 037 

přestavbové plochy 20 922 21 457 

Celkem 202 102 218 172 

Tabulka 2 Zábory PUPFL 

druh plochy zábor PUPFL [m
2
] 

koncept ÚP 
zábor PUPFL [m

2
] 

návrh ÚP 

zastavitelné plochy (Z) 1357 633 

nezastavitelné plochy (N) 36 414 2658 

přestavbové plochy 0 0 

Celkem 37 771 3 291 

Z předchozí tabulky č. 1 je patrné, že oproti konceptu ÚP dojde ke snížení záborů ZPF 
pro zastavitelné plochy, naopak výrazně přibude ploch nezastavitelných. Z pohledu ŹP se 
jedná o jednoznačně pozitivní vliv.  

Obdobná situace platí i v případě záborů PUPFL v tabulce 2. 

Vlivy na horninové prostředí 

Viz původní SEA – změnami v návrhu ÚP oproti konceptu ÚP se vlivy významně 
nemění. 

Vlivy na ekosystémy (fauna, flóra, biologická rozmanitost) 

Realizace veškerých zastavitelných ploch bude mít negativní vliv na stávající biotu 
(flora a fauna). Zničení stávajícího porostu ovlivní nejen druhové složení rostlin, ale 
i živočichů (především bezobratlých) vázaných na daný ekosystém. 
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Plochy Z73, Z74a a Z74b se nacházejí v blízkosti lokalit s výskytem zvláště 
chráněných druhů, při dodržení opatření navržených v kapitole 7 se však nepředpokládá 
negativní ovlivnění těchto lokalit. 

Jistý negativní vliv především na flóru a lesní pozemky se předpokládá v případě 
lokality N5, kdy dojde díky rozšíření sjezdových tratí k zásahu do lesního porostu. 
Na vykácených plochách dojde po odtěžení porostů ke  změně světelných, vlhkostních 
a teplotních poměrů. Tyto nové podmínky budou provázeny expanzním rozvojem 
světlomilných rostlin. Dalším dopadem by mohla být snížená odolnost proti bořivým větrům 
u exponovaných částí lesního porostu. Za dodržení opatření navržených v kapitole 7 lze 
však negativní vliv významně minimalizovat. 

Na základě Hodnocení vlivu návrhu ÚP na lokality soustavy NATURA 2000, 
zpracované RNDr. Oldřichem Buškem v červnu 2009, a jeho doplnění v květnu 2012, lze 
vyloučit negativní vliv na PO Jizerské hory i EVL Jizerské smrčiny.  

Vlivy na krajinný ráz 

Krajinný ráz (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), kterým je 
zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn 
před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, 
zejména umisťování a povolování staveb, mohou byt prováděny pouze s ohledem na 
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant 
krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. 

Pro území CHKO Jizerské hory bylo v r. 2008 zpracováno Preventivní hodnocení 
krajinného rázu CHKO Jizerské hory Ing. arch. J. Brychtovou. Podle tohoto hodnocení patří 
centrální část obce Bedřichov do MKR C-1-b a okrajové části s roztroušenou zástavbou 
do MKR C-1-c. Souvislé lesní porosty pak spadají do MKR ABC-1-c. Návrh ÚP Bedřichov se 
výrazněji dotkne především centrální a okrajové části obce Bedřichov. 

Dle hodnocení Ing. arch. Brychtové je třeba v MKR C-1-b a MKR C-1-c chránit mj. 
místa významných výhledů, nezastavovat pohledově exponované svahy především 
kompaktním typem zástavby, přednostně k zástavbě využívat proluky a brownfields, 
nerozšiřovat plošně výstavbu do okolních luk, respektovat měřítko okolních budov, chránit 
solitérní stromy i skupiny stromů a luční porosty s výskytem kvalitních biotopů. 

Vzhledem k morfologii terénu i lesnatosti území a tím dané omezené možnosti rozvoje 
obce lze konstatovat, že návrh ÚP Bedřichov (včetně změněných ploch) tyto podmínky 
v maximální míře respektuje, a to navrženými funkčními využitími nových ploch, jejich 
prostorovými regulativy i umístěním návrhových lokalit. Realizací nedojde k významnému 
ovlivnění míst významných výhledů, kulturních ani architektonicky cenných objektů, 
solitérních stromů ani jejich skupin, apod. Jakákoliv nová výstavba negativně ovlivní stávající 
krajinný ráz území, ovšem navržený rozvoj zastavitelných ploch obce respektuje stávající 
charakter zastavěného území situováním kompaktnější výstavby do údolí podél komunikací i 
vodního toku, do okolních luk je situována výstavba především jednotlivých objektů 
venkovského charakteru. 

