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Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný
rozvoj území
Územní plán Staré Smrkovice vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu
všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na
péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší.

a) vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na životní
prostředí podle přílohy stavebního zákona (SEA)
Dotčený orgán, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, uplatnil v koordinovaném
stanovisku k návrhu zadání (č.j. 17706/ZP/2010 ze dne 14. 9. 2010) požadavek na
posouzení územního plánu Staré Smrkovice z hlediska vlivů na životní prostředí, a
nevyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Na základě zjišťovacího řízení stanovil nutnost posouzení ve smyslu zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pro navrhované vodní plochy
(obnovu historických rybníků) a plochy protipovodňových opatření.
Dokumentaci “Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí ve smyslu ust.
10i zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, podle přílohy stavebního zákona č.
183/2006 Sb., Návrh územního plánu Staré Smrkovice” zpracoval v červnu 2011 Ing.
Petr Hosnedl, autorizovaná osoba dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění, rozhodnutí o autorizaci č.j. 38156/6488/OIP/03.
Záměry, které byly předmětem posuzování:
- Z8 - návrh vodní plochy, obnova historického rybníka,
- Z9 - návrh vodní plochy, obnova historického rybníka,
- Z10 - návrh protipovodňových opatření.
Kompenzační opatření pro eliminaci potenciálních negativních vlivů na životní
prostředí:
- Návrh v lokalitách Z8, Z9 nemá významně negativní vliv na životní prostředí, jedná se
o obnovu dvou historicky doložených vodních nádrží, a je hodnocen jako pozitivní
změna v uspořádání krajiny a zvětšení biodoverzity. Ztráty na zemědělském půdním
fondu jsou nevýznamné (III. třída ochrany ZPF, malého rozsahu).
- Návrh v lokalitě Z10 řeší ochranu zastavěného území před povodněmi. Část území
obce se nachází v aktivní zóně záplavového území řeky Javorky, která je součástí
soustavy Natura 2000. Navržené řešení je vyvážené, zajišťuje ochranu přírodních
hodnot, především předmětu ochrany, velevruba tupého, a současně přispívá k
ochraně zastavěného území obce. Navržená kompenzační opatření jsou zapracovaná
v plném rozsahu do návrhu územního plánu. Současně územní plán stanoví podmínky
využití ploch v záplavovém území a zásady pro zajištění koryta toku a jeho okolí, které
se týkají staveb i hospodaření na pozemcích. V souhrnu všechna tato opatření
povedou k účinné ochraně zastavěného území obce, při maximální ochraně
mimořádných přírodních hodnot.
Další části návrhu územního plánu, vymezené zastavitelné plochy bydlení, pro úmístění
čistírny odpadních vod a plocha sportovního hřiště, jsou malého rozsahu a svým
charakterem nezakládají rámec pro posuzování záměrů podle Přílohy č. 1 zákona č.
100/2001 Sb.
Dokumentace Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je zařazena jako
samostatná příloha. Závěry tohoto vyhodnocení jsou v návrhu územního plánu
respektovány a zapracovány do výrokové části.
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b) vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Staré Smrkovice na
území Natura 2000
Orgán ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku nevyloučil významný vliv na
předmět ochrany EVL Javorka a Cidlina - Sběř.
Dokumentaci “Územní plán Staré Smrkovice, Hodnocení vlivů koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění” zpracoval v květnu 2011 Mgr. Ondřej Volf,
autorizovaná osoba pro hodnocení podle § 45i zákona č. 114/2001 Sb., rozhodnutí č.j.
630/905/05.
Dokumentace je zařazena jako samostatná příloha.

c) vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na stav a
vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v
územně analytických podkladech (ÚAP)
V rámci zpracovaných ÚAP ORP Hořice a průzkumů a rozborů pro územní plán Staré
Smrkovice byly vyhodnoceny jevy podle Přílohy č. 1 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb., o
územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti.
Kapitoly a) a b) tohoto vyhodnocení (samostatné posudky SEA a Natura 2000) se
zabývají podrobně hodnocením těchto jevů ÚAP:
- jevy 5 až 16, 19, kulturní a historické hodnocení území,
- jevy 17, 18, 20 až 36, ochrana přírody a krajiny
- jevy 37 až 43, vlivy na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí
lesa
- jevy 44 až 56, vodní režim
- jevy 57 až 63, 66, horninové prostředí
- jevy 64, 65, hygiena životního prostředí
Proto se tato kapitola zabývá možným vlivem návrhu územního plánu pouze na vybrané
zbývající jevy ÚAP.

vybrané sledované jevy:
zastavěné území obce (1)
- je vymezeno ke dni 1. 6. 2011 a je vyznačeno v grafické části dokumentace územního
plánu,
- v zastavěném území jsou volné plochy vhodné pro rozvoj bydlení a občanského
vybavení, a jsou navržené k využití (2,61 ha).
plochy výroby (2)
- plocha areálu zemědělské výroby je stabilizovaná v současném rozsahu, vymezená
jako výroba zemědělská VZ
- stávající plocha drobné výroby je vymezená jako drobná a řemeslná výroba VD,
- plocha sklad inertního materiálu VX je respektovaná,
- v obci nejsou žádné další samostatné plochy pro výrobu a skladování,
- územní plán nenavrhuje nové zastavitelné plochy výroby a skladování.
plochy občanského vybavení (3)
územní plán
- stabilizuje stávající plochy občanského vybavení,
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- vymezuje plochu občanské vybavení - sportovní a tělovýchovná zařízení OS, lokalita
Z6, volná plocha v zastavěném území obce, 0,14 ha.
plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (4)
- nejsou územním plánem vymezeny, v obci se nenacházejí.
technická infrastruktura (67 až 87)
územní plán navrhuje komplexní rozvoj obce, včetně zajištění technické infrastruktury:
- obec je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, kapacita je vyhovující i pro
uvažovaný nárůst obce, zastavitelné plochy budou napojeny na tento systém,
- v současné době v obci není soustavná kanalizace, návrh územního plánu řeší
kanalizaci, s čistírnou odpadních vod umístěnou v severní části obce, s
předpokládaným napojením i obce Nevratice, lokalita Z7, plocha 0,17 ha, technická
infrastruktura TI, síť kanalizačních stok dle zákresu, v trasách veřejných komunikací,
- zásobování elektrickou energií a plynem - je navržené rozšíření sítě do nových
zastavitelných ploch.
dopravní infrastruktura (88 až 106)
- silnice II/327, III/32747 na území obce jsou stabilizované, územní plán nenavrhuje
změny ve směrovém nebo šířkovém uspořádání,
- síť místních komunikací je navržena k rozšíření do rozvojových ploch,
- železniční trať č. 040 Chlumec n. C. - Trutnov prochází okrajově územím, je
stabilizovaná,
- území obce je dotčeno ochranným pásmem letiště - celé území,
zastavitelná plocha (jev 117)
- územní plán vymezuje zastavitelné plochy bydlení venkovské BV v 6 lokalitách, plochu
občanské vybavení - sportovní a tělovýchovná zařízení OS, plochu technické
infrastruktury ČOV, celkem 4,28 ha, z toho v zastavěném území obce 2,61 ha.
jiné záměry (118)
- vodní plochy - obnova historických rybníků, plocha Z8, Z9, plocha 5,62 ha
- protipovodňová opatření Z10, plocha 1,61 ha.
Neuvedené jevy se v řešeném území nevyskytují.

