ÚZEMNÍ PLÁN ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

II.ODģVODNċNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
POSTUP PěI POěÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Bude doplnČno po projednání návrhu ÚP dle § 53, odst. 4. zákona þ. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním Ĝádu (dále jen stavební zákon).

A.
VYHODNOCENÍ
KOORDINACE
VYUŽÍVÁNÍ
ÚZEMÍ
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHģ V ÚZEMÍ, VýETNċ SOULADU
S ÚZEMNċ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM,
VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH VZTAHģ
A.1. SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
(PÚR) A ÚPD VYDANOU KRAJEM
Soulad s politikou územního rozvoje:
Z Politiky územního rozvoje ýeské republiky 2008 (dále jen „PÚR ýR“), schválené
usnesením vlády ýR þ. 929 ze dne 20. þervence 2009 vyplývají pro ÚP Albrechtice n.O. tyto
požadavky:
Zohlednit dotþení Ĝešeného území polohou v rozvojové oblasti OB4 (Hradec Králové /
Pardubice – ORP Hradec Králové, þl.43 PÚR ýR). Jedná se o území ovlivnČné rozvojovou
dynamikou krajských mČst Hradec Králové a Pardubice – silnou dvojjadernou koncentraci
obyvatelstva a ekonomických þinností, z nichž znaþná þást má mezinárodní význam. RozvojovČ
podporujícím faktorem je poloha na I. tranzitním železniþním koridoru, dálnici D11 z Prahy do
Hradce Králové s plánovaným pokraþováním do Polska a perspektivním propojení rychlostní silnicí
R35 s Olomoucí.
Územní plán Albrechtice nad Orlicí zohledĖuje požadavky vyplývající z polohy v rozvojové
oblasti OB4 a z výrazných vazeb na krajské mČsto Hradec Králové a odráží republikové priority
stanovené PÚR ýR 2008, zejména:
územní plán bude nástrojem k ochranČ a rozvoji pĜírodních, kulturních a civilizaþních
hodnot území, k vyváženému uplatnČní jejich zájmĤ
vymezením širšího spektra možností využití ploch stabilizovaných a zastavitelných vytváĜí
ÚP pĜedpoklad pro proporcionální rozvoj území zejména s ohledem na umožnČní podnikání ve
venkovském prostoru. VytvoĜeny jsou tak obecné pĜedpoklady pro rozvíjení sociální soudržnosti
obyvatelstva
územní plán vytváĜí podmínky pro implementaci a respektování územních systémĤ
ekologické stability, zajišĢuje uplatnČní ekologických funkcí krajiny pĜi souþasné podpoĜe její
rozmanitosti a ochranČ krajinného rázu
v rámci stanovených podmínek využití území vytváĜí územní plán prostĜedí pro úspČšný
rozvoj rĤzných forem rekreace a cestovního ruchu v Ĝešeném území, zejména s dĤrazem na
celoroþní využívání venkovského území
Ĝešením dopravní a technické infrastruktury územní plán vytváĜí pĜedpoklady pro zlepšení
dostupnosti území, zkvalitnČní infrastruktury, propojení sídel a celkovou prostupnost území,
vytváĜí podmínky pro zvyšování bezpeþnosti dopravy a rozvoj environmentálnČ šetrných forem
dopravy
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- návrhem technické infrastruktury sleduje územní plán vytváĜení podmínek pro zkvalitnČní
životního prostĜedí
Soulad s územnČ plánovací dokumentací vydanou krajem, požadavky vyplývající ze širších
vztahĤ:
Zásady územního rozvoje (dále jen ZÚR) Královéhradeckého kraje byly vydány na
zasedání Zastupitelstva královéhradeckého kraje dne 8.9.2011 a nabyly úþinnosti 16.11.2011.
Návrh územního plánu je v souladu s platnými ZUR Královéhradeckého kraje. Z pohledu
širších vztahĤ je Ĝešena návaznost jednotlivých funkþních ploch a dalších prostorových a funkþních
vazeb zejména v oblasti dopravní a technické infrastruktury, ochrany pĜírody a navazujících prvkĤ
územního systému ekologické stability:
- dle ZÚR Královéhradeckého kraje je vymezena na Ĝece Orlici protipovodĖová ochrana PPO4 záplavové území zasahuje jižní a východní þást Ĝešeného území. Aktivní záplavová zóna byla
upravena dle protipovodĖových opatĜení
- dle ZÚR Královéhradeckého kraje se dále jedná o biokoridor nadregionální významu NRBK
K 81V, NRBK K 81N, biocentrum regionálního významu RBC 507 TýnišĢská Orlice, které zasahují
Ĝešené území. V návaznosti na šiĜší územní vztahy tvoĜí západní hranice obce hranici biocentra
nadregionálního významu 11 Vysoké Chvojno, které svou plochou náleží do sousedního území.
ÚP respektuje a upĜesĖuje prvky ÚSES – biocentra a biokoridory.
- z hlediska širších vztahĤ se dále jedná o Natura EVL, PĜírodní park Orlice a lokální biokoridory a
biocentra v provázanosti na sousední katastrální území a ostatní prvky ÚSES.
- z hlediska širších vztahĤ je Ĝešena ochrana a rozvoj technické infrastruktury
- z hlediska širších vztahĤ je obec souþástí tČchto svazkĤ obcí a je v souladu s jejich programem a
požadavky: Dobrovolný svazek obcí Poorlicko a Dobrovolný svazek obcí Orlice, jejichž cílem
je koordinování celkového rozvoje území mikroregionu na základČ spoleþné strategie, pĜímé
provádČní spoleþných investiþních akcí a spoleþná propagace mikroregionu v cestovním ruchu a
Dobrovolný svazek obcí KĜivina, jehož cílem je provoz skupinového vodovodu pro TýništČ nad
Orlicí a Albrechtice nad Orlicí a zajištČní dalších souvisejících služeb.

A2. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Návrh ÚP Albrechtice nad Orlicí je v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu
§18 a § 19 stavebního zákona. Dále je doplnČno poĜizovatelem.

A3. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A
JEHO PROVÁDċCÍCH PRÁVNÍCH PěEDPISģ
Návrh územního plánu je zpracován v souladu se stavebním zákonem a jeho provádČcími
vyhláškami, zejm. pak v souladu se schváleným zadáním tohoto dokumentu. Dále je doplnČno
poĜizovatelem.

A4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PěEDPISģ-SOULAD SE STANOVISKY DOTýENÝCH ORGÁNģ PODLE
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PěEDPISģ, POPěÍPADċ S VÝSLEDKEM
ěEŠENÍ ROZPORģ
Dle stanovisek dotþených orgánĤ byly provedeny úpravy a dále je doplnČno poĜizovatelem.
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B. ÚDAJE O SPLNċNÍ ZADÁNÍ
Zadání územního plánu bylo schváleno zastupitelstvem obce Albrechtice nad Orlicí
30.6.2011. Zde byly obsaženy pokyny pro zpracování návrhu územního plánu. V zadání bylo
požadováno vypracování návrhu územního plánu bez konceptu. Toto zadání je návrhem územního
plánu respektováno – viz pĜehled dále (uspoĜádání se vztahuje k jednotlivým požadavkĤm
formulovaným v zadání); odĤvodnČny jsou zejména ty prvky územního plánu, jejichž návrh
vyplynul z Ĝešení odlišného od pĜedpokladĤ uvedených v zadání:
ad a) – Jsou respektovány úkoly stanovené v tČchto požadavcích (viz. A1)
ad b) – Jsou respektovány
ad c) – S ohledem na pĜedcházející ÚPD a polohu obce v rozvojové oblasti byly vymezeny
rozsáhlejší plochy pro rozvoj bydlení a sociálních služeb vþetnČ bydlení. Jsou vymezeny
rozvojové plochy pro sport a drobné podnikání, ostatní funkce bude možno uspokojit
v rámci pĜípustného využití stabilizovaných i zastavitelných ploch; zastavČné území bylo
zakresleno k datu 1.11.2011. Vzhledem ke stávajícím stavbám lesní výroby v lokalitČ Z21
byla tato plocha vymezena jako plocha výroby a skladování – drobná a Ĝemeslná výroba
ad d) – Stávající urbanistická koncepce je zachována. Byly vymezeny rozvojové plochy funkce
plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské, které umožĖují i umisĢování staveb a
zaĜízení, které nejsou v konfliktu k funkci bydlení. Za úþelem posílení venkovského
charakteru sídla byly stanoveny podrobnČjší podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany
krajinného rázu. V prĤbČhu zpracování vyplynula potĜeba vymezení územní rezervy. Je
Ĝešena koncepce krajiny, kde je kladen dĤraz na zeleĖ, byly zapracovány prvky ÚSES
ad e) – Po projednání byly pĜeložka komunikace II/305 a pĜeložka nového mostu na komunikaci
II/305 zaĜazeny do rezervy. ÚP jsou vytvoĜeny podmínky pro koordinované umisĢování
veĜejné infrastruktury. V podrobnosti ÚPD nejsou vyznaþeny body napojení zastavitelných
ploch na dopravní a technickou infrastrukturu. Tyto podrobnosti budou Ĝešeny v územních
studiích, které jsou pro rozsáhlejší zastavitelné plochy pĜedepsány. Nejsou stanovena
ochranná pásma u nových plynárenských a elektroenergetických zaĜízení, jejich rozsah
vyplývá z platných pĜedpisĤ. OdvádČní a þištČní odpadních vod je Ĝešeno odvedení na
ýOV TýništČ n.O. Pro navrhovaná zaĜízení jsou vymezeny koridory vþetnČ podmínek jejich
využití. V rámci zastavitelných ploch byla stanovena podmínka min. rozsahu veĜejných
prostranství. V centrální þásti obce je navrženo posílení obþanského vybavení, vþetnČ
možnosti návrhu areálu sociálních služeb
ad f) – požadavky na ochranu hodnot jsou respektovány a dále nad rámec zadání doplnČny;
OdnČtí pozemkĤ urþených k plnČní funkcí lesa je navrženo pro rozšíĜení sportovního areálu
(bylo již navrženo v platné ÚPD), pro drobnou výrobu - lesnickou výrobu a technické
zázemí a pro veĜejné prostranství - veĜejnou zeleĖ u obecního úĜadu. Lokality Z6, Z8, Z9,
Z19, Z12, Z20 (všechny obsažené v platné ÚPD, mimo lokalitu pro lesní výrobu) jsou
v ochranném pásmu lesa, stavby budou umístČny min.20m od hranice lesního pozemku
Plocha pro rekreaci u elektrárny byla vypuštČna.
ad g) – VeĜejnČ prospČšné stavby a veĜejnČ prospČšná opatĜení jsou návrhem konkretizovány
ad h) – Aktivní záplavová zóna byla upravena dle protipovodĖových opatĜení, tj. dle výstavby hrází
a souvisejících zaĜízení (protipovodĖová ochrana PPO4), novČ navrhované plochy nejsou
v záplavové zónČ, dle vyjádĜení bude v tomto roce aktivní záplavová zóna ještČ podrobnČji
upĜesnČna a to hlavnČ ve vztahu k ostatní plochám mimo protipovodĖová opatĜení –
stávající dĤm u železniþního pĜejezdu pĜes Orlici.
V katastrálním území Albrechtice nejsou výhradní ložiska nerostných surovin, ani sesuvná
území. Požadavky ochrany obyvatelstva byly zapracovány.
ad i) – PĜedpokládaný zábor ZPF je zdĤvodnČn v další kap. OdĤvodnČní. PĜed kostelem je
navržena plocha pro obþanskou vybavenost i plocha veĜejného prostranství, KPÚ nebyly
provedeny. távající rekreaþní dĤm u železniþního pĜejezdu pĜes Orlici se nachází
v ochranném pásmu železnice, Natura EVL i PĜírodní park Orlice a proto je ponechán
v rekreaþních plochách
ad j) – Rozvoj obce byl stanoven s ohledem na polohu v rámci rozvojové oblasti OB4
Nové lokality jsou pĜevážnČ pĜevzaty z platné ÚPD viz.kap.C1.
ad k) – S ohledem na rozsah zastavitelných ploch byla pro nČkteré lokality stanovena podmínka
zpracování územní studie.
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ad l) - V prĤbČhu zpracování návrhu ÚP nevyvstala potĜeba stanovit povinnost zpracování
regulaþního plánu.
ad m) – ÚP nebyl posouzen z hlediska vlivĤ na životní prostĜedí, vyhodnocení vlivĤ na udržitelný
rozvoj území jsou obsaženy v další kap. OdĤvodnČní ÚP. Nebyly navrženy nové plochy pro
výrobu a je zachován požadavek na rekreaþní oblast s dostatkem lesĤ, vodních ploch.
ad n) – Nevyvstala potĜeba Ĝešení variant a tedy ani zpracování konceptu ÚP.
ad o) – Jedná se o formální požadavky na kompletnost dokumentace; tyto jsou splnČny.
Grafická vyjádĜení obsahu územního plánu, þlenČní Ĝešeného území na plochy s rozdílným
využitím, názvosloví a indexy pro oznaþení ploch, veĜejnČ prospČšných staveb a opatĜení a
oznaþování dalších prvkĤ Ĝešení vycházejí z metodiky MINIS, jejíž uplatnČní vyžaduje Krajský úĜad
Královéhradeckého kraje jako jednu z podmínek poskytování dotací na ÚPD obcí.

C. KOMPLEXNÍ ZDģVODNċNÍ PěIJATÉHO ěEŠENÍ A VYBRANÉ
VARIANTY, VýETNċ VYHODNOCENÍ PěEDPOKLÁDANÝCH DģSLEDKģ
TOHOTO ěEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ
C.1. ODģVODNċNÍ KONCEPCE ROZVOJE VýETNċ VYHODNOCENÍ
ÚýELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVċNÉHO ÚZEMÍ A POTěEBY VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Vymezení a charakteristika Ĝešeného území
ěešené území je vymezeno katastrálním územím obce Albrechtice nad Orlicí o rozloze 523
ha. Dle administrativního þlenČní náleží obec do Královéhradeckého kraje, okresu Rychnov nad
KnČžnou. Obec Albrechtice nad Orlicí leží v západní þásti správního obvodu Kostelce n. Orl. pĜi
hranici mezi Královéhradeckým a Pardubickým krajem, v tČsné blízkosti mČsta TýništČ n. Orl., pĜi
státní silnici II/305 z TýništČ nad Orlicí smČrem na Borohrádek a silnici III/3051 smČr Vysoké
Chvojno. Obcí protéká Ĝeka Orlice.
Obec katastrálnČ sousedí s k.ú. TýništČ nad Orlicí, k.ú. Ždár nad Orlicí, k.ú. Nová Ves u
Albrechtic, k.ú. Vysoké Chvojno a k.ú. ŠtČpánovsko. S poslednČ jmenovanou obcí tČsnČ sousedí
zástavbou. Územím obce Albrechtice n.Orl. prochází železniþní traĢ þ.026 Borohrádek – TýništČ
nad Orlicí, nejbližší železniþní zastávka je v Týništi n.Orl. a ve Ždáru n.Orl.
Vývoj poþtu obyvatel
Rok
Poþet
obyv.

1869
335

1890
403

1900
442

1910
581

1921
656

1930
914

1950
908

1961
1052

1970
981

1980
1000

1991
1012

2001
990

2010
1032

1869 - obyvatelstvo pĜítomné civilní
1880 až 1950 - obyvatelstvo pĜítomné
1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu)
2001, 2010 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem)

Ke dni sþítání 31.12.2010 mČla obec 1032 obyvatel, z toho 489 mužĤ a 543 žen.
PĜedproduktivní vČkovou skupinu 0-14 let tvoĜilo v roce 2010 111 osob (10,8%), produktivní složka
ve vČku 15-64 let byla zastoupena v poþtu 708 obyvateli (68,6%) a poproduktivní (nad 65 let) 213
obyvateli (20,6%).
PĜi celkovém poþtu 1032 obyvatel a katastrální výmČĜe 523 ha dosahuje obec hustoty
obyvatelstva 197 obyvatel/km2. PrĤmČrná hustota osídlení v Královéhradeckém kraji je 117
obyvatel/km2, celorepublikový prĤmČr je þiní 133 obyvatel/km2. Ekonomicky aktivních obyvatel je
446 obyvatel (2001), míra registrované nezamČstnanosti 7,6%.
ýasová Ĝada signalizuje populaþní úbytek po celé sledované období až do roku 1991, kde
postupnČ nastává mírný nárĤst obyvatelstva. Tato tendence bude nadále podporována a lze
pĜedpokládat, že ještČ bude narĤstat v dĤsledku zalidĖování venkovských sídel relativnČ
dostupných z vČtších mČst ( z Hradce Králové).
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Rok
Poþet
obyv.

Základní údaje o poþtu domĤ
1869 1890 1900 1910
41
52
65
86

1921
112

1930
167

1950
200

1961
226

1970
225

1980
232

1991
274

2001
291

2010
266

1869 až 1950 - celkový poþet domĤ
1961 až 1980 - poþet domĤ trvale obydlených
1991, 2010 - celkový poþet domĤ

V obci bylo ke dni 1.3.2001 evidováno celkem trvale obydlených domĤ 266. Poþet trvale
obydlených bytĤ byl 332.

