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Změna č,1 ÚP Vítkovice -StanoviskoSEA

Stručný popis koncepce:
Změntt

č. lÚP Vítkovicc doplňtl'c tluprawtic sclir,álcný Úzcmni plán Vítkovicc v Krkonošíclr

(dálc .jcn platný Ún;.

změny v plochách s novÝm způsobem využtípodle změny č. l
Zmčna č. l ÚP Vítkovicc rcspcktr,rlc v platnórn ÚP nastavcnou r,nlraŇtickou koncepci. ktcrou
v území.upi,esňLrje .ji ve vyLžitíploclr s rclzdílným způsobem využiti
ji
a případně
doplňuje o ntlr,,ó Áněry.
cloplňLrje o aktirální stav

Vvrnezcní stabilizovanÝc[r ploch. rcsp. ;zapracování znčn oproti rllatŇmu ÚP (rcalizacc
v zastavite lrrÝclr plochách):
-stabilizovanó plochy SVv rámci ploclr Z8*, Z8,Zl|)',Zll,Zl3,Zl4 (část), Z90*,Z92*.
- stabilizované ploclry OVM v rámci ploclr Z8 I. Z98*, Z99*, ZI00*, ZIOř (část),
stabilizovanó plochy DSP v rirmci ploch Z58, Z78.
- stabilizovaná plocha TI v ránrci plochy Z5I,
- stabilizovaná plocha SV na p, p. č. ]62 z důvodu rvedení ÚP Oo souladu s úrdaji katastrtt
ncnrovitostí (dále jcn KN).

Vymezení stabilizovaných rlloch. resp. zapracování zněn oproti

platnémr_r

v plochách přestaveb):

-

ÚP

(realizace

stabilizovaná plocha VE v ránrci plochy P9 (v platném ÚP vedena v plochách technické

infrastruktury),

stabilizovaná
- stabilizovaná
- stabilizovaná
* stabilizované

plocha DSP vrámci plochy P15,
plocha DL v rárnci plochy P7,
plocha TO v rámci plochy P1l,
plochy ZY v rámci ploch Pl. Pl2, P13.

Stanovení ploclr. rnčených k zastavěni rožrodrrutínl či soulrlasenr. které rrabvlv prár,rrí nroci.
avšak příslušnéstavbv či využití neisou closud zapsárry v KN:
-plochy Z5b (SV), Z12 (SV| P2 (SV), Z11 (OVM).
zastavite lnÝc lr

přchodnocení ieiiclr wmczení. a to - ploch smíšcnÝch obvtnÝch venkovskÝch (SV):
plocha Z5zt (část) - s nárahem na zaíazení do ploch zemědělských (NZ),

-

plocha

Zl4 (zbyá

část po r,lanezení stabi]izované ploclry SV)

-

z dťvodr"r

s rráwhem na zaíazeni

clo ploclr zerněclě|ských (NZ),
- plocha Z16 - s nálthem na zaía7Énido ploch zernědělských (NZ),
- plocha Z24 (část) - s náwhem na zaiazeni do ploch zenrědělských (NZ).

h

nloch nebo ieiich

změnv zpusobu wužití:

-plocha Z5c - zploch zelcnč na veřcjných prostranstvích (ZV) do ploch smíšen}ch obytných
venkovských (SV) pod omačenímZl-Z|0,
-plocha Z4I - z ploch občanského lybavení tčlovýchova a spot1 (OS) do ploch občanskóho
vybaveni smíšených (OVM) pod omačením ZI-ZI3 (OVM),
-plocha a9 -zploch občanskéhovybavení srníšenYch(OVM) doploclr srníšenýchobytných
venkovských (SV) pod omačenímZI-Z2 (SV).
Vlpuštčníplochv přestavby vyrnezené v platnóm ÚP zdťrvodu náwhu zněnv zpťlsobu l^rržití:
- plocha P5 - z ploch občanskóho r,ybavení (O\rM) do ploc|r smíšenYch obytných
venkovskýclr pod omačcnímZl-Pl (SV).
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6/47rl)a)_I

Změna č, 1 ÚP Vítkovice -Stanovisko SEA

Vvrrtz-ení novlzclr zastavitelných ploclr srrríšenÝc|r ob]rtrlýclr - venkovskýclr (SV):
- plochy pocl oamčelirn 7,1-Z3, ZI-ZB, Zllzt, Zllb.7,1lc, a to z dťtvoclu poclpory bycllcní
trvalého charal<tertt,
plochy pod ozračeIim Z|-Zl,Z|-Z4.ZI-Z6,Zl-Z7,a to zdťrvodu potřeby utnístění stavetl
vecllejších se stavbatni hlarnríIrri urnístěnýrrri na solsedníc[r pozenr,cích,
- plocha pocl omačenírrl Z|-Z5.a to z clťtvoclu Lrrnístčnístavby rekreačnílrocharakteru (roclirrná
rekreace).

Vvrrrezení novÝclr zrstavitelnýcl-r plocl-r občanského wbavení - srr,úšenÝcli (OVM):
- plocl'a pod ozračenínZ|-Zl9, a to z clťrvodu rozšíř,er-rístabilizovarré plocliy OVM pro írčely
veřejné inliastrrrktu,y (HS - lrorská slržba).

Vranczcní novó zastavitclnó ploclrv wrobv a skladovárrí wroba elcktrickó cncrgic (VE):
-ploclra podomačením Zl-Zlll, ato zdťrr,,odtr rozšíř,cníplochy pro př,emístění strojor,ny MVE.
Vvmezení nové zastavitelrré plochv dopravní inli,astrLktrrrv - parkoviště (DSP):
- plochy pocl omačenin ZI-Z|4 aZl-Z20, a to z důvodu rodření nrožrostíparkování s cílenr
otnezení clopravy do vyššíchpoloh obce, zvýšeníbeizpečnosti obyvatel i návštěr,nikťr území
obce a zkvalitrťníjejího ávotriího prostřeclí.
Vyrnezcní novÝch zastavitclrrÝch ploch technickó inli,astrukturv -technická in]i,astruktr"u,a (Tl)
a - odpadové lrospodářswí (TO):
- ploclra TI s omačenímZl-Zl5 pro účclyrodíř,ení stabilizovaného areálLr TI
- plochy TO s omačenim 2I-216pro rodření konrpostárny aZI-ZI7 pro technické zázemí
obce, vše s cílern naplnění potřeb v oblasti veřejné inlřastruktury.

Stanovení podmínek pro využtíploch s roidílným způsobem využtí
podmínky
wl}^ti ploch s růzýrn,způsobern \yužiti jsou uvederry ve qyrrokové části zrněrry č.
1 UP Vitkovice, oproti platnénru UP se podstaťně nemění.
V případě ploch OVM se uvádí vylirnka pro ýškovou regulaci stabilizované plochy ,,Starý
tllýt" v úrolrri nrax. l3,5 m.
Průběh posuzování:
|,Iávrh zadúní

Krajský ťř,ad Libereckého kraje, odbor životrrího prostředí a zeměděLství (dále jen krajský
ťřad), jako příslušný uřad obdržel dnc 4, 6. 2018 v sotrladu s ust. § 55 odst. I zákona
č. 18312006 Sb., o ťrzemnímplánování a stavebním řádu, vc mění pozdějších předpisů (dále
.jcn stavebni zÁkon), s odkazcm na § 47 stavebnílro Ákon4 žÁdost o r,yclání stanoviska
ke Zprávě o,uplatňování Územního plántr Vítkovico v Krkonošícha z ní plynoucímu obsahr.r
Změny č. l UP Vítkovice.
Krajský úrřad r,ydal k nára,hu zadári Změny č. l ÚP Vítkovice stanovisko č. j, KULK
5468312018 ze drre 26.6.2018 ze clne 26.6.2018, v něrnž uplatnil požadavek rn zpracováni
vyhodnocení vlivůr na ávotní prosředí včetně vylrodnocení vlivů na soustavu Natlna 2000 (dále

jen dokumerrtace SEA).
Veřejné projednání

Krajský uř'ad obdržcl dne 18.2.202l v souladu sustanovením § 50odst. 2 stavcbníro zilkona
ománrení o konání veřcjnélro projednání Náwhrr ZrĚny č. l ÚP Vítkovicc, které sc konalo dnc
8.4.202l v KultLrrnínr domč Vítkovice.
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I)ne 22.9.202l obdržel krajský úu'ad na zirl<laclč § 55b odst. 5 stavebttílio ál<orla žáclost
o starrovisko pocile 5\ l0g zákona o posuzovittrí 1,Iivů na živohríprostřeclí (cláIe jen statlovisl<o
SEA) a kopie starroviscl< dotčených orgánťr obclržených k nitr,rllu 7;llětly č. l UP Vítl<ovice
po veřejnérrr projednziní:
l)

Obvodní báriský

)) )

)(|)

útr'ad pro

ťzenríkrajťr Lilrereckého a Vysočina č, j. St]S 068621202l ze dne

l

2) Sekcenakládáni s tnajetkem Ministerstva obrany, Odborochrany ťzet-nníchájnrťr astirtrrího
odbomélro dozoru č. j. 12 |3561202l- 1 l50-()UZ-PHA, ze dne 6. 4. 202l ,
3) Hasičský zácl. anný sbor Libereckého kraje, ťzernníodbor Senrily č. j. HSL[-6l7-2/SM-P_
OOB-2021 zc dnc 12.4.202l.
4) Koorclinované stanovisko krajského ťř,aclLr č. j, oÚpSŘ 32l2ol8loÚp, KULK 235l8l202l
zc dnc 14.4.202|.
5) Správa Krkonošskéhonárodnilro parku č. j. KRNAP 016691202l zc clnc 15.4.202l,
6) Národní parrrritkoý ustav, ťzenrní oclbornó pracovištč v Liberci č. j. NPÚ-3 53l116461202|

zc dnc 23.3.202l.
Dále krajský uřad obdúol následqjící podklady k vydáni stanoviska SEA:
7) Dohoda o úpravě ZruĚny č. 1 ÚP Vítkovice,
8)Zámam zveřejného projedrraní návrlru Zrrňny č. l ÚPVítkovice aprojednání dokumentacc
SEA.
9) Pokyny k úpravě Zmény č, l ÚP Vítkovice,
l0) Námitky k náwhu Změny č. l ÚP Vítkovice v Krkonoších,
l l) PřpomíŇy k náwl-ru Změny č. 1 ÚP Vítkovice v Krkonošíclr.

