Obec Bartošovice v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách čp. 35, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

ÚZEMNÍ PLÁN BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH
Návrh ke společnému jednání dle § 50 stavebního zákona

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

ÚZEMNÍ PLÁN BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH
HORÁCH
Projektant:
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Ing. Zlata Machačová,
Pavel Kupka, Jan Harčarik, Ing. Martin Šejvl
Objednatel: Obec Bartošovice v Orlických horách

Návrh:
Vydaný ÚP:

Červenec 2019

Územní plán Bartošovice v Orlických horách

Obec Bartošovice v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách čp. 35, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

ÚZEMNÍ PLÁN BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

2

Územní plán Bartošovice v Orlických horách

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU
I. ÚZEMNÍ PLÁN BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH
1. Vymezení zastavěného území
str. 5
2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
str. 5
2.1 Hlavní koncepční cíle a principy rozvoje obce
str. 5
2.2 Ochrana a rozvoj hodnot území
str. 6
3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
str. 9
3.1 Urbanistická koncepce a kompozice
str. 10
3.1.1 Zásady urbanistické koncepce a kompozice
str. 10
3.1.2 Plochy s rozdílným způsobem využití
str. 11
3.2 Vymezení systému sídelní zeleně
str. 13
3.3 Vymezení zastavitelných ploch
str. 14
4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro
veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
str. 22
4.1 Občanské vybavení a veřejná prostranství
str. 22
4.2 Doprava
str. 22
4.3 Zásobování vodou
str. 23
4.4 Odvedení a čištění odpadních vod
str. 23
4.5 Zásobování elektrickou energií
str. 24
4.6 Telekomunikace a radiokomunikace
str. 24
4.7 Zásobování plynem a teplem
str. 24
4.8 Nakládání s odpady
str. 24
5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn
v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti
krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných
surovin a podobně
str. 25
5.1 Koncepce řešení krajiny
str. 25
5.2 Prostupnost krajiny
str. 26
5.3 Ochrana před povodněmi, protierozní a revitalizační opatření
str. 26
5.4 Územní systém ekologické stability
str. 26
5.5 Rekreace
str. 28
5.6 Dobývání ložisek nerostných surovin
str. 28
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití,
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a
intenzity jejich využití)
str. 28
6.1 Plochy bydlení
str. 29
6.2 Plochy smíšené obytné
str. 31
6.3 Plochy občanského vybavení
str. 32
6.4 Plochy výroby a skladování
str. 34
6.5 Plochy zeleně
str. 35
6.6 Plochy veřejných prostranství
str. 36
6.7 Plochy dopravní infrastruktury
str. 38
6.8 Plochy technické infrastruktury
str. 38
6.9 Plochy specifické
str. 39
6.10 Plochy vodní a vodohospodářské
str. 39
6.11 Plochy zemědělské
str. 40
6.12 Plochy lesní
str. 41
6.13 Plochy přírodní
str. 42
6.14 Plochy smíšené nezastavěného území
str. 43
7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
str. 45
8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedení, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků,
názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona
str. 45
9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti
str. 45
10. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
str. 46
11. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části
str. 46

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

3

Územní plán Bartošovice v Orlických horách

OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP:
1. Výkres základního členění území
2. Hlavní výkres
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 10 000
1 : 5 000
1 : 10 000

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH
a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)
h)

Úvod - zkratky a pojmy využívané v textových částech územního plánu
Postup při pořízení územního plánu, vyhodnocení souladu s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcích právních předpisů

str. 47
str. 49

a1) Postup při pořízení územního plánu
str. 49
a2) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
str. 49
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
str. 49
b 1) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje
str. 49
b 2) Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
str. 51
b 3) Vyhodnocení souladu s ÚPD sousedních obcí
str. 58
Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
str. 59
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
str. 61
Vyhodnocení splnění požadavků zadání
str. 61
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení (příp. včetně vybrané varianty)
str. 63
f 1) Vymezení a základní charakteristika řešeného území
str. 63
f 2) Odůvodnění rozvojové a urbanistické koncepce obce
str. 65
f 3) Koncepce řešení krajiny a ochrana přírodních hodnot
str. 73
f 4) Ochrana kulturních a historických hodnot

str. 81

f 5) Koncepce dopravní a technické infrastruktury
f 5.1) Doprava
f 5.2) Zásobování vodou
f 5.3) Kanalizace a čištění odpadních vod
f 5.4) Zásobování elektrickou energií
f 5.5) Telekomunikace a radiokomunikace
f 5.6) Zásobování plynem a teplem
f 5.7) Nakládání s odpady
f 6) Koncepce ÚP ve vztahu ke zvláštním právním předpisům
f 6.1) Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území, jiná rizika
f 6.2) Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky

str. 86
str. 86
str. 88
str. 90
str. 91
str. 94
str. 94
str. 94
str. 94
str. 94
str. 95

f 7) Přehled limitů využití území, jejichž ochrana je zajišťována právními předpisy nebo
rozhodnutími příslušných orgánů či vyplývající z vlastností území, obsažených v předchozích
kapitolách
str. 97
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch
str. 98
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa
str. 99

h 1) Zemědělský půdní fond
str. 99
h 2) Pozemky určené k plnění funkcí lesa
str. 104
i) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
str. 104
j) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 a sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5
zohledněno s odůvodněním závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky nebyly
zohledněny
str. 109
k) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje str. 109
l)
Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení
str. 110
m) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
str. 110
n) Vyhodnocení připomínek
str. 110
OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ÚP:
1. Koordinační výkres
2. Výkres širších vztahů
3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

měřítko 1 : 5 000
měřítko 1 : 100 000
měřítko 1 : 10 000

4

Územní plán Bartošovice v Orlických horách

I. ÚZEMNÍ PLÁN
BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH
1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Zastavěné území bylo v územním plánu vymezeno k datu 18. 2. 2019. Hranice zastavěného
území je zakreslena v grafické části dokumentace (Výkres základního členění území, Hlavní výkres).

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT
2.1 HLAVNÍ KONCEPČNÍ CÍLE A PRINCIPY ROZVOJE OBCE
Koncepce rozvoje obce Bartošovice v Orlických horách stanovená v územním plánu směřuje
k vyváženému hospodářskému a sociálnímu rozvoji obce při důsledném respektování územních
podmínek v řešeném území. Vzhledem k vysoké krajinářské hodnotě řešeného území a poloze
v CHKO Orlické hory jde zejména o nalezení souladu mezi umožněním přiměřeného rozvoje obce,
jejímž těžištěm je místní část Bartošovice, a zachováním jedinečných přírodně - krajinářských i
kulturních hodnot.
Základní principy územního rozvoje obce (vč. kvalitativního):


vytvářet předpoklady pro adekvátní usměrnění rozvoje celého administrativního území obce vzhledem k její populační základně, hierarchii v systému osídlení, historickým souvislostem
i aktuálním trendům;



chránit a rozvíjet stávající urbanistické, historické a kulturně - civilizační hodnoty (včetně památek
místního významu, stavebních a krajinných dominant atd.) jako důležitý prvek kontinuity osídlení;



respektovat prostorově - urbanistickou svébytnost dílčích sídelních částí obce coby historicky
utvářených jednotek, při současném posílení jejich funkční propojenosti;



chránit jedinečné přírodní hodnoty související s polohou celého řešeného území v CHKO Orlické
hory; posilovat ekologickou stabilitu území a vytvářet předpoklady pro uchování krajinného rázu
(včetně urbanizovaného území a přechodů do sousedních segmentů krajiny);



udržet, příp. vhodně posílit význam obce v rámci regionu - zejména pak ve sféře sportovněrekreačních aktivit (zimní sporty, rodinná a hromadná rekreace aj.) a cestovního ruchu, vč. jeho
netradičních forem (eko/agroturistika apod.), přitom využít stávající významné turistické cíle;



posilovat ekonomicko - sociální pozici obce, iniciovat kvalitativní zlepšování života místních
obyvatel - vymezením rozvojových ploch umožňujících přiměřený rozvoj obytné výstavby a dalších
souvisejících funkcí, zkvalitňováním veřejné infrastruktury, zlepšováním životního prostředí
a uchováním hodnotného krajinného zázemí obce, přičemž těžištěm rozvoje budou vlastní
Bartošovice;



eliminovat nežádoucí funkce a činnosti v území - zejména tam, kde by ohrožovaly či
znehodnocovaly obytnou (rekreační funkci), popř. chráněné hodnoty v území, vytvářet podmínky
pro předcházejí konfliktů v území;



v zastavěném území a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj ploch
veřejné zeleně a přírodně - rekreačního potenciálu obce jako nedílné součásti kvalitního obytného
prostředí;



prostorově a funkčně umožnit lepší protipovodňovou i protierozní ochranu území;



vytvářet předpoklady pro posilování identifikace obyvatel s obcí a upevnění společenských vazeb,
(i s využitím místního kulturně - historického potenciálu);
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2.2 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
Celé území obce je nutno rozvíjet s ohledem na ochranu a rozvoj jeho hodnot, tj. při
respektování urbanistických, architektonických, kulturně - historických a přírodně - krajinářských kvalit
řešeného území. Umisťování jednotlivých staveb je nutno podřídit prostředí, do kterého budou
vsazovány, tj. musí mít přiměřené architektonické, prostorové a objemové parametry, účinky jejich
provozu pak nesmí narušovat hodnoty okolního prostředí. Kromě hodnot chráněných právními
předpisy a rozhodnutím příslušných orgánů je územním plánem stanovena nutnost ochrany
i následujících hodnot:
Hodnoty urbanistické, architektonické a kulturně-historické
Kromě respektování nemovitých kulturních památek registrovaných v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky a území s archeologickými nálezy, je územním plánem
navrhována ochrana následujících hodnot:
-

dochovaná sídlení struktura obce vyznačující se existencí několika kompaktních sídel, z nichž
za jádrové lze označit vlastní Bartošovice, a rozptýlenou zástavbou v krajině;

-

dochovaná urbanistická struktura obce jako celku i jednotlivých sídelních částí (včetně
odloučených lokalit), s nutností respektovat zejména historicky založené urbanizační osy
a historicky založená jádra osídlení (vč. souvisejících veřejných prostranství a nezastavěných
pozemků). Za významné je nutno považovat zejména jádrové části Bartošovic a Neratova,
které je nutno chránit před dalším zahušťováním (v Hlavním výkresu je toto území vymezeno
jako „zachovalá urbanistická kompozice“);
charakter tradiční orlickohorské architektury - jedná se o chalupy i hospodářské usedlosti,
které svým umístěním zcela přirozeně sledují terén, mají výrazně obdélníkový půdorys,
o
symetrické zastřešení sedlovou střechou o sklonu 45 ; jako nedílnou a charakteristickou
součást zástavby tvořené tradiční orlickohorskou architekturou je nutno chápat řešení
navazujících pozemků, které tradičně nebyly oploceny a byly udržovány jako horské louky, bez
významnějších doplňkových objektů (mimo stavby související s hospodářstvím - chlévy,
stodoly apod.);
památky místního významu, které nejsou registrovány v Ústředním seznamu kulturních památek
České republiky, ale tvoří nedílnou součást zdejšího hmotného kulturně - historického dědictví
a některé z nich plní i funkci pozitivních lokálních stavebních dominant. Jedná se např.
o následující objekty:

-

-

k.ú. Bartošovice v Orlických horách


















barokní most přes Divokou Orlici Zemská Brána;
socha Sv. Jana Nepomuckého u hraničního přechodu s Polskem na východním okraji
Bartošovic;
socha Sv. Jana Nepomuckého mezi č.p.8 a č.e.2 na východním okraji Bartošovic;
boží muka u č.p. 106 jihovýchodně od centra Bartošovic;
litinový kříž na kamenném podstavci u č.p. 58;
litinový kříž na kamenném podstavci naproti č.e. 1 při silnici z Bartošovic k Zemské Bráně;
socha Panny Marie u č.p. 62, resp. pouze sokl sochy;
kaplička u č.p. 64;
socha Kalvárie východně od č.p. 61;
kamenný kříž na podstavci při silnici II. třídy na západním okraji Bartošovic;
litinový kříž na kamenném podstavci u č.e. 51;
litinový kříž na kamenném podstavci při silnici II. třídy na východním okraji Bartošovic;
boží muka v centru Bartošovic;
socha, resp. pískovcový podstavec před č.p.51;
litinový kříž na kamenném podstavci před č.p.47;
socha Panny Marie s Ježíškem (Assumpta) na kamenném podstavci u lyžařského areálu;
kamenný kříž na kamenném podstavci u silnice II. třídy na východním okraji ZÚ;
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litinový kříž na kamenném podstavci před č.p.15;
kaplička u lesa na zelené turistické trase západně od zastavěného území Bartošovic (resp. její
zbytky);
kamenný kříž na podstavci při silnici z Bartošovic k Zemské Bráně u Divoké Orlice;

k.ú. Malá Strana v Orlických horách




litinový kříž na kamenném podstavci při silnici II. třídy do Neratova v jižní části k.ú.;
kamenný kříž na odstavci při silnici II. třídy do Neratova v severní části k.ú.;
kaplička sv. Huberta v lokalitě Vysoký Kořen;

k.ú. Vrchní Orlice













kostel Sv. Jana Nepomuckého s ohradní zdí a márnicí;
pomník příslušníka stráže J. Navrátila zabitého v roce 1938 ve Vrchní Orlici;
křížek v blízkosti pomníku;
kamenný kříž s Kristem před kostelem Sv. Jana Nepomuckého;
pomník obětem I. světové války u kostela;
kaplička u č.e. 84;
socha Sv. Jana Nepomuckého při cestě k Hadinci;
kaplička při cestě k Hadinci;
litinový kříž na podstavci v blízkosti kapličky;
kamenný kříž na podstavci s kamennou zídkou vedle č.e. 85;
kaple svaté Anny z roku 1937 na Anenském vrchu na západní hranici řešeného území;
socha sv. Jana Nepomuckého v lokalitě Vysoký Kořen;

k.ú. Neratov v Orlických horách








sloup se sousoším Piety západně od centra Neratova;
socha Kalvárie a zídkou západně od centra Neratova;
socha Panny Marie západně od centra Neratova;
socha Sv. Pavla a Petra na kopci nad Neratovem;
Boží muka s reliéfem Nejsvětější Trojice západně od centra Neratova;
kamenný kříž jižně od centra Neratova;
železný křížek na kamenném podstavci na rozcestí v rozptýlené zástavbě na západním okraji
Neratova;
 sloup s ikonou u č.e. 101 na západním okraji Neratova;
 socha kalvárie v lokalitě U Třech lip;
 socha sv. Jana Nepomuckého v Horním Neratově;
 Boží muka v Horním Neratově;
 kaplička v lokalitě Horního Neratova v lese u cesty k Anenskému vrchu;
 socha Kalvárie v Horním Neratově k Anenskému vrchu;
 pomník padlým v areálu kostela
 náhrobek A. Ruckerové a další náhrobky na hřbitově;
 socha sv. Františka xaverského při silnici II. třídy severně od centra Neratova;
 Mariánský sloup ve Vrchním Neratově;
k.ú. Podlesí v Orlických horách
 sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) ve svahu nad silnicí Neratov - Kunštát;
 litinový kříž na podstavci u cesty ze silnice Neratov - Kunštát na Kuní vrch;
 pomník obětem I. světové války při silnice II. třídy;
k.ú. Nová Ves v Orlických horách



kamenný kříž - Kalvárie u silnice II. třídy v sousedství hasičské zbrojnice;
kaple sv. Anny u silnice II. třídy v jižní části Nové Vsi;
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litinový kříž na kamenném podstavci se sochami světců u silnice II. třídy v centru Nové Vsi;