Z hlediska ochrany krajiny a krajinného rázu lze konstatovat, že realizací návrhu ÚP 
Bedřichov nedojde k významnému negativnímu vlivu na krajinu a krajinný ráz. Pouze 
v ojedinělých případech (např. lokality Z64 a Z65) lze předpokládat výraznější negativní 
dopad, který je však možné minimalizovat dodržením opatření navržených v kapitole 7.  

Vlivy na hlukovou situaci, světelné znečištění 

Viz původní SEA – změnami v návrhu ÚP oproti konceptu ÚP se vlivy významně 
nemění. 
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Vlivy na obyvatelstvo  

Viz původní SEA – změnami v návrhu ÚP oproti konceptu ÚP se vlivy významně 
nemění.   

Vlivy na kulturní hodnoty území, hmotné statky 

Realizací nově navržených či změněných ploch oproti konceptu ÚP Bedřichov 
nebudou dotčeny žádné stávající ani navržené kulturní památky. Výstavbou je možné 
potenciální ohrožení archeologicky cenného území, jelikož toto území spadá do oblastí 
s častými archeologickými nálezy. Při změnách funkčního využití území spojených 
s výstavbou by proto mělo být postupováno podle zákona a dodržovány povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

 

Trvalé a dočasné vlivy realizace návrhu ÚP Bedřichov   

Viz původní SEA – změnami v návrhu ÚP oproti konceptu ÚP se vlivy významně 
nemění.  

 

Kapitola 6 – Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných 
a záporných vlivů podle variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis 
použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení    

 

Varianty 

Posuzovaný návrh ÚP Bedřichov je navržen pouze v jedné variantě.  

V rámci vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí byla vzata do úvahy 
u každé lokality varianta nulová představovaná nerealizací této změny využití území.  

Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu ÚP se oproti vyhodnocení konceptu 
významně nezmění, jeho závěry platí i pro návrh ÚP.  

Lze předpokládat některé příznivější účinky návrhu ÚP oproti konceptu, neboť na 
základě připomínek a doporučení z vyhodnocení konceptu i připomínek dotčených orgánů 
byly některé lokality z návrhu vypuštěny nebo změněny, a to zejména z hlediska svých 
potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí (např. možný zásah do biocentra, 
narušení lokality s výskytem zvláště chráněných druhů apod.). Rovněž nově přidané lokality 
v návrhu ÚP byly navrženy právě s ohledem na minimalizaci případných nepříznivých vlivů 
na ŽP.  

Návrh ÚP Bedřichov lze považovat ve srovnání s vlivy konceptu ÚP za ekologicky 
příznivější variantu.  

 

Popis použitých metod 

Pro dopracování vyhodnocení návrhu ÚP Bedřichov byly použity stejné nebo obdobné 
metody vyhodnocení vlivů jako u konceptu ÚP.  

Změnou je vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na krajinný ráz, kdy na základě požadavku 
Správy CHKO Jizerské hory bylo doplněno vyhodnocení vlivů na krajinný ráz s použitím 
dokumentu Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Jizerské hory, zpracované 
Ing. arch. J. Brychtovou v roce 2008.  
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Při dopracování vyhodnocení lokalit návrhu ÚP byly zohledněny požadavky OŽPZ KÚ 
LK pro vyhodnocení – vyhodnocení nových lokalit a dále těch změněných lokalit, u kterých 
lze předpokládat změnu vlivů oproti konceptu ÚP, a to zejména větší nebo významnější 
negativní vlivy. Vyřazené lokality z návrhu již nebyly dále hodnoceny.  

 

Kapitola 7 – Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo 
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných 
vlivů na životní prostředí     

Opatření vyplývající z územního plánu a další navržená opatření obecného 
i konkrétního charakteru jsou uvedena v původním vyhodnocení SEA konceptu ÚP z r. 2009 
a i nadále se předpokládá jejich platnost i pro návrh ÚP (pro lokality zahrnuté v návrhu ÚP). 
V následujícím textu jsou již uvedena pouze opatření vyplývající pro jednotlivé změněné, 
příp. nově přidané lokality v návrhu ÚP.  