IAvery posuzovan:
Posuzování vlivů bylo zahájeno současně s př,ípravou Změny č. 1 ťjP Vítkoúccv roce 2018.
Byl proveden prúzkum nalr,lrovaných ploch a přcdbčžró hodnoccní, na jehož ákladč došlo
k úpravě ploch tak, aby byl vliv na ilvoíni prosřcdí, pokud možto, akceptovatelný. U řady
požadavků na zrrěrut vyuzití ťzcmíbyl vliv na žvotníprostředí vyhodnocen v prťrbčhu
posuzování jako qmamný negativní. Tyto plochy ncbyty do čistopisu Změny č. l UP
Vítkovice zapracovány.
Dokunentace SEA je zpracována podle stavebniho ákona.

Změtn č. 1 ÚP Vítkovice nawliuje zrjména cloplnění rnenšíchpioch s růmýrn zptsobern
l,yúiti. Ve většiŇ případťr se jeclrrá o ploclry srríšenéobytrré, případně o ploclry občarnkélro
r,ybavení - těloúclrova a sport sjezdové tratě (OSt) - rodření sjezdoých tlatí.
Všcchny nové plochy s jiným zpusobern
KRNAP a ochranného pásnra KRNAP.

7FF

a

qúlti jsou narn,hovány

v ránrci 3. zóny ocluany

PUPFL

Zeměděl,ský půdníforť jedle dokLurrcrrtace

SEA evidován rraploše cca6l0 ha,což je přibližně
19%řešeného ťrzemí. Nejkvalitnější půdy I. aII. tddy ochrany ZPF nblrají cca25 ha (necelá
4 uÁ z roilolr. ZPF). Více než 90'% plochy ZPF přrpadá na půdy IV a V. řídy ochrany.
PUPFL abiraji přibližně 2 553 ha, z toho lesy zvláštnílro určeníjsou rra ploše 2 003 ha a lesy
ochranné nbkalí plochu 550lra. Lesy lrospodář,ské se téměř ner,ysky,tují (0,23 ha).
Vvhoclnocení vlivťr na ZPF a PIIPFL

Zábor ZPF Změnou č. l ÚP Vítkovice (kronrě noýclr sjez_loých tratí) se předpokláclá
v rozsalru 3,39 ha, Převládají pťrdy V. tř,ícly oclrrarry. Nejkvalitnější půdy I. a II. třídy ochrarry
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plochy buclou nově vynezené jako
0,97 ha. Celkově po z.ohlcclrrění Zrněny č. l ÚP

bLrdou clotčerry r,,elnri onrezellě. Naopak některé zrstavitelrlé

půvoclně nezastaviteltré,

a to r,

roz,_salru

Vítkovice se ;zvýšíÁbor 7PF o 2,42 ha.

Vynczcní noých ploclr občanskóIro r,ybav,cní * tčtorýchova a spolt - s.jcz,dovó tratč (OSt)
jc plárroláno na ZPF tl t,oz,Iozc cca 8 lra, z tolrc .ic tórrrčř 60 % pťrd V. třídy oclrrany. Pťrcly I.
a II. ti,ídy ochmny přeclstavqjí mónč nčžl0

%,.

.|ako loLky vytůivátly.

Jcdrra sc o loLrky, ktcró bLrdou zachovány

av lótč

Zábor PUPFL seZměnolt č. l ÚP Vítkovice z.výšícelkově o 1.99lra. Vynezení nor,ýclr ploch
občanského vybavcní - tčloýchova a sport - sjczdovó tr,atč (OSt) .jc plánováno na PUPFL
o rozloze přibližně 1,45 ha.
Celkor,ě byl vliv na ZPb a PUPFL r,ylrodnocen v dokurretŤaci SEA jako rnírný negativní.
Poclrobné lylrcclnoccní vlivťr ploch občanskóho r,ybavení -tčlovýchova aspoft-sjczdovó tratč
(OSt) jc uvcdeno v samostatnó kapitole nže
.

Přírodnípoměry (žvá příroda)
krkonošskÝ národní park
Vrcholy Krkonoš dosahq'í nad hranici lesa a představrli tak nrohrrtný přirozený val na okraji
rozlehlých níán Něnrecka aPolska. Mají délku přiblžně 35 krrr ajejich h]ar,ní hřbety a údolí
jsou uspořádány ve směru severoápad -jihovýchod. To r.}mamně ovlivňr,{e všechny
geografické, klimatické a biologické vlastnosti hor i okolí. Krkonoše př,edstaqjí jedno
z ýmamných center biodiverzity stř,ední Er,ropy. Výjimečná poloha Krkonoš r.rprostřed
cwopských níiln a pahorkatin umofuila, žc tatn rrmikla ncobyčcjnčpcstrá mozrika
vysokohorskóho reliéfll, která podrnínila vzrik nenrně pcstró bioý. Krkonošská arkto-alpínská
tr"ndra činíz Krkonoš ýjirnečný osřov severské a vysokohorské přírody ve stř,ední Ewopě.

Bioslěrická rezervace krkonoše
Bioslěrická rezervace Krkorroše zahrnql'e tra územíČnrnNaP a jelro ocliranné pásnro.

NATURA 2000

Z lokalit sol§ta\y NATURA 2000 se na ťzemí Vítkovic r,yskytqje Er,ropsky r,lmamná lokalita
(dále jen EVL) Krkonoše a Ptačíoblast (dále jen PO) Krkonoše, Podrobně jsou §,to pruky
soustavy ťzemíNATURA 2000 popsány v části B dokunentace SEA.
Biota a ekosvstómy
V řcšcnírn uzerní Vítkovicc se r,yskytLrlí tyto piírodníbiotopy:
v4B - nrerkro§ltní vegetacc vodních toků, stanovštčs potenciálnírrr ýskytcrn vodníclr
rrrakro§rt ncbo se {elrrě přirozcným či přírodě blízkým charakterem koryta - 1,40 ha
R2.2 - nevápnitá mechová slatinštč- 0,35 ha
S1.2 štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin - 0,86 ha
A1.1 -lýbtkané alpínské trálrrky - 1,36 ha
A1.2 - zapojcné alpírskétrávrrky - 36,42 ha
A2.I - alpínská ťesovště -2,37I:n
A2.2 - subalpínská bnsnicová vegetace - 7 ,13 ha
A4.1 - srrbalpínské vysokostébelné tr,ávníky - 16,83 ha
A4.2 - subalpínské vysokobylinné nir.y - 0,0008 ha
A4.3 - subalpínské kapradirrové nii.y - 0,55 ha
,A5 - skalrrí vegettrce sudetských karů - 0,36 lra
'{64 - acitJofilni vegetace alpínských drolirr - 2,4'7 ha
A68 acidofilní vegetace alpínských skal - 3,15 ha

|<uLK 67 4] ll)_o?_7

Zména č. 1 ÚP Vítkovice *Stanovisko SEA

A7 - kosodřevirra - 60,50 lra
A8.2 - r.ysoké alpínské listrraté křoviny - 2,70 ha
T1.1 Inezofilrrí ovsíkovélouky - 9,15 ha
T1.2 - lrorské trojštětové louky - 89,5_5 ha
T1.5 - vlhké pcháčové louky - 4,07 ha
T1.6 vlhká ttžebníková lada - 1.53 lra
T2.1 sLrbalpínské smilkové trár.níky - 0,55 ha
T2.2 - horské srnilkové tráwiky s alpínskýrni drulry - 2,02ha
T2.3B podlrorskó ahorské srnilkové trár,niky bez jalovce - 0,07 ha
TtJ.2B - sc[<r"u,dární podhorsl<á a lrorská ť,esovištčbcz.jalovcc - 0,12 lu
L2.2 - úclohríjasanovo-olšovó lLrhy - 3,70lra
L5.2 - horské klcnovó brrčiny - 0,94 ha
L5.4 - acidofilní brrčiny - 224,93 ha
L9.1 - horskó třtinové smrčiny - 3]2,96 ha

L928 - podrráčcnó srrrr,činy - 0,006 ha
L9.3 - horské papratkové smrčrrry - 5,10 ha
Zváštč clráněných drLrhů se v řešeném ,fuem .ryskytuje velký počet. Většina z nich
lysky.luje mirrro uzemí upravovanó Zmčnou č. l UP Vítkovicc,

sc

úsps a vt<p
Plošnčncjrodřenějšírn ýmamným krajirrným pwkcm v řcšcnóm územíjsou lesy. Pravidelně
V údolíJžerky jer,yrrezen regionální biokoridor,

ser,yskytLg'í liniové vodní tokyaťrdolní nl\y.
do něhož jsor,r vložena biocentra.

Vvhodnocení vhvů na vÝše r_rvcdcné přírodní ponrěr.,l
Doplrrěnírn noých nstavitelných ploch dojdekdílčímuásahu dopřírodních biotopťr, zejmérra
lrrčrrích.K áboru dochází rra plochách Zl-Z1, Zl-Z4 aZI-Z|0 (0,13 ha). Naopak rušen je
záborT|.2 -horské trojštětovélouky na plochách Z5a,Z5b (0,4 ha) abiotopLr T1.1 - mezofilní
ovsikové louky na části plochy Zl4. NarLŇeni azÁbor biotopu T1.2 - horské trojštětovélouky
v rozsahu cca 0,5 ha he předpoklr{dat v dťr.sledku rozšření sjezdoých tratí, r,ybr"rdováním
lanovky a q..rnezenim vodní nádrže (předpokládá se naru.šení jen na malé části nové sjezlovky).
Biotop T1.5 - vlhké pcháčovélouky bude dotčen v rozsahu cca 0,15 ha.