-

prvky pohraničního opevnění z období před II. světovou válkou vyskytující se v celém
řešeném území;
poutní místo Anenský vrch a poutní místo Neratov;
v ÚP je vyznačeno místo pro realizaci božích muk na kótě 766 m n. m. nad Bartošovicemi;

-

Hodnoty přírodní a krajinné


Kromě polohy v CHKO Orlické hory (I. - IV. zóna) a částečné CHOPAV Východočeská křída,
přírodně chráněných území (Přírodní rezervace Černý důl, Zemská brána a Neratovké louky /vč.
OP/, přírodní památka Rašeliniště pod Předním vrchem, evropsky významná lokalita Zaorlicko,
památné stromy /vč. OP/, významné krajinné prvky dané ze zákona) a dalších hodnot
chráněných zvláštními předpisy (OP vodních zdrojů, pozemky určené k plnění funkcí lesa PUPFL - vč. lesů zvláštního určení a lesů ochranných, zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany)
jsou tímto územním plánem dále navrhovány k ochraně tyto hodnoty přírodního charakteru
(popř. podporována stávající ochrana nad rámec obecných právních předpisů a správních
rozhodnutí - např. upřesnění míst výskytu chráněných druhů organismů apod.):



systém ekologické stability (LBC, LBK, RBC, RBK a NRBK) a interakční prvky;



migračně významné území;



lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů;



plochy vymezené v územním plánu jako Plochy přírodní - NP a Plochy smíšené
nezastavěného území - přírodně - zemědělské - NSpz;
významné prvky sídelní zeleně (parková zeleň na veřejných prostranstvích, uliční stromořadí, aleje
podél silnic a vodních toků, významná solitérní zeleň, zeleň přírodního charakteru uvnitř sídel);
vodní zdroje (prameny, studánky) - evidované - ležící mimo vyhlášená ochranná pásma
vodních zdrojů;
urbanistická a krajinářská funkce vodních toků (kromě hydrologické a eko-biologické funkce);
celkový krajinný ráz, včetně ochrany měřítka tradičního horizontu, krajinných dominant, os
důležitých výhledů a průhledů do krajiny - v ÚP jsou vyznačeny „místa významného rozhledu“;






Hodnoty přírodně - civilizační a civilizační








prostupnost krajiny, stávající cestní síť v krajině;
značené cyklotrasy: č. 4071, 4074 a 4075, značené turistické trasy - červená (hřebenová),
modrá, zelená a žlutá, naučná stezka Opevnění Rokytnicka a podmínky pro rekreační
využívání řešeného území (ubytování a sportovní plochy v zastavěném území, odpočinková
místa v krajině apod.); v ÚP je navržena konkrétní naučná stezka z Vrchní Orlice do
Bartošovic podél toku Divoké Orlice po stávajících cestách;
občanská vybavenost veřejného charakteru;
vybavenost technickou infrastrukturou;
obslužnost veřejnou autobusovou dopravou;
prvky meliorační soustavy (investice do půdy);

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

8

Územní plán Bartošovice v Orlických horách

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ
KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Pojmy definované pro potřeby Územního plánu Bartošovice v Orlických horách:
výšková hladina zástavby je dána pomyslnou spojnicí hřebenů střech a atik skupiny staveb obdobného charakteru
v lokalitě (např. stavby pro bydlení); pokud se mluví o dodržení výškové hladiny, je nepřijatelná významná odchylka od
této pomyslné spojnice, a to jak v kladném, tak záporném smyslu, pokud se nejedná o záměrný výškový akcent
v lokalitě např. u významných objektů občanského vybavení vysoké urbanisticko-architektonické úrovně;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch - v tomto ÚP jde o poměr (maximální možný podíl) veškerých
zastavěných a zpevněných (nepropustných) ploch k celkové výměře budoucího pozemku; při jeho stanovení je v ÚP
zohledněn i maximální počet objektů hlavního využití (koeficient je stanoven vždy konkrétně dle povahy lokality);
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace může zahrnovat též navazující pozemek (např. zahrady)
vymezený v KN, který s pozemkem pro RD tvoří logický uzavřený celek a zpravidla vyjádřený vlastnickými poměry;
hlavní objekt - objekt, který je hlavní stavbou (dle hlavního, resp. přípustného využití) v ploše, případně na pozemku
určeném k zastavění (tj. stavební parcela a s ní bezprostředně funkčně a zároveň vlastnicky související pozemek),
přičemž počet pozemků určených k zastavění v ploše bude odpovídat počtu hlavních objektů, tzn., že na jednom
pozemku určeném k zastavění není možno umístit dva hlavní objekty; tato podmínka se v ÚP vztahuje na zastavitelné
plochy pro bydlení, resp. rekreaci (BV, tj. objekty s charakterem RD/chalupy/penzion apod.). Na pozemcích je pak
možno umisťovat další stavby související (hospodářské objekty apod.).;
vedlejší stavba (objekt) - jedná se o stavby, které plní doplňkovou stavbu pro stavbu hlavní;
podkroví - ohraničený vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím nalézající se převážně v prostoru pod
šikmou střechou a určený k účelovému využití;
pohodou bydleni se rozumí souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydleni bylo zdravé a vhodné pro
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydleni. Pohoda bydleni je daná
zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachu a prachu, osluněním apod.;
zařízení místního významu ve vztahu k obslužným funkcím (občanskému vybavení včetně služeb) představuje
zařízení sloužící zejména pro obyvatele dané lokality/obce;
občanské vybavení - zahrnuje zařízení veřejné infrastruktury a zařízení vybavenosti komerční, tzn. souhrnně zařízení pro
správu a administrativu, zařízení školská a výchovná, zařízení pro kulturu, zařízení pro tělovýchovu a sport, zařízení
zdravotnictví a sociální péče, zařízení maloobchodu, služeb nevýrobních a výrobních, zařízení veřejného ubytování a
stravování;
komerční občanské vybavení - slouží např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování a další služby;
velkoplošné maloobchodní zařízení - zařízení obchodu, jehož prodejní plocha přesahuje 400 m2 (limit stanovený
územním plánem);
lehká výroba - výrobní činnost, která používá malé množství částečně zpracovaného materiálu pro výrobu zboží s
relativně vysokou přidanou hodnotou na jednotku zboží. Obecně má tato výroba menší environmentální dopady než
výroba těžká, zpravidla má naopak vyšší nároky na dopravní obsluhu (možný negativní vliv související dopravy na okolí)
než výroba nerušící nebo výroba drobná a řemeslná. Lehkou výrobou se míní například: výroba oděvů, obuvi, nábytku,
spotřební elektroniky, domácích spotřebičů apod.;
drobná a řemeslná výroba - malosériová výroba či výrobní služby, které svým charakterem a kapacitou nemění
charakter území, vyjádřený hlavním využitím plochy. Provoz s malým rozsahem výměry výrobní plochy, nízkým počtem
zaměstnanců a neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž území. Za drobnou a řemeslnou výrobu nelze považovat
např. klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy, které vyžadují vstup těžké nákladní dopravy do území;
nerušící služby - služby, které svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušují pohodu bydleni
v budovách ve svém okolí. Nerušícími službami se míní například: služby cestovního ruchu, návrhářské a projekční
služby, půjčovny, kadeřnictví, čistírny apod. Za nerušící služby nelze považovat například služby pro motoristy
(autoservisy, pneuservisy, autoklempírny, lakovny) a provozy, vyžadující vstup těžké nákladní dopravy do území;
nerušící výroba - výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušuje pohodu bydlení v
budovách ve svém okolí. Nerušící výrobou se míní například: drobná a řemeslná výroba, tiskárny, pekárny, výrobny
potravin a nápojů, které odpovídají výše uvedené charakteristice;
zemědělská malovýroba - jedná se o zemědělský provoz s malým rozsahem zemědělské výroby, který neklade
zvýšené nároky na dopravní zátěž území (bez negativních dopadů na své okolí), který může být součástí jiných typů
zástavby ve venkovském prostředí (typickým druhem jsou rodinné statky se značně rozdílnou specializací);
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skladovací areál - monofunkční areál velkého rozsahu určený pro skladování s vysokými nároky na dopravu vyžadující
dopravní napojení na vyšší dopravní systém;
rekreační chata - stavba pro rodinnou rekreaci s obestavěným prostorem nejvýše 360 m3 a se zastavěnou plochou
nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní
podlaží a podkroví“;
zahrádkářská chata - stavba pro rodinnou rekreaci s obestavěným prostorem nejvýše 110 m3 a zastavěnou plochou
nejvýše 25 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní
podlaží a podkroví“;
rekreační domek - stavba pro rodinnou rekreaci se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a
podsklepených teras; může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a podkroví a jedno
podzemní podlaží“;
rekreační chalupa - stavba pro rodinnou rekreaci, u níž byl původní účel užití stavby změněn na stavbu pro rodinnou
rekreaci;
agroturistické zařízení - zařízení uspokojující potřeby této novodobé formy trávení volného času s přímou vazbou na
zemědělskou výrobu včetně doprovodných služeb (ubytování a stravování a další doplňkové služby);
velkokapacitní chov hospodářských zvířat - jedná se o chov, resp. zařízení uvedené v příloze č. 1 kategorie II
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, bod 1.5, tj. Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat
s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) a další záměry s kapacitou větší - tj.
uvedené v kategorii I dle přílohy č. 1 zákona;
stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu - jedná se o stavby a
zařízení nepobytového charakteru, která přispívají k rekreačnímu, zejména turistickému využívání krajiny (nemyslí se
tím stavby pro ubytování, individuální rekreaci apod.).
kapacitní parkoviště pro potřeby tohoto ÚP se jedná o parkoviště o kapacitě více než 25 stání;
hromadné garáže - jedná se objekt převážně s jediným vjezdem (výjezdem, ve kterém jsou umístěny jednotlivé garáže,
garážová stání přístupná pouze zevnitř tohoto objektu;
řadové garáže - jedná se objekt se sdruženými garážemi, které jsou jednotlivě přístupné z veřejného prostranství či jiné
zpevněné plochy;
oplocení - stavba (konstrukce) chránící pozemek před vstupem osob a zvířat, spojená se zemí pevným základem;
ohrazení - dočasná konstrukce sloužící k ochraně a prostorovému vymezení chovu hospodářských zvířat a zvěře,
pěstebních ploch (vč. lesních školek) apod.; ohrazení nesmí být pevně a trvale (tj. základem) spojeno se zemí, jeho
demontáž musí být snadná a nesmí znehodnotit ZPF či PUPFL;

3.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE A KOMPOZICE
3.1.1 Zásady urbanistické koncepce a kompozice
Urbanistická koncepce obce Bartošovice v Orlických horách, stanovená v tomto územním
plánu, vychází z charakteristik území, zohledňuje přírodní podmínky vč. souvisejících hodnot a limitů a
kromě výše uvedených odráží i následující zásady:
 respektovat historicky založenou urbanistickou strukturu řešeného území, jak kompaktnějších
sídleních útvarů (Bartošovice, východní část Neratova), tak částí obce tvořených pouze
rozvolněnou zástavbou (Vrchní Orlice, Nová Ves, Podlesí, západní část Neratova, lokalita
Hadinec a další odloučené lokality);
 nevytvářet nové sídelní lokality v historicky neurbanizovaných prostorech, vyjma přiměřeného
umožnění přirozeného doplnění rozvolněné zástavby, zamezit plošně intenzivní obytné zástavbě
suburbánního typu;
 zachovat územní identitu jednotlivých sídelních lokalit, zamezit jejich územnímu prorůstání tam,
kde již nebylo dříve založeno (v případě rozptýlené zástavby podél přirozených urbanizačních os);
 významnější rozvoj obytné funkce směřovat do jádrového sídleného útvaru Bartošovice a umožnit
přiměřené doplnění obytné zástavby venkovského charakteru v kompaktnějších částech Neratova
a Vrchní Orlice. Přitom dbát na přiměřenou hustotu zástavby (žádoucí je zachování významného
zastoupení ploch zeleně) zejména v lokalitách se zachovalou urbanistickou kompozicí;
 jádrové prostory hlavních sídelních útvarů nenarušit necitlivými funkčními změnami (přestavbami)
stávajících ploch (objektů);
 vhodnou formou usměrnit základní architektonické aspekty rozvoje obce: novostavby a přestavby
realizované v zastavěném území a navržených zastavitelných plochách budou svým měřítkem
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a prostorově-hmotovým řešením respektovat okolní zástavbu, důležité pohledové osy v území
a další podmínky plynoucí z polohy lokality (viz podrobnější podmínky rozvojových ploch v kap. 3
a podmínky prostorového uspořádání v kap. 6 ÚP, které obsahují i regulační prvky);
pomocí stanovené regulace chránit uspořádání a charakter tradiční orlickohorské architektury - tj.
typických venkovských staveb charakteristických pro region Orlických hor - chalupy i hospodářské
usedlosti, které svým umístěním zcela přirozeně sledují terén, mají výrazně obdélníkový půdorys,
o
symetrické zastřešení sedlovou střechou o sklonu 45 a typické řešení navazujících pozemků,
které byly tradičně bez oplocení a udržované jako horské louky, bez významnějších doplňkových
objektů (mimo stavby související s hospodářstvím - chlévy, stodoly apod.);
zejména v kompaktních sídlech umožnit rozvoj podnikatelských aktivit - výroby a služeb v souladu se
založenou urbanistickou strukturou, podpořit smíšené funkční využití;
posílit význam a prostorové uplatnění památkově chráněných a dalších kulturně-historicky
hodnotných objektů (vč. drobných prvků sakrální nebo pietní povahy - křížky, kapličky, pomníky,
pamětní desky apod.) a umožnit jejich doplňování;
zachovat uplatnění krajinných a pozitivních stavebních dominant (tradičního panoramatu obce
i jednotlivých sídelních lokalit) v průhledech a dálkových pohledech - dominanty kostelů, dálkové
výhledy z vrchů nad Bartošovicemi a Neratovem;
uvnitř všech částí obce územně a funkčně ochránit plochy klíčové pro občanské vybavení jako
součást veřejné infrastruktury (pozemky OÚ s prodejnou, hasičské zbrojnice SDH, kostelů,
hřbitovů a far a školy), umožnit doplnění potřebných prvků občanského vybavení veřejného i
komerčního charakteru;
prostorově a funkčně chránit přirozené centrální prostory obce formou veřejných prostranství (vč.
veřejné zeleně);
posílit segment veřejné zeleně uvnitř zastavěného území, respektovat stávající zeleň v sídle
i v přechodové zóně do volné krajiny, včetně krajinářsky významných stromů (skupin stromů)
a doprovodné zeleně vodotečí;
respektovat cestní síť v krajině, podporovat prostupnost krajiny a přirozené propojení zastavěného
území s přírodním zázemím, např. formou realizace (obnovy/zkvalitnění) některých cest, prvků
ÚSES či doprovodných interakčních prvků;
umožnit lepší turisticko-rekreační využití území coby stěžejní složky ekonomické životaschopnosti
obce - přiměřený rozvoj lyžařského areálu v Bartošovicích, stabilizaci menší lyžařské sjezdovky pro
rodiny s dětmi v centru Neratova, zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování, rozvoj turistikorekreačních aktivit využitelných i mimo zimní sezónu (lanový a herní park, eko-agroturistika, doplnění
veřejných a vyhrazených sportovišť, posílení souvisejících služeb pro návštěvníky obce a jejích
turisticky nejatraktivnějších cílů, vytvoření naučné stezky podél Divoké Orlice, realizace lávek přes
Divokou Orlici apod.) - to vše v maximálním možném souladu s přírodními a kulturními hodnotami
prostředí;
nepodporovat krajinářsky rizikový plošný rozvoj individuální rekreace (typu rekreačních chat a
jejich seskupení), regulovat plošný rozvoj a škálu zastoupených forem hromadné pobytové
rekreace v ř.ú.;
umožnit případné doplnění a zkvalitnění jednotlivých segmentů technické infrastruktury;

3.1.2 Plochy s rozdílným způsobem využití
Součástí urbanistické koncepce je vymezení níže uvedených ploch s rozdílným způsobem
využití, jejichž hlavní, přípustné (popř. podmíněně přípustné) a nepřípustné využití je stanoveno
v kap. 6 ÚP. Specifické podmínky pro využití jednotlivých zastavitelných ploch jsou pak uvedeny
v kap. 3.3.
Územním plánem je stabilizované území rozčleněno na funkčně sjednocené plochy, jejichž
druh je deklarován na základě hlavního, tj. převládajícího a pro konkrétní území nejvhodnějšího
využití. Regulativy - hlavní, přípustné (eventuelně podmíněně přípustné) a nepřípustné využití - umožní
adekvátní spektrum funkcí v území. Ty stávající funkce, které jsou definovány v ÚP jako nepřípustné, by
měly být postupně vytěsňovány. Dosavadní způsob využití, který neodpovídá vymezeným podmínkám,
je možný, pokud nevytváří závažnou překážku rozvoje v rámci hlavního využití.