 

Lokalita Z16  

Využití lokality nesmí negativně ovlivnit funkčnost LBC 54 

Lokalita Z28 

Zpracovat územní studii. 

Lokalita Z30 

Doporučujeme respektovat Qakt a Q100.  

Neumísťovat do stanoveného záplavového území Qakt a Q100 žádné pevné překážky 
(kůlna, garáž, plot, zahradní domek, apod.), viz § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů. 

Lokalita Z57 

Respektovat solitérní dřeviny. 

Lokality Z64 + Z65 + Z67 

Pro všechny plochy zpracovat regulační plán. Respektovat solitérní dřeviny na lokalitě 
Z64. 

Lokalita Z66 

Respektovat solitérní dřeviny. 

Lokality Z73 + Z74a + Z74b 

Provést biologické hodnocení lokality ve smyslu § 67 zákona o ochraně přírody 
a krajiny před započetím výstavby. Výstavbu situovat do jižní části lokalit (co nejblíže 
stávající zástavbě).  

Lokality Z80 + Z82  

Provést biologické hodnocení lokality ve smyslu § 67 zákona o ochraně přírody 
a krajiny před započetím výstavby. Výstavbu situovat do jižní části lokalit (co nejblíže 
stávající zástavbě).  

Lokalita Z87 

Doporučujeme respektovat Qakt a Q100.  
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Neumísťovat do stanoveného záplavového území Qakt a Q100 žádné pevné překážky 
(kůlna, garáž, plot, zahradní domek, apod.), viz § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů. 

Lokality P1 – P4 

Zpracovat regulační plán, kde bude vyřešeno zásobování pitnou vodou a způsob 
odkanalizování jednotlivých objektů. 

 

Kapitola 8 – Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany 
životního prostředí do návrhu ÚP a jejich zohlednění při výběru variant řešení.      

Vyhodnocení a závěry této kapitoly pro koncept ÚP platí i pro návrh ÚP.  

Stejně jako u konceptu ÚP, ani u návrhu ÚP s ohledem na invariantní řešení návrhu 
ÚP nebylo možné cíle ochrany životního prostředí pro výběr variant použít.  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 6, lze upravený návrh ÚP pokládat za příznivější 
variantu územního plánu obce Bedřichov než původní koncept ÚP.  

Jak koncept ÚP, tak i návrh ÚP je koncipován s maximálním zohledněním cílů ochrany 
životního prostředí na vnitrostátní úrovni, a to v rámci např. koncepce ochrany přírody 
a krajiny v ÚP, zajištění ochrany a rozvoje hodnot území, požadavky vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů, koncepce uspořádání krajiny a využití území, respektování limitů využití 
území, zajištění územních podmínek pro protipovodňovou ochranu, vymezení ÚSES apod.   

Jako další způsoby zohlednění nebo zapracování cílů ochrany ŽP do návrhu ÚP lze 
uvést např. využití revitalizačního potenciálu zanedbaných ploch, rozvoj vyvážené celoroční 
rekreace a sportu, vymezení nezastavitelných ploch, preference šetrných způsobů 
cestovního ruchu, likvidace starých ekologických zátěží, doplnění ploch veřejných 
prostranství a zejména veřejné zeleně, stanovení regulativů využití území s ohledem na 
zachování krajinného rázu, stanovení směrů a kapacit rozvoje obce vzhledem k ekologické 
únosnosti území apod. 

 

Kapitola 9 – Návrh ukazatelů pro sledování vlivů návrhu ÚP na životní prostředí     

V dopracovaném vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Bedřichov tato kapitola oproti 
původnímu vyhodnocení SEA konceptu ÚP nemění, neboť změnami návrhu oproti konceptu 
nebyly zjištěny žádné zcela nové vlivy, které by bylo potřeba sledovat podle nových 
ukazatelů. Charakter vlivů nových a změněných lokalit odpovídá vlivům zjištěným při 
vyhodnocení konceptu ÚP.  