Krátce z historie obce
První písemná zpráva o obci pochází z veršované kroniky Dalimila, kde je popsána bitva
rytíĜe MutinČ Skuhrovského s NČmci u Albrechtic roku 1279. Albrechtice od svého vzniku patĜily k
majetku královské koruny a za panování krále Karla IV. (1346 - 1378) byly povýšeny na mČsteþko.
Byl zde vystavČn dĜevČný hrad sloužící ke správČ královských lesĤ. V dobČ husitských válek, pĜi
tažení tĜebechovických OrebitĤ, byl hrad vypálen a s ním lehl popelem i kostelík a nČkolik gruntĤ.
V roce 1495 pĜešlo panství na Viléma z Pernštejna. V té dobČ mizí Albrechtice nejen jako hrádek,
ale také jako sídlo správy královských lesĤ a stávají se vsí. Velký rozkvČt obce nastal po roce
1900, vþetnČ kulturního a spolkového života. Historickými skvosty obce jsou kostelík sv. Jana
KĜtitele a vodní elektrárna. V novodobé historii náležela obec od roku 1950 - 1961 do okresu
Holice a od roku 1961 do okresu Rychnov nad KnČžnou. V roce 1981 se stala souþástí mČsta
TýništČ n.O. Po roce 1991 se opČt osamostatnila.
OdĤvodnČní urbanistické koncepce
Obec Albrechtice se nachází v nížinČ, z východu je ohraniþena Ĝekou Orlice, ze západu
lesním porostem a na severu pĜechází plynule do obce ŠtČpánovsko. Dominujícím prvkem je Ĝeka
Orlice jako významný nadregionální biokoridor a okolní louky v hranicích inundaþního území.
Vlastní obec leží ve východní þásti katastrálního území, západní þást je zalesnČna. Dopravní páteĜ
východní þásti tvoĜí silnice II/305, severní þásti silnice do ŠtČpánovska a západní þásti silnice
III/3051 smČr Vysoké Chvojno.
Obec nemá pĜesnČ definovaný stĜed, jsou zde dvČ centra obþanské vybavenosti - u
základní školy a u prodejny smíšeného zboží. Historické centrum obce je u kostela sv.Jana
KĜtitele, který tvoĜí spolu se zástavbou okolních rodinných domĤ významný urbanistický prvek.
PĤdorysný tvar této þásti by se mČl zachovat a veškeré úpravy provádČt pĜi zachování tohoto rázu
prostĜedí a v návaznosti na úpravu pĜi návrhu pĜeložky komunikace II/305, která je navržena do
rezervy. Vzhledem k inundaþním území Orlice a jeho pĜírodních hodnot není možný rozvoj ve
východní þásti obce, proto se doplĖují lokality v západní a severní þásti obce. V inundaþním území
Orlice je navrženo trvalé zatravnČní a ochrana doprovodné zelenČ.
Obec si ponechá stávající pĜímČstský ráz vhodný pro bydlení a rekreaci v návaznosti na
mČsto TýništČ, se kterým bude mít stále tČsnou vazbu. Dopravní spojení s TýništČm je Ĝešeno
rezervou pro pĜeložku komunikace II/305. Posílení obþanské vybavenosti u kostela, posílení
sportu a rekreace je navrženo u stávajícího hĜištČ a u obecního úĜadu, drobná výroba u stávající
drobné výroby a pro potĜeby technického zázemí lesní výroby, technická infrastruktura u
stávajícího pĜekladištČ skládky.
Plochy veĜejných prostranství jsou definovány jako hlavní komunikaþní prostory pro
veĜejnost s cílem soustĜedit nejen dopravní obsluhu území, ale zároveĖ veĜejnou zeleĖ s parþíky a
laviþkami, pomníky a dČtskými hĜišti. V tČchto plochách nebude možná výstavba nadzemních
staveb a prostor bude pĤsobit otevĜeným a vzdušným dojmem. ZámČrnČ jsou zde i zahrnuty
veškeré obslužné místní komunikace mezi rodinnými domy, s možností vytvoĜení odpoþinkových
ploch a zelenČ. Urbanistická koncepce návrhu si klade za cíl umožnit obci další rozvoj realizovaný
nejen formou rozvoje zóny bydlení, ale i možností rozvoje zóny drobného podnikání soukromého
charakteru se zamČĜením na výrobu, obchod þi služby.
V neposlední ĜadČ se územní plán zabýval stanovením ochrany pĜírody. Vymezil prvky
ÚSES s interakþními prvky tak, aby pĜirozená ochrana pĜírody byla v souladu s potĜebami
obyvatel. Navržená dopravní a technická infrastruktura zvyšuje úroveĖ a kvalitu bydlení v celém
území. Zejména je dbáno na vyšší komfort a bezpeþnost pĜi každodenním pohybu obyvatel za
prací. V navržených plochách je tĜeba dopravní obslužnost vþetnČ zajištČní optimálního poþtu
parkovacích stání.
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Koncepce Ĝešení krajiny:
Územní plán rovnČž usiluje o zlepšení podmínek pĜirozeného propojení zastavČného území
a krajiny. Územním plánem byly vymezeny koridory pro realizaci prvkĤ systému ekologické
stability tak, aby se nedostaly do konfliktu s rozvojovými zámČry obce. Koncepce Ĝešení krajiny
mimo vymezení prvkĤ SES umožĖuje realizaci interakþních prvkĤ a krajinné zelenČ, jejichž
realizace pĜispČje ke zlepšení krajinné mozaiky okolní zemČdČlsky využívané krajiny.
OdĤvodnČní vymezení veĜejnČ prospČšných staveb a veĜejnČ pospČšných opatĜení
Návrh veĜejnČ prospČšných opatĜení v ÚP vyplynul jednak z nadĜazené územnČ plánovací
dokumentace, jednak z potĜeb rozvoje obce.
Z potĜeb rozvoje obce vyplynulo vymezení následujících VPS:
- WD1 - dopravní infrastruktura – cyklostezka
- WD2 - dopravní infrastruktura – pĜeložka - komunikace v lese na západČ obce
- pĜeložka II/305 – zrušeno vymezení jako VPS a zaĜazena do rezervy
- polní cesta u navržené vodní plochy (LBC4) – zrušeno vymezení jako VPS
Vyhodnocení úþelného využití zastavČného území
V návrhu územního plánu bylo vyhodnoceno úþelné využití zastavČného území a
s ohledem na charakter a efektivitu využití zastavČných území byly vytvoĜeny podmínky pro nové
funkþní využití vybraných ploch.
Zastavitelné plochy, všechny v kú.Albrechtice nad Orlicí:
Z1 - bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plocha 0,36ha
- cca 3 rodinné domy
- odĤvodnČní: plocha pĜevzata z platné ÚPD
Z2 - bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plocha 0,94ha
- cca 8 rodinných domĤ
- odĤvodnČní: plocha pĜevzata z platné ÚPD, provČĜení územní studií jako podmínka pro
rozhodování
Z3 - smíšení bydlení mČstské (SM), plocha 2,62ha
- stavby sociálního bydlení v rozsahu cca 35 rodinných domĤ
- odĤvodnČní: plocha pĜevzata z platné ÚPD
Z4 - bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plocha 5,73ha
- cca 50 rodinných domĤ
- odĤvodnČní: plocha pĜevzata z platné ÚPD, provČĜení územní studií jako podmínka pro
rozhodování
Z5 - bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plocha 0,15ha
- cca 1 rodinný dĤm
- odĤvodnČní: plocha pĜevzata z platné ÚPD
Z6 - bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plocha 0,40ha
- cca 2 rodinné domy
- odĤvodnČní: plocha pĜevzata z platné ÚPD
Z7 - bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plocha 0,83a
- cca 4 rodinné domy
- odĤvodnČní: plocha pĜevzata z platné ÚPD a rozšíĜena
Z8 - bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plocha 0,23ha
- cca 2 rodinné domy
- odĤvodnČní: plocha pĜevzata z platné ÚPD, zmČna z plochy pro drobnou výrobu
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Z9 - bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plocha 0,33ha
- cca 2 rodinné domy
- odĤvodnČní: plocha pĜevzata z platné ÚPD, zmČna z plochy pro výrobu
Z10 - bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plocha 0,31ha
- cca 2 rodinné domy
- odĤvodnČní: nová plocha v návaznosti na stávající zástavbu a plochu veĜejného prostranství
Z11 - obþanské vybavení - hĜbitov, plocha 0,13ha
- plocha pro možné rozšíĜení hĜbitova
- odĤvodnČní: plocha pĜevzata z platné ÚPD
Z12 - obþanské vybavení – sport a tČlovýchova, plocha 0,97ha
- rozšíĜení sportovištČ a jeho zázemí
- odĤvodnČní: plocha pĜevzata z platné ÚPD
Z13 - veĜejné prostranství - zeleĖ, plocha 0,15ha
- odĤvodnČní: nová plocha v návaznosti na stávající rekreaci a sport
Z14 - technická infrastruktura, plocha 0,21ha
- odĤvodnČní: nová plocha pro rozšíĜení pĜekladištČ na skládce
Z15 - dopravní infrastruktura - silniþní, plocha 0,21ha
- rozšíĜení komunikace jako obchvat obce na západČ obce
- odĤvodnČní: plocha pĜevzata z platné ÚPD
Z16 - dopravní infrastruktura - silniþní, plocha 0,30ha
- rozšíĜení stávající komunikace na Novou Ves
- odĤvodnČní: nová plocha pro vyĜešení dopravní kolize k rodinným domĤm v Nové Vsi
Z17 - obþanské vybavení – veĜejná infrastruktura, plocha 0,06ha
- rozšíĜení plochy pro domov dĤchodcĤ
- odĤvodnČní: plocha pĜevzata z platné ÚPD
- pĤvodnČ pod tímto oznaþením byla uvedena pĜeložka II/305, ta byla zrušena a zaĜazena do
rezervy jako lokalita R3
Z18 - dopravní infrastruktura - silniþní, plocha 0,17ha
- cyklostezka podél komunikace II/305 pro vyĜešení dopravní kolize
- odĤvodnČní: plocha pĜevzata z platné ÚPD
Z19 - dopravní infrastruktura - silniþní, plocha 0,14ha
- polní cesta zajišĢující pĜístup ke sloupĤm VN v souvislosti s navrženým LBC4
- odĤvodnČní: vodní plocha pĜevzata z platné ÚPD, úprava plochy
Z20 - drobná Ĝemeslná výroba, plocha 0,16ha
- plocha navazující na stávající lokalitu drobné výroby
- odĤvodnČní: plocha pĜevzata z platné ÚPD
Z21 - drobná Ĝemeslná výroba, plocha 0,97ha
- plocha lesní výroby a technického zázemí
- odĤvodnČní: nová plocha pro potĜeby lesní výroby
Z22 - veĜejné prostranství, plocha 0,27ha
- odĤvodnČní: plocha pĜevzata z platné ÚPD, úprava plochy
Z23 - veĜejné prostranství - zeleĖ, plocha 0,18ha
- plocha veĜejné zelenČ
- odĤvodnČní: nová plocha pro rekreaci a zeleĖ v sídlišti rodinných domĤ
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V územním plánu jsou navržené nové zastavitelné plochy Z10 - bydlení, Z14 - technická
infrastruktura, Z16 - dopravní infrastruktura, Z17 - obþanská vybavenost pro rozšíĜení domova
dĤchodcĤ, Z20 - drobná Ĝemeslná výroba, Z13 a 23 - veĜejné prostranství - zeleĖ, všechny ostatní
plochy jsou pĜevzaté z platné ÚPD nebo upravené z platné ÚPD. Lokalita Z7 - bydlení je pĜevzatá
z platné ÚPD a rozšíĜená.
V rámci zastavitelných ploch je tedy možno realizovat cca 74 RD (pĜi zohlednČní rozptylu
velikosti stavebních pozemkĤ), tj. 74 x 3 obyvatele na 1RD nárĤst 222 obyvatel. Dalších 35 RD v
lokalitČ Z3 je navrženo jako sociální bydlení a bydlení s peþovatelskou službou apod. V rámci
zastavČného území se výraznČjší poþet nových rodinných domĤ nepĜedpokládá, jedná se spíše o
možnost zastavČní rozsáhlejších zahrad u rodinných domĤ, kterých však je v zastavČném území
obce minimum. Lze konstatovat, že rozsah ploch pro bydlení stanovený územním plánem je pro
potĜeby rozvoje obce na cca 20 let dostaþující, s výraznČjší rezervou rozvojovým zámČrĤm
vyjádĜeným v nadĜazené územnČ plánovací dokumentaci (ZÚR) – poloha v rozvojové oblasti OB4.
Plocha pĜestavby:
P1 - obþanské vybavení - komerþní malé a stĜední, plocha 0,09ha
- odĤvodnČní: plocha po demolici stávajících stavení

C.2. OCHRANA KULTURNÍCH, HOSPODÁěSKÝCH A PěÍRODNÍCH
HODNOT
Ochrana kulturních památek
V ústĜedním seznamu nemovitých kulturních památek nejsou evidované žádné kulturní
památky, žádný nový objekt není navržen na zapsání do seznamu NKP. V obci se vyskytují tzv.
památky místního významu, které dokládají zpĤsob života, náboženské cítČní a Ĝemeslnou i umČleckou
vyspČlost mnoha minulých generací:
- Z/54/a/01 kostel sv. Jana KĜtitele
- Z/54/a/02 pomník padlým
- Z/54/a/03 areál hĜbitova
- Z/54/a/04 ohradní zeć s branami
- Z/54/a/05 márnice
- Z/54/a/06 socha – Krucifix
- Z/54/a/07 socha – Krucifix
- Z/54/a/08 náhrobek rodiny Hloupých
- Z/54/a/09 náhrobek rodiny ěíhovy (VČtviþkovy)
- Z/54/a/10 náhrobek rodiny Zahálkovy
- Z/54/a/11 náhrobek rodiny Václavíkovy
- Z/54/a/12 náhrobek J. ěíhy
- Z/54/a/13 náhrobek rodiny Tužilovy
- Z/54/a/14 náhrobek rodiny Tylovy (Šmídovy)
- Z/54/a/15 náhrobek rodiny Vodovy (Kod‘ouskovy)
- Z/54/a/16 náhrobek rodiny ěíhovy
- Z/54/a/17 náhrobek rodiny UhlíĜovy

Ochrana archeologických nalezišĢ
Vzhledem k prokázanému výskytu archeologických nalezišĢ v celém Ĝešeném území, se
jedná o kulturnČ historické hodnotČ Ĝešeného území s archeologickými nálezy, které jako takové
splĖuje všechny podmínky pro to, aby mohlo být považováno za archeologické dČdictví ve smyslu
mezinárodních úmluv a je rovnČž chránČno zák.þ.20/1987 Sb., o státní památkové péþi, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, neboĢ tento fakt do znaþné míry limituje využití daného území. Vzhledem
k prokázané pĜítomnosti archeologického dČdictví v území je nutné, aby v souladu s platnými
právními pĜedpisy vlastníci nemovitostí, resp. stavebníci, tuto skuteþnost zohlednili již ve fázi
zámČru a nejpozdČji však ve fázi pĜípravy projektu, oznámili zámČr zemních prací
Archeologickému ústavu a umožnili jemu nebo oprávnČné organizaci na dotþeném území provést
archeologický výzkum.
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Ložiska nerostných surovin
V Ĝešeném území se nenachází ložisko nerostných surovin ani chránČné ložiskové území.
Poddolovaná a sesuvná území
V katastru se nenachází poddolovaná ani sesuvná území.
Ochrana pĜírody a krajiny
Ve smyslu zákona þ. 114/1992 Sb. je v Ĝešeném území chránČno obecnou ochranou:
- Vymezení systému ekologické stability. Viz. odstavec Územní systém ekologické stability
- Ochrana významných krajinných prvkĤ pĜed poškozováním a niþením. Významnými krajinnými
prvky jsou lesy, rašeliništČ, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. „Významný krajinný prvek je
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná þást krajiny, která utváĜí její typický vzhled nebo
pĜispívá k udržení její stability“.

- Ochrana dĜevin rostoucích mimo les, ochrana rostlin a živoþichĤ,
- Ochrana krajinného rázu a pĜírodní park. „Krajinný ráz, kterým je zejména pĜírodní, kulturní a historická
charakteristika urþitého místa þi oblasti, je chránČn pĜed þinností snižující jeho estetickou a pĜírodní hodnotu“.

PĜírodní park Orlice
Byl vyhlášen v roce 1996, dle platných zákonĤ k ochranČ krajináĜsky pozoruhodné Ĝíþní
nivy a její cenné pĜírody. Sleduje tok divoké Orlice od hranice CHKO Orlické hory, tok Tiché Orlice
po soutok a spojenou Orlici až do Hradce Králové. V široké nivČ jsou zachovány Ĝíþní meandry,
slepá ramena, odstavené tĤnČ s hojnou vegetací a zvíĜenou, provázené bĜehovými porosty a
rozptýlenou stromovou i keĜovou zelení. Rozloha celkem 11 462ha.
Natura 2000 EVL Orlice a Labe – evropsky významná lokalita (CZ 0524049)
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, pĜirozené eutrofní vodní
nádrže, nížinné až horské vodní toky. Lokalita chránČných druhĤ rostlin a živoþichĤ. EVL byla
vyhlášena naĜízením vlády ýR, þ. 132/2005Sb. dne 22.12.2004, rozloha celkem 2 683,18ha.
Územní systém ekologické stability
Podle § 4 zákona þ.114/1992 Sb., v platném znČní, zajišĢuje vymezení systému ekologické
stability uchování a reprodukci pĜírodního bohatství, pĜíznivého pĤsobení na okolní ménČ stabilní
þásti krajiny a na vytvoĜení základĤ pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je
povinností všech vlastníkĤ a uživatelĤ pozemkĤ tvoĜících jeho základ. Jeho vytváĜení je veĜejným
zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemkĤ, obce i stát.
Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability vymezuje územní plán dle
nadĜazené dokumentace ZÚR Královéhradeckého kraje – Plán nadregionálního a regionálního
územního systému ekologické stability pro území Královéhradeckého kraje. ÚP respektuje a
upĜesĖuje prvky ÚSES – biocentra a biokoridory. Jedná se o biokoridor nadregionální významu
NRBK K 81 V, NRBK K 81 N, biocentrum regionálního významu RBC 507 TýnišĢská Orlice, které
zasahují Ĝešené území. V návaznosti na šiĜší územní vztahy tvoĜí západní hranice obce hranici
biocentra nadregionálního významu 11 Vysoké Chvojno, které svou plochou náleží do sousedního
území.
Nadregionální biokoridor podél Orlice je vymezen ve dvou vČtvích procházející paralelnČ
podél toku – NRBK K 81V - pĜedstavuje vodní biotop, tok Ĝeky Orlice s bĜehovými porosty, NRBK
K 81N - pĜedstavuje nivní biotop, spoleþenstva luhĤ a olšin, a nivu Ĝeky s loukami, slepými rameny
a doprovodnými porosty.
RBC 507 TýnišĢská Orlice pĜedstavuje oba biotopy – vodní i nivní se spoleþenstvy luhĤ a
olšin. Vodní tok a niva Orlice s doprovodnými porosty, meandry a slepými rameny.
Nadregionální a regionální systém ekologické stability je zde souþasnČ chránČn i jiným stupnČm
ochrany dle platných zákonĤ – Natura 2000 EVL Orlice a Labe, obecnou ochranou – pĜírodní park
Orlice. Z tohoto dĤvodu (Natura 2000) je plocha pod nadregionálním biokoridorem navržena jako
plocha pĜírodní – NP.
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Lokální územní systém ekologické stability je vymezen a upĜesnČn územním plánem dle
podkladĤ poskytovaných obcí s rozšíĜenou pĤsobností - ÚAP ORP Kostelec nad Orlicí, a dle
zpracovaného generelu ÚSES z roku 1993. Oznaþení prvkĤ lokálního významu je pro pĜehlednost
pĜeþíslováno.
Prvky lokálního ÚSES jsou v pĜímé vazbČ na prvky ÚSES nadregionálního a regionálního
významu, vychází z kostry ekologické stability a jsou tvoĜeny zahrnutím nejstabilnČjších segmentĤ
v krajinČ, zde tvoĜená vodním tokem a nivou Orlice a lesním komplexem v západní þásti území. Na
nadregionálním biokoridoru K 81 V a K 81 N jsou vymezena dvČ biocentra lokálního významu LBC
1 (pĤvodní LBC 15) a LBC 2 (pĤvodní LBC 13), která jsou respektována z pĜedchozích podkladĤ a
rozšíĜena na základČ pĜipomínek stavebního úĜadu MÚ Kostelec nad Orlicí. LBC 1 navazuje na
vodní tok Orlice zahrnuje Ĝeku, nivu Ĝeky se slepými rameny na sousedním území a zahrnuje dvČ
stávající vodní plochy severovýchodnČ od obce. LBC 2 navazuje na vodní tok Orlice zahrnuje
Ĝeku, nivu Ĝeky se slepými rameny na sousedním území a zahrnuje návrhovou plochu K1 plochy
vodní a vodohospodáĜské s pĜilehlou loukou. LBC 2 hranice byla upravena tak, aby zahrnovala
pĜírodní prvky a co nejménČ zasáhla plochy železnice. Návaznost na sousední území je
zachována. LBC 1 a 2 jsou þásteþnČ souþástí nadregionálního biokoridoru a jsou chránČny jiným
stupnČm ochrany dle platných zákonĤ – Natura 2000 EVL Orlice a Labe, obecnou ochranou –
pĜírodní park Orlice. Lesní þást systému ekologické stability zahrnuje lokální biokoridor LBK 1 lesních spoleþenstev, který navazuje na vymezený biokoridor sousedních území (pĜevzat
z podkladĤ generelu ÚSES). Na nČm leží lokální biocentrum LBC 3 (pĤvodní LBC 31), lesního
charakteru, také pĜevzaté z podkladĤ generelu ÚSES. LBK 1 a LBC 3 pĜedstavují lesní biotu –
dubohabrových buþin a bukových buþin. Tento biokoridor spolu s dalšími prvky ÚSES vymezenými
na sousedním území navazuje na nadregionální biocentrum NRBC 11 Vysoké Chvojno vymezené
tČsnČ za západní hranicí území. V jižní þásti obec je navržena obnova Ĝíþního ramene Tiché
Orlice, kde je obnovena trvalá vodní plocha jako revitalizace území. Základem stavby je trvalá
vodní plocha vybudovaná ve tvaru pĜirozeného Ĝíþního ramene. Vodní plocha bude rozdČlena na
dvČ þásti, dolní a horní rameno, s rozdílnou úrovní základní hladiny. PĜedČl mezi obČma þástmi
tvoĜí vzdouvací hrázka. Do soustavy ramen bude zajištČn stálý prĤtok pĜevodem z bezejmenné
vodoteþe. Odtok vody ze soustavy ramen je zajištČn otevĜeným odpadním korytem, které je
zaústČno do otevĜeného pĜíkopu nad protipovodĖovou hrází.
Biocentra a biokoridory jsou územním plánem upĜesnČny. Biocentra jsou vymezena jako
plochy pĜírodní – (NP). Biokoridory jsou územním plánem vymezeny trasami – koridory
s odpovídající pĜekryvnou funkcí ploch, které budou dále Ĝešeny v projektu ÚSES nebo
v komplexních pozemkových úpravách, kde budou definitivnČ upĜesnČny z hlediska
majetkoprávních vztahĤ. Biokoridory podél vodních tokĤ mohou tak být v dalším stupni projektové
dokumentace vymezeny po obou stranách, nebo po jedné stranČ vodního toku v souladu
s využíváním krajiny. Po zpracování projektĤ ÚSES nebo po schválení komplexních pozemkových
úprav, kde budou biokoridory jednoznaþnČ územnČ vymezeny, budou plochy biokoridorĤ
využívány také jako plochy pĜírodní – (NP).
PĜehled biocenter a biokoridorĤ
prvek ÚSES