Plochy bydlení - venkovské - BV - jedná se o převažující funkci, která je vymezena jak
v rámci kompaktněji utvářených sídel, tak v lokalitách rozptýlené zástavby. Tato funkce se
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vyznačuje zachovalostí původní venkovské zástavby a funkční variabilitou (kromě bydlení se
zde mohou uplatňovat i stavby rodinné rekreace, drobné výroby včetně zemědělské). V této
funkci je zařazena většina zastavitelných ploch vymezených ÚP;


Plochy bydlení - v bytových domech - BH - vymezené pouze jako plochy stabilizované,
resp. stávající plochy bytových domů v Bartošovicích, z důvodu odlišení charakteru
hromadného bydlení;



Plochy smíšené obytné - centrální - SC - jedná se o funkci, která je vymezena v centru
Bartošovic a Neratova. Tato funkce se vyznačuje zastoupením objektů různorodé funkce od
bydlení přes občanskou vybavenost, rekreaci až po objekty určené pro drobné podnikání. Pro
tyto lokality je typická rovněž vyšší hladina zástavby, zpravidla - 2 NP;



Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV - samostatně jsou v ÚP
vymezeny jako stabilizované a jsou do nich zahrnuty objekty a areály kostelů a far a školy
v Bartošovicích. Objekty občanského vybavení veřejného charakteru je umožněno umisťovat za
splnění daných podmínek v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití, významněji jsou
pak zastoupeny ve funkci SC;



Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední - OM - plochy komerční
vybavenosti sloužící např. pro ubytování (větší ubytovací zařízení a penziony) a stravování,
obchodní prodej a jiné služby;



Plochy občanského vybavení - hřbitovy - OH - stabilizované plochy hřbitovů okolo kostelů
v Bartošovicích a ve Vrchní Orlici a hřbitov v Neratově;



Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS - plochy zahrnující
stávající sportovní areály a plochy pro jejich rozvoj;



Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ - do této funkce jsou zařazeny
stabilizované areály zemědělské výroby v jednotlivých částech obce. S plošným rozvojem této
funkce se nepočítá, mimo zastavitelné plochy ZO5 vymezené v k.ú. Vrchní Orlice na místě
původního silážního žlabu;



Plochy výroby a skladování - zemědělská malovýroba - VX - do této funkce byl zařazen
stávající objekt penzionu ve Vrchní Orlici, v jehož okolí se počítá s realizací dalších staveb pro
hospodářství a agroturistiku. V ÚP je pro tuto funkci vymezena zastavitelná plocha ZO4;



Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD - jedná se o menší plochy
výroby, či skladování a servisu, které nemají negativní vliv na své okolí a lze je tedy situovat
v přímé vazbě na plochy bydlení. Do této funkce byl zařazen objekt technického zázemí
Sdružení Neratov, z.s. v Neratově včetně zastavitelné plochy ZN6;



Plochy veřejných prostranství - PV a Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV
- (viz též kap. 3.2) územním plánem jsou funkčně takto označeny veřejně přístupné plochy,
které mají významnou prostorotvornou, komunikační a v případě zeleně i ozdravnou funkci obecně tedy návesní a uliční prostory vč. parčíků a pásů veřejné zeleně v zastavěném území
obce, často v okolí objektů občanského vybavení. Uvnitř těchto funkčních ploch je nutná
ochrana stávající zeleně, mimo hlavní dopravní tahy je u PV nezbytná zejména podpora
funkce obytných ulic. ÚP svým řešením připouští obecně možnost revitalizace a doplňování
ploch veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně. Pro funkci ZV jsou vymezeny konkrétní
plochy změn v Bartošovicích (plochy ZB4, ZB14a - ZB14o navrženy za účelem zajištění
přechodové funkce zástavby do volné krajiny či pro dotvoření charakteru prostředí
v zastavěném území);



Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS - stabilizované plochy DS v ř. ú. zahrnují
silnice II. a III. třídy, polní cesty, místní a účelové komunikace vč. pěších (pokud nejsou
zahrnuty do jiných ploch), včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikací
(náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná a izolační zeleň apod.) a pozemky staveb
dopravních zařízení a dopravního vybavení (vč. parkovišť), systém cest v krajině byl do ÚP
Bartošovice v Orlických horách převzat ze schválených KoPÚ. ÚP rovněž navrhuje konkrétní
plochy dopravní infrastruktury viz. kap. 4.2;



Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě - TI - stabilizované plochy TI zahrnují
v ř. ú. plochy technologických zařízení souvisejících především s vodním hospodářstvím
a zásobováním elektrickou energií (vodní zdroje, vodojemy, ČOV aj.);
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Plochy technické infrastruktury - nakládání s odpady - TO - do této funkce je zahrnuta
stabilizovaná plocha ve vazbě na centrum Bartošovic sloužící jako sběrné místo;



Plochy specifické - X - takto jsou v ÚP vyznačeny plochy a objekty pohraničního opevnění
z let 1935-1938, pokud jsou zároveň obsaženy v evidenci KN. Ostatní, drobnější objekty jsou
vyznačeny pouze symbolem jako památky místního významu;

Další plochy s rozdílným způsobem využití vymezené v ÚP jsou specifikovány v kap. 3.2
Vymezení systému sídelní zeleně a v kap. 5.1 Koncepce řešení krajiny.

3.2 VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Systém sídelní zeleně je tvořen jednak zelení v samostatných funkčních plochách, jednak
zelení v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. V ÚP jsou samostatně vymezeny:


Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV - z urbanistického hlediska nejcennější
prvky sídelní zeleně, jejichž funkce je územním plánem chráněna a posilována. Pro funkci ZV jsou
vymezeny konkrétní plochy změn v Bartošovicích (plochy ZB4, ZB14a - ZB14o navržené za účelem
zajištění přechodové funkce zástavby do volné krajiny či pro dotvoření charakteru prostředí
v zastavěném území);



Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS - tento typ sídelní zeleně (nejčastěji soukromé
zahrady, popř. sady) se vyskytuje často v rámci jiných funkčních ploch (především BV);
Samostatné funkční plochy ZS jsou v ÚP vymezeny výhradně jako stabilizované v rámci
zastavěného území, a to zejména v okrajových polohách zástavby na přechodu do volné krajiny
nebo jako přirozené oddělení sousedních nemovitosti; Regulativy ÚP respektují, že zahrady u
obytné a rekreační zástavby jsou v řešeném území tradičně neoplocené, bez dalších
doprovodných staveb; Lokality mimo zastavěné území, které zčásti odpovídají charakteru ploch
ZS (sady, pozvolné přechody zahrad do zemědělsky využívaných ploch atd.), jsou v ÚP
vymezeny převážně jako plochy NSpz, neboť zde nejsou žádoucí realizace doprovodných staveb
k hlavnímu obytnému objektu (stodoly, seníky aj.) - zejména z důvodů zachování krajinářských
hodnot, prostupnosti krajiny aj. ÚP je vymezena zastavitelná plocha ZB15, která stabilizuje plochu
zahrádek na severním okraji Bartošovic bez dalších staveb charakteru chat apod.;



Plochy zeleně - přírodního charakteru - ZP - plochy zeleně v sídlech udržované v přírodě
blízkém stavu, využitelné mj. pro průchod prvků ÚSES; v řešeném území. Dále jde zejména o
sídelní zeleň přírodního charakteru na přechodu zastavěného území do volné krajiny a
doprovodnou zeleň podél vodních toků a ploch, s nimiž do zastavěného území vstupují i enklávy
přírodě blízkých břehových porostů; v ř.ú. jsou vymezeny pouze stabilizované plochy ZP;
Mimo uvedené funkční plochy je systém sídelní zeleně tvořen:




zelení, která je v územním plánu zahrnuta do jiných funkčních ploch (např. zahrady obytných
lokalit a celků, zeleň v rámci areálů občanské vybavenosti a veřejných prostranství apod.);
zelení solitérní a liniovou (uliční aleje, stromořadí podél silnic, izolační zeleň, doprovodná a
břehová zeleň - tj. stávající interakční prvky zeleně pronikající do zemědělských a urbanizovaných
segmentů krajiny podél cest a vodních toků apod.;
Kromě respektování stávajících a navržených funkčních ploch zeleně ÚP počítá s realizací:



zeleně v rámci navržených prvků ÚSES a interakčních prvků v krajině;
Pro ochranu sídelní zeleně jsou stanoveny následující principy:




budou respektovány stávající plochy zeleně;
plochy zeleně budou realizovány v rámci jiných funkčních ploch, zejména pak v rámci nových
rozvojových lokalit v podobě zeleně veřejně přístupné, soukromé a vyhrazené, popř. zeleně
ochranné a izolační;
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3.3 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Níže uvedené zastavitelné plochy jsou územním plánem vymezeny s ohledem na tradiční
strukturu osídlení v regionu a dané lokalitě, prioritně vyplňují proluky v zastavěném území, popř. na
něj bezprostředně navazují. V rámci zastavitelných ploch je nutno respektovat limity využití území
vyplývající ze zvláštních právních předpisů či rozhodnutí a zohlednit rovněž společné regulativy
příslušné „plochy s rozdílným způsobem využití“ stanovené v kap. 6 ÚP
Pozn.: Definice pojmů „hlavní objekt“ a „maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch“ jsou uvedeny
v úvodu kap. 2.
značení
lokality/
Kód plochy
(index plochy s rozdílným
způsobem
s prvky
využití
regulačního
plánu)

Základní charakteristika a podmínky využití plochy

Katastrální
území/lokalita

Plochy bydlení - venkovské - BV
Zastavitelná plocha malého rozsahu vymezená východně od
centra Bartošovic;
ZB1a
(UZB1a)

BV

-

-

plocha
bude
obsloužena
prodloužením
přístupové
komunikace;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 860 m , resp. v lokalitě je možno umístit
max. 2 hlavní objekty;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,2;

Bartošovice
v Orlických
horách
/východně od
centra

Zastavitelná plocha malého rozsahu vymezená východně od
centra Bartošovic;
ZB1b
(UZB1b)

BV
-

-

plocha
bude
obsloužena
prodloužením
přístupové
komunikace;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 1100 m , resp. v lokalitě je možno umístit
max. 2 hlavní objekty;
stavby budou pouze přízemní a budou respektovat krajinný
ráz a podmínky zástavby vycházející z Plánu péče CHKO,
objekty budou umístěny v jihovýchodní a severovýchodní
části lokality s ohledem na zajištění odstupu od objektu
kostela;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,1;

Bartošovice
v Orlických
horách
/východně od
centra

Zastavitelná plocha je vymezena na severovýchodním okraji
Bartošovic;
ZB2a
(UZB2a)

BV

-

-
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Bartošovice
podmínkou využití je zajištění odpovídající dopravní obsluhy,
v Orlických
resp. napojení na stávající komunikační systém v obci;
horách
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 1400 m , resp. v lokalitě je možno umístit /severovýchodní
okraj z.ú.
max. 4 hlavní objekty, orientace hlavních objektů po spádnici;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,15;
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Zastavitelná plocha je vymezena na severovýchodním okraji
Bartošovic;
ZB2b
(UZB2b)

BV

-

-

Bartošovice
podmínkou využití je zajištění odpovídající dopravní obsluhy,
v Orlických
resp. napojení na stávající komunikační systém v obci;
horách
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
/severovýchodn
mít rozlohu min. 2000 m ;
í okraj z.ú.
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO, hlavní objekt bude umístěn
do severní třetiny plochy;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,1;

Zastavitelná plocha je vymezena na severovýchodním okraji
Bartošovic;
ZB2c
(UZB2c)

BV

-

-

podmínkou využití je zajištění odpovídající dopravní obsluhy,
resp. napojení na stávající komunikační systém v obci;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 1500 m , resp. v lokalitě je možno umístit
max. 2 hlavní objekty, které budou situovány v západní části
plochy;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,15;

Bartošovice
v Orlických
horách
/severovýchodní
okraj z.ú.

Zastavitelná plocha většího rozsahu vymezená na východním
okraji Bartošovic
ZB3
(UZB3)

BV

-

-

podmínkou využití je zajištění odpovídající dopravní obsluhy,
resp. napojení na stávající komunikační systém v obci;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 2000 m , resp. v lokalitě je možno umístit
max. 3 hlavní objekty, orientace hlavních objektů po spádnici;
stavby - max. 1 NP + podkroví;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,12;
podrobnější řešení zohlední výskyt zvláště chráněných druhů,
polohu v EVL a ve II. zóně CHKO;

Bartošovice
v Orlických
horách
/severovýchodní
okraj z.ú.