 

Kapitola 10 – Netechnické shrnutí výše uvedených údajů      

Návrh ÚP Bedřichov je předkládán jako dlouhodobá koncepce funkčního využití území 
vymezením zastavěného, zastavitelného a nezastavitelného území. Návrh ÚP zajišťuje 
územní ochranu ploch ve veřejném zájmu a specifikuje základní principy řešení systémů 
technické i dopravní infrastruktury.  

Většina předpokládaných vlivů na životní prostředí, na soustavu Natura 2000 
a na udržitelný rozvoj území byla vyhodnocena již při zpracování konceptu ÚP obce 
Bedřichov.  

V posouzení konceptu ÚP byly vyhodnoceny jak jednotlivé požadavky na změnu 
zastavitelného území a další funkce v území, tak to, jakým způsobem mohou změny v území 
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ovlivnit jednotlivé složky životního prostředí a zdraví obyvatel (např. zábor lesní 
a zemědělské půdy, vliv na akustické prostředí, apod.). 

Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že koncept ÚP Bedřichov může mít v některých 
případech mírné negativní vlivy na vybrané složky ŽP jako je půda, biota (flóra a fauna, 
příp. biologická rozmanitost), krajinný ráz, voda, ovzduší a mikroklima, hluková zátěž, 
naopak pozitivní vlivy lze očekávat zejména pro obyvatelstvo a hmotné statky (hodnoty 
území).  

Z hlediska vlivů na ŽP lze nejvýznamnější vlivy (i když relativně malé) předpokládat 
zejména u využití lokalit N1 a N2 plánovaných pro realizaci sjezdových tratí a vleků 
a u lokalit spojených s plánovanou výstavbou parkovacích ploch. Tyto záměry budou před 
realizací podrobněji posouzeny z hlediska svých vlivů v procesu EIA a stanoveny podmínky 
pro jejich realizaci z hlediska minimalizace nepříznivých vlivů.  

Zpracovaný koncept ÚP i vyhodnocení vlivů konceptu na udržitelný rozvoj území 
(včetně vyhodnocení SEA a vyhodnocení vlivů na Naturu 2000) byl předložen k projednání 
dotčeným úřadům a dalším dotčeným subjektům.  

Pořizovatel obdržel ve stanovených lhůtách stanoviska dotčených orgánů a krajského 
úřadu, připomínky a námitky vlastníků, které byly vyhodnoceny, projednány a přiměřeně 
zapracovány do následných Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Bedřichov. Pokyny byly 
schváleny zastupitelstvem obce Bedřichov dne 18.února 2010.   

Na základě těchto Pokynů byl v dubnu 2012 zpracován návrh ÚP obce Bedřichov. 
Zpracování návrhu ÚP respektuje všech 33 dílčích pokynů, přičemž pokyny, které se 
odkazují na stanoviska dotčených orgánů, byly znovu dojednány zejména se Správou CHKO 
Jizerské hory. Výsledkem je, že po projednání konceptu ÚP, zohlednění stanovisek zejména 
KÚLK, Správy CHKO Jizerské hory, petice občanů a doporučení Vyhodnocení vlivů 
konceptu ÚP Bedřichov na URÚ, byl v návrhu ÚP oproti konceptu redukován rozsah 
návrhových ploch a byl snížen navržený potenciál kapacit o 30 RD, 160 rekreačních lůžek 
a 1800 m2 CUP obslužných zařízení. V důsledku toho byly i významně sníženy potřebné 
zábory ZPF a PUPFL.  

 

Vzhledem k tomu, že v návrhu ÚP došlo oproti konceptu ÚP k řadě změn 
v navrhovaných rozvojových lokalitách jak z hlediska výměry, tak z hlediska využití území 
(vyloučení lokalit, zmenšení lokalit, sloučení lokalit, změna využití území, změna plošných 
nebo objemových regulativů navržených ploch, atd.), bylo příslušným úřadem OŽPZ KÚ LK 
požadováno, aby byl dopracován doplněk vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj 
území (včetně SEA a vlivů na Naturu) a aby v něm byly vyhodnoceny nové skutečnosti 
a změny, které nebyly předmětem vyhodnocení vlivů konceptu ÚP.   

Dopracování vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území (včetně SEA 
a vyhodnocení Natura 2000) bylo zpracováno v květnu 2012.  

Vyhodnocení lokalit, které byly zahrnuty již v konceptu ÚP a jsou i nadále beze změny 
zahrnuty v návrhu ÚP, platí i nadále.  