NRBK K 81 N

NRBK K 81 V

rozlišení/
funkþnost

existujícíþásteþnČ
funkþní

existujícíþásteþnČ
funkþní

popis, lokalizace
Široká niva Orlice v úseku od soutoku Tiché a Divoké Orlice po RBC 507.
Louky, orná pĤda, s meandry a kvalitní doprovodnou zelení VR, OL, TP, DB.
Inundaþní území. Natura 2000 EVL Orlice a Labe, pĜírodní park Orlice.
Návrh opatĜení: pĜemČna luk a orné pĤdyna louky trvalé, ekologicky
hospodaĜené. Ochrana a zkvalitnČní zachovalých lužních segmentĤ v nivČ –
slepá ramena, tĤnČ, drobné vodoteþe.
Regulovaný tok Orlice od soutoku Tiché a Divoké Orlice po RBC 507,
s meandry. Oboustranné stromoĜadí kĜížencĤ topolĤ. Natura 2000 EVL
Orlice a Labe, pĜírodní park Orlice.
Návrh opatĜení: Postupná náhrada kĜížencĤ topolĤ odpovídající druhovou
skladbou: OL, DB, LP, JL, HB, JV, JS. Zkvalitnit þistotu vody.
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RBC 507
TýnišĢská
Orlice

LBC 1

existujícíþásteþnČ
funkþní

Niva Orlice na severovýchodním okraji obce, zahrnuje slepé rameno na
levém bĜehu Orlice, louky a ornou pĤdu. Staré rameno jedním okrajem
napojené na Orlici s bĜehovým porostem, vodním a bahenním rostlinstvem.
Natura 2000 EVL Orlice a Labe, pĜírodní park Orlice.
Návrh opatĜení: ekologický zpĤsob hospodaĜení v nivČ Orlice, louky a ornou
pĤdy pĜemČnit na louky trvalé, rameno opČtovnČ zprĤtoþnit, zkvalitnit
bĜehový porost ve východní þásti ramene, bĜehy ozelenit. Topoly nahradit
dĜevinami dle pĤvodní dĜevinné skladby: OL, DB, LP, JL, HB, JV, JS.

existujícíþásteþnČ
funkþní

Vodní tok Orlice, louky se zbytkem slepého ramene mezi Orlicí a železnicí,
slepé rameno þásteþnČ zazemnČné, napojené jednostrannČ. BĜehový
porost: JV, OL, VR, TPþ, DB, keĜové vrby, stĜemchy, brslen, bez þerný.
Slepá ramena s bĜehovými porosty v nivČ Ĝeky na území obce. Biocentrum
zasahuje na sousední katastr. Natura 2000 EVL Orlice a Labe, pĜírodní
park Orlice.
Návrh opatĜení: ekologické hospodaĜení v krajinČ a na loukách, zachovat
propojení slepého ramene s vodoteþí.

LBC 2

existujícífunkþní

MokĜadní spoleþenstva na soutoku Tiché a Divoké Orlice. Slepá ramena a
tĤnČ na levém bĜehu Tiché Orlice a na soutoku obou Orlic. Vlhké louky
místy ruderální s vlhkomilnou kvČtenou. Zahrnuje novČ navrženou vodní
plochu s pĜilehlou loukou jižnČ od obce. BĜehové porosty tĤní a slepých
ramen: VR, TPþ, TPo, stĜemcha, tĜešeĖ ptaþí, brslen, bez þerný, keĜové VR.
Biocentrum zasahuje na sousední katastr. Natura 2000 EVL Orlice a Labe,
pĜírodní park Orlice.
Návrh opatĜení: ochrana stávajícího stavu.

LBK 1

LBC 3

LBC 4

existujícífunkþní

existujícífunkþní

navržený

ýást rozsáhlého lesního komplexu, porost tvoĜí pĜevážnČ borovice a smrk
s pĜímČsí BK, DB, MD, ojedinČle Bě.
Návrh opatĜení: ochrana pĤvodních druhĤ dĜevin, podpora a obnova
pĜirozené druhové skladby lesních porostĤ.
Biokoridor procházející lesním komplexem, porosty tvoĜí pĜevážnČ borovice
a smrk, s pĜímČsí BK, DB, MD, ojedinČle Bě.
Návrh opatĜení: ochrana pĤvodních druhĤ dĜevin, podpora a obnova
pĜirozené druhové skladby lesních porostĤ.
Obnova Ĝíþního ramene Tiché Orlice - obnovení trvalé vodní plochy
z dĤvodu efektivity využití pozemkĤ, tak z dĤvodĤ ekologických (revitalizace
území). Základem stavby je trvalá vodní plocha vybudovaná ve tvaru
pĜirozeného Ĝíþního ramene. Vodní plocha bude rozdČlena na dvČ þásti,
dolní a horní rameno, s rozdílnou úrovní základní hladiny.

Pozn. vysvČtlivky : NRBK – nadregionální biokoridor, RBC – regionální biocentrum, LBC – lokální biocentrum, LBK – lokální biokoridor
VysvČtlivky zkratek stromĤ: VR – vrba, OL – olše, TP – topol, DB – dub, LP – lípa, JL – jilm, JV – javor, HB – habr, JS – jasan, TPþ –
topol þerný, TPo – topol osika, BK – buk, Bě – bĜíza, MD – modĜín

Prostorové parametry ÚSES jsou navrženy dle obecných zásad minimálních prostorových
parametrĤ s rezervou - tzn. šíĜka lokálního biokoridoru lesních spoleþenstev 15m, luþních a
mokĜadních spoleþenstev 20m; minimální plocha lokálního biocentra lesních a luþních
spoleþenstev 3ha, mokĜadĤ 1ha. Osa nadregionálního biokoridoru luþních spoleþenstev 50m,
mokĜadĤ 40m.
ÚSES je doplnČn tzv. interakþními prvky, což jsou liniové prvky v zemČdČlské krajinČ o
šíĜce minimálnČ 3m, na Ĝešeném území sledující komunikace, polní cesty a vodní toky. Funkci
interakþních prvkĤ pĜejímají plochy smíšeného nezastavČného území pĜírodního. Interakþní prvky
jsou pĜedstavovány stromoĜadími v travnatých pásech podél komunikací a polních cest,
nepravidelnými Ĝadami stromĤ a keĜĤ þi keĜĤ na mezích, travnatými mezemi, pásy a bĜehovými
porosty vodoteþí a vodních ploch. Na lokální úrovni zprostĜedkují pĜíznivá pĤsobení ostatních
ekologicky významných krajinných segmentĤ, mají významnou krajinotvornou a protierozní funkci.
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Obecné zásady péþe o prvky ÚSES v Ĝešeném území pĜedstavuje:
doplnČní a realizace þástí prvkĤ ÚSES a dosažení optimální funkþnosti biocenter a
biokoridorĤ
hospodaĜení na plochách biocenter a biokoridorĤ v souladu s podporou pĜirozeného
genofondu krajiny a ochrany pĜírody: LPF – obnova a zachování pĜírodČ blízkých lesních porostĤ
daného stanovištČ, þi pĜirozené dĜevinné skladby, podpora vertikálního þlenČní porostĤ,
pĜedržování vČku kvalitních výstavkĤ pĤvodních dĜevin. ZPF – podpora krajinné zelenČ v podobČ
obnovení bĜehových porostĤ podél vodních ploch a vodoteþí, redukcí nepĤvodních dĜevin v krajinČ,
zachování litorálního mČlkého pásma s bažinnými porosty v blízkosti vodních ploch, slepých ramen
a tĤní
zajistit dostateþný pĜítok vody dostateþné kvality, podpoĜit hnízdČní ptactva zajištČním
stabilní hladiny v dobČ hnízdČní. Obnova kvČtnatých luk v nivách vodoteþí – omezením hnojení,
seþí ve vhodných termínech
Ochrana lesĤ a pĤdy
- pásmo 50 m od hranice lesa, ochrana pozemkĤ urþených k plnČní funkce lesa
- ochrana vysoce úrodných pĤd dle BPEJ – I. a II. TĜídy ochrany
Vodní plochy a toky
NejdĤležitČjším tokem regionu je Ĝeka Orlice, lemující východní hranici Ĝešeného území.
Tento Ĝíþní tok je regulovaný, s þásteþnČ zpevnČnými bĜehy. Místy se zachovala slepá ramena a
tĤnČ. Vzhledem k tomu, že údolní niva Orlice je vyhlášena „PĜírodním parkem“, veškeré úpravy
musí respektovat stávající krajinný ráz tak, aby byla udržena skladba druhĤ rostlin i živoþichĤ.
Úpravy na vodních tocích a údolní nivy budou projednávány se správcem vodního toku, tj.
Povodím Labe s.p. Hradec Králové. Tok je využíván i jako zdroj energie, ve stĜední þásti území se
nachází jez o délce 28 m a rozdílu hladiny 2,6 m s vodní elektrárnou.
Z drobných vodoteþí se jedná o levostranné pĜítoky Orlice, z nichž jeden prochází stĜedem
intravilánu obce (je v kratším úseku zatrubnČn) a náhon, tekoucí po východním okraji obce se
zaústČním do Orlice cca 100 m nad silnicí do TýništČ n.O., a který byl upraven a provedena
protipovodĖová opatĜení. Na tČchto tocích, melioraþních svodnicích a vodních plochách bude
provádČna bČžná pravidelná údržba. Dále budou sledována opatĜení v povodí vodních tokĤ s
cílem maximálního zdržení odtoku povrchových vod, zachycení pĜívalových dešĢĤ, snížení
kulminaþních prĤtokĤ na vodních tocích, zĜizování malých vodních ploch, mokĜadĤ, poldrĤ a pod.
Dle vyhlášky þ.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tokĤ, náleží
do tohoto seznamu Orlice. Podle §49 zákona þ.254/2001 o vodách ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
mĤže jejich správce užívat pozemkĤ souvisejících s korytem toku v šíĜí do 8 m od bĜehové þáry. U
ostatních drobných vodních tokĤ smí být užívány pozemky související s korytem toku v šíĜi do 6 m
od bĜehové þáry.
V roce 2005 byla zpracována projektová dokumentace na Obnovu Ĝíþního ramene Tiché
Orlice“ v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí (zpracovatel ŠINDLAR, s.r.o.) Lokalita se
nachází jižnČ od obce Albrechtice n.O., v nivČ Ĝeky Orlice, v lokalitČ s místním názvem „V lukách“.
PĤvodní Ĝíþní koryta byla v zájmové lokalitČ zazemnČna a pozemky byly využívány jako extenzivní
louky. Trvale podmáþené plochy v místech pĤvodních Ĝíþních koryt nebylo možné obhospodaĜovat
mechanizovanČ a proto je navrženo obnovení trvalé vodní plochy v dané lokalitČ jako optimální
Ĝešení jak z dĤvodu efektivity využití pozemkĤ, tak z dĤvodĤ ekologických (revitalizace území).
Základem stavby je trvalá vodní plocha vybudovaná ve tvaru pĜirozeného Ĝíþního ramene. Vodní
plocha bude rozdČlena na dvČ þásti, dolní a horní rameno, s rozdílnou úrovní základní hladiny.
PĜedČl mezi obČma þástmi tvoĜí vzdouvací hrázka. Do soustavy ramen bude zajištČn stálý prĤtok
pĜevodem z bezejmenné vodoteþe. Odtok vody ze soustavy ramen je zajištČn otevĜeným
odpadním korytem, které je zaústČno do otevĜeného pĜíkopu nad protipovodĖovou hrází.
Záplavové území
Na Ĝece Orlici bylo stanoveno záplavové území, které zasahuje jižní a východní þást
Ĝešeného území. Aktivní záplavová zóna byla upravena dle protipovodĖových opatĜení dle návrhu
protipovodĖové ochrany nadmístního významu (PPO4), uvedené v ZUR Královéhradeckého kraje,
tj. dle výstavby hrází a souvisejících protipovodĖových opatĜení. Do tohoto území nejsou situovány
nové zastavitelné plochy, mimo stávající objekt u železniþního mostu, který zasahuje i do
36

ÚZEMNÍ PLÁN ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

PĜírodního parku Orlice. Dle vyjádĜení Povodí Labe bude v tomto roce aktivní záplavová zóna ještČ
podrobnČji upĜesnČna a to hlavnČ ve vztahu k ostatní plochám mimo protipovodĖová opatĜení.
Ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury
- silnice – ochranné pásmo silnic II. a III.. tĜídy
- železnice – ochranné pásmo dráhy
- vodovod, kanalizace – ochranné pásmo vodovodĤ a kanalizaþních stok
- plynovod – ochranná a bezpeþnostní pásma plynovodĤ
- elektrorozvody – ochranné pásmo elektrorozvodĤ a elektrických zaĜízení
- spoje – ochranná pásma telekomunikaþních vedení a zaĜízení
- ochranné pásmo letištního radiolokaþního prostĜedku

C.3. CIVILNÍ OCHRANA, OBRANA STÁTU, POŽÁRNÍ OCHRANA A DALŠÍ
SPECIFICKÉ POŽADAVKY
Civilní ochrana
Vyhláška 380/2002 Sb., v platném znČní, vycházející ze zákona þ. 239/2000 Sb., v platném
znČní, o integrovaném záchranném systému, stanoví pravidla k pĜípravČ a provádČní úkolĤ
ochrany obyvatelstva.
Ochrana území pĜed prĤchodem prĤlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Správní území obce Albrechtice n.O. je ohroženo prĤlomovou vlnou vzniklou zvláštní
povodní (Pastviny, HvČzda), ochrana obce je dle návrhu protipovodĖové ochrany nadmístního
významu PPO4.
Zóny havarijního plánování
ěešené území nezasahuje do žádné vnČjší zóny havarijního plánování. V Ĝešeném území
se nevyskytují žádné plochy, objekty a zaĜízení s rizikem vzniku mimoĜádné události.
Ukrytí obyvatelstva v dĤsledku mimoĜádné události
V Ĝešeném území se nenachází žádný stálý úkryt. Pro ukrytí obyvatelstva je možno využít
improvizované úkryty.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Obyvatelstvo obce mĤže být ohroženo napĜ. únikem nebezpeþné látky z nákladu vozidla
projíždČjícího katastrem obce. V pĜípadČ nutnosti evakuace obyvatelstva a jeho následného
ubytování a stravování v obci lze pro tento úþel využit objekt sokolovny, obecního úĜadu a školy.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
V pĜípadČ nutnosti pro skladování a výdej je možné využít sokolovnu a obecní úĜad,
popĜípadČ objekty a plochy obþanské vybavenosti veĜejného charakteru.
Vyvezení a uskladnČní nebezpeþných látek
V pĜípadČ úniku nebezpeþných látek budou tyto odvezeny mimo Ĝešené území (v Ĝešeném
území se objekty þi plochy vhodné pro jejich uskladnČní nenacházejí). V pĜípadČ havárie bude
vyvezení a uskladnČní nebezpeþných látek Ĝízeno Obecním úĜadem.
Záchranné, likvidaþní a obnovovací práce
Tyto práce nemĤže obec zajistit z vlastních zdrojĤ a vlastními silami. PĜedpokládá se
povolání jednotky HZS, lze poþítat se spoluúþastí místního Sboru dobrovolných hasiþĤ. V pĜípadČ
vzniku mimoĜádné události se na záchranných, likvidaþních a obnovovacích pracech budou podílet
právnické osoby a podnikající fyzické osoby dle charakteru mimoĜádné události v koordinaci
s Obecním úĜadem.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování pitnou vodou v pĜípadČ výpadku dodávky pitné vody bude zásobování
zajišĢováno dopravou pitné vody pomocí cisteren, pĜípadnČ vodou balenou. Pro nouzové
zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotnČ nezávadná voda, a
to i v omezené kapacitČ. V pĜípadČ potĜeby nouzového zásobování elektrickou energií budou na
urþené objekty pĜipojeny mobilní zdroje energie. Jako plochy pro umístČní náhradních zdrojĤ
elektrické energie a výdeje dovezené vody je plocha u sokolovny a obecního úĜadu.
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Obrana státu
V Ĝešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunikaþního vedení
zahrnuté do jevu 82 komunikaþní vedení vþetnČ ochranného pásma viz.pasport þ.33/2009 a
ochranné pásmo letištního radiolokaþního prostĜedku zahrnuté do jevu 102 - letištČ vþetnČ
ochranného pásma viz pasport þ.119/2009. Za vymezené území se považuje zakreslené území.
Vydání závazného stanoviska podléhá tato výstavba v celém správním území obec:
- Stavby vyšší než 15rn nad terénem
- výstavba nebytových objektĤ (továrny, haly, skladové komplexy);
- stavby vyzaĜující elektromagnetickou energii (radiooperátory, mobilní telefony);
- stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN;
- zmČny využití území;
- nové trasy pozemních komunikací, jejich pĜeložky, rekonstrukce;
- nové dobývací prostory; výstavba nových letišĢ;
- zĜizování vodních dČl (rybníky, pĜehrady);
- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektĤ na nich; Ĝíþní pĜístavy - výstavba a rekonstrukce
kotvících rnol;
- železniþní tratČ, opravy a výstavba nových; železniþní stanice, výstavba, rekonstrukce a
elektrifikace.
Z obecného hlediska budou respektovány pĜíslušné kategorie komunikací vþ. ochranných
pásem stávajícího i plánovaného dopravního systému, návrhem ani jeho dĤsledky nebudou
dotþeny pĜíp. nemovitosti ve vlastnictví ýR MO.
Požární ochrana
Stávající vodovodní Ĝady umožĖují jejich využití k protipožárním úþelĤm. Profily hlavních
ĜadĤ zajišĢují v souþasné dobČ dodávku požární vody v potĜebném tlaku prostĜednictvím požárních
hydrantĤ na síti. Pro uvažovanou výstavbu v rámci rozvojových lokalit bude zajištČn dostateþný
zdroj požární vody podle ýSN 73 0873 Požární bezpeþnost staveb – zásobování vodou a ýSN 75
2411. Zdroje požární vody a pĜíjezdové komunikace pro požární vozidla podle ýSN 73 0802, resp.
ýSN 73 0804.