d) předpokládané vlivy územního plánu na výsledky analýzy
silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území
V rámci zpracovaných ÚAP a průzkumů a rozborů pro územní plán Staré Smrkovice
byly vyhodnoceny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (SWOT analýza).
Obecně je nutno považovat za základní problémy řešeného území nerovnovážný stav
hospodářského pilíře a potřeba řešení protipovodňových opatření na Javorce, která je
součástí systému Natura 2000, EVL Javorka a Cidlina - Sběř.
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d.I. vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
podmínky pro příznivé životní prostředí
hrozby

vliv návrhu ÚP Staré Smrkovice

zhoršení přirozeního vodního režimu v
krajině,
nízká retenční kapacita území,
riziko lokálních povodní doprovázených
zvýšenou erozí půdy v důsledku
nevhodného zemědělského hospodaření,
neuvážené meliorace

návrh obnovy dvou historických rybníků Z8, Z9
opatření v krajině - obnova polních cest,
doprovodná zeleň podél komunikací,
vodních toků a ploch,
návrh protipovodňových opatření - Z10

chybí kanalizace a ČOV,
využívání dešťových svodů k odvádění
splaškových odpadních vod

návrh koncepce odkanalizování obce s
ČOV - Z7

nízký koeficient ekologické stability, území
málo stabilní

v rámci ÚSES navrženo rozšíření ploch
přírodních (NP) a ploch smíšených
nezastavěného území (NS)

podmínky pro hospodářský rozvoj
hrozby

vliv návrhu ÚP Staré Smrkovice

minimální počet pracovních příležitostí v
obci,
snížení počtu obyvatel z důvodů přesídlení
ke zdrojům pracovních příležitostí

návrh zastavitelné plochy bydlení
venkovské BV, s možností hospodaření,
řemeslné výroby a služeb

nedostatky v technické infrastruktuře

návrh kanalizace s ČOV

podmínky pro soudržnost obyvatel
hrozby
sociální segregace nových obyvatel obce

vliv návrhu ÚP Staré Smrkovice
územní plán nevytváří urbánní prostředí
prostorově sociální segregaci s negativními
vlivy na sociální soudržnost obyvatel,
navržené řešení, umístění a rozsah
zastavitelných ploch je přiměřený velikosti
obce a vylučuje nežádoucí míru segregace.
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d.II. vliv na posílení slabých stránek řešeného území
podmínky pro příznivé životní prostředí
slabé stránky

vliv návrhu ÚP Staré Smrkovice

stav povrchových a podzemních vod v
kategorii “rizikový”

ochrana údolních niv, revitalizace toků,
opatření ke zlepšení kvality vody kanalizace s ČOV

nízký koeficient ekologické stability, území
málo stabilní

v rámci ÚSES je navrženo rozšíření ploch
přírodních (NP) a ploch smíšených
nezastavěného území (NS),
návrh obnovy dvou historických rybníků,
opatření v krajině - obnova polních cest,
doprovodná zeleň podél komunikací,
vodních toků a ploch,
návrh protipovodňových opatření

podmínky pro hospodářský rozvoj
slabé stránky
vysoká intenzita vyjížďky do zaměstnání

vliv návrhu ÚP Staré Smrkovice
návrh zastavitelné plochy bydlení
venkovské BV, s možností hospodaření,
řemeslné výroby a služeb

podmínky pro soudržnost společenství obyvatel
slabé stránky
malé možnosti společenského života
a denní rekreace obyvatel

vliv návrhu ÚP Staré Smrkovice
vytváření míst setkávání - návrh
revitalizace návsi
návrh plochy pro relaxaci a sportovní
aktivity: občanské vybavení - sportovní a
tělovýchovná zařízení OS, Z6

8

d.III. vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území
podmínky pro příznivé životní prostředí
silné stránky

vliv návrhu ÚP Staré Smrkovice

kvalitní životní prostředí

ochrana kvalitního životního prostředí,
které je základní hodnotou a
předpokladem pro zájem o bydlení v obci

přírodní hodnoty území - zvláště chráněná
území a území soustavy Natura 200

využití atraktivity území pro rozvoj obce,
současně ochrana mimořádných
přírodních hodnot území

podmínky pro hospodářský rozvoj
silné stránky

vliv návrhu ÚP Staré Smrkovice

fungující zemědělská farma

stabilizovaný podnik je zárukou zachování
pracovních příležitostí a hospodaření v
zemědělské krajině