Ze zvláště chr,áněných druhťr budou alespoň

rra

jedrre nálrhové ploše dotčeny tyto druhy:

Roslirry:
- Canrpanula boherriica (zvonek český) - silrrě ohrožený (plocha

Zl-^)

- Gentiana asplepiadea (hořec tolitovitý) -olrrožený (plocha Z1 -K|)
- Leucojr"ur' velllttlTl (bledule ja*| -ohrožerr} (plocha Z1 -Zl4)
- Platanthera chlorantha (vernenik zelenavý) -ohrožený (plochy Zl.K2,Z|-K5)

-Meum athamanticttm (koprník štětinolistý) -ohrožerr} (plochy Zl.K2,Zl-K5)
:..

zlvoclc nove:
- Crex crex (chřástal pohí) - silně olrrožený (plocha ZI-PI)
- Saxico|a rubetra (brambomíčekhnědý) - ohrožený (plocha

Z|-ZI la,b,c)

Zvláště chráněné dnrhy mohou b}t dle dokumentace SEA ovlivněny přímo na 5 plochách
l zejnletm prostřednictvím qrnĚování (chřástal pohr|. Zváženi porrecháIri stávajícífunkci
dokurrentace SEA nawhuje r"r plochy Zl-Zl1 (a, b, c). V ostatních případech je rrawlrováno
tento vliv spíšetolerovat s tírr1 že podnírrkou dokutnetrtace SEA je soulrlas orgánů státní správy
(dále jen DOSS) příslušnýclr k udělení ýjimky podle § 56 zÁkona č. ll4l1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve zrění pozlějších předpisťr, Negatir,ně nrohou b}t ovlivněny i clalšízvlirště
clrrárrěrre dnrlry ávočiclrů,které jsou v územívětšinou plošně rozsř,ené (s rťrzrou mírou
a rra

!<U
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početnosti) a které jsou uveclelly u lrodrlocerlí vlivťr jednotlilých íiurkčrríchploclr v kapitole
4.6.1. clokutrretrtace SEA. V těchto přípaclech lze přecipokláclat zásahy clo clílčíchčástíbiotopu
jednotlivých žvočichťr.Vliv u těchto tJruhťr bLrcle rnalý arla velikosti populací v ř"ešenénr ťtzeIní
se neprojeví.

Z vylroclnoccní vlivu na sclt_stawt NATURA 2000 (část B doku-ncntacc SEA) r,yplývá,
žc ZnĚrul č. 1 ÚP Vítkovicc ncbuclc mít výztamrrý ncgativní vliv na EVL Krkonošc ani na PO
Krkotroše.

KraiinnÝ ráz
Preventivním vyhoclnocenín-r estetických a přír,odních kvalit krajinného rán iuemi KRNAP,
zrhrnujícírn mimo .iinó i uzcmí Vítkovic, se zablaá Vyhodnoccní krajrnného ránt izenlí
Krkonošskélronárodnilro parku a jel-ro ochranného pásrna (Bryclrtová, 2003). Tato studie uvádí
charaktcristiku jednotlivých částíúzcrnínárodního praku (dále jen NP) a jcho ochrannóho
pásrrra (dálc jcn OP) a z;a,kladnl lirnity ochrany stávajících lrodnot krajinnóho ránt Jcdnírn
z ýstupů studic jc vynezení pásetn oclrrany a obnovy krajinného ránr.
Podle zachovalosti §pických maků krajinného rázu jsou rozlšeny:
Pásmo A -s vysokou mírou zachovalosti ákladních mal<ťr krajinného rázu, převažuje ochrana
a přednostní obnova narušených dílčíchčástía prvkťr
Pásrrp B - s částečněnanr.šenými Ákladnimi maky krajinného ránt, pŤevahtje obnova
s předpokladem ntltného zachováni hodnotných částía prvkťr.
Pásmo C-vyramě narrl.šený krajinný rázseznaky aprvky ásadně seodlišqjícírniodtypických

charakteristik okolí (průrnyslovéareáIy, panelová sídliště"souúsle zastavěné plochy
prťrměrnými stavbami. plošná kobercová zÁstavba, velké ploclry zemědělské půdy, velké
plochy s ávičnýrn powchem). Nutná je kultivace narušenélroiuemí.
Vyhodnocení vlivů na krajirrný ráz

Několik nových ploclr sjinPn způsobem r,yužtízasahqje do3.óny oclrrany KRNAP (ZI-ZI,
ZI-Z2,Zl-Z3,ZI-Z4,ZI-Z5,Zl-Z17,ZI-ZI8, ZI-KI,ZI-KLa,b,ZI-PI). Ostatní plochy se
nackázejí v oclrranném pásnru KRNAP. V pásm"r velrni přísné oclrrany krajinného rázu (A kulturní krajina) je dle dokunentace SEA nawženo 16 ploch (Zl-Z4. ZI-Z5, 2|-Z6, ZI-Z7,
ZI-ZI0, ZI-Z1I a, b, c, d, Z|-ZI3, Z-Z14, ZI-ZI5, ZI-Z16, Zl-Zl,], ZI-ZI9, ZI- K2 a,b, c,
d, Zl-K3,ZI-K4, Zl-Ks). Velká část nawhovaných ploch s jlrrým zptnobem \yužti je tak
trawžetra vtzeni svýmamnýrr-ri ho<lrrotarni krajirrrrého rázu av (zemi přísŇ nebo velrni přísné
ochrany krajirrrlého rázt. Jedrrotlivě dochází k ovlivnění volné krajiny bez staveb. Vliv nrůže
b}t výmarnný zejména v kurnulaci s historicky danýn stavem tueli, ktery je charakteristický
nrozaikott roŤroušených chalup v nezastavěné lrorské krajině. V jednotlivýclr případech
docháá k zahuštěnízástavby (např. Horní Vítkovice), což tnůžerněnit strrrkfuru a charakter
horské zÁstavby a celé krajiny. Negatirmím ásahern do maků přírodní charakteristiky
krajinného rázu je ábor lokalit ýmamných z hlediska ochrany přírody, např. přírodních
biotopťr/ewopských stanovšt', lokalit zvláště chráněnýclr druhů, ýmarrrných krajinných prvků
atd.

Stanovisko SEA stanovqje podmíŇy ochrany krajinného ráru, které rnininalizují tento vliv
rra příprsfilou tu,oveň (vypuštěním některyclr ploch, stanovenim podrnírrek Ýyuzití uzenrí).

Hvdrologie - vodní poměry území

V dtsledkrr r,ysokélro srázkového ttl-trnu, gcologickó sklaclby a morfblogických pornčru sejedná
o úzcmís vysokýn odtokem povrchoých vod a tirké o uzcmí s r,ysokým potcnciálern jímavosti
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srážek a s výskytenl z,drojů poclz-ernních vod. Pátcřní vocloteči úzenríje Jizerka, která protéká
od severlt k jilru a ve Víchovése vlévir do Jřery. .Iizerka je cllouhá 21,5 krr1 plocha povoclí je
85,8 krri, prťrnÉrnýprťrtol< rr úrstíje 0,46 rri/s (clle úclajůČHH,4Ú - portal,chmi.cz). Drro Jizerky
je většinorr přirozerré, bez rozsirhlejších regulací, Úz,enrí Vitkovic v Krkonošíclr je soLrčástí
CHOPAV Krkonoše. V řešenérn úrzerní se nacházejí tři evidované vodní zdroje s pásmy
ochrany:

- 2 jfuky rra p, č. 276513 v k. úr. Honrí Mísečkya studna rra p, č. 276512 v k. ú Vítkovice
v Krkonošich; vynezena jsoLr pásrlra ochrarry I. a II. stLpně (OkU Sernily č. j ZPl40ll0l-VH
23l12

R

I32).

- jimací rnt HV3 na p.č. 1654lI vk. ťr, Vítkovicc vKrkonošíclr; r,ymczctra jsou pásrrn och,any
I. a ll. Stupně MěÚ Jilernnice č. j.ŽPl27l2l0|,I2lO3 R22),
- Vítkovicc v Krkonoších; vylTlczcna jsotr pásrrra ochrany I. a II. stLrpně (OkÚ Sernily
č. j. ŽP l l 894 19 6 NH-23 t l2lF(7 5).
Celé řešené ,fuemi je součástíChráněná oblirst přirozené akurru|ace vod (dále jen CHOPAV)
Krkonoše.
Vvhodnocení vlivů na vodní porněrv úzt;mí
Pravidelně byl v dokurnentaci SEA komentován vliv na vody. Čtyri plochy (Z-Zl4, ZI-Z16.
ZI-ZI1, Zl-Zl8) zasahují do áplavové|ro územíJizerky. Dílčímzpťr.sobem mťžedocházet

na novýclr zastavitelných plochách k r-uychlování powchového odtoku v dťrsledku rodť,ování
zper.rrěn}ch ploch. DokLunentace SEA upozorňr4je na skutečnost, že tento vliv je řeba důsledně

řešit na projektové íu,or,ni zadržerllm srážkoých vod na místě rzniku, popř. zasakováním
uvedeno v poclmínkách stanoviska SEA.

-

Rodířerrim plochy sjezdovek se zvýšíplocha pro případnézasněžování spojená se zuýšerrou
pořebou vody. Zrněna č. l ÚP Vítkovice rrawhuje rodřerrí ploch OSt o 8,34 ha. Teoretické
jednorázové lysněženípoue technickým sněhem nawhovanélio rodřerrí sjezdovek ve wstvě
0,5 m by si r,yžclalo cca 30 000 m3 vody. Podrobné vyhodnocení vlivů ploch občanského
vybaverrí - těloýclrova a spor1- sjezdové tratě (OSt) je uvedeno v satrrostatné kapitole niže.
památková ochrana
Nemovité kr,rlnuní památkv

Z nemovitých kultruních parrr.átek se v Homích VítkovicíchvyskytLle kostel sv. Petra

a

Pavla

a slorrp se soclrou sv. Jana Nepom"rckého.

Úzerni s archeoloqickými nálezy (dále ien ÚAN)

Dle ákona jc řcba celé uzemí ČRpovažovat za ízemís archeologickými ná|ezy. V praxi
se však potžívá člcnčníúzernído 4 katcgorií tzv. tzcmi s archeologickými nálezy I. - IV.
Stupně (UAN):
- ÚaN I. útzemís poáivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným ýskytem
arclreologických nálczu;
- UAN lt. -území,na němž nebyl doposud pozitivně prokázÁn lýskyt archeologickýclr nálezů,
ale u,čitéindicie mu nasvědčují: pravděpodobnost vYskytu archeologických nálezu 5l - 100%;
- ÚaN lll. - uzemí na kterénr ještě nebyl ropomán a pozitivně doložerr ,ryskyt arclr. nálezťr
a prozatím tomu nenasvědčujíádné irrdicie, ale předmětné ťzemímolrlo b}t osídleno nebo
jinak lyLžito člověkem; 0 - 50% pravděpodobnost ýskytu archeologických rrálezu;
- UAN IV. úzerní,kde je nereálná pravděpodobnost ýskytu arclr. nalezu - veškerá vltěžená
ťzerní (lomy, cihelny, pískovrry apocl.)
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Vvhodnocení vlivů na rrerrlovitó kulturní parrrzltkv a ÚAN
Lcsnaté části řcšenóho úzcrníjsou ztřazcny clo úzcrnís arclrcologicl<ými ná|ezy III. sfupnč.
Naopak ltrčníčirsti s rolrolšenou zastavl-lou jsou vynczcny .jako ízcn-rís archcologickýnri
náIczy I. stupnč. Jcclrn se o pončmě rozsálr]a úzcmíHorníclr Vítkovic a protilclrlýclr svalrťr
s trístnítrr omačenínr Janova lrora, ZákclLrtí. Levínek.