C.4. KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
C.4.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Silniþní doprava
Silnice III. tĜídy
Silniþní doprava má pro dostupnost a obsluhu Ĝešeného území rozhodující úlohu. Dopravní
kostru tvoĜí v území tyto silnice II. a III. tĜídy:
II/305
TýništČ nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí – Borohrádek - Skuteþ
Silnice II.tĜídy jsou v majetku a správČ Královéhradeckého kraje. Silnice II/305 má
regionální význam, propojuje jednotlivá sídla v oblasti. Silnice je napojena na silnici I/11 okružní
kĜižovatkou mimo zájmové území. Závadné jsou šíĜkové parametry v extravilánové þásti v úseku
TýništČ n. O. – Albrechtice n.O. (s absencí stezky pro pČší a cyklisty, závadné šíĜkové parametry
mostu pĜes Orlici), na prĤtahu obcí je šíĜka vozovky naopak nadnormová (8 – 10 m).
Navržena je rezerva pĜeložky silnice II/305 ve smČru západovýchodním v úseku silnice
II/305 (u Základní školy) – pĜemostČní Orlice - silnice I/11 a rezervou je i lokální úprava stávající
trasy silnice II/305 v prostoru pĜemostČní Orlice, s vybudováním nového mostu jižnČ od pĤvodního,
pĤvodní pĜemostČní je navrženo využít pro samostatné pĜevedení nemotorové dopravy.
KromČ navrhovaného dlouhodobého opatĜení (pĜeložky silnice II. tĜídy) jsou navržena pro
zlepšení stavu rovnČž opatĜení, která lze realizovat v blízkém þasovém horizontu, a to dopravní
zklidnČní stávajících prĤtahĤ silnice II/305 (i III/3051), pro potlaþení dominantní dopravní funkce
vlastních prĤtahĤ a zvýšení bezpeþnosti dopravy. PrĤtahy je tĜeba Ĝešit v souladu s Technickými
podmínkami ministerstva dopravy TP145 „Zásady pro navrhování úprav prĤtahĤ silnic obcemi“ se
zamČĜením na zvýšení kvality uliþního prostoru pro chodce a cyklisty (zúžení vozidlové
komunikace, rozšíĜení chodníkĤ, vložení stĜedních dČlících ostrĤvkĤ, vysazené chodníkové plochy,
pruhy pro cyklisty apod.) pĜi zachování prĤjezdnosti úseku pro nákladní soupravy.
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III/3051
Albrechtice nad Orlicí – Vysoké Chvojno - Dašice
Silnice III. tĜídy jsou v majetku a správČ Královéhradeckého kraje. Silnice zajišĢuje pĜímou
dopravní obsluhu, zprostĜedkovává dopravní spojení s nadĜazenou silniþní sítí a má velmi malou
dopravní zátČž. Parametry komunikace jsou vyhovující.
Další komunikace v území jsou místní, resp. úþelové, vþetnČ komunikace obsluhující obec
ŠtČpánovsko.
Místní komunikace
Pro místní dopravu v zájmovém území jsou využívány pĜevážnČ prĤtahy silnice II. a III.
tĜídy. Na tyto silnice navazují místní komunikace rĤzných délek a promČnlivých parametrĤ.
V okrajových þástech obce mají komunikace charakter cest se zpevnČným nebo þásteþnČ
zpevnČným povrchem bez chodníkĤ v šíĜce kolem 3m, vycházející z terénních podmínek a
fixované zástavbou. Kvalita krytĤ vozovek je rozdílná, od živiþných po nezpevnČné cesty.
SíĢ místních komunikací doplĖuje nČkolik bývalých i souþasných zemČdČlských cest, které
umožĖují obsluhu jednotlivých objektĤ mimo souvislou zástavbu obce.
ěešeným územím protéká nČkolik vodoteþí, které jsou pĜeklenuty nČkolika mosty a mĤstky
rozdílných parametrĤ.
NČkteré þásti obce s obytnou funkcí jsou Ĝešeny jako vyznaþená Zóna 30, avšak bez
dalších doprovodných prvkĤ pro zklidnČní dopravy. V tČchto lokalitách je navrženo doplnČní
fyzických opatĜení pro zklidnČní dopravy dle pĜíslušných pĜedpisĤ.
DopravnČ závadné (nevyhovující rozhledové pomČry) je napojení nČkterých místních
komunikací a sjezdĤ na krajské silnice (rozhledu brání stávající objekty nebo oplocení).
Rozhledové závady jsou Ĝešeny návrhem silniþních bezpeþnostních zrcadel.
Další návrh místních komunikací sestává z doplnČní stávající sítČ místních komunikací o
obslužné komunikace, zpĜístupĖující rozvojové plochy v obci, a to v navazujících dokumentacích,
kde budou Ĝešeny místní komunikace v rámci rozvojových lokalit. PĜi návrhu je tĜeba brát zĜetel na
návrh prvkĤ dopravního zklidnČní a Ĝešení problematiky dopravy v klidu pĜi zajištČní požadavkĤ na
pĜístup vozidel osob zdravotnČ postižených, vozidel záchranných sborĤ (hasiþi, zdravotníci) a
služeb (svoz odpadu).
V rámci návrhu jsou Ĝešeny následující úpravy na místních komunikacích:
- parkovací plocha u hĜbitova (lokalita Z22)
- úprava dopravního napojení sportovního areálu ze silnice III/3051, vþetnČ dopravy v klidu
(lokalita Z12).
- rozšíĜení pĜístupové komunikace k objektĤm drobné výroby v lokalitČ u lesa (lokalita Z8, Z9, Z20)
- rozšíĜení propojovací komunikace v lese trasované pĜi západní stranČ hĜištČ (lokalita Z15).
- rozšíĜení komunikace na Novou Ves (lokalita Z16).
Dopravní pĜipojení staveb musí splĖovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a
pĜístup požární techniky. Úpravy dopravní sítČ je nutno realizovat s ohledem na pĜístup vozidel
osob zdravotnČ postižených, vozidel záchranných sborĤ (hasiþi, zdravotníci) a služeb (svoz
odpadu). PĜi navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované
parametry a ustanovení pĜíslušných platných ýSN a souvisejících pĜedpisĤ. Nutné je zachování
rozhledových parametrĤ kĜižovatek v souladu s ýSN 73 6110.
Ke každé stavbČ rodinného domu nebo stavbČ pro rodinnou rekreaci nebo souvislé
skupinČ tČchto staveb musí vést zpevnČná pozemní komunikace šíĜky nejménČ 2,5 m a konþící
nejdále 50 m od stavby. Nejmenší šíĜka veĜejného prostranství, jehož souþástí je pozemní
komunikace zpĜístupĖující pozemek bytového domu, je 12 m. PĜi jednosmČrném provozu lze tuto
šíĜku snížit až na 10,5 m. Nejmenší šíĜka veĜejného prostranství, jehož souþástí je pozemní
komunikace zpĜístupĖující pozemek rodinného domu, je 8 m. PĜi jednosmČrném provozu lze tuto
šíĜku snížit až na 6,5 m.
Intenzity dopravy
Intenzity silniþní dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajĤ pĜi posuzování a
navrhování silniþní sítČ þi jejích úsekĤ. Sþítání dopravy je cyklicky provádČno ěeditelstvím silnic
ýR pravidelnČ jednou za pČt let. Zahrnuje dálnice, všechny silnice I. a II. tĜídy a vybrané silnice III.
tĜídy a místních komunikací. Veškeré údaje jsou uvádČny ve skuteþných vozidlech za 24 hodin v
obou smČrech a pĜedstavují celoroþní prĤmČr. Výhledové intenzity jsou extrapolovány pomocí
rĤstových koeficientĤ dle ěeditelství silnic a dálnic ýR Praha.
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Pro Ĝešené území je využitelný sþítací úsek þ. 5-4981 na silnici II/305, umístČní pĜed
mostem pĜes Orlici v Týništi nad Orlicí:
rok 2010
ýíslo silnice
II/305
rok 2030
ýíslo silnice
II/305

Úsek

UmístČní

5-4981

TýništČ n.O.
vyústČní z I/11

Úsek

UmístČní

5-4981

TýništČ n.O.
vyústČní z I/11

–

–

TV

O

M

SV

457

3486

122

4065

TV

O

M

SV

499

4637

122

5258

Legenda:

TV – tČžká motorová vozidla celkem
O – osobní a dodávková vozidla
M – jednostopá motorová vozidla
SV – všechna motorová vozidla celkem

Dopravní zatížení silnice II. tĜídy v zájmovém území pĜevyšuje zhruba dvojnásobnČ
prĤmČrnou intenzitu pro silnice II. tĜíd. Na ostatních komunikacích v zájmovém území dopravní
sþítání provádČno nebylo, proto lze dĤvodnČ pĜedpokládat, že intenzity nepĜekroþí hodnoty 600 800 vozidel za 24 hodin prĤmČrného dne v roce.
Kategorizace silnic a funkþní tĜídy
Dle "Kategorizace silniþní a dálniþní sítČ do roku 2030 v ýR“ (zpracovatel ěeditelství silnic a dálnic
ýR) jsou pro silnice v Ĝešeném území stanoveny následující kategorie:
silnice II/305
. . . S 7,5/70
Silniþní kategorie vyjadĜuje þíslicí volnou šíĜku vozovky lomenou návrhovou rychlostí
v kilometrech za hodinu. Do kategorizace nejsou zahrnuty silnice III. tĜíd. U silnice III/3051 lze
s ohledem na dopravní zatížení a význam uvažovat s nejmenší silniþní kategorií dle ýSN 73 6101
– S 7,5/50.
Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkþní skupinČ urþeny ýSN 73 6110
Projektování místních komunikací. ŠíĜkové uspoĜádání dle ýSN je u nČkterých místních
obslužných komunikací nedostaþující, je však dostaþující provozu po nich uskuteþĖovanému.
Tento rozpor je nutno Ĝešit v odĤvodnČných pĜípadech zmČnou zpĤsobu provozu motorových
vozidel a jejich soubČhu s pČšími ve spoleþném prostoru místní komunikace.
Funkþní skupina stávajícího prĤtahu silnice II/305 je dle ýSN 73 6110 ve skupinČ B,
funkþní skupina prĤtahu silnice III/3051 je ve skupinČ B až C. Místní komunikace mají funkþní
skupinu C, obytné zóny skupinu D1. Komunikace nepĜístupné provozu silniþních motorových
vozidel (stezky, pruhy a pásy pro cyklisty, stezky pro chodce a chodníky) mají funkþní skupinu D2.
Návrh nových a zaĜazení stávajících komunikací do režimu obytných zón musí splĖovat
podmínky jejich uspoĜádání dle pĜíslušných ýSN a TP.
Doprava v klidu
Parkování vozidel je uskuteþĖováno pĜevážnČ na soukromých pozemcích a v profilu komunikací.
VČtší veĜejné mimouliþní parkovištČ pro osobní vozidla je v centru obce pĜed a pĜi
restauraci, pĜi objektu Konzumu, pĜi objektu Základní školy a u bytových domĤ v severozápadní
þásti území.
V návrhu jsou Ĝešeny parkovací plochy u hĜbitova a u sportovního areálu.
V rámci zklidnČní prĤtahu silnice II/305 bude možné þást vozovky vyhradit pro podélná stání.
Dostateþné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u
všech potenciálních cílĤ dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zaĜízení, škol
a zaĜízení obþanské vybavenosti. PotĜeba parkovacích a odstavných stání se stanoví výpoþtem
dle ýSN 736110.
Garážovací stání jsou reprezentována pĜevážnČ garážemi na vlastním pozemku, tento stav
je tĜeba preferovat i v budoucnosti.

40

ÚZEMNÍ PLÁN ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Hromadná doprava osob
Hromadná doprava osob je v Ĝešeném území provádČna prostĜedky autobusové dopravy.
Autobusová doprava je v zájmové oblasti v souþasné dobČ provozována firmami ýSAD Ústí nad
Orlicí a.s. a AUDIS BUS s.r.o. Rychnov nad KnČžnou.
Zájmové území je zahrnuto do systému integrované dopravy IREDO.
Zastávky jsou umístČny v jednotlivých þástech obce, docházková vzdálenost je vyhovující. NČkteré
zastávky jsou vybaveny pĜístĜeškem pro cestující, u zbývajících by bylo vhodné je doplnit. V rámci
pĜeložky II/305 je možná úprav autobusových zastávek.
V Ĝešeném území jsou zĜízeny následující zastávky veĜejné autobusové dopravy:
Albrechtice n.O., nákupní stĜedisko
Albrechtice n.O., pošta
Albrechtice n.O., u lesa
Albrechtice n.O., odb. Vysoké Chvojno
Cyklistická doprava, cykloturistika
ěešeným územím procházejí následující znaþené regionální cyklotrasy (celostátní znaþení
Klubu þeských turistĤ):
þ. 4158 BČleþ nad Orlicí – Suté BĜehy – Albrechtice nad Orlicí – Borohrádek – Horní Jelení
þ. 4159 TýništČ nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí - Suté BĜehy – Petrovice nad Orlicí
Cyklotrasy jsou vedeny pĜevážnČ po ménČ zatížených silnicích III. tĜíd a zpevnČných
cestách. Další místní trasy jsou vedeny po stávajících zpevnČných nebo þásteþnČ zpevnČných
cestách s minimální intenzitou automobilové dopravy. Pro propojení s blízkým TýništČm nad Orlicí
je navržena v extravilánu z dĤvodu zvýšení bezpeþnosti provozu samostatná obousmČrná stezka
pro cyklisty (i pČší) v soubČhu se silnicí II/305. Stezka je navržena pĜi jižní stranČ komunikace.
V rámci lokální opravy stávající trasy silnice II/305 v prostoru pĜemostČní Orlice, popĜípadČ
s vybudováním nového mostu jižnČ od pĤvodního (rezerva R2), by bylo vhodné pĤvodní
pĜemostČní využít pro samostatné pĜevedení nemotorové dopravy pĜes Orlici. Návrh cyklostezek je
tĜeba Ĝešit v souladu s ýSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ a TP 179 „Navrhování
komunikací pro cyklisty“.
PČší doprava
Chodníky jsou v obci realizovány pĜi prĤtazích silnice II/305 i III/3051, chybČjící úseky je
navrženo doplnit. Dobudování nutného pČšího propojení s TýništČm nad Orlicí je popsáno výše.
Navrženo je dobudování chodníku pĜi komunikaci na ŠtČpánovsko.
Z dĤvodĤ terénních a kompaktní zástavby existuje v obci nČkolik pČších spojení v
samostatných trasách, které umožĖují zkrácení cest.
Chodníky, vþetnČ pĜechodĤ pĜes vozovky a pĜístupĤ na autobusové zastávky, je nutno
budovat dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ýR þ. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné
technické požadavky, zabezpeþující bezbariérové užívání staveb.
Železniþní doprava
PĜi jihovýchodním okraji Ĝešeného území, mimo zastavČnou þást obce, je vedena
elektrifikovaná jednokolejná železniþní traĢ celostátního významu þ. 020 Velký Osek – Hradec
Králové - ChoceĖ. V zájmovém území není zĜízena ani stanice, ani zastávka, nejbližší železniþní
stanice je v Týništi nad Orlicí. Samotná železniþní traĢ je stabilizovaná, ve výhledovém období je
možná pouze její rekonstrukce pro zachování normového stavu na trati.
Jiné druhy dopravy
Letecká, ani vodní doprava není v zájmovém území provozována.
Ochranná pásma
Silnice
Problematiku silniþního ochranného pásma upravuje Zákon þ.13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích. Silniþní ochranná pásma slouží k ochranČ silnice a provozu na ní mimo souvisle
zastavČné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební þinnost, která by mohla ohrozit
vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky udČluje v odĤvodnČných pĜípadech pĜíslušný
silniþní správní orgán.
Silniþním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraniþený svislými plochami vedenými do výšky
50 m a ve vzdálenosti:
silnice II/305 a III/3051
....... 15 m od osy vozovky
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Železnice
Železniþní ochranné pásmo je stanoveno Zákonem o drahách þ. 266/94 Sb. a tvoĜí prostor
po obou stranách dráhy do vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejménČ však do vzdálenosti 30
m od hranic obvodu dráhy.
V ochranném pásmu je dovoleno stavČt pouze drážní stavby, výjimky lze povolit pro stavby
pozemních komunikací, vodních dČl, zaĜízení vedení, mČĜiþských znakĤ a signálĤ a jen v
odĤvodnČných pĜípadech pro ostatní pozemní stavby. Výjimky povoluje Drážní správní orgán,
který pĜitom stanoví podmínky.