 

Změny v návrhu ÚP oproti konceptu ÚP představují úpravy v grafické i textové části ÚP 
i v Odůvodnění ÚP.  

Jedná se zejména o vypuštění některých navržených lokalit, jejich zmenšení, sloučení 
nebo rozdělení lokalit, změnu funkčního využití lokalit, změnu regulativů využití lokalit, 
převod lokalit ze zastavitelných ploch do nezastavitelných, popř. výjimečně i obráceně 
z nezastavitelných do zastavitelných ploch, zpřesnění formulací a definic v textové části ÚP, 
upřesnění nebo doplnění zákresů některých jevů v grafické části ÚP.  
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Vypuštěny nebo zmenšeny byly především navržené lokality v okrajových částech 
obce, které rozšiřovaly zástavbu do volné krajiny nebo nenavazovaly na současnou 
zástavbu. Změny rozsahu lokalit a změny jejich regulativů využití byly provedeny především 
v centrální části obce, v zastavěném území (doplnění proluk, návaznost na stávající 
zástavbu a infrastrukturu apod.).  

 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu ÚP se oproti vyhodnocení konceptu 
významně nezmění, jeho závěry platí i pro návrh ÚP.  

Lze předpokládat zmírnění negativních vlivů a některé příznivější účinky návrhu ÚP 
oproti konceptu, neboť na základě připomínek a doporučení z vyhodnocení konceptu 
i připomínek dotčených orgánů byly některé lokality z návrhu vypuštěny nebo změněny, a to 
zejména z hlediska svých potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí (např. možný 
zásah do biocentra, narušení lokality s výskytem zvláště chráněných druhů apod.). Rovněž 
nově přidané lokality v návrhu ÚP byly navrženy právě s ohledem na minimalizaci 
případných nepříznivých vlivů na ŽP.  

Návrh ÚP Bedřichov lze považovat ve srovnání s vlivy konceptu ÚP za ekologicky 
příznivější variantu.  

 

Závěrem lze konstatovat, že v návrhu ÚP Bedřichov formulované požadavky 
na rozšíření zastavitelného území a další změny v území oproti současnému stavu 
i oproti předchozímu konceptu ÚP Bedřichov jsou realizovatelné a z hlediska 
předpokládaných vlivů na životní prostředí a lokality Natura 2000 akceptovatelné. 
Z celkového posouzení jednotlivých lokalit konceptu i následného návrhu ÚP vyplývá, 
že budou převažovat mírně pozitivní vlivy nad případnými negativními vlivy. Výše 
zmiňované negativní vlivy se ale vzhledem k velikosti a charakteru jednotlivých lokalit 
nepředpokládají závažné a budou se zmírňovat, event. kompenzovat navrženými 
opatřeními, která jsou specifikována v kapitole 7 vyhodnocení vlivů. 

Za předpokladu dodržení navrhovaných opatření a respektování příslušných 
právních předpisů a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce lze koncept ÚP 
Bedřichov doporučit ke schválení.  
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Část B – Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP obce Bedřichov 
na území Natura 2000, pokud orgán ochrany přírody 
závažný vliv na tato území nevyloučil 

Podrobné dopracování vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Bedřichov na lokality Natura 2000 
bylo zpracováno autorizovanou osobou dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, RNDr. Oldřichem Buškem a je kompletní jako celek 
zařazeno v příloze č. 1 k dopracovanému vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Bedřichov 
na udržitelný rozvoj území. Z tohoto vyhodnocení zde uvádíme stručné závěry:  

Území obce Bedřichov leží z části v území, které bylo vzhledem ke kvalitě 
a významnému zastoupení druhů uvedených v příloze I směrnice Rady č. 79/409/EEC, 
zařazena do české soustavy Natura 2000 na základě nařízení vlády č.605/2004 Sb. jako 
ptačí oblast (PO) a evropsky významná lokalita (EVL). 

Koncept ÚP Bedřichova byl vyhodnocen již v červnu 2009 – významný vliv na lokality 
N2000 nebyl zjištěn. Na základě dohody s pořizovatelem ÚP a OŽPZ KÚ LK bylo toto 
hodnocení dopracováno (aktualizováno) v tom smyslu, že vyhodnoceny byly už jen ty plochy 
(lokality), které nebyly součástí vyhodnocení vlivů konceptu, nebo u kterých došlo ke změně 
rozlohy, nebo navrženého funkčního využití. 