Většina nirvrhovýclr ploch se nacháň

vúzenísprokázlnýn r,ýskyern archeologických

niilezťr.

Dostatečnort oclrlanu žvotnílroprostředi zajistí respektování požadavkťr Lrplatněných podle
zvláštIríoh pnrlích předpisťl, které vyplyloLl ze stanovisek přísltršnýclr DOSS.

Klima

Vítkoúcev Krkonoších zasalrují přcvážiě do klirrntické oblasti CH7. Scvcrní okraj i,ešcného
uzemí představující wcholovó části Krkonoš (wchol Kotel a část Kozclskóho hrebene)
odpovídá klimatické oblasti CH5. V klimatickó oblasti CH7 převaá!í chladné oblasti.
Charakteristický jc vclký počet nrrazoých dnů za rok (140-160) a rysoký počct dnů
sesněhovou pokývkou (l00-120)při ve|rrri malóm počtu lctních dnťr (10-30). Průrněrnéroční
teploty se polrybqjí okolo 4-5'C a průrrĚmý ročníuhrn srážek je 900-1200mm.
vvhodnocení vlivťr na klima
Dle dokLmrentace SEA nebude klima ovlivněno.

kvalita ovzduší. hluková situace
Úzeni Vítkovic v Krkonoších sc v rárrrci Libcrcckého kraje i v rámci ČR nacháá v oblasti
s relativně čistYn or,zduším bez úraméhoovlivnění lokálními mečšt'ovateli či dálkovým
přcnoscm škodlivin. Vyššípolohy tzemí mají obecnč přímivějšípovčhnostnípodmínky,
rozpíyl škodlivin zde probftá lópe než v údolíkde jsou centra sídol. Problómy s kvalitou
ovzduší mohou lokálně vmikat v dr,sledktr inverzí v obtížněprovětratelných ťrdolích
se si|ničnírni koridory nebo sc zdroji mcčšt'ováníovzduší z individúlrríhovytápění,
např. v řešeném úlzerríúdolíJvlíky.
vvhodnocení vlivťr na kvalitr_r ovzdLrší a hlrrkovoLr situaci

Dle dokunentace SEA plánovaná Změna č. l ÚP Vítkovice nebude mít podstatný vliv
ovzluší.V jednotlivých případech bylo upozorněno Ira potenciální rregativní vliv

rra kvalitu
rra

or,zduší(plocha Z1-17).

Vliv

na hlukovou situaci bude

řcba slcdovat vpřípadě provozll

na plošc ZI-K2a,b.

Podrnírrky jsou součástístanoviska SEA.

Horninové prostředí

íueti

Řešené
náIežído geornorfologického celkr-r Krkonoše a do celku Krkonošské podhůří.
Zastor"rpeny jsou zcle růmérypy přerněněnýclr lromin, lrlavně fylity grafit-sericitické a chlorit-

sericitické í,azenéksilr"rru cloponikelské skupirry. Vúrdolíclrvodních toků ser,yskyttrlí kvarlérrií
delwiální lrlirritokamerrité až karnenitohlinité sedirnenty (často včetrrě deltMof'luviálnich
sedimentů).

Vvhodnoccní vlivů na lrorninovó prosředí

I<ULK
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Horninové prostředí nebude dle dokLurrerrtace SEA ovlivtlětlo.

Komplexní hodnocení vlivu ploch tělovýchovy a sportu

(dokumentace SEA):

Zl-K1 -

ploclry občtrnskélrcwbavcní - tčlovÝchova a sport
siezclovýclr tratí

-

rozšířenísiezdovÝch tratí

- siczdovó

tratč (OSt)

-

rozšířcní

Ploclra dílčírnzpůsobern prodlLžLle jednLr z menších sjezdovel< r Homíclr Mísečkách
až ke kornLrnikaci vedor"tcí k Vrbatově boLrdě. Ploclra je soLrčástí 3. zóny oclrrany na hranici
s 2. zónou. Z lrlcdiska ochrany kra.jinného ráz; se plocha nacháÁ v pásmu B - krajina přírodní
tta hranici s nejcennějšírn jádrovým ťzemímKRNAP. Vliv ánlěru na krajinný ráz spočivá
zcjmóna v ásahu c1o maku přírodní charaktcristil<y krajinnólro rázv, ktcr}rr je okraj
r,lmarnného krajinného ptvktt - lcsa, ktcry obklopr,rjc [čníenl<lár,tr v Homích Míscčck.
Rozsah odlcsnčníje cca 0,3 ha. Nevmikne vÝ,a^ý technicistní prvck v krajině, alc spíšcnrerrší
ýbčžekbczlcsí do souvislóho okraje lcsa. Vliv lzc lrodnotit jako mírný až stř,cdně silný.
Jedná se o smrkovou kulturu, V podrosttr se trplatňrrje několik dominantních drLrhťr: brusnice
borůvka, třtina chloupkatá, jeřáb obecný, žebrovice růmolistá, hořec tolitovitý. Hoř,ec tolitovitý
je ákonerrr chráněný drLrh v kategorii olrrožený. Na uzemí NP se jedná o poměrně hojný dnrh.
Narn,hované fi-rnkčnívytžiti popLrlaci druhtt relevantně neovlivní.

Odlcsnčníbude mamenat dílčiásalr do biotopLr sýce romnélro, ktery jc ákoncm clrr,áněným
druhern v kategorii silně oIrrožený. Dle evidence hnízdníchnýskytu Sprár,y KRNAP nebudou
nawlrovanými plochami dotčena mámá hnízdiště. Zábor biotopu je s ohledem na celkovou
velikost biotopLr minirnální. Sýc romrr} není qlrazrě negativrrě ovlivňován ířagmentací lesa,
nawlrovaná plocha ani vý,azrott fi'agmentaci nezpusobí. Vliv bude velmi rnalý.

Rodíření sjezdovky na ukor lcsa mamená lokální omczcní ýmamnólro krajinného prvku.
S ohlcdcm na malý roxah odlesnění v okrajové části je vliv hodnoccn jako mírný negativní.
Br"rde clotčen les

zvláštního u,čení.

Nebudou dotčena ochranná pásrur vodrrích zdrojů. Rozšřenírn plochy sjezdovek se zvýší
plocha pro případné zasněžováni spojená se zvýšenou potřebou vody. Teoretické jednorázové
vysněžení poue technickým sněhem nawhovaného rozšření sjezdovky ve vrsfvě 0,5 m by si
vyžádalo cca 7 50 m3 vody.
Ploclra je sorčástíprostoru s prokázanPni archeologickými náIezy (stupeřr l,).

Cclkovč dokruncntacc SEA nalrh{e plochu tolerovat, roáodr4jící je přitom názor DOSS
příslušnólro k udčlcníúiimky pro zvláště chránčné drrrhy zc ákazu podlc § 56 zákona
č. Il4lI992 Sb.,zÁvamélro stanoviska dle § 4 sc ásahcm do VKP, souhlasu podle § 12 zákona
č.lI4l1992 Sb., se zásahem do krajinného rázLr.

Zl-K2

a. b. c. d - plochy občanského wbavení - tělovÝchova a sport
rozsřerrí sjezdových tratí

-

siezdové tratě (OSt)

-

Nawhované plochy rodř,ují současnou sjezdovku Vunrnvka směrem na jih (clo šíř,ky)
a vyrvářejí předpoklady pro posurutí dolní stanice až do údolís malýrn poťůčkem(prodluárjí
sjezclovku do délky o cca 200 m). Zároveň se předpokládá unístění lanovky místo vleku.
Plochy nad silrricí clo Roudnice jsou součástí 3. znny oclrtany KRNAP, plocliy pod silnicí leží
v OP KRNAP. Z hlecliska oclrrany krajirrrrého rázu se plochy nacháÁ v pásmu A - krajina
kulttrrrrí (pásrno vehrri přísné ochrany). Rozšření sjezdovek nad silrricí by nemuselo mít
poclstatrr} vliv na krajirrrrý ráz" protože se jedná o louky, Lzr íedy přeclpokláclat, že nebudou
rrezbYne vý,amějšíterénní úpravy.
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Včtšívliv na krajinný ráz budc mít prostol v okolí místníkomlurikacc, ktcrou budc mtset
vliv konkrótnč vyhodnotit. Jcďcjrnó,
žc budou nczbytné vý,anč.jšítcrénníťrprai,y, ktcró mrčnísolňasný rclióť a nrohou mame nat
drstr-u,barrci lučníchbiotopťr. Patrnč nejq!,r,aznčjšívliv btrdc rnít posr"urutí dolní stanicc do ťrdolí
pobka. Mťžeb}t nan-Ňcn rclióf údolípotoka a doprovoclnir vcgctace. Mťžcb},t traru.šcn voclní
rcžm potoka (r, připadč lokálního zrsypání a zatrr-rbnční),což lz,c cell<ově lmclnotit i jako
ovlivnění vaal,ťr v krajině. Vlrv na krajinný ráz se přeclpokládá na úrror.rri Úl nrirný negativní.
s.jczclovka př,ckonávat lllostcm. Naúu,ouri ÚP ncní nrožnó

Některé aspekty je ovšem třeba řešit až na projektové úu,or.ni.

ÚPD cviclujc z-nčnu 1iurkčníltovytmti jako ábor ZPF, konkrétně 0,06 ha tI. ť,ídyochrany,
1,82 ha III. třídy ochrany, 3,'79ha V. třídy ochrany. Fakticky bLrde v letním období prostor stále
:rytživán jako louka, což je vlrodné případnč .icštčzdťu,amit v rcgulativcch ÚP. Vlastní vliv
a rozsalr zrehodnoccní půdy budc poměrnč matý.