C.4.2. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Stávající stav
Vodárenské zdroje
JihozápadnČ od obce Albrechtice n.O. na katastrálním území obce Nová Ves je stávající
zemní vodojem o obsahu 100 m3. Tento je zásobován výtlaþným a zásobním Ĝadem litinovým DN
125. Tento prochází celým územím obce Albrechtice a je napojen na vodovodní systém obce
TýništČ n.O.. Pod vodojemem se nachází pĤvodní jímací objekt s akumulací, který je však již
nefunkþní a byl vyĜazen z provozu, vþetnČ zrušení ochranného pásma I.stupnČ.
Dále se na trase zásobního Ĝadu pod vodojemem nachází stávající þerpací stanice. Tato je
v souþasné dobČ rovnČž zrušena a vyĜazena z provozu, vþetnČ.zrušení pásmo hygienické ochrany
I.stupnČ. Tyto vodní zdroje je možné použít dle potĜeby pro podnikatelskou aktivitu na západČ
obce, popĜ. aktivity v Nové Vsi. Provedení a napojení bude navržené dle uvažovaného zámČru.
Tlakové pomČry
Obec a její místní þásti jsou napojeny na jedno tlakové pásmo dané vodovodem TýništČ
nad Orlicí. Tlakové pomČry jsou udržovány s ohledem na rozvody s azbestocementovými troubami
(AT) do tlaku 0,35 MPa, který je pro výše uvedenou obec vyhovující. Po dokonþení výmČn AT
potrubních ĜadĤ bude možno tlak povýšit na 0,4 MPa, pĜípadnČ vyšší.
Rozvodné Ĝady
Obec Albrechtice n.O. má realizován místní veĜejný vodovodní systém, který je ve vČtšinČ
území obce ve vyhovujícím technickém stavu .Je rozveden do všech místních þástí obce.
Je napojen na vodovodní systém mČsta TýništČ n.O. odkud je pĜiveden zásobní vodovodní
Ĝad DN 150. PĜi podchodu koryta Ĝeky Orlice jsou na bĜezích osazeny armaturní a redukþní šachta,
ale mezi nimi je pĜívodní Ĝad seškrcen na dimenzi DN 80 (PVC 90). V souþasné dobČ je provádČn
nový podchod Ĝeky Orlice a osazení trubního Ĝadu DN 150 (PVC 160) s jeho propojením v
armaturních šachtách na stávající rozvody.
Místní síĢ tvoĜí Ĝady DN 80,100 a 150 v provedení PVC, dále rozvodná síĢ DN 50 až 80 z
azbestocementových trub. Azbestocementové rozvody se navrhují v rámci údržby rekonstruovat a
nahradit plastovými, protože pĜi stoupnutí tlaku nad 0,35 MPa dochází k poruchám na tČchto
trasách rozvodĤ, ostatní systém vykazuje patĜiþnou stabilitu.
Orientaþní výpoþet potĜeby vody – stávající stav r.2010 :
druh spotĜeby
obyvatelstvo
vybavenost
podnikání
zemČdČlství
Celkem

Qd
3
(m /d)
237,36
25,29
3,0
6,2
271,85

3

(m /d)
320,44
34,14
4,05
8,37
367,00

Qd max
(l/s)
3,71
0,395
0,047
0,097
4,249

Qh max
(l/s)
6,68
0,71
0,084
0,017
7,491

Pásma hygienické ochrany (CHOPAV, PHO)
Pásmo CHOPAV - Východoþeská kĜída - je severovýchodnČ a jihovýchodnČ od obce a je
zobrazeno na mapČ širších územních vztahĤ.
Inundaþní území vodohospodáĜsky významného toku Orlice bylo vyhlášeno jako pásmo
hygienické ochrany 2.stupnČ vodárenského odbČru z Orlice pro vodovod Hradec Králové. V celém
tomto území je vyhlášena i stavební uzávČra.
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Vrt ýHMÚ
Na území Albrechtic se nachází vrt ýHMÚ þ. VP129, ochranné pásmo je 500m.
Návrh
Rozvodné Ĝady
S ohledem na rozvoj obce bude nutno rozšíĜit stávající návrh rozvodĤ na zásobování vodou
do tČchto dalších þástí obce. Bude se jednat o prodloužení navržených nebo stávajících rozvodĤ,
pĜípadnČ o rozšíĜení a zokruhování vodovodní sítČ.
Vydatnost skupinového vodovodu TýništČ, na který jsou Albrechtice napojeny pokryje výše
uvedenou potĜebu za pĜedpokladu posílení pĜívodního Ĝadu na DN 150 (PVC 160). Ve skuteþnosti
však nárok na potĜebu vody v obci bude nižší. PotĜeba vody pro požární úþely je dle ýSN 6,7 l/sec.
Celkové naplnČní území je možno teoreticky stanovit na :
Výstavba nových RD
…
cca 109 RD á 3 os/RD = 327 obyv
Drobné podnikání
…
cca 10 zam
Služby – ubytování
…
cca 20 lĤžek
Orientaþní výpoþet potĜeby vody
Výpoþet potĜeby vody je zpracován dle vyhlášky þ. 428/2001, koeficienty nerovnomČrnosti
spotĜeby a odhad potĜeby vody pro obþanskou a technickou vybavenost je Ĝešen dle smČrnice
Ministerstva ZemČdČlství z þervna 1993 s vazbou na smČrnici þ.9/73. Ve výpoþtu je uvažováno
s obþanskou vybaveností samostatnČ. PotĜeba vody pro obþanskou a technickou vybavenost je
uvažována dle smČrnice þ. 9/73 Sb. Uvažované potĜeby vody nebudou pravdČpodobnČ dosaženy,
neboĢ v ĜadČ soliterních nemovitostí a v místních þástech budou využívány pro potĜeby vody
užitkové domovní studny.
PotĜeby vody pro prĤmysl, podnikání a zemČdČlství je uvažována pouze bilanþním
odhadem.
Procento napojení obyvatel na vodovod je pro návrh uvažováno 100%.
A. PotĜeba vody pro bytový fond ( dle vyhlášky þ. 428/2001)
3
327 ob. á 230 l/ob.den
…
75,21 m /d
B. PotĜeba vody pro obþ. a tech. vybavenost
Obec Albrechtice n.O. je posuzována jako samostatná obec do 2.000 obyvatel. PotĜeba
vody je orientaþnČ uvažována dle smČrnice þ.9/73 v kategorii obec do 5000 obyvatel a dle
vyhlášky þ. 428/2001.
3
327 ob. á 20 l/ob.den
…
6,54 m /d
C. PotĜeba vody pro podnikání
V obci se uvažuje s rozšíĜením stávajícího obþanského vybavení – sportovní a
tČlovýchovné zaĜízení o kapacitu pro ubytování – cca 20 lĤžek. V návrhu je uvažováno i
s provozovnami drobné výroby a výrobních služeb – celkem je uvažováno s pĜírĤstkem cca 10
pracovníkĤ. PotĜeba vody je uvažována pro pĜírĤstek pracovníkĤ dle smČrnice þ. 428/2001 pro
provozovny místního významu, pro poþet pracovních dnĤ 260/rok.
3
…
3,00 m /d
20 lĤžek. á 150 l/lĤž.den
3
10 zam. á 60 l/zam.den
…
0,60 m /d
D. PotĜeba vody pro zemČdČlství
Je uvažována, v souþasné dobČ nelze odhadnout vývoj zemČdČlské výroby, potĜeba vody
3
pro potĜeby rezerv v množství cca 5,0 m /d.
NerovnomČrnost spotĜeby vody
NerovnomČrnost spotĜeby vody je uvažována dle metodického pokynu Ministerstva
zemČdČlství pro Výpoþet potĜeby vody (1993) pro obec do 2 000 obyvatel.
- kd
1,35
Souþinitel denní nerovnomČrnosti
souþinitel hodinové nerovnomČrnosti
- kh
1,80
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Celkové bilance potĜeby vody – nárĤst dle navrhované výstavby RD, techn.vybavenosti,
podnikání, zemČdČlství a pod :
druh spotĜeby
obyvatelstvo
vybavenost
podnikání
zemČdČlství
Celkem

Qd
(m3/d)
75,21
6,54
3,60
5,00
90,35

3

Qd max

(m /d)
101,53
8,83
4,86
6,75
121,97

Qh max
(l/s)
2,12
0,18
0,01
0,41
2,72

(l/s)
1,18
0,10
0,056
0,078
1,414

Dle orientaþního výpoþtu potĜeby vody pro návrhové období bude maximální denní potĜeba
vody þinit pro obec nárĤst o cca 2,72 l/s. Toto množství vody lze bezproblémovČ odebírat z
vodárenského systému. Hlavní zásobovací Ĝad do obce DN 160 je dostateþnČ kapacitní (kapacitní
3
plnČní cca 25,0 l/s). Požadavek na objem akumulace ve výši cca 90,35 m je možno zahrnout do
celkových potĜeb celé vodárenské soustavy.
Rozvodné Ĝady
V lokalitách navrhovaných investiþních aktivit jsou navrženy zaokruhované zásobovací
Ĝady. V dalších stupních dokumentace budou vodovodní Ĝady navrženy dle z.þ. 274/2001 § 11,
vyhl. þ. 428/2001, ýSN 75 5401, TNV 75 5402. DoplnČní vodovodu v obci je navrhováno
v lokalitách pĜedpokládaných investiþních aktivit v jednom tlakovém pásmo prodloužením a
zaokruhováním novČ navrhovaných ĜadĤ. Navrhovaná doplnČní vodovodních systémĤ je nutno
podrobnČji rozpracovat samostatnou dokumentací pĜi konkrétním investiþním zámČru. Potrubí
veĜejného vodovodu nesmí být propojeno s vodovodními Ĝady soukromých zdrojĤ.
Požární zabezpeþenost
V intravilánu obce budou vodovodní Ĝady navrhovány i dle ýSN 73 0873 – Požární
bezpeþnost staveb - Zásobování požární vodou. Dle konkrétního investiþního zámČru bude volena
i dimenze zásobovacího potrubí. Pro odbČry požárního zásahu je tĜeba zajistit a dle potĜeby
upravit a udržovat odbČrná místa u vodoteþí, rybníkĤ a požárních nádrží.
ýSN 73 0873 – Požární bezpeþnost staveb - Zásobování požární vodou
Tabulka 2 - Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odbČru vody a obsahu nádrže
odbČr Q l/s
obsah
potrubí
odbČr Q l/s
pro v =0,8m/s pro v =1,5m/s nádrže
Typ zástavby
DN mm
3
m
1. Rod. Domy do 200m2
a nevýrobní objekty do 120 m2
2
2. Nevýrobní objekty120 – 1000m
2
výr.obj. a sklady do 500 m
2
3. Nevýrobní objekty1000 - 2000m
výr. objekty a sklady 500 – 1500 m2
2
otevĜ. tech. zaĜízení do 1500 m

80

4

7,5

14

100

6

12

22

125

9,5

18

35

14

25

45

25

40

72

4. Výrobní objekty, sklady o ploše
2
vČtší než 2000 m a otevĜ. tech. 150
zaĜízení vČtší než 1500 m2
5. Výrobní objekty a sklady
200
s vys. pož. zatížením a plochou
2
vČtší než 2500 m

44

ÚZEMNÍ PLÁN ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

ýSN 73 0873 – Požární bezpeþnost staveb - Zásobování požární vodou
Tabulka 1 - NejvČtší vzdálenosti vnČjších odbČrných míst (m) - od objektu/mezi sebou
Typ zástavby

hydrant

výtokový
stojan

plnící
místa

1. Rod. Domy do 200m2
a nevýrobní objekty do 120 m2
2. Nevýrobní objekty 120 – 1000m2
výr.obj. a sklady do 500 m2
3. Nevýrobní objekty 1000 - 2000m2
2
výr. objekty a sklady 500 – 1500 m
2
otevĜ. tech. zaĜízení do 1500 m
4. Výrobní objekty, sklady o ploše
vČtší než 2000 m2 a otevĜ. tech.
zaĜízení vČtší než 1500 m2
5. Výrobní objekty a sklady
s vys. pož. zatížením a plochou
vČtší než 2500 m2

200/400
(300/500)
150/300
(300/500)
150/300
(250/450)

600/1200

3000/6000

vodní tok
nebo
nádrž
600

400/800

2500/5000

600

500/1000

2000/4000

500

100/200
(200/350)

400/800

1500/3000

400

100/200
(200/350)

300/600

1000/2000

300

Pozn.: u položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení pĜihlížet

C.4.3. KANALIZACE
Stávající stav
Likvidace odpadních vod
V obci došlo v posledních letech k výstavbČ jednotné kanalizaþní sítČ. V celé obci byly a
nČkde ještČ jsou odpadní vody likvidovány individuelním zpĤsobem. Jedná se o žumpy na
vyvážení, septiky, tedy bez soustavného kanalizaþního systému obce. V nČkterých þástech je
vybudována kanalizace, ale tato slouží pro svedení dešĢových, pĜípadnČ pĜedþištČných vod do
místních drobných vodoteþí.
Návrh komplexního Ĝešení odkanalizování byl ve studii zpracován ing. Hartlem jak pro obec
Albrechtice n.OP., tak pro sousední ŠtČpánovsko. NáslednČ byla v roce 1991 zpracována
realizaþní projektová dokumentace. Na tomto základČ je v souþasné dobČ již zrealizovaná tzv. I a
II. etapa výstavby jednotné kanalizace. Jedná se o vybudování odlehþovací komory a stoky DN
800, která je zaústČna do Ĝeky Orlice. Dále o vybudování výtlaþného Ĝadu DN 200 na ýOV, který
je vedený pod Ĝekou Orlicí, a je zaústČn do revizní šachty pĜed þistírnou odpadních vod mČsta
TýništČ n.O.. V rámci tČchto etap výstavby byla rovnČž výstavba kmenové stoky DN400 ze
západní a DN300 až DN500 jižní strany obce Albrechtice n.O..
Souþástí dalších etap výstavby bude vybudování lokálních þerpacích stanic splaškových
odpadních vod a dalších plánovaných stok. PĜevážná þást veĜejné kanalizace je Ĝešena jako
gravitaþní. Jedná se o kanalizaci jednotnou, která svádí jak vody splaškové, tak dešĢové, které
jsou v odlehþovací komoĜe oddČleny.
Návrh
V souþasné dobČ je v obci již vybudován pomČrnČ ucelený systém jednotné kanalizace.
Odkanalizováno je cca 80 % obce, profily stávající kanalizace se pohybují 300 – 500 mm,
materiálovČ pĜevažuje PVC.
Pro výstavbu plánovaných rodinných domĤ a zástavbu dalších území urþených jednak pro
rodinné domy tak i pro služby a obþanskou vybavenost, je navrženo prodloužení a doplnČní
navržených stok dle studie Ing. Hartla. V nových lokalitách soustĜedČné individuelní a bytové
výstavby bude nová kanalizace Ĝešena jako oddílná, tedy samostatná stoka splašková a
samostatná stoka dešĢová. Tyto budou v místČ napojení na stávající jednotnou stokovou síĢ
propojeny. Jedná se o založení koneþné koncepce odkanalizování tČchto nových lokalit ve vztahu
na cílové odkanalizování obce Albrechtice n.O.. Zvláštní dĤraz bude kladen na nakládání s þistými
dešĢovými vodami. Jedná se zejména o závČry vyplývající z vyhl. ý. 501/2006 Sb, resp. vyhl. ý.
269/2009 Sb., z.þ. 254/2001 sb. s novelizací þ. 150/2010 a z.þ. 274/2001 Sb.
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V lokalitách, kde nebude výstavba RD soustĜedČná (výstavba cca 3 až 5 RD) bude
provedeno prodloužení stávající jednotné stokové sítČ.
V lokalitách vzdálených od soustĜedČné výstavby stávající nebo i nové budou komunální
OV likvidovány v bezodtokých jímkách (žumpách). V problematice nakládání s odpadními vodami
u soliterních objektĤ lze využít i NV þ. 416/2010 Sb. O ukazatelích a hodnotách pĜípustného
zneþištČní odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštČní odpadních vod do vod
podzemních.
Ochranná pásma vodovodní a kanalizaþní sítČ
K bezprostĜední ochranČ vodovodních ĜadĤ a kanalizaþních stok pĜed poškozením se dle
zákona þ. 274/2001 Sb., ze dne 10. þervence 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veĜejnou
potĜebu a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o vodovodech a kanalizacích), HLAVA VI Ochrana
vodovodních ĜadĤ a kanalizaþních stok, § 23 Ochranná pásma vodovodních ĜadĤ a kanalizaþních
stok, odstavec 3, jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnČjšího líce stČny
potrubí nebo kanalizaþní stoky na každou stranu, a to:
- u vodovodních ĜadĤ a kanalizaþních stok do prĤmČru 500 mm vþetnČ
1,5 m
2,5 m
- u vodovodních ĜadĤ a kanalizaþních stok nad prĤmČr 500 mm
- u vodovodních ĜadĤ nebo kanalizaþních stok o prĤmČru nad 200 mm, jejichž
dno je uloženo v hloubce vČtší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se
zvyšují o 1,0 m.
vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnČjšího líce
Výjimku z ochranného pásma mĤže povolit v odĤvodnČných pĜípadech vodoprávní úĜad.
V ochranném pásmu vodovodního Ĝadu nebo kanalizaþní stoky lze provádČt nČkteré
þinnosti jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popĜípadČ provozovatele
(pokud tak vyplývá z provozní smlouvy. Jedná se zejména o následující þinnosti:
ProvádČt zemní práce, stavby, umísĢovat konstrukce nebo jiná podobná zaĜízení þi provádČt
þinnosti, které omezují pĜístup k vodovodnímu Ĝadu nebo kanalizaþní stoce nebo které by mohly
ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování; vysazovat trvalé porosty; provádČt skládky
jakéhokoliv odpadu; provádČt terénní úpravy.