 

Území obce Bedřichov se nachází v silně zalesněném území západní, nižší části 
Jizerských hor, asi 5 km severovýchodně od Liberce. 

Do severní části správního území obce Bedřichov zasahují PO Jizerské hory a EVL 
Jizerské smrčiny. Jejich podrobný popis a popis předmětů ochrany je uveden v kompletním 
vyhodnocení v Příloze č. 1.  

Vzhledem k charakteru záměrů a opatření obsažených v návrhu ÚP a s ohledem na 
skutečnost, že hranice EVL Jizerskohorské bučiny probíhají asi 600 m severně od správního 
území obce, nebyla tato EVL vyhodnocena jako (potenciálně) dotčenou lokalitou soustavy 
N2000. 

 

Návrh ÚP, oproti konceptu z roku 2009, již neobsahuje žádné plochy, které by byly 
lokalizovány do bezprostřední blízkosti, či přímo do lokalit soustavy N2000, mimo zastavěné 
území obce.  Dříve navrhované plochy N38 a N39 (pobytové louky v lokalitách Nová Louka 
a Kristiánov) nejsou již součástí návrhu. Žádné nově navrhované zastavitelné plochy se 
v blízkosti lokalit soustavy N2000 nenacházejí a ovlivnění předmětů ochrany je vyloučeno. 

Plocha N25 (PN – plocha přírodní – nelesní) může a pravděpodobně bude mít pozitivní 
vliv (jako biotop) na lokální floru a faunu, předměty ochrany soustavy N2000 ale nijak 
neovlivní. 

 

Celkové vyhodnocení pravděpodobných významných vlivů na lokalitu soustavy 
N2000:  

Především vzhledem k charakteru a vzdálenosti, která dělí lokality soustavy N2000 
a plochy záměrů a opatření z návrhu ÚP, nebyl identifikován žádný, který by mohl mít 
významný vliv na lokality soustavy N2000 či jejich předměty ochrany v území. 
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Vyhodnocení kumulativních vlivů: 

V území nebyl zjištěn žádný další záměr nebo opatření, které by v součinnosti s návrhy 
ÚP mohly mít významné kumulativní účinky na předměty ochrany. 

 

Vyhodnocení celistvosti lokality: 

Celistvost a ekologická integrita soustavy lokalit N2000 v území nebude realizací ÚP 
narušena. 

 

Závěry a doporučení:  

Realizací záměrů a opatření obsažených v návrhu ÚP obce Bedřichov nedojde 
k závažnému nebo nevratnému poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž 
ochraně jsou PO CZ0511008  Jizerské hory a EVL CZ0510412 Jizerské smrčiny určeny,  

ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně 
jsou tato území určena (§ 45g zákona č. 114/1992 Sb.).  

V tomto ohledu hodnocený návrh ÚP nebude mít významný negativní vliv 
na celistvost a předměty ochrany PO a EVL . 
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Část C - Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP obce Bedřichov na 
stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů 
obsažených v územně analytických podkladech 

V původním vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na URÚ byly vlivy na stav 
a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů vyhodnoceny jevy, rozdělené na tři pilíře 
udržitelného rozvoje – ekonomický, sociální a environmentální pilíř.  

Většina ovlivněných jevů v konceptu ÚP zůstává ovlivněna obdobným způsobem 
i v návrhu ÚP, protože návrh ÚP se oproti konceptu ÚP významně nemění – nedochází ke 
změně koncepce rozvoje obce, určení hlavních rozvojových priorit, zajištění a splnění úkolů 
a požadavků ze schváleného zadání ÚP, zajištění podmínek pro rozvoj potřebné vybavenosti 
a infrastruktury obce, základních způsobů využití území obce a jejího rozvojového 
potenciálu, zásad ochrany identifikovaných hodnot území (civilizačních, kulturních 
i environmentálních), jsou nadále respektovány všechny stanovené limity území atd.  

 

Změny návrhu ÚP oproti konceptu ÚP se týkají jen dílčích jevů, rozsahu a kapacity 
návrhových ploch, úpravy regulativů pro využití území, zajištění účinnější ochrany přírody 
a krajiny a nezasahování do přírodně cenných ploch, zkompaktnění zastavěného 
a zastavitelného území a posílení kulturně společenského významu centra obce, omezení 
rozsahu zásahu do volných ploch a rozrůstání zástavby do volné krajiny, zvýšení podílu 
veřejných ploch a veřejné zeleně, zvýšení podílu nezastavitelných ploch apod. 