Zastavitelné plochy malého rozsahu vymezené podél silnice II/311
západně od centra Bartošovic

ZB6a
(UZB6a)
ZB6b
(UZB6b)

BV
-

dopravní obsluha ze silnice II. třídy;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 1800 m , resp. v každé ploše je možno
umístit max. 1 hlavní objekt, který bude umístěn ve vazbě na
komunikaci;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,15;
podrobnější řešení zohlední polohu v OP silnice II. třídy a
v lokalitě ZB6b OP vrchního elektrického vedení 35 kV;

Bartošovice
v Orlických
horách /při
silnici II/311

Zastavitelné plochy malého rozsahu vymezené podél silnice II/311
v západní části Bartošovic
ZB7a
(UZB7a)
ZB7b
(UZB7b)
ZB7c
(UZB7c)

BV
-
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dopravní obsluha ze silnice II. třídy;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 1000 m , resp. v každé ploše je možno
umístit max. 1 hlavní objekt, který bude umístěn ve vazbě na
komunikaci;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,2;
podrobnější řešení zohlední polohu v OP silnice II. třídy;

Bartošovice
v Orlických
horách /při
silnici II/311
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Zastavitelná
plocha
většího
rozsahu
vymezená
severozápadním okraji zastavěného území Bartošovic
ZB8
(UZB8)

BV
-

na

dopravní obsluha bude zajištěna prodloužením stávajících
komunikací;
Bartošovice
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
v Orlických
mít rozlohu min. 2000 m , přičemž využití plochy je
horách
podmíněno zpracováním územní studie, která bude řešit
/severozápadní
podrobnější podmínky pro rozvolněný charakter zástavby;
okraj z.ú.
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,10;
podrobnější řešení zohlední polohu lokality v pásmu 50 m od
hranice lesa a procházející kabelové telekomunikační vedení;

Zastavitelná plocha malého rozsahu vymezená u silnice II/311
v západní části Bartošovic;
ZB9
(UZB9)

BV
-

dopravní obsluha ze silnice II. třídy, resp. z přilehlé cesty
vedoucí po východní hranici lokality;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 2000 m , resp. v lokalitě je možno umístit
max. 2 hlavní objekty, max. 1 NP + podkroví, objekty budou
umístěny v horní (jižní) části lokality;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,10;
podrobnější řešení zohlední polohu lokality v pásmu 50 m od
hranice lesa;

Bartošovice
v Orlických
horách /při
silnici II/311

Zastavitelná plocha malého rozsahu v západní části Bartošovic;
ZB10
(UZB10)

BV

-

dopravní obsluha z cesty vedoucí severně od lokality;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
Bartošovice
2
mít rozlohu min. 600 m ;
v Orlických
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby horách /západní
vycházející z Plánu péče CHKO;
část
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,20;
podrobnější řešení zohlední polohu lokality v pásmu 50 m od
hranice lesa a sousedství LBC;

Zastavitelná plocha je vymezena jižně od centra Bartošovic
v blízkosti lyžařského areálu;
ZB16
(UZB16)

BV

-

-

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

dopravní obsluha z cesty vedoucí severně od lokality,
podmínkou využití je zajištění odpovídající dopravní obsluhy;
v lokalitě je možno realizovat max. 1 hlavní objekt o půdorysu
2
max. 200 m , orientace objektů po spádnici, zástavba bude
situována mimo sesuvné území v severní části lokality;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,1;
podrobnější řešení zohlední sousedství LBC;

Bartošovice
v Orlických
horách /u
lyžařského
areálu
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Zastavitelná plocha malého rozsahu vymezená u silnice II/311
v západní části Bartošovic;
ZB17
(UZB17)

BV
-

dopravní obsluha ze silnice II. třídy, resp. z přilehlé cesty
vedoucí po východní hranici lokality;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 1500 m , resp. v lokalitě je možno umístit
max. 1 hlavní objekt, max. 1 NP + podkroví;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,15;
podrobnější řešení zohlední polohu lokality v pásmu 50 m od
hranice lesa;

Bartošovice
v Orlických
horách /při
silnici II/311

Zastavitelná plocha malého rozsahu vymezená u silnice II/311
v západní části Bartošovic;
ZB18
(UZB18)

BV

-

dopravní obsluha ze silnice II. třídy;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 1500 m , resp. v lokalitě je možno umístit
max. 2 hlavní objekty;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,15;
podrobnější řešení zohlední polohu lokality v pásmu 50 m od
hranice lesa,nutno respektovat vzrostlé stromy u silnice II.
třídy;

Zastavitelná plocha malého rozsahu vymezená
soustředěné zástavby v západní části Bartošovic;
ZB19
(UZB19)

BV
-

Bartošovice
v Orlických
horách /při
silnici II/311

v lokalitě

dopravní obsluha z cesty vedoucí severně od lokality;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 2000 m a bude umístěn do severní části
plochy k cestě;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,1;
podrobnější řešení zohlední polohu lokality v pásmu 50 m od
hranice lesa a sousedství LBC;

Bartošovice
v Orlických
horách
/západně od
centra

Zastavitelná plocha vymezená v západní části Bartošovic;
ZB20
(UZB20)

BV
-

dopravní obsluha napojením na stávající místní komunikace;
Bartošovice
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
v Orlických
2
mít rozlohu min. 1100 m , resp. v lokalitě je možno umístit horách /západní
max. 2 hlavní objekty, max. 1 RD + podkroví;
část
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,15;

Zastavitelná plocha vymezená na jižním okraji centra Neratova
doplní rozvolněnou zástavbu;
ZN1
(UZN1)

BV
-

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

dopravní obsluha z přilehlé cesty;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 2000 m , resp. v lokalitě je možno umístit
max. 2 hlavní objekty, které je nutno umístit ve vazbě na
přilehlou komunikaci, orientace hlavních objektů po spádnici;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,10;
podrobnější řešení zohlední polohu lokalit v pásmu 50 m od
hranice lesa;

Neratov / jižní
okraj centra
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Zastavitelná plocha vymezená
rozvolněnou zástavbu;
ZN2
(UZN2)

BV
-

v

centru

Neratova

doplní

dopravní obsluha z přilehlé cesty mimo silnici II. třídy;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 1000 m , resp. v lokalitě je možno umístit
max. 2 hlavní objekty;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,15;
podrobnější řešení zohlední polohu lokalit v pásmu 50 m od
hranice lesa;

Neratov /
centrum

Zastavitelné plochy malého rozsahu vymezené západně od centra
Neratova doplní soustředěnou zástavbu
ZN4a
(UZN4a)
ZN4b
(UZN4b)

BV

-

dopravní obsluha z přilehlé cesty
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 1400 m ;
stavby v lokalitě ZN4b - max. 1 NP + podkroví, orientace po
vrstevnicipo úpravě;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,15;
zástavba v lokalitě ZN4b bude realizována tak, aby byl
zachován dostatečný odstup od památky místního významu;
hlavní objekt v lokalitě ZN4a bude umístěn po vrstevnici;
v lokalitě ZB4b bude respektována stávající vzrostlá zeleň,
podrobnější řešení zohlední polohu lokalit v pásmu 50 m od
hranice lesa;

Neratov /
západně od
centra

Zastavitelná plocha malého rozsahu vymezená v západní části
Neratova doplní rozvolněnou zástavbu;

ZN5
(UZN5)

BV
-

dopravní obsluha z přilehlé cesty;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 1200 m ;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,15;
podrobnější řešení zohlední polohu lokalit v pásmu 50 m od
hranice lesa;

Neratov /
západní část

Zastavitelná plocha malého rozsahu vymezená západně od centra
Neratova doplní soustředěnou zástavbu
ZN9
(UZN9)

BV
-

dopravní obsluha z přilehlé cesty
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 2000 m , zástavba bude umístěna do jižní
části plochy;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,1;
podrobnější řešení zohlední polohu lokalit v pásmu 50 m od
hranice lesa a lokalitu výskytu zvláště chráněných druhů
zasahující do jihozápadní části lokality;

Neratov /
západně od
centra

Zastavitelná plocha malého rozsahu vymezená na východním
okraji zastavěného území Vrchní Orlice;
ZO1
(UZO1)

BV

-

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

dopravní obsluha z navazující komunikace;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 1000 m ;
stavby - max. 1 NP + podkroví,budou umístěny v přímé vazbě
na cestu v severní části plochy;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,2;
podrobnější řešení zohlední polohu ve II. zóně CHKO, lokalitu
výskytu zvláště chráněných druhů a návaznost na EVL a
lokální biocentrum;

Vrchní Orlice
/východní okraj
z.ú.
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Zastavitelná plocha malého rozsahu vymezená ve Vrchní Orlici;
ZO2
(UZO2)

BV

-

-

dopravní obsluha z navazující komunikace;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 1000 m ;
orientace objektů po vrstevnici, stavby budou respektovat
krajinný ráz a podmínky zástavby vycházející z Plánu péče
CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,2;
podrobnější řešení zohlední polohu ve II. zóně CHKO;

Vrchní Orlice
/jádrová část

Zastavitelná plocha malého rozsahu vymezená ve Vrchní Orlici;
ZO3
(UZO3)

BV
-

dopravní obsluha z navazující komunikace mimo silnici II.
třídy;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 1500 m , resp. v lokalitě je možno umístit
max. 2 hlavní objekty, orientace objektů po vrstevnici, oba
objekty budou v dostatečném rozestupu;
stavby - max. 1 NP + podkroví;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,15;
podrobnější řešení zohlední polohu ve II. zóně CHKO, OP
silnice II. třídy a vzrostlou zeleň na pozemku;

Vrchní Orlice
/jádrová část

Zastavitelná plocha malého rozsahu vymezená v Nové Vsi;

ZV1
(UZV1)

BV

-

dopravní obsluha z navazující cesty;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 600 m ;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,2;
podrobnější řešení zohlední polohu v II. zóně CHKO;

Nová Ves
v Orlických
horách
/severozápad

Zastavitelná plocha malého rozsahu na místě zbořeniště u silnice
II. třídy v Podlesí;
ZP2
(UZP2)

-

BV

-

dopravní obsluha ze silnice II. třídy;
pozemek pro umístění RD či objektu rodinné rekreace bude
2
mít rozlohu min. 900 m ;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,2;
podrobnější řešení zohlední polohu v II. zóně CHKO;

Podlesí
v Orlických
horách

Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV
Zastavitelná plocha je vymezena za účelem realizace poutního
domu s ubytováním;
ZN8
(UZN8)

OV
-

-

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

dopravní obsluha z přilehlé komunikace;
při realizaci zástavby nutno zohlednit cennou polohu v centru
obce a návaznost na kulturní památky a památky místního
významu;
novostavby budou zohledňovat hmotové a architektonické
prvky navazujícího objektu fary tak, aby byl vytvořen
architektonicky jednotný celek;
podrobnější řešení zohlední polohu lokality v pásmu 50 m od
hranice lesa;

Neratov /
centrum
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Plochy občanského vybavení - sportovní a tělovýchovná zařízení - OS
Zastavitelná plocha je vymezena za účelem rozšíření možností
využití lyžařského areálu jižně od centra obce v Bartošovicích;
ZB11

OS
-

-

v ploše je umožněno umístit kromě vlastní konstrukce bobové
dráhy pouze objekt provozního zázemí bez dalších přidaných
služeb (stravování, ubytování apod.), který bude umístěn
v severní části plochy;
bobová dráha bude řešena ve smyslu maximálního využití
konfigurace terénu a minimalizace výškových konstrukcí,
bude začleněna do území skupinovou výsadbou;
v ploše není umožněna realizace parkování pro návštěvníky
areálu;

Bartošovice
v Orlických
horách /
lyžařský areál

Plochy výroby a skladování - lehký průmysl - VD
Zastavitelná plocha na jižním okraji centra Neratova je navržena
za účelem realizace areálu technického zázemí Sdružení Neratov,
z.s.;
ZN6

VD

-

dopravní obsluha ze silnice II. třídy;
stavby výrazně nepřekročí stávající výškovou hladinu
v lokalitě;
řešení plochy zohlední polohu v pásmu 50 m od hranice lesa a
OP silnice II. třídy;

Neratov / jižní
okraj centra

Plochy výroby a skladování - zemědělská malovýroba a agroturistika - VX
Zastavitelná plocha bude sloužit pro realizaci zázemí pastevního
areálu v severozápadní části Vrchní Orlice;

ZO4
(UZO4)

VX

-

-

dopravní obsluha z přilehlé komunikace mimo silnici II. třídy;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
orientace objektů po vrstevnici, horizontální dominance max.
7 m nad terénem, v ploše bude zachován remíz s vzrostlou
zelení. Stavby budou situován k silnici II. třídy, do okolí budou
začleněny výsadbou skupinové zeleně;
řešení plochy zohlední polohu v pásmu 50 m od hranice lesa;

Vrchní Orlice
/penzion

Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ
Zastavitelná plocha bude sloužit pro realizaci zázemí pastevního
areálu v severovýchodní části Vrchní Orlice;

ZO5
(UZO5)

VZ
-

dopravní obsluha stávajícími polními cestami;
maximálně bude využití stávající plocha žlabu, regulativy
stavby letní stáje: hřeben max. 7-8 m nad terénem, šířka
max. 12-15 m, horizontální dominance objektu v případě
dojírny nízký přístavek do výše 4 m, začlenit do krajiny zelení;
stavby budou respektovat krajinný ráz a podmínky zástavby
vycházející z Plánu péče CHKO;
řešení plochy zohlední polohu v pásmu 50 m od hranice lesa;

Vrchní Orlice
/bývalý silážní
žlab

Plochy vodní a vodohospodářské - W
ZB5

W

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Návrh vodní nádrže pro potřeby napájení skotu na pastvě;
-

řešit jako nádrž přírodního charakteru;

Bartošovice
v Orlických
horách /u farmy
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Plochy veřejných prostranství - PV

ZB13a
ZB13b

PV

Jedná se o plochu navrženého veřejného prostranství ve vazbě
na základní školu a veřejného prostranství v zastavěném území
ve východní části Bartošovic;

Bartošovice
v Orlických
horách zastavěné
území

Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV
Zastavitelná plocha je vymezena za účelem zajištění podmínek
pro denní rekreaci v centru Bartošovic;
ZB4

ZV

-

ZB14f
ZB14g
ZB14a
ZB14b
ZB14c
ZB14d
ZB14e
ZB14i
ZB14j
ZB14k
ZB14l
ZB14m
ZB14n
ZB14o

dopravní obsluha ze stávajícího komunikačního systému v
obci;
v lokalitě bude zachována vzrostlá zeleň;

Bartošovice
v Orlických
horách /
centrum

ZV

Navržené plochy veřejné zeleně na severním okraji centra
Bartošovice
Bartošovic zajišťují přechodovou funkci mezi zástavbou a volnou
v Orlických
krajinou;
horách /centrum

ZV

Jedná se o plochy zeleně, které jsou včleněny mezi zástavbu ve
vazbě na centrum a v západní části Bartošovic. Tyto plochy by
měly zůstat volné, proto byly vymezeny jako navržené plochy
veřejné zeleně, neboť podstatným způsobem dotvářejí charakter
zástavby v této části Bartošovic;

Bartošovice
v Orlických
horách zastavěné
území

ZV

Navržené plochy veřejné zeleně jsou vymezeny na hranici
zastavěného území za účelem zprostředkování přirozeného
přechodu zástavby do volné krajiny;

Bartošovice
v Orlických
horách - vazba
na zastavěné
území

Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS
ZB15

ZS

Navržená plocha zahrádek na severním okraji centra Bartošovic;

Bartošovice
v Orlických
horách /centrum

Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS

ZB12

DS

Navržené přemostění
Bartošovic;

Divoké

Orlice

na

východním

okraji

- návrh je veden přes EVL a NRBK K81 VN;
Navržená lávka pro pěší / cyklisty přes Divokou Orlici v Podlesí;
ZP1

DS

- lávka je vedena přes EVL a NRBK K81 VN, lokalitu výskytu
zvláště chráněných druhů, leží v I. zóně CHKO

Bartošovice
v Orlických
horách /
hraniční
přechod
Podlesí
v Orlických
horách

Navržené parkoviště navazující na centrum Neratova;
ZN3

DS

ZN7

DS

- respektovat vzrostlou zeleň podél silnice II. třídy;
- plocha leží v pásmu 50 m od hranice lesa;
Přeložka místní komunikace na jižním okraji centra Neratova;

ZN10

DS

- plocha leží v pásmu 50 m od hranice lesa;
Navržená lávka pro pěší / cyklisty přes Divokou Orlici na
východním okraji Neratova;
- pro stavbu bylo vydáno stavební povolení;

ZV2

DS

REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO
JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU
INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

4.1 OBČANSKÉ VYBAVENÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Součástí veřejné infrastruktury jsou obecně plochy občanského vybavení pro vzdělávání,
zdravotnictví, sociální péči, administrativně - správní činnosti a pro církevní účely. Tyto plochy je nutno
ve struktuře obce hájit a přednostně využívat pro veřejné účely. Jejich komerční využívání musí být
v souladu s tímto zájmem a v návaznosti na něj (např. zajištění kulturního vyžití obyvatel obce, služby
související a doplňkové apod.). V ÚP jsou pod funkčním označením Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura - OV v rámci ř. ú. samostatně vymezeny plochy základní školy, kostelů a far.
Další významné prvky občanského vybavení jsou zahrnuty do funkce SC, v centru Bartošovic a
Neratova . Prvky občanského vybavení veřejného charakteru mohou být též součástí dalších funkčních
ploch (BV, SV, PV, ZV apod.). Do veřejné infrastruktury dále patří stabilizovaná plocha hřbitovů, které
jsou zařazeny ve funkci Plochy občanského vybavení - hřbitovy - OH. Mimo občanské vybavení
(veřejnou infrastrukturu) jsou územním plánem samostatně vymezeny též Plochy občanského
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS, v ÚP zastoupené stabilizovanou plochou
lyžařského areálu v Bartošovicích a sportovními plochami u penzionu na východním okraji
zastavěného území Bartošovic.
Jako Plochy veřejných prostranství - PV a Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň ZV jsou územním plánem funkčně vymezeny veřejně přístupné plochy, které mají významnou
prostorotvornou, komunikační a v případě zeleně i ozdravnou funkci - obecně tedy návesní a uliční
prostory vč. parčíků a pásů veřejné zeleně v zastavěném území obce, často v okolí objektů
občanského vybavení. Uvnitř těchto funkčních ploch je nutná ochrana stávající zeleně, mimo hlavní
dopravní tahy je u PV nezbytná zejména podpora funkce obytných ulic. ÚP svým řešením připouští
obecně možnost revitalizace a doplňování ploch veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně. Pro
funkci ZV jsou vymezeny konkrétní plochy změn v Bartošovicích (plochy ZB4, ZB14a - ZB14o navrženy
za účelem zajištění přechodové funkce zástavby do volné krajiny či pro dotvoření charakteru prostředí
v zastavěném území);