mírný nárůst počtu obyvatel v období
posledních 10 let

podpora trendu růstu, nabídka nových
ploch pro bydlení, zajištění kvalitní
technické i občanské infrastruktury

podmínky pro soudržnost společenství obyvatel
silné stránky

vliv návrhu ÚP Staré Smrkovice

obec je stabilní součástí sídelní struktury
regionu
počet obyvatel vykazuje mírný nárůst,
tento vývoj se projevuje pozitivně v posunu
věkové struktury obyvatelstva, roste podíl
nejmladší věkové skupiny, která je
předpokladem pro další demografický růst

podpora trendu růstu, nabídka nových
ploch pro bydlení, zajištění kvalitní
technické i občanské infrastruktury

příznivá soudržnost obyvatel a vazba na
místo bydliště, zejména vzhledem k
převažující zástavbě rodinných domů

návrhem nových ploch se nevytváří
urbánní prostředí sociální segragace,
zastavitelné plochy jsou přiměřeného
rozsahu, který odpovídá reálným potřebám
obce, s přímou vazbou na historickou
urbanistickou strukturu
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d.IV. vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území
V návrhu územního plánu jsou navržená přiměřená opatření k zachování a rozvoji
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.

přírodní hodnoty
územní plán
- vytváří územní předpoklady pro posílení ekologické stability území,
- chrání vymezenou EVL Javorka, Cidlina - Sběř a PP rybník Smrkovák - zahrnutím do
ploch ÚSES,
- protipovodňová opatření jsou navržena maximálně šetrným způsobem, zejména s
ohledem na území soustavy Natura 2000 a vlastní předmět ochrany (velevrub tupý),
- územní plán zajištuje ochranu významných krajinných prvků a vymezuje nové,
- návrh neznehodnocuje dálkové pohledy na obec; ochrana krajinného rázu je zajištěna,
navrhované zastavitelné plochy jsou určené pro rodinné bydlení, kde jsou stanovené
podmínky prostorového uspořádání - výškový limit zástavby,
- návrh chrání zemědělský půdní fond, půdy I. a II. třídy ochrany nejsou vymezením
zastavitelných ploch dotčeny,
- návrhované řešení kanalizace s čistírnou odpadních vod přispěje ke zlepšení kvality
vody v toku Javorky;

kulturní hodnoty

- návrh respektuje historickou urbanistickou strukturu obce a kulturní hodnoty území
- zachovává příznivé rozložení funkčních ploch, a dotváří urbanistickou strukturu
vymezením nových zastavitelných ploch,
- stanoví podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití a podmínky prostorového
uspořádání, s ohledem na ochranu krajinného rázu,
- obec si zachovává převažující obytnou funkci, se zástavbou rodinných domů
- výrobní plochy zemědělské jsou stabilizované, PHO odpovídá i budoucímu využití
areálu,
- záměry řešené v návrhu územního plánu nemají negativní dopad na kulturní hodnoty
území;

civilizační hodnoty
- územní plán vytváří podmínky pro rozvoj technické infrastruktury,
- v celém území je zajištěno zásobování pitnou vodou,
- odvádění a čištění odpadních vod je návrhem územního plánu řešeno, je vymezená
plocha pro umístění ČOV
- územní plán řeší ochranu civilizačních hodnot návrhem protipovodňových opatření
- návrh má pozitivní vliv na ochranu a rozvoj civilizačních hodnot řešeného území.