V návrhu ÚP se uplatnilo na oproti konceptu ÚP výrazné omezení návrhu 
zastavitelných ploch, jehož cílem je zachování členitých okrajů zástavby obce na přechodu 
k lesní krajině, zachování rozptýleného způsobu zástavby obce i v jejím vnitřním území 
s prolukami nezastavitelných pastevních ploch i samotném omezení potenciálu zástavby, ze 
kterého nelze územně plánovacími prostředky zajistit žádoucí nárůst trvale bydlícího 
obyvatelstva a omezit nežádoucí nárazové přetěžování řešeného území rekreační funkcí.  

 

V rámci sledovaných jevů ekonomického pilíře se v návrhu ÚP významněji změnily 
následující jevy:  

 
Číslo jevu Název sledovaného jevu Změna, ovlivnění 

1 Zastavěné území  
došlo ke zmenšení navrženého zastavěného území 
– pozitivní vliv  

117 Zastavitelná plocha  

došlo ke zmenšení rozsahu zastavitelných ploch 
zmenšením nebo vyřazením některých původních 
lokalit – pozitivní vliv 
 

118 
Jiné záměry – záměry na změny 
funkčního využití  

u některých lokalit došlo ke změně navrženého 
funkčního využití, především změn ze 
zastavitelných ploch na nezastavitelné, což lze 
považovat za příznivý vliv vzhledem k charakteru 
obce a environmentálním hodnotám jejího území   
 

119 
Kapacita ubytovacích objektů a 
zařízení  

Došlo ke snížení kapacity pro trvalé bydlení i pro 
návštěvníky – pozitivní vliv z hlediska únosnosti 
území a související zátěže (dopravní, hluková, 
emisní) 
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V rámci sledovaných jevů sociálního pilíře se v návrhu ÚP významněji změnily 
následující jevy:  

 
Číslo jevu Název sledovaného jevu Změna, ovlivnění 

3 Plochy občanského vybavení  

Došlo ke snížení rozlohy ploch pro občanské 
vybavení, případně k preferenci jejich umístění 
v centru obce podél komunikace – příznivý vliv 
na charakter zástavby obce   

119 Počet a hustota uživatelů území  

Došlo ke snížení ubytovací kapacity pro 
uživatele, nabídka ploch pro různé sportovní a 
rekreační využití rozloží koncentraci uživatelů do 
širšího území i do delšího časového 
(celoročního) využití – pozitivní vliv  

119 Nabídka pracovních příležitostí  
Nové návrhové plochy smíšené nabídnou 
možnosti dalších podnikatelských aktivit i 
pracovních příležitostí – pozitivní vliv  

 

V rámci sledovaných jevů environmentálního pilíře se v návrhu ÚP významněji 
změnily následující jevy:  

 
Číslo jevu Název sledovaného jevu Změna, ovlivnění 

17 Oblast krajinného rázu  Došlo k přehodnocení krajinného rázu podle ing. 
Brychtové, jsou respektovány její požadavky 
ochrany KR. Došlo k vyřazení nebo redukci 
některých lokalit v okrajových částech obce, ke 
snížení regulativů využití – s ohledem na snížení 
nepříznivých vlivů na krajinný ráz – je to příznivý 
vliv na KR  

18 Místo krajinného rázu  

50 Záplavové území  
Lokality Z30, Z87 zasahují – je doporučeno 
respektovat zápl. území podle příslušných 
ustanovení zákona  

119 Struktura půdního fondu  
Navržené lokality vyžadují zábor ZPF i PUPFL – 
oproti konceptu ÚP se rozloha záborů podstatně 
snížila – pozitivní vliv oproti konceptu  

119 Koeficient ekologické stability 

Některé neudržované, náletové a fakticky 
zalesněné plochy jsou navrženy přeřadit do 
PUPFL, resp. na lesy zvláštního určení – 
pozitivní vliv pro zvýšení KES a biodiverzity  

 

Předpokládané vlivy na ostatní sledované jevy, vyhodnocené v konceptu, se pro návrh 
ÚP významněji nebo vůbec nezměnily.  
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Část D - Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných 
stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území 

Identifikované silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v řešeném území byly shrnuty 
do celkové SWOT analýzy, zpracované na základě rozboru udržitelného rozvoje území, 
která se v návrhu ÚP oproti konceptu nijak nemění.  