4.2 DOPRAVA
Doprava silniční
Jsou respektovány silnice II. a III. třídy a stávající místní a obslužné komunikace. Do funkce DS
byly převzaty cesty dle PSZ KoPÚ, které jsou zaneseny v mapě KN. Územní plán navrhuje s funkcí DS:
- úprava přemostění Divoké Orlice na východním okraji Bartošovic (zastavitelná plocha ZB12);
- přeložka místní komunikace na jižním okraji centra Neratova (zastavitelná plocha ZN7);
- návrh místní komunikace zajišťující stabilizaci dopravní obsluhy pozemků a nemovitostí
v Nové Vsi (zastavitelná plocha ZV2);
V rámci zastavitelných ploch pro bydlení a další funkce mohou být umisťovány i další
komunikace pro vnitřní obsluhu území, a to v souladu s příslušnými předpisy a normami dle daného
účelu, resp. prodlouženy místní komunikace, které naváží na stávající dopravní systém. Způsob
napojení je nutno řešit v souvislosti se způsobem zástavby jednotlivých lokalit a s ohledem na krajinný
ráz. Vedení místních komunikací uvnitř lokalit bude odvislé od konkrétního zastavovacího plánu a
provedené parcelace a bude předmětem řešení navazujících dokumentací. Dále budou respektovány:
-

stávající a navržené Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS a jejich ochranná pásma;
Plochy veřejných prostranství - PV (místní komunikace včetně zklidněných pro vnitřní obsluhu zejména
obytných zón);

Obecně je žádoucí zlepšení kvality silnic v celém řešeném území, některých místních či účelových
komunikací (popř. jejich úseků - v koordinaci s PSZ KoPÚ) a odstranění dopravních závad (např. zlepšení
rozhledových poměrů některých křižovatek). Žádoucí je i realizace dalších dílčích opatření vedoucích
ke zklidnění dopravy a zohlednění požadavků na přístup vozidel osob zdravotně postižených, vozidel
IZS a komunálních služeb.
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Doprava v klidu
Parkování vozidel bude i nadále uskutečňováno na soukromých pozemcích a v profilu
místních komunikací. Územním plánem je samostatně navrženo parkoviště v Neratově ve vazbě na
centrum Neratova a významný turistický cíl - kostel Nanebevzetí Panny Marie (zastavitelná plocha
ZN3). Funkce parkování je dle ÚP přípustná i v rámci jiných vhodných ploch - stabilizovaných i
navržených.
Doprava nemotorová vč. cyklistické, cykloturistika, pěší doprava
ÚP respektuje stávající značené turistické trasy, naučné stezky a cyklotrasy. V ÚP je navržena
konkrétní naučná stezka z Vrchní Orlice do Bartošovic podél toku Divoké Orlice po stávajících
cestách. Za účelem zkvalitnění turistického využívání území jsou v ÚP navrženy lávky pro pěší a
cyklisty přes Divokou Orlici v Neratově a Podlesí (zastavitelné plochy ZN10 a ZP1). Dále se navrhuje
realizace chodníků podél průtahů silnic II. třídy.
Veřejná hromadná doprava
V ÚP jsou respektovány zastávky veřejné autobusové dopravy.

4.3 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Koncepce zásobování vodou se nemění, místní část Bartošovice a Neratov budou i nadále
zásobovány pitnou vodou současným způsobem - prostřednictvím veřejného vodovodu. Stávající
individuální zásobování pitnou vodou z vlastních studní je přípustné zejména u odloučené zástavby
v obou místních částech a v č.o. Vrchní Orlice, Podlesí, Nová Ves a u Zemské Brány, resp.
v lokalitách bez reálné technicko-ekonomické možnosti napojení na veřejný vodovod.
Bude-li to technicky (a ekonomicky) možné, nová zástavba v rámci zastavitelných ploch i uvnitř
zastavěného území bude přednostně napojena na stávající vodovodní síť veřejného vodovodu, která
bude v případě potřeby rozšířena či modernizována. Nové zásobovací řady budou v maximální míře
zaokruhovány. V rozvojových lokalitách bez reálné napojitelnosti na veřejný vodovod je umožněno
individuální zásobování pitnou vodou.
Zásobování požární vodou
Zásobování požární vodou bude i nadále zajištěno primárně z požárních hydrantů na veřejné
vodovodní síti, z vodních nádrží, příp.z řeky Divoké Orlice.
Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou v krizových situacích
V souladu s PRVK územní plán pro účely nouzového zásobování pitnou vodou počítá
s využitím zdroje H2 Helvíkovického skupinového vodovodu, který se nachází zhruba 16 km od
Bartošovic. Dále mohou být pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude
zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě, a voda dovážená.
.

4.4 ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
ÚP koncepčně počítá se zachováním současného způsobu likvidace odpadních vod
v Bartošovicích s čistící koncovkou na centrální ČOV, přičemž na systém splaškové kanalizace
zakončené na stávající ČOV by se postupně měli napojit všichni znečišťovatelé ze stávající i navržené
zástavby tam, kde je to technicky a ekonomicky možné (gravitačně či přečerpáváním).
V Neratově se počítá s realizací kanalizačního systému s centrální ČOV umístěnou ve vazbě na
centrum obce v blízkosti Divoké Orlice (v rámci funkce SC).
V případě odloučené zástavby v Bartošovicích, v Neratově, u Zemské brány, a v č.o. Vrchní Orlice,
Podlesí a Nová Ves, resp. v lokalitách bez reálné technicko-ekonomické možnosti napojení na veřejnou
kanalizační síť, se i nadále počítá s individuální likvidací odpadních vod (vč. využití lokálních ČOV
sdružených pro více objektů). Navržena je důsledná kontrola technického stavu a způsobu provozování
septiků a jiných domovních čistících zařízení, popř. doplnění dalších k zajištění potřebné úrovně čištění.
Nakládání s dešťovými vodami bude při realizaci nové výstavby řešeno komplexně, ekologicky
vhodně a vodohospodářsky únosně tak, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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Srážkové vody u nově navržených lokalit budou v souladu se zákonem uváděny do vsaků na
pozemcích jednotlivých investorů nebo odváděny srážkovou kanalizací do přilehlých vodotečí
(zejména srážkové vody z komunikací).

4.5 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
ÚP nenavrhuje koncepční změnu v tomto segmentu technické infrastruktury. Způsob napájení
obce zůstane i nadále nezměněn, tj. stávajícím primérním rozvodným systémem o napětí 35 kV.
Zajištění výkonu v této lince se vymyká náplni ÚP.
Požadovaný výkon pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se v případě
potřeby přezbrojí a osadí transformátorem s vyšším výkonem, v souladu s aktuálním záměrem obce a
provozovatele sítě.
Nová zástavba bude prioritně připojována kabelovým sekunderním vedením NN. Stávající
vrchní rozvodná síť bude podle možností a požadavků na výkon postupně kabelizována.
ÚP respektuje stávající i výhledová zařízení pro rozvod elektrické energie, včetně jejich OP.
V ÚP nejsou vymezeny žádné plochy pro větrné a fotovoltaické elektrárny.

4.6 TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE
Koncepce radio a telekomunikačních zařízení v řešeném území se nemění. Připojení nové
výstavby bude řešeno v rámci stávajících rozvodů. Pokud bude rezerva v síťovém rozvaděči
vyčerpána, bude řešena možnost místní úpravy rozvodů. Žádoucí je postupná kabelizace vrchního
telekomunikačního vedení.
ÚP respektuje stávající radiokomunikační a telekomunikační zařízení, vedení a příslušná
ochranná pásma.

4.7 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
Vzhledem k absenci plynofikace správního území obce a její nereálnosti do budoucna není
v ÚP navrhována změna koncepce zásobování teplem. Zásobování teplem bude nadále řešeno
individuálním způsobem, v obci se nepočítá se zřízením centrálního zdroje tepla. Pro stávající zástavbu
i navrhované zastavitelné plochy je žádoucí zajišťovat vytápění a ohřev TUV ekologicky šetrným
způsobem (elektřina v kombinaci s akumulací, tepelné čerpadlo, dřevo, biomasa, popř. jako doplňkový
zdroj pasivní i aktivní využití sluneční energie - termosolární kolektory či fotovoltaické panely umístěné
vhodně na objektu, mimo I.-II. zónu CHKO a sousedství s historicko/architektonicky cennými stavbami,
mimo jádro obce kolem návsi, a bez negativního dopadu na charakter objektu, střešní krajinu / tvářnost
obce a krajinný ráz. Je nutné omezit používání fosilních paliv s vyšším obsahem síry a nespalitelných
látek, které při spalování znečisťují přízemní vrstvu atmosféry.

4.8 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Není navrhována změna koncepce nakládání s odpady v obci. V ř.ú. nebude založena žádná
skládka. Dočasné shromažďování tříděného a směsného komunálního odpadu v rámci stanovených
svozových míst je za stanovených podmínek funkčně umožněno ve vhodných stabilizovaných
plochách jako technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území. Dočasné shromažďování
bioodpadu, velkoobjemového, nebezpečného a tříděného komunálního odpadu je za stanovených
podmínek v ÚP umožněno v rámci stabilizované funkce TO ve vazbě na centrum Bartošovic.
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5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY,
PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI,
REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ

5.1 KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY
Územním plánem je respektována poloha řešeného území v CHKO Orlické hory (I. - IV. zóna),
typologická příslušnost dle ZÚR k oblasti krajinného rázu - 11 - Orlicko (podoblasti 11d Rokytnicko,
11e Orlický hřbet a 11f Divoká Orlice a ke krajinným typům „lesní“ a „lesozemědělská“ krajina.
V řešení ÚP (zejména ve vymezení a regulativech zastavitelných i stabilizovaných ploch) je
zohledněna tradiční struktura osídlení horského typu a urbanistická struktura zastoupených sídel, kdy
zástavba na okrajích kompaktnějších sídel přechází plynule do volné krajiny a kde již má případná
zástavba zcela rozvolněný charakter respektující terénní poměry a tvářnost okolí. Územní plán svým
řešením respektuje přirozené vymezení urbanizovaného prostoru všech zastoupených kompaktních
sídel a dodržuje obvyklou intenzitu zástavby v sídlech s rozvolněným charakterem uspořádání zástavby.
Nově navržená zástavba je vázána na již založené urbanizační osy nebo proluky mezi stávající
zástavbou s cílem uchovat typické uspořádání konkrétního sídla, nevytvářet nové sídelní lokality
a nefragmentovat tak volnou krajinu. ÚP respektuje logické směřování plošného rozvoje obce zejména
do vlastních Bartošovic jako sídelního těžiště obce.
Z hlediska ochrany krajinného rázu regulativy ÚP respektují též nutnost uchování charakteru
tradiční orlickohorské architektury. V souladu s ním je v ÚP kladen důraz na minimalizaci terénních
úprav a doprovodných staveb k hlavnímu objektu, nepřípustnost oplocení a dalších rušivých prvků,
které jsou v rozporu s polohou obce v CHKO. Kromě regulace oplocení je prostupnost krajiny v ÚP
posílena převzetím cestní sítě dle PSZ KoPÚ.
Jsou respektována místa významných rozhledů, jako místní přírodní dominanty s charakterem
hodnoty, jsou respektovány krajinářsky významné stromy či skupiny stromů a krajinné zeleně. Za
hlavní pozitivní civilizační (stavební) dominanty lze v řešeném území považovat kostely sv. Máří
Magdalény v Bartošovicích, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově a kostel sv. Jana
Nepomuckého ve Vrchní Orlici.
Nezastavěné území obce je rozděleno na následující funkční plochy v krajině, pro které jsou
stanoveny podmínky využití v kap. 6.:


Plochy zemědělské - NZ - plochy s převažující funkcí extenzivního zemědělství s převažujícím
zastoupením trvalých travních porostů (louky, pastviny) i nezemědělských přírodních prvků
(rozptýlená a liniová zeleň apod.). Na katastru obce se tyto plochy vyskytují zejména v návaznosti
na souvisleji urbanizovaná území Bartošovic a Vrchní Orlice, jižně Neratova a Nové Vsi;



Plochy lesní - NL - plochy PUPFL, popř. i další menší pozemky s charakterem lesa; tato funkce
je v ř.ú. plošně dominantní, a to díky rozsáhlému lesnímu komplexu hřbetu Orlických hor, který
lemuje celou západní hranici řešeného území;



Plochy přírodní - NP - plochy, v nichž je dominantním požadavkem ochrana přírody a krajiny;
V ř.ú. jsou do této funkce zahrnuty plochy I. zóny CHKO, lokální a regionální biocentra a plochy
EVL, přírodních památek a přírodních rezervací;



Plochy smíšené nezastavěného území - NS - plochy, v nichž je kombinace obsažených funkcí a
vzájemný poměr přírodních složek (ekosystémů) s hospodářským či jiným využíváním blíže
specifikována indexem. V řešeném území jsou ve smíšených plochách nezastavěného území
zastoupeny následující funkční typy NS:



přírodní, zemědělské - NSpz - menší (popř. více fragmentované) zemědělské plochy
s extenzivním způsobem hospodaření a významným podílem přírodní složky (krajinná zeleň,
přechodové pásmo do lesních porostů atd.), umožňující nezbytně nutná opatření a zařízení pro
zemědělskou, popř. lesnickou činnost v území s nutností šetrného způsobu obhospodařování;



přírodní, sportovní - NSs - přírodní a extenzivně využívané zemědělské plochy, kde je
umožněno pravidelné sezónní využití pro sjezdové lyžování - vč. lyžařských dopravních zařízení a
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nezbytně nutných doprovodných prvků (systémy umělého zasněžování, bezpečnostní, orientační a
informační prvky aj.) a realizace hřišť a sportovišť přírodního charakteru - vše při maximální
ohleduplnosti k přírodním hodnotám vč. krajinného rázu;


vodohospodářské - NSv - jedná se o významně zamokřené plochy, jejichž charakter a způsob
ochrany je odlišný od ploch zařazených ve funkci W;
ÚP nevymezuje konkrétní plochy změn v krajině.