e) vyhodnocení přínosu územního plánu Staré Smrkovice k
naplnění priorit územního plánování
Územní plán formuluje rozvojové záměry a navrhuje koncepci vyváženého rozvoje, při
respektování přírodních hodnot území a ochrany životního prostředí. Řešením účelného
využití území obce přispívá k zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj a k dosažení
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na tomto rozvoji.
Přispívá k ochraně nezastavěného území (krajiny) určením podmínek pro hospodárné
využití zastavěného území.
Priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou uvedené v
Politice územního rozvoje ČR 2008, schválené Usnesením vlády č. 929 ze dne 20.
července 2009.
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e.1. republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území, stanovené v PÚR ČR 2008
Republikové priority, vyplývající pro řešení územního plánu Staré Smrkovice:
Pro zpracování územního plánu Staré Smrkovice nevyplývají konkrétní požadavky.
Obec leží mimo rozvojové osy, ale v blízkosti koridoru silnice R35 (záměr), která
zprostředkuje propojení rozvojových oblastí v rámci širších vztahů, a může přinést do
řešeného území určitý impulz rozvoje.
Území není součástí rozvojové nebo specifické oblasti, rozvojové osy, neprochází jím
koridory a nezahrnuje plochy nadmístního významu, kromě skladebných prvků ÚSES.
Regionální ÚSES je vymezen jako veřejně prospěšné opatření nadmístního významu.
Při zpracování územního plánu Staré Smrkovice byl prověřen soulad s republikovými
prioritami, uvedenými v PÚR, v článku 14 až 32 části 2, Republikové priority územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.

Výsledek přezkoumání dle jednotlivých kapitol Politiky územního rozvoje
Článek 14: územní plán ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní a civilizační hodnoty
území a je v souladu s citlivým přístupem k vyváženému všestrannému rozvoji obce.
Zajišťuje územní ochranu jedinečných hodnot území a vyvážený všestranný rozvoj.
Článek 15: územní plán nevytváří urbánní prostředí prostorově sociální segregaci s
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel, Navržené řešení, umístění a rozsah
zastavitelných ploch je přiměřený velikosti obce a vylučuje nežádoucí míru segregace.
Článek 16: územním plánem navržené využití území představuje komplexní řešení,
vytváří předpoklady pro zvyšování kvality života obyvatel i pro přiměřený hospodářský
rozvoj.
Článek 17 a 18: netýká se.
Článek 19: územní plán navrhuje hospodárné využití zastavěného území obce, a v
maximální míře zajišťuje ochranu nezastavěného území.
Článek 20: navrhované řešení neovlivní významně charakter krajiny; zastavitelné plochy
jsou určeny pro zástavbu rodinných domů; řešení krajiny důsledně respektuje a chrání
přírodní hodnoty území a směřuje k posílení ekologických funkcí.
Článek 21: územní plán nevymezuje nové souvislé plochy veřejně přístupné zeleně, ale
navrhuje revitalizaci stávajících ploch sídelní zeleně a návaznost na krajinnou zeleň.
Článek 22: územní plán vytváří podmínky pro rozvoj různých forem rekreace a
cestovního ruchu, např. pro pěší a cykloturistiku, agroturistiku, rodinnou rekreaci.
Článek 23: územní plán navrhuje koncepci dopravní obsluhy a zkvalitnění technické
infrastruktury
Článek 24: zastavitelné plochy jsou navrženy s ohledem na ochranu veřejného zdraví,
mimo oblasti možného negativného působení hluku z dopravy a pod.
Článek 25: územní plán vytváří předpoklady pro ochranu před povodněmi, a zajišťuje
podmínky pro retenci vody v krajině
Článek 26: v záplavovém území nejsou vymezeny zastavitelné plochy
Článek 27: územní plán podporuje účelné využívání veřejné infrastruktury v rámci
sídelní struktury (umístění nové ČOV umožní i napojení kanalizace obce Nevratice)
Článek 28: územní plán navrhuje vhodná řešení z hlediska dlouhodobých souvislostí
Článek 29: je řešena návaznost různých druhů dopravy
Článek 30: územní plán řeší koncepci odkanalizování
Článek 31: řešení územního plánu se netýká
Článek 32: řešení územního plánu se netýká
Navrhovaná koncepce rozvoje obce, která směřuje k podpoře bydlení a podnikání, ke
zkvalitnění technického vybavení a ochraně a rozvoji přírodních hodnot území, je v
souladu s rozvojovými tendencemi v území.
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e.2. priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
stanovené v ZÚR
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR) nejsou dosud vydány. Ze
zadání nevyplývají pro řešení územního plánu Staré Smrkovice nové záměry nebo
omezení. Žádná z navrhovaných změn ve využití území není v rozporu s návrhem
zadání ZÚR.

f) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí
f.1. vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na vyváženost
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru
udržitelného rozvoje
Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že řešení územního plánu vytváří dostatečné
předpoklady pro budoucí vyváženost vztahu tří základních pilířů udržitelného rozvoje,
se zohledněním jeho širších vazeb.

Zlepšení životního prostředí a obnova krajiny:
- ochrana přírodních hodnot území,
- návrh územního systému ekologické stability,
- ochrana zastavěného území před záplavami - protipovodňová opatření
- tvorba a ochrana krajiny - zvýšení retenční schopnosti krajiny - rybníky ,zasakovací
pásy zeleně podél komunikací,
- zkvalitnění technické infrastruktury - ČOV.

Ochrana kulturního děditství
- zachování historické urbanistické struktury obce,
- ochrana kulturních hodnot,
- regenerace veřejných prostranství,
- zlepšení prostupnosti území pěšími cestami.

Podmínky pro přiměřený rozvoj obce
- obec má potenciál pro rozvoj bydlení, jak v oblasti občanského vybavení, tak v kvalitním
životním prostředí,
- je podpořen nabídkou rozvojových ploch pro bydlení

Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že řešení územního plánu vytváří
dostatečné předpoklady pro budoucí vyváženost vztahu tří základních pilířů
udržitelného rozvoje, se zohledněním jeho širších vazeb.
Z hlediska důsledků řešení na změny přírodního prostředí:
- navrhované řešení nemá významně negativní vliv na kvalitu životního prostředí.
Z hlediska důsledků na hospodářský rozvoj:
- území má potenciál především pro výrobně-zemědělskou funkci, která může působit
jako faktor hospodářského rozvoje
Z hlediska důsledků na sociální soudržnost společenství obyvatel:
- navrhované řešení vytváří podmínky pro posílení soudržnosti společenství obyvatel,
- nenavrhuje urbánní prostředí, které by mohlo vést k sociální segregaci.

12

f.2. shrnutí přínosu územního plánu Staré Smrkovice k vytváření podmínek
pro předcházení
- zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel
řešeného území
- předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích
Realizací záměrů obsažených v návrhu územního plánu Staré Smrkovice nedojde k
závažným střetům se zájmy ochrany přírody, k ohrožení atraktivity bydlení ani
rekreaační funkce krajiny. Je navrženo hospodárné využití zastavěného území. Vlivy
uvažovaných záměrů jsou řešitelné v míře únosného zatížení.
Přínosem řešení je posílení obytné funkce, s možností hospodaření a provozování
drobných živností a služeb. Tato funkce má z hlediska rozvojového potenciálu zásadní
význam v území, a je podstatným prvkem pro omezení rizik ovlivňujících potřeby života
současných generací obyvatel řešeného území.
Neopominutelnou podmínkou života generací budoucích je stav životního prostředí,
dále pak možnost uplatnění ve společensko - ekonomické struktuře.
V návrhu územního plánu jsou navržená opatření, která povedou k zajištění kvalitního
životního prostředí i opatření, která povedou k ekonomickému rozvoji území.
Obecně lze konstatovat, že návrh územního plánu svým řešením přispívá k vytvoření
podmínek pro předcházení možným rizikům, která by mohla negativně ovlivňovat
potřeby života současné generace; současně lze konstatovat, že přispívá k vytvoření
územních podmínek pro předcházení možným ohrožením podmínek života budoucích
generací.
Navržené řešení územního plánu vytváří dostatečné podmínky pro předcházení
zjištěným rizikům budoucího rozvoje.
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