Zásah do nraléIro, protálrlého remízu ploclror,t Zl-K2d íbrrrralně předstawije ásalr do PUPFL
(les zvláštrrího určerrí)v rozsahu 0,16 ha. Lesk je zÁroveh výzramnýrn krajirrrrým pwkem.
V tomto konkrétnim připadě je ásah do nepatrného lesního retiztt relativně vhodnější než
clistuůance lrorských luk T1.2 s ýsky,tem zvláště chráněrrýclr drLrlrů.

Na lymezených plocliách OSt převládá lr.čnívegetace. Na plošc Zl-K2a se v lrorní části
vyskytují porosty kultLuníclr trár,níků, zde sdominantní psárkor"r lr,rční.Z dalšíchdnrhů
sc Lrplatňtrjí zell:r.na pampclška smetáŇa, kerblík lesní, trojštět žfutavý, kostřava lLrční.
Převaž!ícíčást ploclry aktualně odpovídá přírodníni podhorskj.rn trtirmí<ťrm §pu T1.2 horské trojštětové louky nírně podprůrněmé kvality. Porost je nízký a donrinantní je kostřava
četvená, prodrrkční širolistélysoké trávy v této části nepřevládají. Na r-rromi postzování ÚP
UE konstatovat, že by vliv nemmel b}t podstatný, pokud brrde využit současný powc h
arredojde např. k ťyramým terénnímúpravárn avyrané disturbanci louky.
Zjštěnó drulry: kosřava četvená, trojštčtžlvtavý, št'ovíkkyselý. tomka vonná, psárka lLrční,
pryskyřní< prudký, třezaka skr,rnitá, zvonek okrouhlolistý, kakost lesní, koprrúk štětinolistý.

Rodřerrí sjezdovky Vurmovka (zejména Zl-K2a) i předpokládarrá lanovka nahrazující vlek
zrsahLljí do jádrového úzernívYskytu chřástala polnflro, který je zvláště chráněnýrn druhem
v kategorii silně ohrožený. Vliv by neměl b}t podstatný, protožn chřástal je stěhovaý pták,
v zimě biotop nevytživá. Dílčínepřímý vliv mťžeb}t spojen se zasněžovánírn a posurutím
vegetačnísezóny. Tráva začne růst později, což mťžepři náwatr_r ze ánrovišt' konplkovat

ýbčr vhodnólro biotopu prohnízdění (chřástal

hledá louku se vz:ůstajícírnhar,,rúm porostetn,
aby sc mohl skývat před nepřátcli apod.). Protože se jedná o jižně exponovaný svah, lze
předpokládat, že prodlouženíobdobí sc snčlrovou pokrlvkou nebude ýmamné, resp. problém
by měl b},t případně řcšitclný na projektovó ťrrovni úpravou provomích podmínek.

Zásadní pro tyloučeníýzramnélro vlivu je abserrce letního plovozll na furrkčníploše,
V opačrrérlrpřípadě by sejednalo oplošně rozsáhlý ásah dojádrového územíchřástala polního,
ktery by mamenal podstatný rregativní zÁsah do přirozerreho vlryoje části popu|ace
kvantifikované výskYern 1-3 samcťr. PodmínkoLr nawhovaného fi.rnkčníhovyuátí ploch OSt
je sezónní omezení potze na zimní období, Mimo zimní období je řeba sportor,ně-rekreační
aktivity r,yloučit, přípustné vyúitíje poLrze jako loLrka s vhodnýn managementeln pro chřástala
polniho. Dťsledný klid je řeba dodržovat znjtxna ve ťaň ronlnožování a péčeo mláďata
(květen až čeryenec). Je řeba nazákla,dě koŇrótních paramctd-r provozll záměnt zváát poť,ebLr
poclrobnólro posouzení na projcktové wovni.

V

části Zl-Kzb převládá poIněrně kvalitní biotop T1.2 - lrorské trojštětové louky, rrrístně se
vyskytují lokální degradace, rnísty vlhčírypy a nísty je biotop naopak suššía objewjí se
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přechody k T1.1 - rnezlfilní o\lsíko\,é loLrky až T2.3B , podhorské a lrorské srrrilkové tr,ár,rríky.
Vliv nelze tu út,orali ÚP přesrrě vyhoclnotit, protože brrcle zirležet zejrnérra tla rcl;zsahu terénrrích
ťtprav. PokLrl rrapř. br-rde rušetl rovinatý stupeň současrrélroltitstuplt na vlek, bude áležet, jak
tento stLtpeň bude nĚen. Zda brrde rovina rozhtnttttt apřelrrne ičásti zlchol,alýclr tráwíkťr nebo
zda realjzovarré ř,ešeníuvederré poškozerríotrtezí.

ZJštěŇ druhy: kosti,ava čctvcná, psincček obecný, pampclška srstnatá, pupava bczLodyžná,
osť,ice kLrlkonosná, štíronil<rťžkatý,clrrastavec rolní, bedrnk obecný, kokrlrel rneŇí, hojně
pod vlekem rclesno hadí kořen. koprník štětinolistý. škarda rrĚkká, vetnenk zelenavý, kakost
lesní, jetel luční,ti,ezalka skwrritá, trojštět žlutavý.

ČástZI-K2c je rrralá plocha těsně pod silnicí, Plocha je vymezena od rnělké ťrdolnice (bez trvalé
vodotcčc) na jih. Na scvcmí lrranici se vysky,tujc skupina nčkolika stromťt s přcvalrou [<lcnu,
podrost je nitrotilní. Okraj louky je porněrnč v}r,amč degradovaný. Převafují prodLrkční tr,ávy,
jc zŤcjntt cutrofizace. Uplatňqjc sc zcjmóna trojštčtžlutavý, pampclška smetánka, št'ovík
okrouhlolistý, kakost lesní. S ohledem na kvalitnějšílučníbiotop nžc he louku hodnotit jako
přírodní biotop T1.2 s reprezentativností W, nicnťnčdcgradacc vclrni lysoká. Zásah v této
části by neměly byt výmnmné.
DoIní část plánované sjezdovky je reprezentována plochou Kl -Zzd. Západni horní část plochy
zasahqje vzrost|ý ternizek osik. Podrost je rllramě drLrhově ochtzený, zmlazvji dřeviny, Jižní
okraj rernízrr na hranici postzované plochy je ohlaničen pásem klenů podél kamennél,o snosu.
V bylinném patře převtádá ostruiník, v malém mnohtví je přítomno několik lesních druhů.

Zjištěnédrulry: javor klen, topol osika, jeřáb obecný, papratka satnice, srha mnolrornnže|ná,
jasarr Zepilý, kuklk rrĚstský, šťavelkysel}, lipnice lmjní, kokořík přeslenitý, věsenka naclrová,
rrralinik obecný, starček Fuchsův, kopř,iva dvoudorná.

Vliv ámčru na biotu a ekosystérny bude áviset zejména na konkrétnírrrprojektovém řešení,
rozsahu tcrénníchúpraw a rozsahu distr,rrbancí lučníhopoltchu. Nclzc r.yloučit změny
ve vodním režmu v důsledku zasněžovány nicnrcně vliv na ťrrormi ÚP není možrév něktcrých
aspektech př,csnč áodnotit. Lze předpokádat, že by měl b},t spíšcméně ýmamný s ohle dem
nato, že obdobné biotopy se rur zrsnčžovaných sjczdovkách v KrkonošíchvyskylLlí, včctně
zde přítomných ýmamnějších dnrhťr z hlediska ochrany. Je velmi pravděpodobné, že dojde
rninirrrálně k dílčírriuásahu do biotopu zvláště clrráněnýclr rostlir1 konkrétně: kopmík
štětinolistý a venrenk zsIena:tý. Patmě nebude rrrožrézabrárltt ani přimé likvidaci menšíčásti
populace uvederrych clruhťr.
Východní okral'plochy Zl-K2d zasahrle do úrdolínralóho potťrčku(VKP). V dotčcnóm ťtseku
je neblžšíokolí břchťr porněmě degadované. Terén se rychle zvedá nad hladiny vody, břehy
jsou relatir,ně suché. Z díevln se uplatňuje javor klen - místy zmlazuje, bříza bělokorá, topol
oska. Bylinné patro jc mczoíilní,nezapojené. Vlhkomilné dnrhy se vyskytLlí s nralou
početnostívbezprosti,ední blízkosti korýa potoka. Nasvětlých rnístech je hodně degradovaný,
drulrově chrrdý, nízký, řídký mezofilní trávnik s vysokýn podílern mechů. Realizací dolní
stanice nůžes vclkou pravděpodobností dojít k rýamému lokálnímu rrarŇení poměrnč
degradované části potoka, a to mvezenim a zatr-rrbněnírn přilehlé části potoka. Optimální
je do potoka a levého břehu nezasahovat a dolní stanici realizr:vat na pravém břehu. Obecně
platy že je řeba minimalizovat vyramé terénníúpravy, vwžívatrostlý terén arninirrralizovat
navážky.

Zjištěné drrrlry poclél potoka: papratka samice, třtina chlorrpkatá, škarda bailrná, přeslička lcsní,
kuklík potoční,nc§lkavka malokvětá, zblochan spl}vavý, kokořil< přeslcnitý št'ol,íkalpský,
čistcc lesní, ptačinec lrajní, kopřiva dvoudomá, ronaÁ| potoční.kalina obecná,
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Zjištěné druhy na světlinách: psinečel< obccný, pcliáč balrcrlrrí, srlra ř,ízračka,l<akost lesni,
panpeliška srsttmt1l, prysl<yrník pruclký, št'ovíkalpský.

Nclzc ly[oučit \Yský nčkolil<a. v řcšcnóm úzcmírclativnč rodíř,ení,clr dr-Lrlrťr obojživclníků
aplazň (např,. ropuclra obccná, skokan, jcštčrkažvorodlr, skokan hŇdý, čolck liorský, zplaztt
jcštčrkaobccná, slepýš křchký, mTiic obccná). Mťř_c dr.,,Jít k dílčímtronrczcní biotopr_r
uvcdcných drr"rlrťr, jcjichž výskY zpravidlzr přesalrq'c plochu pro clolní stanici lanovky.
K relevantnímll offrezení početnosti poprrlací uvedeúclr dnrlrťr by do.|ít nerriělo.
NebLrdoLr dotčena ochranná pásma vodních zdrojů, Vliv spočíváv

ásahu do drobného potoka,
něhož nclzc lylorčit lokální narušcní přír,odního koryta včetnčpotřcby dílčíhozatlubnční,
Vliv v šir,šírnkontextu není výmarnný, nicrrreně jedná se o ásah, kter} by měl být prováděn
vfiimcčnč.Rodířenímplochy sjczdovek se zvýšíploclra pro případné zasnéžllváníspojená sc
zvýšenou potřcbou vody. Teorctickó jcdnorázové vysněženípolrzc tcchnickým snčhem
nawlrovanóho rozšíř,cni sjezdovky vc wstvč 0,5 mbysi vyádalo cca 15 325 nr:rvody.
r"r

Ploclra je soirčástíprostoru s proká;zanýni archeologickýrni náIezy (stLrpeň

I.).