C.4.4. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
ěešené území:
k.ú. Albrechtice nad Orlicí
Provozovatel elektrické sítČ:
ýEZ Distribuce a.s., DČþín
Obec Albrechtice je zásobována elektrickou energií z transformovny (TR) 110/35 kV
Rychnov n. KnČžnou. Z hlediska zásobování el. energií je situace pro Ĝešené území s ohledem na
blízkost napájecí transformovny výhodná. Rozvodný systém VN zásobující Ĝešené území je
provozován napČtím 35 kV odboþkami z vedení VN 362. V pĜípadČ mimoĜádné situace lze
zásobování el. energií zajistit z propojeného systému VN z vedení VN 460.
Stávající stav.
Zásobování pĜedmČtného území elektrickou energií je Ĝešeno systémem 35 kV z vedení
VN 362 s provozním napojením na transformovnu (TR) 110/35 kV Rychnov nad KnČžnou.
Provozovatelem energetického systému VN a NN je ýEZ Distribuce, a.s. DČþín. V souþasné dobČ
zajišĢuje zásobování Ĝešeného území el. energií 10 transformaþních stanic (TS) 35/0,4 kV s
celkovým instalovaným transformaþním výkonem 3040 kVA. Z uvedeného poþtu TS podílí se na
zásobování obyvatelstva a služeb 7 el. stanic transformaþním výkonem 2090 kVA. Podnikatelská
þinnost je reprezentována dvČma samostatnými odbČry (TS 745 a TS 833) a malou vodní
elektrárnou (TS 309) na vodním toku Orlice. PĜedmČtná elektrárna o výkonu 556 kVA
spolupracuje se systémem 35 kV. Roþní výroba elektrické energie dosahuje 1556 GWh. PĜehled
stávajících TS v obci Albrechtice n. Orlicí, vþetnČ místních názvĤ je uveden v následující tab.
Albrechtice nad Orlicí:
ýíslo
TS
133
134
309
519

Název

- U JZD
- Obec
- Elektrárna
- Domov dĤchodcĤ

Druh TS

Rok
výstavby

Majitel

zdČná
3sl.-bet.
zdČná
pĜíhradová

1966
1964
1950
2010

ýEZ
ýEZ
cizí
ýEZ
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745
781
833
844
924
945

- VýSL
- U bytovek VýSL
- Lipava
- U sokolovny
- U hĜbitova
- ŠtČpánovská

pĜíhradová
2sl.-bet.
pĜíhradová
pĜíhradová
2sl.-bet.
2sl.-bet.

1983
1985
1988
1989
1998
-

cizí
ýEZ
cizí
ýEZ
ýEZ
ýEZ

Rozvod systému VN v Ĝešeném území je proveden nadzemním vedením. Kabelový
rozvod systému VN není uplatnČn. Mimo zmínČná vedení VN 362 a VN 460, vþetnČ VN pĜípojek
k výše uvedeným transformaþním stanicím, prochází severovýchodním okrajem kat. území,
vedení VVN 2x110 kV (V 1195-6), TR Neznášov – TR Rychnov nad KnČžnou.
Rozvod systému NN
Systém nízkého napČtí je provozován normalizovanou soustavou 3+N, 50Hz, 230/400V,
TN-C, AC. Rozvod NN je proveden z þásti nadzemní sítí. VýraznČ je uplatnČna kabelizace
systému NN, pĜedevším u nové bytové výstavby. Technická úroveĖ nadzemní sítČ NN je v ĜadČ
lokalit, s ohledem na rozvoj obce, nevyhovující. Obec je plynofikována.
Posouzení stávajícího stavu
S ohledem na kapacitní možnosti stávajících TS, lze výkonové požadavky stávající
zástavby, vþetnČ podnikatelských aktivit zásobovaných ze systému NN, zajistit ze stávajících el.
stanic zvýšením transformaþního výkonu v TS. Dle poskytnutých údajĤ lze zvýšit instalovaný
transformaþní výkon o 1690 kVA. Souþasný el. pĜíkon obce nelze stanovit pro neposkytnutí
odbytových informací (max. zatížení trafostanic, výše prodané el. energie), provozovatelem
energetického systému. Souþasná koncepce zásobování systémem 35 kV zĤstane zachována.
Návrh rozvoje území
Návrh rozvoje Ĝešeného území je zamČĜen na posílení bytové výstavby v rozsahu 109
RD, obþanského vybavení a rozvoje podnikatelské sféry. NejvČtší rozvoj výstavby RD je
soustĜedČn v jihozápadní þásti obce v rozvojových lokalitách Z2, Z3 a Z4, celkem 96 RD.
Zbývajících 15 RD vyplĖuje proluky ve stávající zástavbČ. Z hlediska výhledové potĜeby elektrické
energie je rozhodující zpĤsob vytápČní. U nové výstavby pĜedpokládat minimální uplatnČní el.
vytápČní vzhledem k tomu, že v obci je proveden rozvod plynu. Zásobování navrhované výstavby
RD el. energií, vyžádá si zajištČní el. pĜíkonu ve výši cca 300 kW. S pĜihlédnutím k výkonové
rezervČ transformaþního výkonu ve stávajících TS (1690 kVA) nevyžaduje navrhovaný rozvoj obce
realizaci další el. stanice.
Vzhledem k tomu, že podstatná þást výstavby RD je soustĜedČna v rozvojových
lokalitách Z2, Z3, Z4 a rozvojovým prostorem prochází nadzemní vedení VN, je návrh zásobování
elektrickou energií zamČĜen na zajištČní zpĤsobu zásobování a rozvoji energetického systému,
pĜípadnČ na stanovení omezujících požadavkĤ vlivem dodržení ochranného pásma od
nadzemních vedení VN (zákon þ.458/2000 Sb, §46). Pro uvolnČní výše uvedených rozvojových
ploch k výstavbČ, navrhuje se nahradit stávající TS 133 a TS 844 kabelovými stanicemi (T1,T2),
vþetnČ kabelového vedení VN k výše uvedeným stanicím. Návrh zásobování el. energií
pĜedpokládá:
a - nahradit stávající zdČnou TS 133 (rok uvedení do provozu 1966), kabelovou el. stanicí T1
(35/0,4 kV - 630 kVA), zároveĖ nahradit stávající nadzemní vedení VN k TS133 kabelovým
vedením. Napojení na systém VN provést v prostoru ul. 1.máje.
b zrušit pĜíhradovou stanici TS 844 (rok uvedení do provozu 1989), vþetnČ nadzemní VN
pĜípojky, která omezuje rozvojovou plochu bytové výstavby a nahradit ji kabelovou stanicí T2
(35/0,4 kV - 630 kVA), vþetnČ kabelového napojení na systém VN. Napojení na systém VN, bude
navazovat na kabelový rozvod u nové el. stanice T1.
PĜesné situování navrhovaných stanic T1 a T2 v rozvojových plochách Z3 a Z4, bude
stanoveno v dalším stupni dokumentace.
Vzhledem k tomu, že navrhované zmČny rozvodného systému VN, jsou vyvolanou
investicí, bude provozovatel energetického systému ýEZ Distribuce a.s., postupovat pĜi
financování výše uvedených akcí v souladu se zákonem þ.458/2000, Sb, § 47.
Navrhovanou rozvojovou plochou Z1, prochází nadzemní vedení VN k TS 134.
V souladu se zákonem þ.458/2000 Sb., §46, musí navrhovaná výstavba dodržet ochranné pásmo
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od vedení VN. Zásobování rozvojových lokalit vyplĖujících proluky ve stávající zástavbČ (RD,
obþanské vybavení), elektrickou energií, bude Ĝešeno ze sítČ NN. PĜedpokladem je odpovídající
pĜenosová schopnost vedení NN.
Stávající podnikatelský odbČr, který je situován na západním okraji kat. území, je
stabilizován a zajištČn z vlastních stanic TS 745 a TS 833. Provoz MVE, která spolupracuje se
systémem 35 kV, je nemČnný a nevyžaduje další opatĜení v rámci rozvodného systému VN.
Výhledová reserva dalšího rozvoje obce R1 pro 50 RD, která není souþásti pĜedkládaného
územního plánu, vyžádá si pro zajištČní zásobování el. energií realizaci samostatné TS. Napojení
na systém VN bude Ĝešeno z nadzemního vedení VN 460.
Rozvod systému VN
Souþasný rozvodný systém VN, který je Ĝešen z podstatné þásti nadzemním vedením,
bude zachován. Navrhovaný rozvoj obce vyžádá si nahrazení dvou stanic s nadzemním pĜívodem
(TS 133, TS 844), kabelovými stanicemi, vþetnČ kabelového napojení na systém VN.
Rozvod systému NN
V souladu s požadavky provozní složky ýEZ Distribuce, a.s., budou pĜi realizaci nové
výstavby dodržovány následující pravidla:
- napojení nových ojedinČlých RD bude Ĝešeno ze stávající NN sítČ i za pĜedpokladu její úpravy.
- u nové soustĜedČné výstavby, bude rozvod sítČ NN Ĝešen zemním kabelovým vedením.
S ohledem na podstatnou kabelizaci souþasné sítČ NN, bude úþelné pĜi obnovČ systému se
strany provozovatele (ýEZ Distribuce, a.s.) dokonþit kabelizaci NN v celé síti obce. PĜi zpracování
projektové dokumentace u novČ budovaných lokalit, bude v otázce zásobování el. energií
rozhodujícím partnerem provozní složka provozovatele energetického systému, která stanoví
bližší podmínky pĜipojení, pĜípadnČ další upĜesĖující požadavky s ohledem na zmČny zpĤsobené
þasovým odstupem mezi tímto závČrem a vlastní realizací na výše uvedených lokalitách.
Ochranná pásma elektrizaþní soustavy
Dle zákona þ. 458/2000 Sb. s platností od 1. 1. 2001, § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, který
potvrzuje platnost dosavadních právních pĜedpisĤ urþujících ochranná pásma dle zákona þ.
79/1957 Sb. a zákona þ. 222/1994 Sb, §19 (s úþinností od 1. 1. 1995) jsou pro zaĜízení
v elektroenergetice platná následující ochranná pásma:
ZaĜízení

Dle zákona
þ. 79/1957

Dle zákona
þ. 222/1994

Dle zákona
þ.458/2000

nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV
15
12
12
nadzemní vedení do 35 kV- vodiþe bez izolace
10
7
7
podzemní kabelové vedení do 110 kV,vþ. mČĜící a
zabezpeþovací techniky
1
1
1
stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV
10
7
7
elektrické stanice
30
20
zdČné elektrické stanice s pĜevodem do 52 kV
2
Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiþe u nadzemních vedení na obČ strany.
Ochranné pásmo pro podzemní vedení elektrizaþní soustavy do 110 kV, vþetnČ vedení Ĝídící, mČĜicí a
zabezpeþovací techniky þiní 1 m po obou stranách krajního kabelu.

C.4.5. TELEKOMUNIKACE

Obec Albrechtice nad Orlicí je plnČ kabelizovaná, provozovatelem telefonní sítČ v obci je
Telefonica O2 a.s. ěešeným územím prochází telekomunikaþní vedení dálkových optických kabelĤ
(je chránČno ochranným pásmem). Žádná investice se v blízkém výhledu nepĜedpokládá.

C.4.6. RADIOKOMUNIKACE

V rámci návrhu územního plánu je respektován prĤbČh radioreleové trasy.

48

ÚZEMNÍ PLÁN ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

C.4.7. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Stávající stav
Obec je v souþasné dobČ z velké þásti plynofikována. Území obce Albrechtice n.O. je
zásobováno zemním plynem ze stávající STL distribuþní sítČ ve vlastnictví VýP Net, s.r.o.. Do
obce Albrechtice n.O. je zemní plyn zaveden pomocí STL pĜívodního plynovodu z TýništČ n.O.,
který je pĜiveden na hranici obce. Odtud je vybudována místní STL distribuþní síĢ, která pokrývá
velkou þást obce. K jednotlivým odbČratelĤm zemní plyn dodáván prostĜednictvím místní stávající
STL plynovodní sítČ s pĜípojkami o tlaku plynu 300 kPa, materiálového provedení z PE.
Návrh
U objektĤ, v rámci navržených rozvojových ploch pro bydlení a ploch obþanského vybavení
a výroby, se pĜedpokládá, že vytápČní a pĜíprava teplé vody bude pĜevážnČ zajištČno zemním
plynem. PĜevážnou vČtšinu navržených ploch pro bydlení (rodinné domy s pĜíslušenstvím) bude
možné napojit na stávající místní STL plynovodní síĢ a to buć prodloužením STL plynovodu nebo
vysazením tzv. „zahušĢujících“ STL pĜípojek plynu. PostupnČ se pĜedpokládá napojení i nČkterých
stávajících rodinných domĤ.
S ohledem na úsporné využívání tepelné energie pro vytápČní objektĤ, je nutno obvodové
stavební konstrukce jak navrhovaných, tak i stávajících objektĤ pĜi jejich rekonstrukci a
modernizaci navrhovat a realizovat podle požadavkĤ ýSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov.
Zákres plynovodních ĜadĤ je nutno chápat jako schematické vyjádĜení koncepce
plynofikace. Zakreslené trasy nemají žádný vztah k dotþeným pozemkovým parcelám. Vzhledem
k rozsahu navržených lokalit se doporuþuje, vždy po upĜesnČní rozsahu zástavby v jednotlivých
lokalitách, vypracování generelu pro rozšíĜení stávající plynovodní sítČ, který by stanovil veškerá
nutná opatĜení pro toto rozšíĜení a který musí být konzultován a odsouhlasen s VýP NET, s.r.o
Plynárenská zaĜízení musí vyhovovat pĜíslušným pĜedpisĤm, zejména zákonu þ.458/2000
Sb., ýSN EN 12 007 – 1,2,3,4 a ýSN 73 6005. Plynárenská zaĜízení jsou chránČna ochrannými
pásmy k zajištČní jejich bezpeþného a spolehlivého provozu. Ochranným pásmem se pro úþely
tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostĜední blízkosti plynárenského zaĜízení vymezený
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho pĤdorysu.
Celkové naplnČní území je možno teoreticky stanovit na :
3
3
Výstavba nových RD
…
cca 109 RD …
á 1,5 m /h = 163,5 m /h
3
3
Drobné podnikání
…
cca 3 provoz. …
á 3,5 m /h = 10,5 m /h
3
NárĤst spotĜeby plynu CELKEM
174 m /h
Ochranná pásma
Pro stávající plynárenská zaĜízení jsou v zákonČ þ. 458/2000 Sb. stanovena ochranná pásma,
která je nutné respektovat:
- u nízkotlakých a stĜedotlakých plynovodĤ a plynovodních pĜípojek v zastavČném území obce na
obČ stranČ od osy plynovodu
1m
- u ostatních plynovodĤ a plynovodních pĜípojek na obČ strany od osy plynovodu 4 m
- u technologických objektĤ na všechny strany od pĤdorysu
4m
- v lesních prĤsecích jsou provozovatelé pĜepravní sítČ nebo distribuþní soustavy povinni udržovat
2 m.
volný pruh pozemkĤ na obČ strany od osy plynovodu v šíĜce
Bezpeþnostní pásma:
Uvedený zákon kromČ ochranný pásem stanovuje pro plynárenská zaĜízení ještČ pásma
bezpeþnostní takto:
- odpaĜovací stanice zkapalnČných plynĤ
100 m
- regulaþní stanice vysokotlaké
10 m
- vysokotlaké plynovody do DN 100 mm
15 m
- vysokotlaké plynovody do DN 250 mm
20 m
- vysokotlaké plynovody nad DN 250 mm
40 m
Musí být respektována výše uvedená stávající plynárenská zaĜízení, která zasahují do navržených
rozvojových ploch.
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C.4.8. ODPADY
Koncepce odstraĖování odpadĤ v Ĝešeném území vychází ze stávajícího stavu. Nenavrhuje
se zásadní zmČna. Tuhý komunální odpad obyvatelĤ a drobných podnikatelĤ je v obci
zneškodĖován formou svozu popelnic (situovaných na soukromých pozemcích rodinných domĤ,
nebo na staveništích k tomu urþených). Likvidace odpadĤ probíhá v obci skládkováním. V obci je
provádČn separovaný sbČr prostĜednictvím sbČrných nádob na základní typy surovin (papír, sklo,
plasty, kovy, nebezp.odpad). Skládka na hranicích katastr.území mezi Albrechticemi a Novou Vsí
je navrženo používat skládku jako pĜekladištČ separovaného odpadu.
Je dĤležité též sledovat všechny producenty prĤmyslových odpadĤ, zda s nimi nakládají dle
zákona þ.185/2001 Sb., v platném znČní. Všechny pĜípadné, v budoucnu vzniklé tzv. þerné skládky
budou sanovány s ohledem na ochranu složek životního prostĜedí (pĜedevším ochranu vod)
v souladu se zásadami, stanovenými zákonem þ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkterých
dalších zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