Další navrhovaná opatření








šetrné hospodaření na zemědělských pozemcích s jednoznačným upřednostněním extenzivních
forem při dodržování zásad hospodaření a údržby krajiny v CHKO Orlické hory;
respektování vodotečí (zejména toku Divoké Orlice a , Hlubokého, Jeleního a Malého potoka);
ochranné zatravnění pozemků, popř. jiná krajinářsky citlivá protierozní opatření - především ve
vazbě na zastavěné území;
žádoucí uchování, resp. obnova tradice solitérních stromů v krajině a případné doplnění
mimolesní zeleně (interakčních prvků) dřevinami přirozeného charakteru v souladu s krajinným
rázem a polohou v CHKO;
eliminace případného narušení přírodních hodnot vč. krajinného rázu stanovenými základními
regulativy zástavby (v kap. 3.3 a 6 ÚP);
realizace prvků ÚSES a interakčních prvků (viz níže);
zvýšení prostupnosti krajiny v souladu s PSZ KoPÚ;

5.2 PROSTUPNOST KRAJINY
Prostupnost krajiny je v řešeném území na dobré úrovni, územním plánem jsou respektovány
cesty v krajině dle katastru nemovitostí a v souladu se schválenými KoPÚ.
Je nutno respektovat naučné stezky, značené turistické trasy a cyklotrasy. V ÚP je navržena
konkrétní naučná stezka z Vrchní Orlice do Bartošovic podél toku Divoké Orlice po stávajících
cestách.
V zájmu zachování tradiční urbanistické struktury a architektury v regionu Orlických hor a kvůli
udržení průchodnosti území pro člověka a jeho prostupnosti pro zvěř ÚP reguluje oplocení nejen ve
funkčních plochách převážně volné krajiny (NZ, NL, NP, NSpz, NSs, NSpv, W), ale též ve stěžejních
funkcích zastavěného území.

5.3 OCHRANA PŘED POVODNĚMI, PROTIEROZNÍ A REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ
ÚP respektuje tok Divoké Orlice, do jehož blízkosti nejsou územním plánem navrhovány
žádné zastavitelné plochy (mimo navržené lávky). Prvky protierozní a protipovodňové ochrany jsou
v ÚP Bartošovice v Orlických horách umožněny v rámci obecných podmínek využití všech ploch
s rozdílným způsobem využití.
Při návrzích úprav toků a zařízení na nich je třeba (po konzultaci se správcem toku) přiměřeně
respektovat jak stávající břehové porosty, tak i charakter koryt vodotečí jako krajinotvorný prvek. Při
zástavbě území je nutno dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po
výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v tocích.

5.4 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
V ř. ú. jsou zastoupeny prvky lokálního, regionálního a nadregionálního ÚSES, které ÚP svým
řešením vymezuje jako LBC, LBK, RBC, RBK a NRBK.
Biocentra jsou v ÚP vymezena jako Plochy přírodní - NP. Biokoridory v nezastavěném území
jsou vymezeny na funkčních plochách NL, NS ev. NZ, do ploch přírodních by měly být přeřazeny po
jejich konkrétním usazení na pozemky dle projektů ÚSES. Pro prvky vedené mimo zastavěné území
je zajištěna jejich bezproblémová funkčnost, při využití pozemků v zastavěném území je nutno
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respektovat procházející biokoridory, jejichž plochy nesmí být zastavovány či oplocovány. Biocentra a
biokoridory jsou doplněny interakčními prvky.
Přehled prvků ÚSES zastoupených v řešeném území:
ÚSES regionálního a nadregionálního významu v řešeném území:
-

NRBK K 80 H (horská osa) je veden hřebenovými partiemi Orlických hor;

-

NRBK K 80 MB (mezofilně-bučinná osa) je veden jihozápadním a jižním okrajem k.ú. Bartošovice
v Orlických horách;

-

NRBK K 81 VN (vodní, nivní osa) je veden podél toku Divoké Orlice, resp. státní hranice s
Polskem;

-

RBC 377 Zemská brána je vymezeno na hranici se sousední polskou Lesicou na toku Divoké
Orlice;

-

RBC 499 Komáří vrch se nachází v jihovýchodním zakončení Kunštátského hřbetu na hranici
se sousední Černou Vodou (Orlické Záhoří) a Říčkami v Orlických horách;

-

RBC 500 Neratovské se nachází jižně od Neratova;

-

RBC 1628 Hadinec se nachází nad zaniklou osadou Hadinec;

-

RBC 1629 Zadní vrch je vymezeno západně od Bartošovic na hranici s Rokytnicí;

-

RBC H 018 Vrchní Orlice je tvořené částí potoka Hadince a jeho břehovými porosty v místě
jeho napojení na Divokou Orlici vpravo od silnice II/310 ve směru na Neratov;

-

RBK H 070 spojuje RBC 1628 Hadinec s RBC 500 Neratovské;

ÚSES lokálního významu v řešeném území:
-

11 lokálních biocenter vložených na NRBK K 81 VN: LBC K 81 VN U Nové Vsi , LBC K 81 VN Ústí
zvonkového údolí, LBC K 81 VN Nad Podlesím, LBC K 81 VN Podlesí, LBC K 81 VN U
Neratova, LBC K 81 VN Malá Strana, LBC K 81 VN Vrchní Orlice, LBC K 81 VN Nad
Bartošovicemi, LBC K 81 VN Bartošovice, LBC K 81 Malé Ostrovy, LBC K 81 VN Ostrov;

-

3 lokální biocentra vložená na NRBK K 80 H: LBC K 80 H U střelecké boudy, LBC K 80 H U
Anenského vrchu a LBC K 80 H Pod Anenským vrchem;

-

4 lokální biocentra vložená na NRBK K 80 MB: LBC K 80 MB Rašeliniště pod Předním vrchem,
LBC K 80 MB U Pískové linie, LBC K 80 MB V Rejdech, LBC K 80 MB Rašeliniště U
Plškovy aleje;

-

1 lokální biocentrum vložené na RBK H 070 LBC RBK 070U Peregrina;

-

lokální biokoridor LBK K41 Černá Voda na hranici s obcí Orlické Záhoří;

-

lokální biokoridor LBK 14-15 s lokálním biocentrem LBC 14 U Hamplovy cesty u Nové Vsi;

-

lokální biokoridor LBK 16-31 procházející Zvonkovým údolím s lokálním biocentrem LBC 14
Zvonkové údolí;

-

lokální biokoridor LBK 32-37 procházející Neratovem s lokálním biocentrem LBC 32 Na Polomu;

-

lokální biokoridor LBK K 53 Anenský potok, který je veden z LBC K 80 H U Anenského vrchu a
lokální biokoridor LBK K 58 vedený z LBC K 80 H U Střelecké boudy západním směrem do území
Rokytnice v Orlických horách;

-

lokální biokoridor LBK K 59 Hadinec, LBK K 61 Hadinec, LBK K 62 Hadinec vedený podél
potoka Hadinec s lokálním biocentrem LBC 33 Nad Vrchní Orlicí;

-

lokální biokoridor LBK K 36 Bartošovický potok, LBK K 29-36 Bartošovický potok, LBK K 35
Bartošovický potok vedený Bartošovicemi s lokálními biocentry LBC 36 U Svaté Anny a LBC
35 Pod sjezdovkou;

-

lokální biokoridor LBK K 67 na jižním okraji k.ú. Bartošovice v Orlických horách LBC 32
Prameniště Černého potoka;
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5.5 REKREACE
Územní plán vytváří podmínky k rekreačnímu využívání zastavěného území (mj. stabilizace
a ochrana stávajících ploch OS a vymezení zastavitelných ploch venkovského bydlení - BV
s přípustným využitím i pro rodinnou rekreaci) i krajinného zázemí obce - nezastavěného území vytvořením podmínek pro rekreaci nepobytovou za současné ochrany hodnot a respektování limitů
řešeného území.
Územní plán respektuje významnou nadmístní rekreační funkci řešeného území. Vytváří
podmínky k rekreačnímu využívání zastavěného území i krajinného zázemí obce - nezastavěného
území. Respektovány jsou přírodní a civilizační hodnoty s turistickou atraktivitou a funkcí (poutní místo
v Neratově, Zemská brána, lyžařský areál v Bartošovicích a další sportoviště, značené turistické trasy
a cyklotrasy, objekty pohraničního opevnění, ubytovací a stravovací zařízení aj.), a to v souladu
s podmínkami využití příslušných funkčních ploch uvedených v kap. 6. Souvislé lokality s pozemky a
objekty sloužící rodinné (individuální) rekreaci nebyly v ÚP samostatně vymezeny. Tato funkce je
včleněna jako přípustná do dominantních Ploch bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV, jejichž
rozvoj je v ÚP navržen v zastavitelných plochách. Na severním okraji zahrádek územní plán vymezuje
plochu rekreačních zahrádek bez možnosti realizace zástavby.
Význam pro rekreační využití ř.ú. mají i další prvky obsažené v ÚP - navržené parkoviště
v Neratově, návrhy lávek pro pěší a cyklisty a naučné stezky z Vrchní Orlice do Bartošovic podél toku
Divoké Orlice, návrh obnovy stávajícího dětského lyžařského vleku v centru Neratova a návrh ploch
veřejné zeleně, zejména v centru Bartošovic apod.

5.6 DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
V řešeném území se nenacházejí stabilizované ani navržené plochy těžby nerostných surovin,
která v ÚP není ani funkčně přípustná. Řešení ÚP respektuje bodová i plošná poddolovaná území.

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ
VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO
VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘ. VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY,
CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO
VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)
Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, pro něž jsou stanoveny
podmínky využití, kterým musí odpovídat zejména umisťování staveb a změny staveb, realizace
opatření a další způsoby využití území.
Pro každý druh ploch s rozdílným způsobem využití (funkční skupina) je stanoveno hlavní
a přípustné využití, podmíněně přípustné využití a nepřípustné využití.
Při vymezování pozemků, umisťování a změnách staveb, realizaci opatření a dalších
způsobech využití je nutno zároveň uplatňovat limity využití území vyplývající z právních
předpisů a norem, z rozhodnutí správních orgánů a dalších vlastností území. Dále je nutno
respektovat limity stanovené touto územně plánovací dokumentací. Zpřesňující podmínky
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu pro využití konkrétních zastavitelných
ploch jsou uvedeny v kap. 3.
V rámci zastavěného území a zastavitelných ploch platí, že veškeré části těchto ploch, které
spadají do segmentů vymezených jako součást územního systému ekologické stability, je nutno
chápat jako území nezastavitelné, v němž nelze umisťovat nové stavby (včetně oplocení) s výjimkou
nezbytných staveb technické infrastruktury, vodního hospodářství, vybavení veřejných prostranství
a ploch veřejné zeleně, staveb pro pěší, popř. cyklistickou dopravu. U rozvojových lokalit situovaných
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v blízkosti vodotečí je třeba zajistit potřebný odstup zástavby od břehové hrany - ve vazbě na
případné inundační území, zájmy ochrany přírody a krajiny i potřeby správce toku z hlediska jeho
údržby. Minimální odstup od břehové hrany je nutno upřesnit individuálně v navazujících
dokumentacích dle charakteru umisťované stavby a konkrétních místních podmínek (výšková
členitost, stabilita svahu, kapacita koryta, přírodní hodnoty apod.).
V celém řešeném území jsou přípustné veškeré prvky obsažené v Plánu společných zařízení
v rámci Komplexních pozemkových úprav - navržené komunikace (polní cesty), prvky ÚSES,
vodohospodářská opatření aj. V celém ř.ú. jsou přípustné drobné sakrální a pietní prvky (křížky,
pomníky aj.).
Případné výškové stavby (rozhledny, zařízení technické infrastruktury) jsou z hlediska ÚP
přípustné pouze v případě, že negativně nenaruší panorama obce a celkový krajinný ráz. Mimo
zastavěné území jsou nepřípustné fotovoltaické a větrné elektrárny, v rámci zastavěného území jsou
přípustné pouze fotovoltaické panely či termosolární kolektory v malém rozsahu (pro lokální potřebu),
umístěné na střechách objektů, mimo lokality se zachovalou urbanistickou kompozicí, nenaruší-li
negativně charakter objektu, střešní krajinu (tvářnost obce) a cenné pohledy či průhledy (např.
v sousedství památkově chráněných či architektonicko-historicky hodnotných objektů).
V celém řešeném území je nepřípustné umísťovat stavby pro reklamu (tj. zařízení o celkově
2
2
ploše větší než 8 m ) a reklamní a informační zařízení o celkové ploše větší než 4 m . Reklamní a
2
2
informační zařízení o celkové ploše od 0,6 m do 4 m včetně je možno umisťovat pouze
v zastavěném území a zastavitelných plochách, přičemž jejich grafické a materiálové řešení
bude respektovat polohu v CHKO.
V celém řešeném území je vyloučeno umisťování staveb a zařízení komerčního
a průmyslového zpracování biologického odpadu (bioplynové stanice apod.) včetně skladovacích
ploch těchto biologických odpadů mimo přípustné či podmíněně přípustné využití v rámci stanovených
podmínek využití konkrétních funkcí v zastavěném území;

6.1 PLOCHY BYDLENÍ
Plochy bydlení - venkovské - BV
Hlavní využití :
-

bydlení v rodinných domech venkovského charakteru a ve venkovských usedlostech;

Přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v rodinných domech a venkovských usedlostech;
pozemky, stavby a zařízení pro rodinnou rekreaci;
pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné infrastruktury;
pozemky, stavby a zařízení komerčního občanského vybavení místního významu;
pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a soukromé zeleně;
pozemky, stavby a zařízení nerušících služeb, drobné a řemeslné výroby a nerušící výroby;
pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);
pozemky, stavby a zařízení rodinné rekreace;

Podmíněně přípustné využití:
-

-

další pozemky, stavby a zařízení za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v dané lokalitě;
pozemky, stavby a zařízení zemědělské malovýroby, resp. zemědělské stavby pro chov dobytka
nebo jiných hospodářských zvířat, koní apod., pro uskladnění a posklizňovou úpravu produktů
rostlinné výroby, a to v objemech dostačujících pro samozásobení či zemědělskou malovýrobu,
popř. provozování agroturistického zařízení za podmínky situování na pozemcích v zastavěném
území či zastavitelných plochách, které to svým charakterem umožňují (dostatečná rozloha
pozemku, možnost využití původních hospodářských objektů, přiměřený odstup od obytných
objektů, adekvátní dopravní napojení apod.);
vedlejší stavby ke stavbě hlavní (garáže, dřevníky apod.) a sportovní plochy pouze za podmínky,
že nebude narušena urbanistická kompozice lokality a zástavba nebude takovými stavbami
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nepřiměřeně zahušťována, zároveň bude dodržen stanovený max. koeficient zastavění a
zpevněných ploch;
Nepřípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování jiné, než je uvedeno v podmíněně
přípustném využití;
pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště,
plochy pro odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže;
bytové domy;
oplocení - mimo stávajícího;
další stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené
ploše, či nejsou slučitelné s bydlením;

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, včetně prvků regulačního plánu – pro
plochy značené ve výkresu základního členění indexem U1:
-

-

-

-

novostavby, přestavby a změny stávajících staveb musí respektovat v lokalitě obvyklé intenzity
zástavby pozemků a výškovou hladinu okolní zástavby, urbanistickou strukturu, svažitost terénu,
přítomnost vodotečí, krajinářsky hodnotné vzrostlé zeleně apod.;
novostavby budou respektovat tradiční charakter orlickohorské architektury (včetně obvyklého
řešení pozemků navazujících na objekty) - budou bez oplocení a bez doplňkových staveb typu
garáže (případná hospodářská funkce, včetně garáží, bude v maximální možné míře integrována
do hlavního objektu) - charakter tradiční orlickohorské architektury - jedná se o chalupy i
hospodářské usedlosti, které svým umístěním zcela přirozeně sledují terén, mají výrazně
obdélníkový půdorys či půdorysy tvaru T a L, symetrické zastřešení sedlovou střechou o sklonu
o
45 ; jako nedílnou a charakteristickou součást zástavby tvořené tradiční orlickohorskou
architekturou je nutno chápat řešení navazujících pozemků, které tradičně nebyly oploceny a byly
udržovány jako horské louky, bez významnějších doplňkových objektů (mimo stavby související
s hospodářstvím - chlévy, stodoly apod.);
nepřípustné je umísťovat stavby pro bydlení s charakterem bytového domu, řadového domu,
dvojdomu a srubového domu;
nepřípustné jsou stavby pro individuální rekreaci s charakterem rekreační chaty; objekty pro
individuální rekreaci budou hmotově odpovídat obytnému domu s charakterem orlickohorské
architektury;
případné vedlejší stavby (stodoly, seníky apod.) musí být svým charakterem přizpůsobeny stavbě
hlavní, tj. musí rovněž respektovat tradiční charakter orlickohorské architektury;
při nové výstavbě či přestavbě stávajících staveb bude minimalizován rozsah terénních úprav a
výměra zpevněných ploch;
podlažnost: max. 1 nadzemní podlaží + podkroví, ve svažitém terénu se umožňují 2 NP a podkroví
za podmínky, že na straně, kde je svah vyšší se bude projevovat pouze 1 NP;
max. koeficient zastavěných a zpevněných ploch ve stabilizovaných plochách zastavěného území
- 0,10;

Podmínky využití ploch změn jsou uvedeny v kap. 3.3.