Rodřcni sjczdovky plochou Zl-K2a

a Zl-K2bje přerušeno 2 r,odinnýrrri dorny (čp. 7 a 8)
a sorrvisejícírr'i pozcmky s doplňkoými stavbami a r,z,ostlou zclcní. Prťlezd v tomto profilu
bude proto zajštěn jako v současnosti z(ženými částrni současnésjezdovky meá RD čp. 8
achatami čp.393 ačp.276.Rodíř,ení sjezdovek doblízkosti dvoLt RD nrťžemamenat zýšení
hlLrku v chránčnóm prostoru těchto objektri (rckrcačníchaty nejsou hlukově chráněné objckty),
Zdroji lilLku jsou zejrnéna zaŤheni na zasněžování a provoz rolby. Vliv na ttrolmi RD není
nrcžnépřesně áodnotit, je tř,eba podrobně posoudit na projektové trrovni.

Celkově dokr,unentacc SEA nawhuje nové fi-rrkčnívyúnína r-nowi posuzování ÚP tolcrovat
s ohledem na udrželný ronoj rekrcacc a spotfu, ktery je v rámci Krkonoš i qlmarnným
hospodář,skýn odvětvírn. I přcs uvedené vlivy je ďejnrou r.Yhodou žE se jedná o jlž
provozovanou lokalitu mimo lesní ekosystémy. S olrlcdcm na zásah do biotopu zvlaště
chráněn}clr dr-Lrlrťr, ktcry vyžadqje Lrdčlcní
podle § 56,Ásah do VKP, kter] vyžaduje
závamé stanovisko podle § 4, a s ohledem"Yiilrky
na potřebu souhlastt podle § 12 (vše dle ákona
č. 1I4l1992 Sb.) jc třcba respektovat názor DOSS.

Zl-K3

plochv občanskélrowbavení - tělovýchova a srlort
siezdovÝch tratí

-

siezdové tratě (OSt)

- rozšíření

Ploclra je součástíOP KRNAP. Z hlecliska ochnany krajirrrrélro rá;ru se ploclra nacháň v pástnu
A - krajlrra kulturní (pásrno ve|rni přísnéoclrrany). Rozšíř,enísjezdoýclr tratí z Florních
Vítkovic na Aldrov na současrýh loukách zohledriuje stav v uzemí. Lor"rky jsor,r z většíčásti
jako sjezdovky i,yužívány jižv současnosti. Vliv na krajirrrrý rázbLrcle na únor,ni ÚP nrinirnální.

ÚPD evictujc zněnu 1imkčníhov}tzití jako ábor ZPF, konkrétně 0,70 tra I. třídy ochrany, 0,89
ha IV. třidy oclu,any a 1,08 ha V. řídy ochrany. Fakticky bucle v letnírn období prostor stále
vylůívánjako louka, což je vhodné případně ještě zduramit v regrrlativech ÚP. Rozsalr
mclrodnoccní půdy budc plošně malý, případnjmi objekty souvisejícími s provozem
sjezdovky.

Sjezdovka je vymezena i v rárrrci malého izolovaného pozemku PUPF'L (uprosť,ed louky), který
zlrťr-stá náletovými di,evinami a ktery je r,lznamným krajinným prvkem Zábor takto malého
lcsftu r"rprostr-cd louky, v íaemi s velmi r,ysokott lesnatostí ekologické firnkce ani ekologickou
stabilitu krajiny podstatně neovlivní. V souvislostí s tím jc vhodnější minimalizovat plošný vliv

ploclry ZL-K4, která rozšiřujc plochu OSt na úrkor [esa.
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Ponťrně kvalitrrí biotop T1.2 - horské trojštětovéloLrky je přibližně vdolrlí polovině r,yrrezené
plochy OSt..Iedrrá se spíšeo vlhký typ t-ttt sevenlít,t-t svahu, často stíněrlý leset-t-t, popř,. rrelesní
vzrostlou zelerrí okolo rrěkolil<a chaltrp. T1.2 lokáhrě rytváří přechcldy s vlhkýnri loukaIl,ti
popř. tLžebrríkovýnrilady. V lrorni polovině plochy se kvalita postllpně zhoršuje až, piechází
v kulturní louku. Zrrrěrra furrkčního r,yúiti by rrerrlela rnít zásadrlí pral<tický dopad, protože
louky jsou z větší části jako sjezdovky vytžívány jž v sor_rčasnosti. Mťžedocházet k dočasným
disturbancítn lLrčrrilro povrclrlt v,souvislosti s případnýrrr btrclováním inli,astrrrktury,
např. systérnLr pro zasněžování. Celkově není vliv na ún"ovni UP výniarnný.
Zjištěné dnrhy (dolrrí polovirra): bršlice kozí nolra, kontrylre| dělrel lesní, rclesno lracli kclřen,
zvonek rozkladitý, pcháč z,elirrný, kostřava čeruená, tLžebnik jilrrový, kakost lesrrí. kŇlík
potoční,nredyrěk rněkký, tieza|ka skwnitá, zvonečrríkklasnat}, pryskylník prudl<ý, šťovík
alpský,

Ncbtrdou clotčcna ochrunná pásrrra vodních zdrojů, vliv na vody bude souvisct s přípaclným
zvýšenírn odbčru vody pro zasněžování. Rodířenim plochy sjczdovck se zvýšíplocha
pro případnó msnčžováníspojená se zvýšenolr poť,ebou vody. Tcoretické jednorázovó

vysněženípouze technickýrrr snělrcm nawlrovanólro rozšířcnísjezdovky ve vrstvč 0,5 m
by sivyzádalo cca 123]5 m3 vody.

Ploclra je součásti prostorll s prokázanyni archeologickýrni nálezy (stLrpeň I.). Úzerní zůstane
nezastavitelrre, k ovlivnění nedojde.

Zl-K4 -

plochv občanskéhowbavení
siezclovÝcli tratí

-

tělovÝchova a spor1

-

s}:zdové tratě (OSt)

- rodření

Plocha rozšřqjc stcjnou sjezdovor-r traťjakoplocha ZI-K3 zHorních VítkoúcnaAldrov ovšcm
z opačnéstrany. Plocha je součástíOP KRNAP. Z hlediska ochrany krajinného rázu se plocha
nacháÁ v pásmu A - krajina kultLu,ní (pásmo velrni přísnó oclrrany). Na rozdíl od plochy Zl K3 je rozšřcní planováno ýhradně do lesa. Dojde k ásahu do maku přírodní charakteŇtiky
- ýmamnóho krajinné pruku - lesa. Jeplánováno odslranit okrajoý pás lesa, takže ner,zrikne
prusek ani noý, ncvhodný tcchnicistní prvek. Šrkapruscktr jc do 40 m. Délka ýseku
v uvcdcnó šť,cc jo cca 300 m Plocha záboru lesa je 0,9 ha.

bude spočívatzej.lr'na v ásahu do VKP - les. Z hlediska
floristického se nejedná o přírodní biotop. Uplatňqje se smrková monokultura s redukovaným
by|inným patrel-n. Narr"ršeníporostnflro okraje lesa ze zÁpadru strany a zejntern v homí části
rnťržcnanršit stabilitu lesa vůčivětrr-r.

Vliv na přírodní prostředi

Nebudou dotčena oclranná pásrur vodníclr zdrojů. Vliv spočívav dílčímodlesněrrí v rámci
CHOPAV Krkonoše. K iýzranrné zněrrě porněru lesa a bezlesí nedochází. Rodřenírn ploclry
sjezclovek se zvýšíplocha pro případné zasněžovátli spojená se zvýšenor-r potřebou vody.
Teoretické jednorázové rysrrěženípouz€ technickýrn snělrertl navrhovaného rodiřen í
sjezdovky ve vt,stvě 0,5 rn by siry,ádalo cca2250 rn3 vody,
Ploclra je sotrčástíprostoru s prokázanýni archeologickými ná|ezy (stupcň I.). K ovlivnění
potenc álníc

h

arclreolo gick ýc

h

náIezů nedoj de.

Dokumentace SEA nar,r,hrfe záruĚr tolerovat. Rozhodujícíje přitom názor Sprár,y KRNAP
s ohledem na potřebu zavamého stanovisko k ásahtr do VKP.

Komplexní hodnocení vlivu plochy ZI-KS - plochy smíšenénezastavěného rizemí přiroiIené a přírodě blízkéekosystémy (NSp) (dokumentace SEA):
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Z

nrožrostí hlararílro vyLžitísc předpokládají

s

největšípravclěpodobností vodrrí

a vodohospodářské ploclry. Plocha je soLrčástí OP KRNAP. Z lrlediska ochrany krajirrnélro rirzu
se ploclra lrachází v pásn,lu A - krajina kultr"rrrrí (pásnrc vehrri přísné ocllrany). Lze předpokládat
nněny makťr přír,odní charakteristiky krajinnóho rázu anrrěny vZahťr v krajině, V nrístčnovélro

funkčníhovytžitídojde ke zněně charaktertt ťzeIní.Měla by vzliknout vodní rrádrž Ira místě
ťrdolí rnalého potťrčku.Zméníse přirozená mortblogie ťzetnía vzrikne hráz a vodní plocha,
Bude zcela zněněn clrarakter přítorrrných ekosystémťr. Vyskyqjí se ponřmě clegradovarré
biotopy r,lveclené nř-e. Vliv konkrétních zrrěn nelze na útrovni UP vylrodrrotit, netnusí být
na krajinný ráz nr"ttně výzrarnný negativní. BLrde áviset na charaltteru a parametrech
konkrótnflro projcktLr. Mirrirrralizacc vlivtr lzc closálrnor,rt co nc.jr,yššírnsfirpněrn přit,ocič

bl2kého řešení.