C.5. ZDģVODNċNÍ KONCEPCE USPOěÁDÁNÍ KRAJINY
PĜírodní podmínky
UspoĜádání krajiny je ovlivnČno pĜírodními podmínkami. Ty jsou jedním z výchozích prvkĤ
pro koncepci uspoĜádání krajiny i pro urbanistické Ĝešení.
Klimatické podmínky
Klimaticky náleží pĜevážná þást Ĝešeného území do mírnČ teplé oblasti MT 11, která
jihozápadnČ pĜechází do teplé oblasti MT 2 charakterizující Polabí.
Klimatické charakteristiky:
MT 11
MT 2
____________________________________________________
40-50
50-60
poþet letních dnĤ
140-160
160-170
poþet dnĤ s prĤm.teplotou 100C a více
poþet mrazových dnĤ
110-130
100-110
0-40
30-40
poþet ledových dnĤ 3
-2--3
-2--3
prĤmČrná teplota v lednu
prĤmČrná teplota v þervenci
17-18
18-19
90-100
90-100
prĤmČrný poþet dnĤ se srážkami +1mm
srážkový úhrn za vegetaþní období
350-400
350-400
srážkový úhrn v zimním období
200-250
200-300
50-60
40-50
poþet dnĤ se snČhovou pokrývkou
Geomorfologické a geologické pomČry
Dle geomorfologického þlenČní (ZemČpisný lexikon ýR) náleží Ĝešené území do
subprovincie ýeské tabule, celku Orlická tabule, podcelku TĜebechovická tabule a okrsku
ChoceĖská tabule. Jedná se o plochou pahorkatinu s pleistocenními Ĝíþními terasami Spojené
Orlice na slínovcích, jílovcích a spongilitech stĜedního a svrchního turonu až coniaku, v nadmoĜské
výšce 247 - 290 m.
Zájmové území se nachází na východním okraji labské litofaciální oblasti þeské kĜídové
tabule. V témČĜ celém území tvoĜí podklad kvartéru sedimenty svrchní kĜídy. Jsou to povČtšinou
vápnité jílovce, Ĝidþeji slínovce bĜezenského souvrství ze staršího až stĜedního coniaku a
teplického souvrství mladšího turonu až coniaku. PonČkud pestĜejší je obraz kvartérních
sedimentĤ, tvoĜících povrch na vČtšinČ zájmového území a vytváĜejících krajinu. Místy jsou Ĝíþní
terasy pĜekryty spraší, v okolí TýništČ n.Orl. vátými písky, místy s výraznými pĜesypy. Souþasné
usazeniny reprezentují povodĖové hlíny na souþasných nivách a hnilokalové výplnČ opuštČných
meandrĤ Orlice. Na celém území naprosto pĜevládají akumulaþní tvary reliéfu, dominantním
morfogenetickým prvkem jsou Ĝíþní terasy Orlice. Pro mČlké údolí Orlice je typická znaþnČ široká
údolní niva s meandrujícím Ĝíþním tokem.
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Radonový index geologického podloží
Dle mapy radonového indexu geologického podloží se Ĝešené území nachází v nízké a
pĜechodné kategorii (na nehomogenních kvartérních sedimentech).
Ložiska nerostných surovin
V Ĝešeném území nejsou evidovány zvlášĢ chránČná ložisková území þi výhradní ložisko
nerostných surovin, ani není stanoven dobývací prostor.
Pedologie
V široké nivČ Orlice se vyskytují nivní pĤdy (BPEJ 56) a nivní pĤdy glejové (58) na nivních
uloženinách, stĜednČ tČžké, ojedinČle glejové pĤdy (67). MístnČ se vyskytují i nivní pĤdy na píscích
(21), které jsou velmi lehké a silnČ výsušné. Na ostatním území pĜevažují hnČdé pĤdy a drnové
pĤdy (21), rovnČž lehké a výsušné, dále hnČdé pĤdy a rendziny na zahlinČných písþitých
substrátech (22), lehþí, s pĜíznivČjším vláhovým režimem, a ménČ hnČdé pĤdy a drnové pĤdy
vČtšinou slabČ oglejené (51) na píscích, uložených na slínech a jílech (23). Na zvlnČném reliéfu
jsou zastoupeny zejména hnČdé pĤdy oglejené a oglejené pĤdy (51) na zahlinČných štČrkopíscích
a morénách, lehké až stĜednČ tČžké, náchylné k doþasnému zamokĜení.
Hydrologické pomČry
Území náleží do povodí Spojené Orlice (1-02-03-001). Po soutoku u Albrechtic n.O. má
Orlice prĤm.roþní prĤtok 18,7 m3 s pĜísluší jí povodí 1561,92 km2s prĤm. srážkou 829 mm. Také
silnČ inunduje. Kvalita vody má díky dobré samoþistící schopnosti tok.
Fytogeografie
Dle regionálnČ fytografického þlenČní ýSR (BÚ ýSAV) leží Ĝešené území v oblasti
mezofytika, zastoupené fytogeogrfickým okresem 61 - Dolní Poorliþí, i podokresy 61b - Týništský
úval a 61c - Chvojenská plošina. Dle rekonstrukþní geobotanické mapy (Mikyška 68) mají v
Ĝešeném území pĜirozené zastoupení luhy a olšiny svazu Alno-Padion v široké nivČ Orlice, na
které západnČ navazují rozsáhlé plochy borových doubrav svazu Pino-Quercetum. Na výše
položených plochách západnČ obce jsou klimatickými spoleþenstvy bikové buþiny sv.LuzuloFagion s ostrĤvky teplomilných dubohabrových hájĤ (Carpinion betuli). Zastoupen 2.(bukodubový),
okrajovČ 3.(dubobukový) vegetaþní stupČĖ. Území náleží do pĜírodní lesní oblasti 17.Polabí.
Ochrana vod
V obci nejsou žádné vČtší zdroje zneþištČní. Obec je napojena na kanalizaci zaústČnou na
ýOV v Týništi n.Orl.. V území, urþeném k zástavbČ, je tĜeba zabezpeþit, aby odtokové pomČry z
povrchu území zĤstaly stejné po výstavbČ jako byly pĜed ní, aby nedocházelo ke zhoršování
odtokových pomČrĤ v toku.
Ochrana ovzduší
V obci není žádný jednotlivý vČtší zdroj zneþištČní (prĤmyslový podnik apod.). Ovzduší je
však zneþišĢováno vytápČním neekologickými palivy - vČtšinou nekvalitním uhlím. ěešením je
návrh elektrického nebo plynového vytápČní v rod. domech a souvisejících investic.
Ochrana proti hluku
Zdroje hluku jsou pĜevážnČ liniového charakteru, jedná se o silnici I/11, silnice II/305 a dále
železniþní traĢ na jižním okraji katastrálního území. Stávající rekreaþní objekt u železniþního mostu
se nachází v ochranném pásmu železnice a proto je ponechán v rekreaþních plochách.
V obci není žádný vČtší zdroj hluku.
Koncepce Ĝešení krajiny
Území obce náleží dle nadĜazené dokumentace kraje do krajiny lesní a lesozemČdČlské.
Lesní krajina je zastoupena lesním komplexem západnČ od obce, který souvisle pokraþuje až do
Hradce Králové a navazuje na lesy Pardubického kraje. LesozemČdČlská krajina se nachází
v okolí ěeky Orlice, která vytváĜí na okraji obce výraznou širokou krajináĜsky hodnotnou nivu,
procházející územím ve smČru sever-jih na východním okraji. Niva Orlice je souþástí území Natura
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2000 – evropsky významné lokality EVL Orlice a Labe, a zároveĖ tvoĜí pĜírodní park Orlice, þímž je
dáno šetrné hospodaĜení v krajinČ, která tvoĜí významnou þást území obce.
Koncepce Ĝešení krajiny je založena na respektování chránČných území pĜírody dle
platných zákonĤ a ekologicky stabilních prvkĤ pĜírody. Na uplatnČní návrhu územního systému
ekologické stability (ÚSES) vþetnČ tzv. interakþních prvkĤ, který zde pĜedstavuje zahrnutí lesních
porostĤ, vodního toku a jeho nivy. Propojuje tak þásti pĜírody, které na sebe v širších vztazích
navazují - za hranicemi Ĝešeného území. Koncepce Ĝešení krajiny je na zemČdČlské pĤdČ ochrana
pĤdy a zástavby proti povodním: opatĜeními – protipovodĖovou hrází a obnovou vodní plochy
v jižním okraji území, v nivČ Ĝeky – revitalizace bývalých slepých ramen. Územní plán podporuje
obnovu slepých ramen v nivČ Orlice po celé délce toku územím a v lokalitČ v Mostech.
V území jsou vymezeny prvky systému ekologické stability nadregionálního, regionálního a
lokálního významu. Jsou to biocentra, biokoridory a interakþní prvky. Biocentra ÚSES jsou
zahrnuty do ploch funkþního využití – plochy pĜírodní – (NP). Biokoridory ÚSES, které jsou
vymezeny územním plánem, nemají stanoveny speciální plochy, jsou souþástí funkþního využití
ploch, na kterých jsou zakresleny. Po zpracování projektové dokumentace komplexní pozemkové
úpravy nebo projektu ÚSES, které dle parcel upĜesní prĤchod biokoridorĤ územím, budou
zaĜazeny do ploch s funkþním typem – plochy pĜírodní (NP).
Pro interakþní prvky ÚSES nejsou také stanoveny speciální plochy. Interakþní prvky jsou
souþástí tČch ploch, na kterých jsou v grafické þásti zakresleny plochy zemČdČlské – (NZ) a
plochy smíšené nezastavČného území – (NS). Podmínky pro jejich rozvoj jsou zajištČny v rámci
podmínek využití stanovených pro danou funkþní plochu. Interakþní prvky zahrnují doprovodné
porosty podél cest a komunikací a podél vodních tokĤ a vodních ploch.
Plochy smíšené nezastavČného území pĜírodní NSp jsou plochy s významnou pĜevládající
funkcí pĜírodní nad ostatními funkþními využitími. Jsou to mokĜady a rákosiny v blízkosti vodních
tokĤ a ploch, a plochy zarostlé rĤznovČkými porosty dĜevin.
Plochy smíšené nezastavČného území pĜírodní, zemČdČlské NSpz zaĜazují podíl pĜírodní
složky do zemČdČlsky využívaných ploch. Jsou to zatravnČné plochy niv okolo vodních tokĤ a
louky. Také obsahují drobné zemČdČlsky obdČlávané plochy zasazené do krajinné zelenČ a plochy
na okrajích zástavby vhodné vČtšinou k ekologickému þi extenzivnímu zpĤsobu hospodaĜení.
V menší míĜe jsou zastoupeny plochy zemČdČlské NZ jsou to pozemky intenzivnČ zemČdČlsky
využívané, jejichž pĜirozenou souþástí jsou remízky, meze, neobhospodaĜované ostrĤvky, solitérní
stromy a skupiny keĜĤ, polní cesty.
Velmi významnou složkou krajiny jsou vodní toky a plochy, které jsou vymezeny jako
plochy s funkþním využitím plochy vodní a vodohospodáĜské (W). Ochrana vodních ploch
prostĜednictvím územního plánu spoþívá ve stanovení podmínek pro jejich využívání a jejich
zahrnutím do systému ekologické stability. Vodní toky, jež jsou souþástí ÚSES jsou navrženy
k revitalizaci.
Velká þást území, která dotváĜí celkový obraz krajiny, tvoĜí lesní porost, který náleží do
ploch lesních (NL). PĜírodní složka krajiny je posílena propojením tČchto lesních porostĤ s
krajinnou zelení, luþní porosty a nivu vodního toku. Plochy lesní spolu s cestní sítí také
zatraktivĖují krajinu z hlediska rekreaþního využívání. ýást lesních ploch mezi sportovním areálem
a obcí je navržena zaĜadit jako plochy smíšené nezastavČného území rekreaþní a lesnické (NSrl)
vzhledem k rekreaþnímu využití tČchto ploch v návaznosti na pČší stezky.
Prostupnost krajiny je zajištČna ochranou stávající cestní sítČ a úþelových komunikací.
PĜípadný rozvoj cest je spjat se zpracováním komplexních pozemkových úprav. Navrženy jsou
cyklotrasy po stávajících komunikacích. KromČ významu pro dopravní obsluhu území a rekreaþní
využití mĤže být obnova cestní sítČ kombinována dle potĜeby s protierozními, nebo
protipovodĖovými opatĜeními a mĤže tak být zvýšena ochrana zemČdČlské pĤdy. Souþástí návrhu
cest bude také jejich ozelenČní doprovodnými porosty, které souþasnČ mohou plnit funkci
interakþních prvkĤ.
Protierozní opatĜení v území souvisí s šetrným hospodaĜením na zemČdČlské pĤdČ, které
zvýší ekologickou stabilitu v území ve vazbČ na hodnotnou þást krajiny – nivu Orlice. A doplnČním
rozptýlené a solitérní zelenČ v krajinČ.
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D. VYHODNOCENÍ VLIVģ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A
INFORMACE, JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO
K VYHODNOCENÍ VLIVģ NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
D.1. VYHODNOCENÍ VLIVģ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
Krajský úĜad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostĜedí a zemČdČlství (dále jen
krajský úĜad), jako pĜíslušný orgán dle § 22 zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní
prostĜedí a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o posuzování vlivĤ na životní
prostĜedí), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon EIA“), vydal v dubnu 2011 k návrhu
zadání územního plánu Albrechtice nad Orlicí (dále jen „ÚP Albrechtice nad Orlicí“) podle § 47
odst. 2 zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „stavební zákon“), stanovisko, že návrh ÚP Albrechtice nad
Orlicí není nutno posoudit z hlediska vlivĤ na životní prostĜedí podle § 10i zákona EIA.

D.2. VYHODNOCENÍ VLIVģ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000
V Ĝešeném území se nachází území zahrnuté do kategorií „Natura 2000“ dle zákona
þ.114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, v platném znČní.
Stanoviskem KrÚ Královéhradeckého kraje k návrhu zadání se vylouþil významný vliv ÚP
Albrechtice nad Olricí na evropsky významné lokality nebo ptaþí oblasti soustavy NATURA 2000.
Posouzení na lokality NATURA 2000 tedy nebylo zpracováno. V zadání bylo požadováno táboĜištČ
pro vodáky v území Natura 2000 a zároveĖ v PĜírodním parku Orlice, toto bylo na základČ
vyjádĜení obce vypuštČno. PĜeložka II/305 byla zaĜazena do rezervy.

D.3. VYHODNOCENÍ VLIVģ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ
ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVģ OBSAŽENÝCH
V ÚZEMNċ ANALYTICKÝCH PODKLADECH
ÚAP ORP Kostelec nad Orlicí (dále jen ÚAP) byly poĜízeny MČstským úĜadem Kostelec
nad Orlicí, odborem územního plánu-stavební úĜad a vyprojektovány v prosinci roku 2010. RURÚ
ÚAP obsahuje pĜehled sledovaných jevĤ, které jsou v dalších kapitolách ÚAP podrobnČ rozebrány.
Z vyjmenovaných sledovaných jevĤ v ÚAP dochází u poĜízeného ÚP Albrechtice nad Orlicí ke
stĜetu s jevem ochrana pĜírody a krajiny, s jevem ZPF (zabírání nových zastavitelných ploch
ZPF), s jevem veĜejná dopravní a technická infrastruktura (stĜet pĜeložky silnice II/305,
pĜeložka na lesních pozemcích, cyklostezka obecnČ s limity využití území, apod.). Lze konstatovat,
že v rámci koncepce ÚP Albrechtice nad Orlicí byly stĜety Ĝešeny jak v rámci obecných podmínek
využití území, tak v rámci podrobnČjších podmínek využití konkrétních zastavitelných ploch.

D.4. PěEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH
STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PěÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ
PĜedpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek v území
PĜedpokládané vlivy na výsledky analýzy slabých stránek území
PĜedpokládané vlivy na výsledky analýzy pĜíležitostí v území
PĜedpokládané vlivy na výsledky analýzy hrozeb v území
Z této SWOT analýzy lze konkrétnČ pro obec Albrechtice nad Orlicí poukázat u
sledovaného jevu vodní režim na silnou stránku množství vodních zdrojĤ, vodní toky. Slabou
stránkou jsou ohroženost obyvatel povodnČmi, snížení retenþní schopnosti krajiny a horší jakost
vody Orlice. PĜíležitostí jsou využití ploch pro rekreaþní úþely a cykloturstiku, podpora napojení na
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kanalizaci, využití Ĝeky pro vodáky, zahájení komplexních pozemkových úprav, správné
hospodaĜení v nivách Orlice.
Z dalšího vybraného jevu ZPF a PUPFL lze zmínit jako silnou stránku velký podíl lesních
pozemkĤ, slabou stránkou se jeví menší podíl zemČdČlské pĤdy. PĜíležitostí je druhovČ pestĜejší
výsadba, využití lesních cest pro cykloturistiku.
U jevu veĜejné dopravní a technické infrastruktury je silnou stránkou dobré dopravní
spojení na okolní regiony, systém integrované dopravy, plynofikace, kanalizace s napojením ýOV.
Slabou stránkou jsou dopravní závady, v obci pak prĤtah II/305. PĜíležitostí jsou dobré dopravní
napojitelnost, rozvoj kanalizace. Plochy pro parkování budou realizovány v rámci jednotlivých
funkþních ploch v dostateþném množství. Špatný technický stav silnic III.tĜ. lze Ĝešit opravou.
Návrh nových trafostanic je spojen s kabelizací rozvodĤ NN po území obce a plynofikace nových
lokalit zástavby.
U jevu sociodemografické podmínky je silnou stránkou celková stabilizace a nárĤst
poþtu obyvatel. Slabou stránkou nízká vzdČlanostní úroveĖ. PĜíležitostí je vytváĜení podmínek pro
bydlení, kvalitní životní prostĜedí a naopak hrozbou malé množství pracovních pĜíležitostí,
zvyšování poþtu obyvatel nad 65let. Jsou navrhovány nové plochy pro bydlení, kde regulativy
umožĖují drobné podnikání.
U jevu bydlení je silnou stránkou výstavba rodinných domĤ a nízký poþet neobydlených
bytĤ. Nové plochy pro výstavbu rodinných domĤ byly územním plánem vymezeny na místech
navazujících na zastavČné území. Obþanská vybavenost je posílena o novČ navrhované plochy
v centru obce.
U jevu rekreace jsou silné stránky pĜírodní prostĜedí, podmínky pro cykloturistiku, slabou
stránkou malá nabídka ubytovacích zaĜízení a sportovní a rekreaþní infrastruktura. PĜíležitostí je
lepší využití rekreaþního potenciálu území. V obci je navrženo rozšíĜení sportovního areálu a
v rámci ploch pro bydlení plochy pro rekreaci.
U jevu hospodáĜské podmínky se silnou stránkou jeví poloha sídla a dopravní
dostupnost, nízká míra nezamČstnanosti, poloha pro lesnictví a slabou stránkou vysoká vyjížćka
za prací, nižší vzdČlanostní potenciál. Možností jsou podpora malého a stĜedního podnikání,
podpora cestovního ruchu, hrozbou je odliv pracovních sil s vyšším vzdČláním. Pro drobné
podnikání je v rámci územního plánu umožnČno v rámci stávajících ploch, nové plochy jsou
navrženy pro lesní výrobu.
PĜi návrhu územního plánu bylo využito všech silných stránek tak, aby se zatraktivnily a
ještČ více pĜispČly ke kvalitnímu životnímu prostoru.