Plochy bydlení - v bytových domech - BH
Hlavní využití:
-

bydlení v bytových domech;

Přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v bytových domech;
pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné, vyhrazené, popř. soukromé zeleně;
pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);
vodní plochy a toky;

Nepřípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování;
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-

-

pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště,
plochy pro odstavování nákladních vozidel, řadové garáže (s výjimkou stávajících řadových
garáží jako dosavadního využití);
další stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené
ploše, či nejsou slučitelné s bydlením;

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
-

v rámci ploch BH není přípustná realizace nových bytových domů na rámec stávajících či
vydaných povolení;
podlažnost stávajících objektů bytových domů nelze zvyšovat;

6.2 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Plochy smíšené obytné - centrální - SC
Hlavní využití :
-

centrální území se zastoupením objektů různých funkcí, s významným podílem funkcí
obslužných;

Přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v rodinných domech a venkovských usedlostech;
pozemky, stavby a zařízení rodinné rekreace, penziony;
pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné infrastruktury;
pozemky, stavby a zařízení komerčního občanského vybavení místního významu;
pozemky, stavby a zařízení nerušících služeb, drobné a řemeslné výroby a nerušící výroby;
pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a soukromé zeleně;
pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);

Podmíněně přípustné využití:
-

další pozemky, stavby a zařízení za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v dané lokalitě;
bytové domy za podmínky, že se jedná o stavby pro bydlení o příslušném počtu bytů umístěných
do stávajících objektů bez nutnosti výrazné změny jejich prostorového řešení;
centrální čistírna odpadních vod za podmínky jejího situování v ploše SC mezi silnicí II/311 a
Divokou Orlicí v Neratově v souladu s příslušným povolením;

Nepřípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování (těžký a lehký průmysl, zemědělská
velkovýroba, skladovací areály);
pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště,
plochy pro odstavování nákladních vozidel, nové hromadné a řadové garáže;
další stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené
ploše, či nejsou slučitelné s bydlením;
novostavby bytových domů;

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, včetně prvků regulačního plánu – pro
plochy značené ve výkresu základního členění indexem U2:
-

-

-

novostavby, změny a přestavby stávající zástavby musí respektovat stávající urbanistickou
strukturu, v lokalitě obvyklé intenzity zástavby pozemků, výškovou hladinu okolní zástavby;
stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci budou respektovat tradiční charakter orlickohorské
architektury (včetně obvyklého řešení pozemků navazujících na objekty) - budou bez oplocení a
bez doplňkových staveb typu garáže (případná hospodářská funkce bude v maximální možné
míře integrována do hlavního objektu), při nové výstavbě či přestavbě stávajících staveb bude
minimalizován rozsah terénních úprav a výměra zpevněných ploch;
podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží + podkroví;
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-

-

max. koeficient zastavěných a zpevněných ploch ve stabilizovaných plochách zastavěného území
- 0,25;
případné vedlejší stavby musí být svým charakterem přizpůsobeny stavbě hlavní;
nepřípustné jsou stavby pro individuální rekreaci s charakterem rekreační chaty; objekty pro
rodinnou rekreaci budou odpovídat obytnému domu s charakterem orlickohorské architektury,
nejsou přípustné řadové domy, dvojdomy a srubové domy;

6.3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV
Hlavní využití:
-

občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury;

Přípustné využití:
- pozemky, stavby a zařízení sloužící např. pro vzdělání a výchovu, sociální a zdravotnické služby,
péči o rodinu, kulturu (vč. církevních účelů), veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a údržbu obce;
- pozemky, stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu jako doplňková součást areálů občanského
vybavení;
- pozemky veřejných prostranství vč. veřejné zeleně, zeleň soukromá a vyhrazená;
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);
Podmíněně přípustné využití:
obytná funkce, jedná-li se o bydlení majitelů či správců areálu, popř. o služební či obecní byty;
pozemky, stavby a zařízení občanské vybavenosti komerční, která není součástí veřejné
infrastruktury za podmínky, že bude funkcí doplňkovou k využití hlavnímu a trvale neznemožní
veřejnou funkci v budoucnu;
ubytování za podmínky, že se jedná o funkci doplňkovou k využití hlavnímu;

-

-

Nepřípustné využití:
- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování;
- další stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s využitím hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím;
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
-

novostavby a změny stávající zástavby budou respektovat stávající urbanistickou strukturu a
výškovou hladinu okolní zástavby, přičemž prostorová, resp. funkční dominance jednotlivých
objektů je přípustná pouze v souladu s jejich dominancí funkční; návrhy zástavby budou
posuzovány, zejména s ohledem na zajištění urbanistické a architektonické kvality staveb a
areálů, objekty max. 2 NP + podkroví;

Podmínky využití ploch změn jsou uvedeny v kap. 3.3.

Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední - OM
Hlavní využití:
-

občanské vybavení komerčního charakteru malého a středního rozsahu;

Přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru (obchodní, ubytovací,
stravovací, rekreačně - turistické a jiné služby);
pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení, které je součástí veřejné infrastruktury;
pozemky, stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu jako doplňková součást areálů občanského
vybavení;
pozemky veřejných prostranství, veřejné, vyhrazené a ochranné zeleně;
pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);
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Podmíněně přípustné využití:
bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů nebo správců areálu, služební byty, resp. za podmínky
přímé funkční a prostorové vazby na provoz areálu;

-

Nepřípustné využití:
stavby, zařízení a činnosti, které budou v rozporu s využitím hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným;

-

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu:
novostavby a změny stávající zástavby budou respektovat stávající urbanistickou strukturu a
výškovou hladinu zástavby v lokalitě a s ohledem na zajištění její urbanistické a architektonické
kvality, objekty max. 2 NP + podkroví;

-

Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS
Hlavní využití:
-

občanské vybavení pro tělovýchovu, sport a krátkodobou rekreaci;

Přípustné využití:
pozemky, stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu;
provozně-technické a návštěvnické zázemí sportovních areálů;
pozemky, stavby a zařízení pro krátkodobou rekreaci a pořádání kulturně-společenských akcí;
pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a vyhrazené zeleně;
vodní plochy, toky;
pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu lokality;
pozemky, stavby, zařízení a další prvky technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);

-

Podmíněně přípustné využití:
pozemky, stavby, zařízení obchodu a služeb a další činnosti doplňující hlavní a přípustné využití
za podmínky, že nebudou narušovat funkci hlavního využití a kvalitu prostředí;
bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů nebo správců sportovního areálu, popř. o služební či
obecní byty, a za podmínky, že nebude narušena funkce hlavního využití a kvalita prostředí;

-

Nepřípustné využití:
pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování;
stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s využitím hlavním, přípustným a podmíněně přípustným;

-

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu:
novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu a
výrazně nepřesáhnou výškovou hladinu okolní zástavby, max. 1 NP + podkroví;

-

Podmínky využití ploch změn jsou uvedeny v kap. 3.3.

Plochy občanského vybavení - hřbitovy - OH
Hlavní využití:
-

občanské vybavení pro pietní ukládání pozůstatků a ostatků zemřelých;

Přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro pohřbívání a související stavby a zařízení provozního vybavení;
pozemky, stavby a zařízení pro občanské vybavení a služby související s využitím hlavním;
plochy zeleně veřejné a vyhrazené;
pozemky, stavby a zařízení dopravního a technického vybavení pro obsluhu řešeného území;
pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);
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Nepřípustné využití:
-

jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a přípustné;

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
-

novostavby a změny stávající zástavby budou realizovány s ohledem na zajištění její odpovídající
urbanistické a architektonické kvality;

6.4 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD
Hlavní využití:
-

drobná a řemeslná výroba, nerušící výroba, skladování a servis;

Přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení drobné a řemeslné výroby a nerušící výroby, nerušící služby, pro
skladování, servis a odstavování vozidel a speciální techniky;
plochy zeleně;
pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);

Nepřípustné využití:
- pozemky, stavby a zařízení pro rekreaci a bydlení;
- pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské a jiné, než je uvedeno v přípustném využití;
- další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by vyžadovalo omezení využití hlavního;
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- hmotové a architektonické ztvárnění novostaveb a změn staveb bude limitováno stávající výškovou
hladinou v jednotlivých lokalitách, nebudou vytvářeny nové dominantní objekty z hlediska objemů a
výšky, stavby max. 1 NP, max. výška římsy skladových a výrobních objektů 7 m;
Podmínky využití ploch změn jsou uvedeny v kap. 3.3.

Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ
Hlavní využití:
-

zemědělská výroba;

Přípustné využití:
-

-

pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské rostlinné a živočišné (stavby pro uskladnění a
posklizňovou úpravu plodin, stavby pro ustájení a chov zvířat, skladování a přípravu krmiva a
steliva, uchování produktů, dočasné uchování odpadů);
pozemky, stavby a zařízení služeb, výroby drobné a řemeslné a výroby nerušící;
pozemky, stavby a zařízení veterinární péče;
pozemky, stavby a zařízení pro skladování;
pozemky, stavby a zařízení pro pěstování rostlin a prodej výpěstků;
pozemky, stavby a zařízení pro odstavování a servis zemědělské techniky;
stavby a zařízení správních a administrativních činností pro konkrétní areál;
plochy zeleně;
pozemky, stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů (překladiště, sběrná místa, sběrné
dvory, kompostárna apod.);
pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);

Podmíněně přípustné využití:
-

pozemky stavby a zařízení výroby lehké za podmínky, že nebude omezováno hlavní využití;
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-

pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního, pokud podmínkami jejich využití
nebude omezováno hlavní využití;

Nepřípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro bydlení a ubytování;
pozemky, stavby a zařízení pro rekreaci;
další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by vyžadovalo omezení využití hlavního;

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
-

-

hmotové a architektonické ztvárnění zástavby bude limitováno stávající výškovou hladinou
zástavby v jednotlivých lokalitách, nebudou vytvářeny nové dominantní objekty z hlediska objemů
a výšky, nová zástavba zejména v okrajových polohách lokalit nesmí svým řešením narušovat
panorama obce, popř. zvyšovat negativní působení zástavby stávající;
po obvodu areálů budou realizovány pásy izolační zeleně (při hranicích ploch v kontaktu s volnou
krajinou);

Plochy výroby a skladování - zemědělská malovýroba a agroturistika - VX
Hlavní využití:
-

zemědělská výroba v malých objemech, agroturistika;

Přípustné využití:
-

-

pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské rostlinné a živočišné (stavby pro uskladnění a
posklizňovou úpravu plodin, stavby pro ustájení a chov zvířat, skladování a příprava krmiva a
steliva, uchování produktů, dočasné uchování odpadů) v malozemědělských objemech;
pozemky, stavby a zařízení služeb, výroby drobné a řemeslné a výroby nerušící;
pozemky, stavby a zařízení pro skladování;
pozemky, stavby a zařízení pro pěstování rostlin a prodej výpěstků;
pozemky, stavby a zařízení pro odstavování a servis zemědělské techniky;
pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);
zeleň ochranná a izolační;
pozemky, stavby a zařízení pro ubytování a stravování, pro sport a tělovýchovu, agroturistické
zařízení;

Nepřípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro rodinnou rekreaci;
další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by vyžadovalo omezení využití hlavního;
bioplynové stanice;
velkokapacitní chovy hospodářských zvířat, kapacitní chovy prasat a drůbeže;

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
-

hmotové a architektonické ztvárnění novostaveb a změn staveb bude limitováno stávající
výškovou hladinou, nebudou vytvářeny nové dominantní objekty; z hlediska objemů a výšky,l
novostavby max. 1 NP + podkroví, max. výška římsy skladových a výrobních objektů 7 m;

Podmínky využití ploch změn jsou uvedeny v kap. 3.3.

6.5 PLOCHY ZELENĚ
Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS
Hlavní využití:
-

plochy většinou soukromé zeleně v sídlech, které nejsou součástí jiných typů funkčního využití (tj.
plochy zahrad, sady, louky a malé zorněné plochy);

Přípustné využití:
-

zahrady obytné, rekreační a produkční;
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-

pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu lokality;
malé vodní toky, plochy a prvky;
veřejná prostranství a pozemky s charakterem veřejné, popř. přírodní zeleně (vč. dílčího překryvu
s prvky ÚSES);
pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);

Podmíněně přípustné využití:
-

-

-

tradiční hospodářské stavby sloužící pro samozásobení (stodoly, seníky apod.) - pouze
v nezbytně nutném rozsahu, v souladu s hlavním objektem - tj. při respektování tradičního
charakteru orlickohorské architektury a polohy v CHKO a za podmínky, že nebudou umisťovány
v ploše ZB15;
ohrazení za účelem chovu hospodářského a drobného domácího zvířectva - za podmínky, že jeho
umístění a provedení nenaruší krajinný ráz a bude slučitelné s charakterem tradiční orlickohorské
architektury;
zahrádkářské chaty za podmínky jejich umístění v zastavitelné ploše ZB15;

Nepřípustné využití:
-

oplocení s výjimkou dosavadního;
samostatné garáže s výjimkou dosavadních;
jiné využití než je uvedeno jako hlavní nebo přípustné;

Podmínky prostorového uspořádání:
-

stavby přípustné v území budou v maximální možné míře odpovídat prostředí, do kterého jsou
včleňovány - tj. budou slučitelné s charakterem tradiční orlickohorské architektury a polohou v CHKO;

Podmínky využití ploch změn jsou uvedeny v kap. 3.3.
Plochy zeleně - přírodního charakteru - ZP
Hlavní využití:
-

pozemky zeleně v zastavěném územím a v kontaktu s ním, které jsou udržovány v přírodě
blízkém stavu, např. jako součást prvků územního systému ekologické stability (ÚSES);

Přípustné využití:
-

plochy zeleně v přírodě blízkém stavu;
vodní plochy a toky;
pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);

Podmíněně přípustné využití:
-

-

stezky pro pěší a cyklisty, drobná vybavenost pro nepobytovou rekreaci obyvatel (odpočinkové
plochy, amfiteátry, dětská hřiště apod.) za podmínky, že nebude narušen charakter hlavního
využití, vč. funkčnosti případných prvků územního systému ekologické stability;
stávající pozemky s charakterem sadů a extenzivních zahrad přírodního typu - bez oplocení a
doprovodných staveb (kromě drobných zahradních prvků);
pozemky, stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území,
pokud jejich trasování mimo plochy ZP není reálně možné;

Nepřípustné využití:
-

oplocování pozemků a jejich částí;
stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím;

6.6 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Plochy veřejných prostranství - PV
Hlavní využití:
-

plochy veřejně přístupné bez omezení, které mají významnou prostorotvornou, pobytovou, popř. i
komunikační funkci;
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Přípustné využití:
-

-

veřejná prostranství včetně návesních ploch a ulic;
stavby a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, které zvyšují
využitelnost těchto ploch pro obyvatele (např. altány, informační kiosky, veřejná WC, dětská
hřiště, menší sportoviště, přístřešky, čekárny a zastávky veřejné dopravy, vodní prvky, umělecká
díla, doprovodný mobiliář apod.);
menší plochy zeleně veřejného charakteru (jako doplňková funkce);
pozemky, stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury (vč. některých
komunikací místního významu, převážně podzemních sítí a prvků TI apod.);
pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);