Dojde k áboru 0,58 ha ZPF V. tř,ícly oclrrarry. Okrajově rnťrze být zasažerl PUPF'L v rozsahlt

0,0l

ha.

Stav příroclních biotopů jc v podstatč shodný s dolní, východní částíplochy Z1,-K2d, protože
na tuto část bezprostřcdnč navanlje. Plocha jc vyrnczcna v údolírrralóho potůčku.V dotčcnérn
úseku je nejb|iXí okoli břelru porrťrně degradované. Terén se ryclile zvedá nad hladiny vody,
břchy jsou rclativnč suchó. Z dřcvin sc uplatňujc javor klcn místy znlanrje, biÝa bčlokorá,
topol osika. Bylinné patro je nrezofilní, nezapojené. Vlhkomilné dnrlry sc r,yskytulí s malou
početnostív bezprostřední blízkosti korýa potoka. Na světlých místeclr na levém břehir je
hodnč dcgadovaný dnrlrově chudý nízký, řídký rnezotilní trávnik s vysokýn podílem mechů.
Realizací vodní nádrže nebo rybní<u dojde kvlramé nlěně současrýclr přírodníclr poměrťr.
Vmikne nová, spíšedrobná vodní plocha. Lze očekávat terénní ťtptavy, tj. zalrloubení terénu
v ránrci r,ybLrdování tělesa nádrže, a r,ybudováni hráze, což br,rde noý cizorodý prvek v údolí
potoka. ZrrĚni se ekologické podmínky, tedydruhové složenípřítomných ekosystérnů.Velikost
vlivu bude odpovíclat stupni přírodě blízkéhořešení. BLrcle se jednat oásah do\rKP a narušení
jeho současrré fi.uikčnosti. S ohledern na to, že dotčený prostor je porrrěmě degraclovarlý, lze
vliv nového funkčniho ,,yuilti územípovažovat za relatilrrě néně Ávažný. V přípa<tě přfioclě
blízkéhořešenínernusí dojít k podstatnérrru zlioršení přír,odních ponÉtri, může,uzriknout

přírodní prvek s jinýrni ekologickými pararrretry.

Na pravém břehrr zasahuje ZI-KS okraj do|ní části podhorské louky T1.2 horskó trojštčtové
louky. Do jaké míry btrde dolní okraj loŇy zasažen budoucí stavboq není v této fáň mámé.
V souvislosti s tím nelze r,yloučit negativní ovlivněni zvláště clrráněn}ch rostlin: kopmík
štětinolistý, vemenk zelenavý.
Ziištčnó druliy na okraji lorrky na levém břelru potoka: psincčck obccný, kontryhc| rdesno hadí
kořen, zvonck okrotrlrlolistý, srha íznačka,kosřava četvená, kakost lesní, tř,ezalka skr,rnitá,
kopmik štětinolistý, vemeník zclcrnvý, jitrocel kopinat}, trojštět žlutavý, ron,aÁl lókařský.

Důležitáje fáze provozu a hlar,ně fi.ulkce nádrže. Například s ohledem na bezprostřední
sousedství sjezdovek nelze vyloučit budoucí požadavky na odběr vody pro zasněžováni,
Takové využltírnůze působit řadu rregativní vlivů, které je třeba zohlednit. Napřfl<lad kolísání
hladiny vody v ámninr obdobímůžeokožovat v nádrá zirnt!ícídruhy, pokLrd by se tarn v zirně
vyskyovaly apod. Negativní vlivy ornezující vývoj kvalitního přírodního biotopu mťrže
negativně ovlivňovat i letní využtíspojené s vysokou návštěr,rrostí.
Zjštěnédrulry podélpotoka: papratka satnice, třtina clrloupkatá, škarda baálrá, přeslička lesní,
kŇIík potočrrí,net}kavka rnalokvětá, zblochan splývavý, kokořk př,eslerritý, šťovikalpský,
čistec lesrrí, ptačinec hajní, kopřiva dvoudomii, ronazil potoční,kalirra obecná.
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Zjištěné druhy na světlinách: psinečel< obectlý, pclráč balrenní, srlra řínučka, kakost lesrrí,
panpeliška srsttratil, pryskyrrríl< prudký, št'ovik alpský.

Nclzc lyloúit ýskyt nčkolil<a. v řcšcnórlr úzcmírclativnč bčfuýclr, cln-rlrů obojživclníků

aplazů. např. ropuclry obccné, skokana hnčclóho, čolka horského, zplazu jcštěrku žrvoroclou,
.jcštčrkuobccnou. slepýšc křchkólro, mr!l'i obccnoll Mťžcclo.jít k dílčírntronrczcní biotopu
uvcdcnýclr clrr"rlrťr, jejichz biotop 4ravidla př,csahLfe vyíllczcnoll plochu. Takžc k rclcvantnímtt
clnrezení početnosti populací uvederých drrrlrri by dojít nerrrělo. Prcl některé drLrlry, zejrr.éna
obojávelnfl<y, se nrťževhodný biotop teoreticky rozšřit, popř. zkr,,alrtnit. To ovšern brrde
áviset r,a prolekbvérn řešení,tirnkci a způsobr"r provozu. Př,i rrevhoclnérrr řešení a zpťrsobu
provoal se situace nezlepšía můžebY i horší.
Nebrrdou dotčena oclrranná pásnra vodníclr zdrojů. Vliv na vocly spočívav ásahu do drobnélro
potoka, na nčrržby rněIa by lybudována př,íroclní nádrž. Zmčrlt sc hydroekologický potcnciál

potoka, noý stzrv budc ávislý na technickénr řešení a zpťsobu provozLl Rcalizacc vodní
nádrže by měla přispčt kc schopnosti krajiny zadržet vodu na lrornírn toku.
plocha je sotrčástí prostoru s prokázanj,rni archeologickými nálezy (stupeň

I.).

S

ohledern na výšc uvcdené spše akceptovatelné negativní vlivy, potenciál rrových
spolcčcnsko-hospodářských fi.mkci, ale i ckologlckých liurkcí navrhuje dokumentace SEA
fi.urkčníplochu tolerovat.

Konkrétní způsob a intenzitu využitíje třeba posoudit na projektové ťnovni. Je třeba zohlednit
všechna potenciální vpžití,která jsor"r pravděpodobná, např,. odběr vody na zasněžnváni
a rekreačnífi-urkce, popř,. tato vpžitír,yloučit a toto věrohoclně zdťrvodnit. S ohledem na zásah
do VKP, kíeúvyzAdujc závamé stanovisko podle § 4, s ohledem na pořebu sor,rlrlasu podle
§ 12 a nutnost udělení újirlrky podle § 56(všc dlc ákona č. |I4lI992 Sb.) je tř,eba respektovat
názor DOSS.

Váledern k vYše ttvedcnómu je nutné respektovat v tomto stanovisku obsažcnépožadavky
a opatřcní k clinrinaci a rnininnlizaci potencálních negativníclr vlivů na životníprosťedí
a veřejné zdravi, přičernz da|šíopatřcní rrclrou bý stanovována při 4ištčnípřípadnýclr

negativních vlivů v nasledrg'ícíchírror.rúch planování a projektové příprar,y.

Krajský ťřad jako přfulrsný uřad v souladu s ustanovením §22 písm. d) zákona o postzování
vlivů na ávotrri prosti,edí, na zÁkladě Zněny č. 1 ÚP Vítkovice, podkladů dle ustanovení § 55b
odst.5stavebnílro zákona adokunrentace SEA, iydává postupern dle ustanovení § l0gákona
o posttzovárrí vlivů na životni prostředí z hlediska př|jatelrrosti vlivťr na ávotní prosředí
a veřejné zdravi

STANOVISKO
k náwhu koncepce ,ZtŇna č. 1 ť]P Vítkovice"
požadavky,
s nížer"rvedenYrni
kteryni budou zárovei zajštěny rninimální rnožrédopady
rea|izace Změny č. l UP Vítkovice na ávotní prostředí a veřejné zdraví:
Opatř,cní pro

íáá ťzcrrrního plánu:

btrcJe redukována dle požadavku Správy KRNAP. Bude urnožtěrra stavba
jedrrolro
pouze
objektu. Návrhová plocha bude redukována srněretn od hranice ploch PUPFL

|, Zl-Z3: Plocha
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na l200 rrr], objekt bLrcle unrístěn vjihí části při kortlurikaci, čímžbLrde fespektovátla niva

toku a příroclního biotopu.
2.Z1-7,5: Ploclra bucle porleclrána nezlstavitelnil clle požadavku Správ,y I(RNAP.
3 . Zl -Z8: Plocha bude por echána neztstavite lná dle požrdavku l<rrrlskélro úrřadu, orgánu

ochrany ZPF.

4.

Zl-Zl0: Plocha

ochrany ZPF,

bude ponechána ne;atstavitelná dle požadavl<Lr krajskélro úřadr,r, orgánr,r

5, Zl-Zl la, b, c: Ploclia bLrde ponechána ne;rylstttvitelná dle požadavkťr Správy KRNAP,
krajského ťř,adLr z hlecliska oclrmny ZPF a dokr_unentace SEA.
6. Zl-ZI4: Ploclra bLrdc ponccIrána nczastavitclná dlc požadavkLr Sprály KRN AP
a doklunentace SEA,
7.Zl-216: Pbcha bude poncchána nczrstavitclná dlo pozadavkr"r Sprály KRNAP.
8. Zl-ZI8: Plocha brrde poncchána nczastavitclná dlc požadavku Sprár.y KRNAP

a dokumentacc SEA.