Vzhledem k tomu, že v návrhu ÚP se nemění rozvojová koncepce území obce, ale 
změny jsou pouze dílčí, spočívající ve vyřazení, změně nebo přidání některých lokalit oproti 
původnímu návrhu v konceptu ÚP a znamenají především pozitivní vlivy na území obce 
a jeho hodnoty, nebudou jednotlivé stránky SWOT analýzy významněji ovlivněny.  

V důsledku změn v návrhu ÚP lze předpokládat případné pozitivní vlivy na silné 
stránky a příležitosti v území (např. zachování kvalitního životního prostředí v obci 
a zachování hodnot území), na druhé straně může dojít i k lepší eliminaci některých slabých 
stránek a k odstranění hrozeb (např. neúnosné zatížení území neúměrným rozvojem, 
snížení nepříznivých vlivů na některé složky životního prostředí aj.).    

 

Závěry z vyhodnocení konceptu platí i pro upravený návrh ÚP:  

Jak je patrné z předchozích dílčích kapitol, koncept ÚP Bedřichov ovlivňuje všechny 
stránky SWOT analýzy i stanovené hodnoty území. Na základě vyhodnocení lze konstatovat, 
že koncept ÚP hodnoty téměř v plné míře respektuje a stejně tak pozitivně přispívá i k vývoji 
jednotlivých stránek SWOT analýzy – odstraňuje hrozby, posiluje a respektuje silné stránky, 
zlepšuje nebo eliminuje slabé stránky a využívá příležitosti území. Na druhé straně, koncept 
ÚP nenavrhuje takové aktivity a funkční využití území, které by hodnoty území ohrožovaly 
a působily negativně na stav nebo vývoj území. Koncept ÚP tak dává prostor a vytváří dobré 
podmínky pro udržitelný rozvoj území. 
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Část E – Vyhodnocení přínosu územního plánu 
k naplnění priorit územního plánování  

   Vyhodnocení návrhu ÚP se oproti vyhodnocení konceptu u této kapitoly nemění, 
protože se nemění účel, cíle ÚP, charakter rozvoje obce, urbanistická koncepce atd. – 
změny v návrhu ÚP oproti konceptu jsou jen dílčí na úrovni jednotlivých lokalit.  

Lze předpokládat, že změnami lokalit v návrhu ÚP dojde k posílení přínosu u některých 
priorit, např. posílení ochrany veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů, 
komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území, zajištění podmínek pro 
dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.  Návrh ÚP 
ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.  

Návrh ÚP přispívá i k zachování rázu jedinečné urbanistické struktury území, osídlení, 
kulturní krajiny; stanovuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území 
a zajišťuje ochranu nezastavitelného území.  

Návrh ÚP rovněž zohledňuje i další priority územního plánování, formulované 
a zahrnuté jak v PÚR ČR, tak v ÚPD nižších stupňů nebo v jiných strategických 
dokumentech.    
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Část F – Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – 
shrnutí  

Obdobně jako bylo konstatováno v předchozí části E, vyhodnocení návrhu ÚP se oproti 
vyhodnocení konceptu u této kapitoly nemění, protože se nemění účel, cíle ÚP, charakter 
rozvoje obce, urbanistická koncepce atd. – změny v návrhu ÚP oproti konceptu jsou jen dílčí 
na úrovni jednotlivých lokalit.  

Vyhodnocení konceptu ÚP a jeho závěry v této části platí i pro vyhodnocení návrhu 
ÚP, neboť se v textu jedná o určité shrnutí provedeného vyhodnocení v obecnějších 
formulacích, které nejsou a nebudou ovlivněny dílčími změnami jednotlivých lokalit v návrhu 
ÚP.  

 

V porovnání s konceptem ÚP lze konstatovat, že návrh ÚP bude mít 
pravděpodobně menší nepříznivé vlivy na všechny pilíře udržitelného rozvoje, zajistí 
lepší ochranu životního prostředí i všech hodnot v řešeném území a poskytne 
vyváženější podmínky pro udržitelný rozvoj obce i okolního území.   
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