D.5. VYHODNOCENÍ PěÍNOSU ÚZEMNÍHO
PRIORIT
ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ,
JEŽ
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE

PLÁNU
BYLY

K NAPLNċNÍ
SCHVÁLENY

Zásady územního rozvoje (dále jen ZÚR) Královéhradeckého kraje byly vydány na
zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 8.9.2011 s nabytím úþinnosti 16.11.2011.
Územní plán je Ĝešen v souladu s cíli územního plánování. Ty jsou specifikovány zákonem
þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (Stavební zákon), v þásti tĜetí, Hlava I, §
18. Územní plán vytváĜí pĜedpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Územní plánování
ve veĜejném zájmu chrání a rozvíjí pĜírodní, kulturní a civilizaþní hodnoty území, vþetnČ
urbanistického, architektonického a archeologického dČdictví. Za úþelem splnČní tČchto úkolĤ,
které vytváĜejí spoleþný komplex hodnotových kritérií, je jim vČnována speciální pozornost
v textové i grafické þásti dokumentace. V souladu s tČmito požadavky je stanovena koncepce
zastavČného území, zastavitelných a pĜestavbových ploch, koncepce obþanské infrastruktury i
krajinného prostĜedí obce (viz.A1).
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D.6. VYHODNOCENÍ VLIVģ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
D.6.1. Vyhodnocení vlivĤ územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro pĜíznivé
životní prostĜedí, pro hospodáĜský rozvoj a pro soudržnost spoleþenství obyvatel území
Cílem návrhu územního plánu je vytvoĜení podmínek pro vyvážený vývoj území s dĤrazem
na podporu hospodáĜského rozvoje pĜi zachování a obnovČ pĜírodních hodnot. To vše by mČlo
pĜispČt ke zdravému a dĤstojnému životu obyvatel obce s nabídkou aktivit pro její kulturní,
spoleþenské a sportovní vyžití.
Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který souþasným i budoucím generacím
zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potĜeby a pĜitom nesnižuje rozmanitost
pĜírody a zachovává pĜirozené funkce ekosystémĤ. Vyhodnocení hlediska vyhodnocení
jednotlivých pilíĜĤ:
Environmentální pilíĜ
Z environmentálního hlediska se obec nachází v pĜíznivé lokalitČ, a to pĜedevším v oblasti,
ve kterých pĜevažují lesní plochy a nacházejí se v chránČných územích. Územním plánem jsou
respektovány pĜírodní i krajinné hodnoty, vþetnČ EVL, pĜírodního parku a dalších chránČných
prvkĤ. Respektovány a plošnČ upĜesnČny byly prvky systému ekologické stability, které mají v
Ĝešeném území nadregionální, regionální a lokální charakter. V krajinČ vytvoĜená síĢ systému
ekologické stability umožní propojení kvalitních pĜírodních segmentĤ. Pro ochranu tČchto prvkĤ
stanovil územní plán funkþní zóny - Plochy pĜírodní a Plochy smíšené nezastavČného území.
ÚSES je v územním plánu doplnČn rovnČž interakþními prvky.
Významným pĜíspČvkem ke zlepšení kvality povrchových vod a zlepšení hospodaĜení
s dešĢovými vodami je koncepþního Ĝešení odkanalizování obce a þištČní odpadních vod.
Sociální pilíĜ
Poþet obyvatelstva je zde dlouhodobČ pomČrnČ stabilní, aktuálnČ vykazuje pĜírĤstkový
trend. Jako vcelku pĜíznivou lze hodnotit i vČkovou strukturu (pĜedproduktivní složka populace
pĜevažuje nad poproduktivní), prĤmČrný vČk obyvatel se pohybuje mezi 39 a 40 roky. V obci jsou
po socio-demografické stránce vytvoĜeny pĜedpoklady pro další rozvoj sociální i úzce související
hospodáĜské sféry – stanovení polyfunkþního využívání území. PĜírodnČ kvalitní zázemí zejména
rekreaþní využití krajiny, které je v ÚP podpoĜeno napĜ. návrhem cyklostezky a rezervou pro
pĜeložku II/305.
HospodáĜský rozvoj - ekonomický pilíĜ
Územním plánem jsou plochy stabilizovány. Rozvoj obþanského vybavení a výrobních
aktivit drobného charakteru je umožnČno v rámci pĜípustného a podmínČnČ pĜípustného využití
ploch bydlení venkovského charakteru, kde byly tyto funkce vždy integrovány (polyfunkþní
využívání území). Kvalitní technická a dopravní infrastruktura pĜedstavují jednu ze základních
podmínek nejen pro další hospodáĜský rozvoj, ale i pro stabilitu pĜedchozích dvou pilíĜĤ. Návrhy
konkrétních opatĜení v dopravČ a technické infrastruktuĜe byly již popsány u environmentálního
pilíĜe i v pĜíslušných kapitolách územního plánu.
D.6.2. Shrnutí pĜínosu zásad územního plánu k vytváĜení podmínek pro pĜedcházení
zjištČným rizikĤm ovlivĖujících potĜeby života souþasné generace obyvatel Ĝešeného území
a pĜedpokládaným ohrožení podmínek života generací budoucích
Na základČ výsledkĤ analýzy rizik ovlivĖujících život obyvatel v Ĝešeném území lze
konstatovat, že budou-li uþinČna opatĜení pro odstranČní základních faktorĤ ohrožení souþasnosti,
návrh územního plánu nevytváĜí podmínky, které by pĜinášely nová rizika souþasné generace þi
generacím budoucím. ÚP je naopak koncipován tak, aby jeho naplnČním došlo k eliminaci
stávajících rizikových faktorĤ, mezi nČž patĜí napĜ.:
1) vedení silnice II/305 zastavČným územím obce - navržené rezervy pĜeložky II/305, dále
navržená pĜeložka III/3051 na západČ území lesním porostem, navržená cyklostezka a pČší trasy
2) existence záplavového území Orlice - jeho existence je v ÚP zohlednČna návrhem
protierozních a protipovodĖových opatĜení a nevymezováním zastavitelných ploch v území
ohroženém záplavami (protipovodĖová ochrana PPO4 nadmístního významu)
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3) návrhem ploch veĜejných prostranství, ploch veĜejné zelenČ, vymezením interakþních
prvkĤ a systému ekologické stability pĜispívá k vytvoĜení kvalitního pĜírodního zázemí pro bydlení.
4) rozvoj obþanského vybavení – rozvoj sportovních ploch u stávajícího sportovního areálu,
zkvalitnČní veĜejných prostranství v centrální þásti obce, u školy a u kostela a v rámci návrhu
nových ploch zástavby, vþetnČ zelenČ a vodních ploch pĜispČje k vytvoĜení kvalitního prostoru pro
optimální rozvoj obce, vþetnČ ploch obþanského vybavení.

E. VYHODNOCENÍ PěEDPOKLÁDANÝCH DģSLEDKģ NAVRHOVANÉHO
ěEŠENÍ NA ZEMċDċLSKÝ PģDNÍ FOND A POZEMKY URýENÉ
K PLNċNÍ FUNKCE LESA
E.1. ZEMċDċLSKÝ PģDNÍ FOND
Hranice zastavČného území
ZastavČné území je v územním plánu vymezeno k datu 1. 11. 2011. Hranice zastavČného
území je patrná z grafické þásti dokumentace (Výkres základního þlenČní území, Hlavní výkres).
Struktura využití zemČdČlských pozemkĤ
ZemČdČlský pĤdní fond je v Ĝešeném území zastoupen celkem na 136,3 ha, což
pĜedstavuje 26% celkové plochy katastru Albrechtice nad Orlicí ( 523 ha). Z toho je orná pĤda
zastoupena 85,3 ha, trvalé travní porosty 35 ha a zahrady 16 ha.
Územní plán Albrechtice nad Orlicí zpracovává potĜeby rozvoje obce Albrechtice nad Orlicí.
Souþástí návrhu územnČ plánovací dokumentace, podle Zákona o ochranČ zemČdČlského
pĤdního fondu (þ. 334/92 Sb., §5), je vyhodnocení pĜedpokládaných dĤsledkĤ navrhovaného
urbanistického Ĝešení na zemČdČlský pĤdní fond. PĜíloha ZPF k územnČ plánovací dokumentaci
pĜedkládá vyhodnocení pĜedpokládaného odnČtí pĤdy ze zemČdČlského pĤdního fondu (v souladu
s §9, Zák. þ.334/92 Sb.) a doplĖuje údaji dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostĜedí
OOLP/1067/96 (1996). ýásti pĜílohy ZPF: výkresová, tabelární, textová.
Výkresová þást obsahuje údaje o bonitaci pĤd v celém zájmovém území se zákresem do
mapy. Plochy pro ÚSES jsou upraveny podle aktualizace systémĤ ekologické stability, zpracované
pro Královéhradecký kraj. Tabelární þást zpracovává údaje evidence nemovitostí o pozemcích na
navrhovaných lokalitách (výmČry, kultury), podává souhrnný pĜehled o struktuĜe pĤdního fondu
podle lokalit a þíselnČ vyhodnocuje pĜedpokládané dĤsledky navrhovaného Ĝešení na ZPF.
(pedologie viz.C.5). Textová þást podává charakteristiku zájmového území, pĜedevším pĤdního
pokryvu. V závČru komplexnČ vyhodnocuje pĜedpokládané dĤsledky navrhovaného Ĝešení na
pĤdní fond.
Po projednání bylo zvČtšena plocha LBC1. NovČ byla navržena plocha LBC4, která
nahradila a zvČtšila plochu K1, tím byla plocha K1 vypuštČna a zároveĖ byly plochy pĜeþíslovány.
Lokalita Z17 - pĜeložka silnice II/305 byla zaĜazena do ploch rezerv jako R3. Jako plocha
Z17 je novČ navržena plocha obþanského vybavení - veĜejná infrastruktura.
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Plocha vodní

K1

V

5.58.00

I

0,20
K2

ZalesnČní
Celkem

0,60
0,80

IV

5.21.10

Trv.trav.
porost
Trv.trav.
porost
Ostatní
plocha
Orná
pĤda

Celkem

5.67.01

Druh
pozemku

Celková
výmČra
lokality
(ha)

TĜída
ochrany

Návrh funkþního
využití lokality

VýmČra zemČdČlské pĤdy v lokalitČ podle kultury
(ha)
VýmČra
Z toho
nezemČv území
dČlských
Zasta Neza- pozemkĤ
-vČné stav.
BPEJ

ýíslo lokality

PĜehled pĜedpokládaného odnČtí pĤdního fondu – plochy zmČn v krajinČ:

0,09
0,09
-

-

0,18

0,02

0,60
0,78

-

0,60
0,78

0,02

Prvky ÚSES:
Územním plánem jsou pĜevzaty prvky systému ekologické stability, které jsou v Ĝešeném
území nadregionálního, regionálního a lokálního charakteru. NRBK, RBC, LBK a LBC jsou
situována buć v území s výrazným pĜírodním charakterem, kde se nepĜedpokládá jakýkoliv zásah
nebo se nacházejí na lesích pozemcích. Lokální biocentrum je v Ĝešeném území veden u
vodoteþe, kde se bude patrnČ jednat pouze o zcela minimální zábory a to pouze pro doplnČní
bĜehové zelenČ. ZatravnČní zábor ZPF nepĜedstavuje.
PĜehled lokálních prvkĤ ÚSES:

Prvek
ÚSES

LBC1

Název

Lokální biocentrum
Slepé rameno

Celková
výmČra
(ha)

5,41

ZemČdČlská pĤda
Celková
výmČra
(ha)

3,30

BPEJ

TĜída
ochrany

Rozloha
(ha)

5.58.00

I

1,42

3.56.00

I

0,60

3.58.00

II

1,27

3.68.41
LBC2

Lokální biocentrum
Soutok

2,00

LBC3

Lokální biocentrum
Kopanina

4,50

LBC4

LBK1

Lokální biocentrum
Obnova Ĝíþního ramene
Lokální biokoridor
Kopanina
Celkem

7,79

1,46

7,63

4,16
23,86

12,39
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Poznámka

Trvalý
travní
porost,
Orná pĤda

0,01

5.58.00

I

1,46

-

-

-

5.58.00

I

3,76

5.22.12

IV

1,65

5.67.01

V

2,38

-

-

12,39

Trvalý
travní
porost
Lesní
pozemek

Orná pĤda

Lesní
pozemek
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Rozložení ploch dle druhu zastavČní:
plochy zastavitelné Z1-Z23 - zemČdČlská pĤda
- zemČdČlská pĤda
plochy pĜestavbové P1
plochy zmČn v krajinČ K1,K2 - zemČdČlská pĤda
zemČdČlská pĤda celkem

12,99 ha
0,00 ha
0,78 ha
13,77 ha

Struktura ZPF na navržených lokalitách v návrhovém období - plochy zastavitelné:
- 12,20 ha ( 93,92 % )
orná pĤda
trvalý travní porost
- 0,64 ha ( 4,93 % )
zahrada
- 0,15 ha ( 1,15 % )
ZPF celkem
- 12,99 ha ( 100, 00 % )
Zastoupení pĤdy podle stupĖĤ ochrany ZPF na navržených lokalitách - plochy zastavitelné:
- 0,13 ha ( 1,00 % )
I. stupeĖ ( BPEJ – 35600, 55800 )
- 0,13 ha ( 1,00 % )
II. stupeĖ ( BPEJ – 35800)
- 1,35 ha ( 10,39 % )
IV. stupeĖ ( BPEJ – 32110)
V. stupeĖ ( BPEJ – 36841, 52112, 52152, 56701) - 11,38 ha ( 87,61 % )
Celkem
- 12,99 ha ( 100, 00 % )
Nové funkþní využití ploch ZPF na navržených lokalitách - plochy zastavitelné:
plochy bydlení
- 11,65 ha ( 89,68 % )
plochy obþanské vybavenosti
- 0,13 ha ( 1,00 % )
plochy veĜejných prostranství a zeleĖ - 0,45 ha ( 3,47 % )
plochy výroby a skladování
- 0,16 ha ( 1,23 % )
- 0,60 ha ( 4,62 % )
plochy dopravy -silniþní
Navržené plochy celkem
- 12,99 ha ( 100, 00 % )
Ochrana ploch ZPF pro navrhované objekty lokálního ÚSES:
Struktura ZPF:
orná pĤda a trvalý trav porost - 12,39 ha
Pozemkové úpravy
V Ĝešeném území nebyly pozemkové úpravy realizovány ani zapoþaty.
Investice do pĤdy
ZemČdČlské pozemky v Ĝešeném území jsou lokálnČ meliorovány a jejich rozsah je malý.
OdvodĖovací systémy byly realizovány zejména v souvislosti s kolektivizací zemČdČlství a
zamokĜenými pozemky. Jejich rozsah je patrný z grafické þásti odĤvodnČní územního plánu
(koordinaþního výkresu).
ZemČdČlské úþelové komunikace
Systém zemČdČlských úþelových komunikací není návrhem územního plánu dotþen.
ZemČdČlská prvovýroba
V Ĝešeném území je stávající malý areál zemČdČlské výroby, nepĤsobí zde žádní
významnČjší soukromí zemČdČlci.
OpatĜení k zajištČní ekologické stability
Územním plánem jsou vymezeny prvky systému ekologické stability, které jsou v Ĝešeném
území zastoupeny prvky nadregionálního, regionálního i lokálního charakteru. Interakþní prvky,
zejména liniového charakteru ve formČ stromoĜadí, bĜehové zelenČ, apod. umístČné v okrajových
plochách komunikací a vodoteþí pĜestavují minimální zásah do organizace zemČdČlského pĤdního
fondu.
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E.2. POZEMKY URýENÉ K PLNċNÍ FUNKCE LESA
Zájmové území náleží do pĜírodní lesní oblasti 17.Polabí, (podoblast a/úvaly pĜi Orlici,
b/okrajová pásma). Kulturní krajina potlaþila bohatou kvČtenu této oblasti, takže zbytky pĤvodních
spoleþenstev jsou chránČny v rezervacích. Pro dubový lesní vegetaþní stupeĖ (dle Lesprojektu)
jsou významná lužní spoleþenstva, regulací Ĝek však dochází ke zmČnČ fytocenóz od mČkkých
luhĤ k tvrdým luhĤm až habrovým doubravám. Z celkové plochy katastrálního území, které je 523
ha, pĜipadá na PUPFL 335 ha.
V souþasné dĜevinné skladbČ pĜevládá borovice a dub, které jsou i pĜirozenými dĜevinami,
a umČle rozšíĜený smrk, pĜevládajícím porostním typem porosty borové, ohrožené emisemi.
Dubové porosty jsou zastoupeny pĜevážnČ v lužních hospodáĜských souborech a na bohatých
stanovištích, dub je postihován tracheomykózou a periodicky obaleþem dubovým. Smrkové
porosty, vČtšinou poškozené emisemi (pásmo ohrožení emisemi C) mají tČžištČ v bohatších
souborech, ménČ na šterkopíscích, kde tvoĜí i spodní patro pod borovicí. Ostatní listnaté porosty
mají ve vČtšinČ hospodáĜských souborĤ zastoupení pod 5%.
Do Ĝešného území zasahuje genová základna pro dub a borovici (GZ 105), která se skládá
z více þástí, do zájmového území zasahuje okrajovČ. V této rozsáhlé GZ (1 854 ha) jsou hlavními
dĜevinami BO, DB, ale i Ĝada dalších - BK, HB, LP, Mě, MD, rovnČž nevhodné SM, VJ, DBþ.
Podél Ĝeky Orlice se nachází doprovodná zeleĖ, na východČ podél potoka je stromová alej.
Je navrženo ozelenČní místních komunikací.
Lesy v k.ú. po majetkoprávní stránce v souþasné dobČ patĜí MČstĤm a obcím, Lesnímu
družstvu Vysoké Chvojno a menší þást LesĤm ýeské republiky a dalším.
Dle zákona o lesích þ. 289/1995 Sb., v platném znČní, v plochách, které zasahují k hranici
lesa, nesmČjí být stavby umísĢovány do pásma 50 metrĤ od hranice lesa. Lokality þ.Z6, Z8, Z9,
Z12, Z20, Z21 se nacházejí v ochranném pásmu lesa, stavby budou umístČny min.20m od hranice
lesního pozemku, zástavba v tomto pásmu musí být projednána s dotþeným orgánem státní
správy.
Lokality þ. Z12 – rozšíĜení sportovního areálu a Z15 – pĜeložka III/3051 byly zahrnuté
v platné ÚPD. Lokalita Z13 ve stĜedu obce u sportovištČ je navržena jako rekreaþní a pro zeleĖ,
lokalita Z21 je urþena pro potĜeby lesní výroby a její zázemí.
Lokalita þ. K3 je navržena k zalesnČní, v platné ÚPD byla navržena na plochu výroby.
PĜehled pĜedpokládaného záboru pozemkĤ urþených k plnČní funkcí lesa, všechny
pozemky kú. Albrechtice nad Orlicí:
Návrh funkþního využití
ýíslo
lokality lokality

Celková
výmČra
(ha)

ýíslo
parc.

VýmČra
Druh
lesního
pozemku pozemk
u (ha)

261/4,
261/1

Lesní
pozemek

0,91

261/3

Ostatní
plocha

-

Plochy obþanského
vybavení-sportovní a
tČlovýchovná zaĜízení
- rozšíĜení sportovního
areálu

0,97

Z13

Plochy veĜejných
prostranství – zeleĖ
- zeleĖ a rekreace

0,15

127/2

Lesní
pozemek

0,15

Z15

Plochy dopravní
infrastruktury-silniþní
- pĜeložka III/3051

0,21

262,
243,
261/1,
261/4

Lesní
pozemek

0,21

259/2,
Lesní
259/16,
pozemek
259/18

0,97

Z12

Z21

Plochy výroby a skladování
– drobná výroba
0,97
- lesní výroba a techn.
zázemí
Celkem
2,30

2,24
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Zábor

Trvalý

Trvalý

Vlastník
Obec
Albrechtice
n.O.
Obec
Albrechtice
n.O.
Obec
Albrechtice
n.O.

Trvalý

Více
vlastníkĤ

Trvalý

Více
vlastníkĤ
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Rekreaþní les:
ýást lesního pozemku parc.þ.246 a 247/1 mezi sportovním areálem a zastavČnou þástí obce je
navržena do plochy smíšené nezastavČného území – NSrl, kde jsou tyto funkce:
r – rekreaþní – rekreace nepobytová se používá, pokud nebyla plocha samostatnČ vymezena jako
typ plochy; uplatĖuje se zejména v územích sloužících pro pČší turistiku, cyklistiku apod.;
l – lesnická – v území je zastoupena mezi jinými funkce lesní prvovýroby; nejedná se o intenzivní
formy; v tČchto územích plní lesnictví þasto i mimoprodukþní funkce; napĜ. lesy rekreaþní

F. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODģVODNċNÍ
Rozhodnutí jsou doplnČna poĜizovatelem.

G. VYHODNOCENÍ PěIPOMÍNEK
PĜipomínky jsou doplnČny poĜizovatelem.

H. ÚDAJE O POýTU LISTģ ODģVODNċNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A
VÝKRESģ GRAFICKÉ ýÁSTI
Poþet stran a výkresĤ:
- poþet stran textové þásti : 25 - 60
- poþet výkresĤ grafické þásti : 3
Obsah grafické þásti odĤvodnČní územního plánu:
II.1 Koordinaþní výkres 1 : 5 000
II.2 Výkres širších vztahĤ 1 : 100 000
II.3 Výkres pĜedpokládaných záborĤ ZPF a PUPFL 1 : 5 000
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