9.ZI-KI: Plocha nebude lymczcna a budc ponechána stávající 1iurkci dle pozadavku Správy
KRNAP.
10. ZI-K2 a, b, c, d: Plocha Zl-K2abudc vymczcna za podmínky, žc dojdc kc nušenístávající
plochy OSt, na nž tato nawhovaná plocha navazuje. Linie horní lrrany sjezdové tratě budc
vedena soLĎčžrčs linií r,ymačeného vleku. Rozsah plochy sc u,čujc mczi pozcmky p. č.2907
a 290BlI v k. ú. Vítkovice v Krkonoších, qrrrĚra nar,rhované a rušenéplochy OSt bLrde
srormatelná. Ostatni ploohy nebudou qTnezeny a budou poncchány sávajícílúnkci dlc
požadavku Sprár,y KRNAP.
II.ZI-K4: Plocha nebude \,}nTlezena a br.rde poneclrána stávající linkci dle požadavkrr Správy
KRNAP.
|2.ZI-KS: Ploclra rrebude v},mezena abude potrechána stávající fi_nkci dle požadavku Správy
KRNAP.

l3. Do textu územrílioplánu bLrde doplněn regrr|ativ: Mirlirnální velikost stavebního pozemku,
jeho části nebo souboru pozemků, rryrnezerrých a r"rrčených k urrístění stavby rodinrrého dotnu,
nebo roclinrré rekreace (plochy srníšerréobirrné - venkovské) se statloví 1200 rn2. Tato
nTinimální velikost platí jak pro zastavětré území,tak pro zrstavitelrré plochy. (dle požadavku
Sprá,ly KRNAP)
l4.Uzemi řešenéobceje tř"eba chránit před Lunist'ováním \tĚobků typr"r mobilheim, maringotka,
jLrrta a jiné. Do textové části ÚP bLrcle doplněna kap. I.1.c) Urbanistická korr4lozice o požadavek

na respektování dosavadniho charakteru zÁstavby. Tyto výrobky buclor,r vyloučeny také
v souladu s § ltl stavcbníro zákona. (dle požadavkrr Sprály KRNAP)
15, Budc zpř,esněn lokální ÚSrS db Revize Územníclr systémťr ekologické stability proťrzemí
KRNAP a jclro OP v souladu s pozadavky Správy KRNAP.
Opaření na roáodování ve r,rnnezenÝch plochách:

ZtlĚrn č. l ÚP Vítkovice nawhuje nejvíce malých ploch SV. V těchto případech je

třeba

se zarněřit na projektové úrroraii rra runístění objektů, arclritektonické řešení včetně použtých
nrateriálů, terérrní úrpravy apod. s ohledem na možiý vliv na \<rajnný ráz,

Jedním z podkladťr pro ýběr prolektových řešení by měla b},t akttráhrě platná studie
r,yhodnocení krajinného rázuíusmí Krkonošského národnilro parkua jelro oclrranného pásnu,
jakož i zásady r,lplyvajícízplánu péčeo nároclní park.

V

rárrrci dalšího vytžiti ploch s novýn způsobern \,yuzití se u jcdnotlivých ploch požadqje:
LZl-Zl: Naprojektové tu,ovni,uybrat citlivé řcšcnísminimalnírn vlivem na př,írodní prostř,edí
a krajinný raz (vhodnó ř,ešcní terénníchúprav).
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2.Zl-Z3: Napro.jektové

úu,ovrri se zarněř,it na mininrali:ztci vlivLr na VKP, onrczit tet,ótrtrí úpravy
(navážky na rostlý terérr).
3.Zl-Z,1: Zanrěřit se na vlroclné paranretry a teclrnické řešení tioplňkoých objektů s ohledern
na minimalizaci vlivu na krajinný ráz.
4. ZI-Zl7: I(onkrétrií lytžití,popř. provoz- přizpůsobit oclrrarrě vod. Při l,yužitíplochy
respektovat ochranu ovzrluší a minirnalizovat obtěžování obyvatel ápacl-ienr, popř. praclrenr

a hlLŘenl.

5.Zl-Zl9: Zajistit striktní dodržení regulativu upravqjícího vytžiti ploclry -

realizac,e záměrLt

ploše Zl-Zl9,se pottmiňuje omezenfry 1,yttžitípouze na obtlobí zimního provozLt sjeztlovelt
u rlmezenínt ticlržln,. popř.,jiného využitípouze na obtlobí mimo 1.5. už l5.B. Letni provoz
soLrvisejícíspřítomností apolrybem lidí vokolí plochy, vtomto strryslLr 1ž v5namě přetženém,
by manrcnal kromč vlivu vlastní stavby da|sí zctroj r.yr-LŇování a náslcdnč omczcní vhodnóho
biotopu clrř,ásta|a, ktcry je v dotčenórn prostonl (postupně zmenšovanórn ýbčžkulouky mezi
Roudnicí a Vítkovicemi) jž na hranici únosnosti. Pro koŇrétní posouení nríry vlivu bude
podstatnó projektovó ř,ešení, koŇréhí fi,rnkce arefun provozu.
6. Z1-I{2a, ZI-K3:
a. Na ákladě konkrótníclr pararnett,ů ptovozu áměru máilt potíebu podrobnóho posouzení
vlivtt zasněžování na posun začátku vegetačnísezóny a tím na biotop chřástala polrrflo a
lrnízlční.Případně upravit režm zasněžováni.
b, Minimalizovat ťllaznéterénníúprar,y, vytůivat rostlý terén a minimalizovat naváfuy
zcjmi,na u náslupní statricc.
c. Zváilt potřebtr posouzení vlivu hlLku na akmtickou sitmci u hlukově chr,áněných objektů
d.Zajistit striktní dodrženíregr-rlativů upravqjících wLlz\ti ploclr - zejména ,sezónní omezení
pouze na zimní období. Zásadnl pro r,yloučenír,lziamného vlivu je absence letního provozu
na fi.uikčníploše. V opačnérnpřípadě by sejedrralo oplošně rozsálrlý ásah dojádrového území
chřástala polrrího, který by z-nmenal podstatrrý negativní ásah do přřozeného ývoje části
populace
kvantifrkované
1-3
sal],Ic tl
ýskytern
(pro plochu K2a),2-4 samců (pro plochu K3). Mimo zirrrrrí období je třeba spottovně-rekreační
aktivity ryloučit, příprstné vyúiti je potrze jako louka s vlrodrrýn lnallagenrcntern pro chřástala
polního, tedy kosení nejdříve v drr,rhé polovině čenrence. Důsledný klid je třeba dodrzovat
zejrrcna ve ťaÁ roznnožování a péčeo nrlád'ata (květen až červerrec).
7. ZI-PI: Na projektové ťlrovni nolit vhodné řešení, které bude t},pelT stavby ivelikostí
odpovídat nejbližšíokolní tradičníástavbě horských chalup severoápadně od přilehlé
komr-rnikace (např. l obytné podlail a obytné podkroví). S olrledern na exponovanou lokalitu
dáIe náilt poť,ebtr vyhodnocení vlivu na krajinný ráz v rámci řízeník souhlasu sc ásahem
do krajinnólro rázLr podle § 12 ákona č. Il4l1992 Sb., o ochraně přír,ody a krajiny. Striktně
cloclržet regulaci - unístěníncjýše l stavby hlar,,rrí (např. RD) s 1 obytnýnr podlažírn
a obytnýn podkrovím (nnx. 2 b. j. pro nrax. l0 osob) mimo severozápadni část ploohy.
8. Na projektové úrror,ni minimalizovat vlivy na odtokové poměry zadržerum srážkoých vod
v místčtznku, popř. zrsakováním
y

Toto stanovisko nent zÁvamýtn stanoviskem ani roáodnutím vydaným ve sprálrím íizeni
ane|ze se proti něm"r odvolat.

krajský třad upozorňuie rra povinnost sclrvaluiícíhoorgánu poclle ustanovení § 10g odst. 4
zákona o posttzlvání v|ivů rra žvotníprostředi a příslŇných mtanovetrí stavebního zákona

zohleclnit požaclavky vr,pll,1iai

íc

í z tolroto

stanoviska.
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Předkladatel. resrl. pořizovateI Změny č. t ÚP Vítkovice ic ptlvillert postupovat poclle
ustatlovení § l0g oclst. 5 a 6 zÁkona o posuzoviutí vlir,ů na žir,otrlí prostřeclí a n,eřeinit
schv,itlenou l<orrcepci včetně ;4lracovaného prohlášení.

Krajský ťrřad ror,rrěž upozorňuie na povitrnost zajistit sledovárrí a roz_bor vlivů schválerré
koncepce na životníprostředí a veřejné zdraví a clalšípovinnosti plyroLrcí z u.stanovení § l0h
ákona o posLzování vlivťr na životníprostředí ve strryslu boclu l0 přílohy stavebnílro zikona.
Dokrurrentace SEA v kapitole A.l0 navrhLr|e následLrjící Lrkazatele pro sleclování vlivťr Zrrrěrry
č. l ÚP Vítkovice na životníprostřeclí:
l, Sleclovat a evidovat rodíř,ení předmětťr ochrany, resp. sleclovat úbyky rozlohy ewopskýcli
statlovišt', popř. er,r,opsky r,lzrrarnných drulrťr v EVL I(rkorroše a PO Krkorloše.
2, Sledovat rozšření zvláště clrráněn}clr drulrů ajejiclr případné žtbotry.
3, Sledovat a evidovat zÁsahy do VKP.
4, Sledovat kr,urulativní Ábory ZPF a PUPFL. V případě PUPFL evidovat kurrtilativní úbytek
v C1-IOPAV Krl<ottoše,
5. Sledovat zněny vzastavěností záplavových ízemíQroo,

Předkladatel zveřeiní zpťr-sobem Lunožňqjicímclálkový přístLrp lypořádání všech stanovisek
dotčen}ch orgánťt, r,l,jádření, námitek a připomínek obdrženýclr po celolt dobu přípravy
koncepce včetně veřejného projednaní, a to jak ke koncepci, tak i k jejímtr r,yhodnocení vlivů
na životníprostředí.

V

případě ťrprav koncepce na ák|adě výsledků jednání a dohocl a podan}clr stanovisek,
připornínek a i,yjádřcní clle r"rstanovcní § 55b odst. 2 až 5 stavebního zÁkona ie ntrtnó
v rrpravovaném rozsahr,r dopracovat také whodnocení vlivů na udržitclný rozvoi úzcmívčctně
dokurtntacc SEA.

Obec Vítkovice v Krkonoších fiako dotčený územně samosprávný cclck) žádámc vc smyslu
§ 16 ákona o posl-zování vlivťr na životníprosřcdí o zvcřcinční stanoviska SEA na uř,ední
dcscc. Dobazveřejnčni jerninimálnč 15 dnů. Zároveň ObecVítkovice vKrkonoších ádáme,
aby nám zaslala písemnépotvrzení o vyvěšenítétoinformace na úřední desce.
Se stanoviskern

SEA se lze semámit na intemetových stránkách:
/e iasea /deta i VSEA_LBK2 5 F a www. kraj-

lrttps ://porta l.ce rria.c

1

lbc. cz.

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru ávotního prostředí a zenĚdělství

Rozdělovník
1. Mčstský uřad Jilcrrurice
Odbor ťzernního plánování a stavebního řádu
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