Podmíněně přípustné využití:
-

veřejné parkoviště, pokud není v rozporu s hlavním využitím a negativně neovlivní dopravní zátěž v lokalitě;
sběrná místa pro krátkodobé soustředění a roztřídění komunálního odpadu pod podmínkou hygienické
a estetické nezávadnosti provozu a pokud nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí,
nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru;

Nepřípustné využití:
jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití;

-

Podmínky využití ploch změn jsou uvedeny v kap. 3.3.
Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV
Hlavní využití:
-

plochy sídelní zeleně veřejně přístupné, které mají významnou prostorotvornou, rekreační, popř.
krajinotvornou funkci;

Přípustné využití:
-

pozemky veřejně přístupné zeleně;
travnaté plochy s výsadbami vhodné druhové skladby, sadové (popř. krajinářské) úpravy;
drobné vodní toky a plochy;
pěší a cyklistické komunikace;
drobné zpevněné plochy;
pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní, protihluková
opatření apod.);

Podmíněně přípustné využití:
-

-

stavby a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem ploch veřejné zeleně, tedy jako
stavby doplňkové, zvyšující kvalitu a využitelnost těchto ploch jako veřejného prostoru (např.
oddychová místa, dětská hřiště, menší veřejná sportoviště, přístřešky veřejné dopravy, sběrná
místa pro krátkodobé soustředění a roztřídění komunálního odpadu, vodní prvky, umělecká díla,
doprovodný mobiliář apod.);
pozemky, stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území,
pokud jejich umístění mimo plochy ZV není reálně možné - tj. pokud by si jejich situování mimo
plochy ZV vyžádalo neúměrné zvýšení finančních nároků či pokud by to vyžadoval způsob
technického řešení dopravní infrastruktury, včetně řešení křižovatek či dalších dopravních ploch;

Nepřípustné využití:
-

jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití;

Podmínky využití ploch změn jsou uvedeny v kap. 3.3.
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6.7 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS
Hlavní využití:
plochy a koridory silniční dopravy (pokud nejsou součástí jiných funkčních ploch), vč. ploch pro
dopravu v klidu a dalších zařízení dopravy neliniového charakteru;

-

Přípustné využití:
- pozemky, stavby a zařízení silnic, včetně pozemků součástí komunikací (odvodnění komunikací,
zářezy, násypy, opěrné a zárubní zdi, mosty, stavby a opatření protihlukové či protierozní ochrany aj.);
- pozemky, stavby a zařízení místních a účelových komunikací včetně pozemků součástí komunikací;
- pozemky, stavby a zařízení pro dopravu v klidu (odstavné a parkovací plochy);
- pozemky, stavby a zařízení pro veřejnou dopravu (zastávky veřejné autobusové dopravy a jejich vybavení);
- pozemky, stavby a zařízení drobných služeb pro pěší, cyklisty (odpočinková místa aj.) i motoristy;
- komunikace pro pěší a cyklisty, cyklostezky;
- zeleň na dopravních plochách (vegetační doprovod, izolační zeleň);
doplňkový mobiliář a drobná zařízení technické infrastruktury;
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protihluková, protipovodňová, protierozní, protipožární opatření aj.);
Nepřípustné využití:
jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití;
Podmínky využití ploch změn jsou uvedeny v kap. 3.3.

6.8 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě - TI
Hlavní využití:
-

plochy a areály technické infrastruktury;

Přípustné využití:
pozemky, stavby a zařízení pro zásobování vodou;
pozemky, stavby a zařízení pro zásobování energiemi;
pozemky, stavby a zařízení pro zásobování teplem a plynem;
pozemky, stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace;
pozemky, stavby a zařízení pro odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly;
pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
plochy zeleně, drobné vodní plochy;
pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);

-

Nepřípustné využití:
-

jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a přípustné využití;

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
-

umístěním výškových zařízení technické infrastruktury nesmí být narušen krajinný ráz;

Plochy technické infrastruktury - stavby a zařízení pro nakládání s odpady - TO
Hlavní využití:
-

plochy a zařízení sloužící pro krátkodobé ukládání odpadů;

Přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro krátkodobé ukládání odpadů;
pozemky, stavby a zařízení pro ukládání inertních odpadů;
pozemky, stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury;
zeleň ochranná a izolační;
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pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);

-

Nepřípustné využití:
jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a přípustné využití;

-

6.9 PLOCHY SPECIFICKÉ
Plochy specifické - X
hlavní využití:
nejvýznamnější dochované objekty pohraničního opevnění;

-

přípustné využití:
-

obrana státu a ochrana obyvatel;
stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury;
pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění objektů opevnění;
pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);

podmíněně přípustné využití:
-

-

turistika a cestovní ruch, včetně doprovodných aktivit (výstavní expozice, informační a
prodejní služby, vzdělávací akce, přechodné ubytování a stravování apod.) za podmínky
respektování historické podoby a funkce objektu;
hospodářské využití slučitelné s charakterem objektu za podmínky respektování jeho
historické podoby;
využití jednotlivých objektů bude posuzováno s ohledem na zachování kulturních a přírodních
hodnot (památkově chráněné objekty, výskyt zvláště chráněných druhů živočichů apod.);

nepřípustné využití:
-

přestavby a dostavby stávajících objektů, které zásadně a trvale narušují historickou podobu
objektu;
oplocování pozemků;
pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostných surovin;

6.10 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Plochy vodní a vodohospodářské - W
Hlavní využití:
vodní toky (řeky, potoky, náhony a drobné vodoteče), rybníky, jezera, mokřady a ostatní vodní
nádrže, které plní funkci vodohospodářskou, ekologicko stabilizační, biologickou, rekreační,
estetickou či hospodářskou;
Přípustné využití:
vodní toky a plochy včetně břehové zeleně;
- související prvky ÚSES;
Podmíněně přípustné využití:
-

-

technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (přemostění, jezy, jímání vody, výpusti,
hráze, čepy, kaskády, ochranné a opěrné zdi, energetická zařízení, protipovodňová a
revitalizační opatření aj.) za podmínky, že nebudou v rozporu se zájmy ochrany přírody (vč.
funkčnosti případného prvku ÚSES v dané lokalitě);
rekreační využití - u vodních ploch vhodných či určených k tomuto účelu;
stavby a zařízení pro chov ryb a vodních živočichů - pokud nebude narušen veřejný zájem (např.
zájmy ochrany přírody a krajiny, protipovodňová ochrana apod.);

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
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-

oplocování pozemků vodních toků v řešeném území a vodních ploch v nezastavěném území;

Podmínky využití ploch změn v krajině jsou uvedeny v kap. 3.3.

6.11 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Plochy zemědělské - NZ
Hlavní využití:
-

zemědělsky obhospodařované pozemky včetně drobných ploch krajinné zeleně;

Přípustné využití:
-

pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, extenzivní sady, zahrady (mimo zastavěné území),
jejichž způsob obhospodařování zohledňuje případný výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů;
liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí, drobné
interakční prvky a vodní plochy);
stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury (vč. zařízení technického vybavení pro obsluhu
sousedících staveb, např. přípojky TI, podzemní jímky, vodní zdroje atd.);
nezpevněné účelové komunikace (polní cesty);
drobné sakrální a pietní prvky (kříže, kapličky, sochy, pomníky a jiné sakrálně-pietní objekty);
stavby a zařízení sloužící k ochraně území (protipovodňová, protierozní, revitalizační, protipožární
opatření aj.);

Podmíněně přípustné využití:
-

-

-

-

zalesnění, revitalizace (vč. vodotečí), vodní plochy a toky a stavby pro jejich obhospodařování podmínkou je respektování zásad ochrany ZPF a ochrany přírody a krajiny v CHKO;
stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu vázané na konkrétní zemědělsky
obhospodařovanou lokalitu, nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném
území a pro pastevectví (žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky, včelíny apod.) - mají-li
jednoznačnou přímou vazbu na zemědělskou činnost v lokalitě (vč. údržby krajiny) a nevytvářejí-li
negativní dominantu v krajině;
ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - pokud nebude narušen krajinný ráz a výrazně
ztížena nebo znemožněna prostupnost krajiny;
stavby, prvky a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu,
(rozhledny, informační tabule, odpočívadla apod.), drobná myslivecká zařízení (posedy, krmelce) pokud jsou v přírodě blízkém provedení a neznemožňují obhospodařování pozemků;
zpevněné komunikace dle PSZ KoPÚ a dopravní napojení zastavitelných ploch za podmínky
volby nejšetrnějšího způsobu realizace v dané lokalitě, resp. realizované převážně na pozemcích,
které dle PSZ KoPÚ slouží ke zpřístupnění jiných pozemků;
další prvky obsažené v PSZ KoPÚ (prvky ÚSES, resp. interakční prvky, vodohospodářská a
ochranná opatření apod.);
případné výškové stavby (rozhledny, zařízení technické infrastruktury) pouze za podmínky, že
negativně nenaruší panorama obce a krajinný ráz v CHKO;

Nepřípustné využití:
- stavby a zařízení pro lesnictví a pro zemědělství jiné, něž jsou uvedeny v podmíněně přípustném
využití (např. stavby pro trvalé kapacitní ustájení hospodářských zvířat, ocelokolny apod.);
- oplocení pozemků;
- silnice I. - III. třídy (s výjimkou zlepšování parametrů komunikací a realizace bezpečnostních
opatření);
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů;
- další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným
využitím;
- stavby a zařízení pro těžbu nerostných surovin;
- v plochách NZ nelze umisťovat nadzemní stavby, jejichž hmotové, materiálové a konstrukční
řešení neodpovídá požadavkům ochrany krajinného rázu;
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6.12 PLOCHY LESNÍ
Plochy lesní - NL
Hlavní využití:
- plochy lesa;
Přípustné využití:
-

-

-

plochy PUPFL se zastoupením produkčních (hospodářských) i mimoprodukčních funkcí ochranných (přírodních), ekostabilizačních, krajinotvorných a rekreačních;
stavby a zařízení pro lesnictví (lesnické účelové komunikace a plochy, hrazení bystřin a strží,
odvodnění lesní půdy, provozní objekty lesního hospodářství, výzkumné plochy a prvky lesního a
vodního hospodářství, drobná myslivecká a obdobná zařízení (posedy, krmelce, včelíny apod.);
stávající objekty pohraničního opevnění (nevymezené v ÚP samostatně jako Plochy specifické - X);
malé vodní plochy a toky;
stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků a zajištění prostupnosti krajiny
- cesty pro lesní hospodářství, značené trasy pro pěší a cyklisty, hippostezky a naučné stezky;
drobné sakrální a pietní prvky (kříže, kapličky, sochy, pomníky a jiné sakrálně-pietní objekty);
nezbytné stavby a zařízení technického vybavení (vč. sítí a prvků nutných k obsluze sousedících
pozemků a staveb - přípojky TI, podzemní jímky, vodní zdroje atd.) a stavby a zařízení nevyžadující
odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení příslušných právních předpisů;
stávající plochy trvalých travních porostů, orné půdy a mimolesní zeleně;
stavby a zařízení sloužící k ochraně území (protipovodňová, protierozní, revitalizační opatření aj.);

Podmíněně přípustné využití:
-

-

-

-

stavby, prvky a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu
(rozhledny, informační tabule, odpočívadla apod.) - pokud jsou provedena v přírodě blízkém
(nerušivém) provedení, neznemožňují obhospodařování pozemků a nejsou v rozporu s hlavními
funkcemi lesa;
ohrazení pozemků pro chovné účely a výchovné zásahy - za podmínky zajištění prostupnosti
krajiny;
v rámci koridoru pro vymezení prvků ÚSES je možno segmenty ploch využívat dle hlavního,
přípustného a podmíněně přípustného využití předmětných ploch pouze do doby konkrétního
vymezení pozemků spadajících do biokoridoru (v KoPÚ, projektech ÚSES); po tomto upřesnění a
po majetkovém vypořádání budou pozemky ÚSES využívány v režimu ploch přírodních NP;
zpevněné komunikace dle PSZ KoPÚ a dopravní napojení zastavitelných ploch či zastavěného
území za podmínky volby nejšetrnějšího způsobu realizace v dané lokalitě (nebudou narušeny její
přírodní hodnoty - např. stanoviště zvláště chráněných druhů rostlin živočichů apod.);
další prvky obsažené v PSZ KoPÚ (prvky ÚSES, resp. interakční prvky, vodohospodářská a
ochranná opatření apod.);
případné výškové stavby (rozhledny, zařízení technické infrastruktury) pouze za podmínky, že
negativně nenaruší panorama obce a krajinný ráz v CHKO;

Nepřípustné využití:
stavby, opatření a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným
využitím;
oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky);
silnice I. - III. třídy (s výjimkou zlepšení parametrů stávajících komunikací);
stavby a zařízení pro zemědělství (vyjma zařízení pro chov včel);
pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostných surovin;
v plochách NL nelze umisťovat nadzemní stavby, jejichž hmotové, materiálové a konstrukční
řešení neodpovídá požadavkům ochrany krajinného rázu;
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6.13 PLOCHY PŘÍRODNÍ
Plochy přírodní - NP
Hlavní využití:
- lesní porosty, krajinná zeleň, vodní plochy, popř. součásti ZPF, jež souhrnně vytvářejí plochy
původních, přírodních a přírodě blízkých ekosystémů a zajišťují tak uchování druhového
a genového bohatství spontánních druhů a organismů - fauny a flóry;
- plochy NP jsou vymezeny na základě zvláštních předpisů pro zajištění ochrany a žádoucího
vývoje prvků územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území, jejichž
kategorie stanoví příslušný zákon;
Přípustné využití:
- pozemky určené k plnění funkce lesa s mimoprodukčními způsoby hospodaření vč. zalesnění;
- pozemky ZPF - určené pro extenzivní hospodaření způsobem šetrným k přírodním danostem;
- plochy zeleně zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky
méně stabilní části krajiny;
- stavby a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj
přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a krajiny, výzkumné plochy
a prvky lesního a vodního hospodářství, drobná myslivecká a obdobná zařízení (posedy, krmelce,
včelíny apod.), stávající provozní objekty lesního hospodářství;
- účelové komunikace zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků;
- turistika po vyznačených cestách, naučné stezky;
- pozemky vodních toků a vodních ploch udržované v přírodě blízkém stavu; revitalizační opatření;
- stavby a zařízení sloužící k ochraně území (protipovodňová, protierozní opatření aj.);
Podmíněně přípustné využití:
-

-

-

stávající činnosti produkčního charakteru - bez možnosti zvyšování jejich intenzity;
mimoprodukční funkce zemědělského půdního fondu a ploch PUPFL - jejich charakter musí být
v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny;
výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní zónu není reálně možné pokud nebude zásadně narušena přírodní funkce plochy;
ohrazení pozemků pro pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny;
stavby, prvky a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu
(rozhledny, informační tabule, odpočívadla apod.) - pokud jsou v přírodě blízkém provedení a
nenarušují krajinný ráz a přírodní funkce plochy;
komunikace dle PSZ KoPÚ a dopravní napojení zastavitelných ploch za podmínky volby
nejšetrnějšího způsobu realizace v dané lokalitě (nebudou narušeny její přírodní hodnoty - např.
stanoviště zvláště chráněných druhů rostlin živočichů apod.);
další prvky obsažené v PSZ KoPÚ (prvky ÚSES, resp. interakční prvky, vodohospodářská a
ochranná opatření apod.);
případné výškové stavby (rozhledny, zařízení technické infrastruktury) pouze za podmínky, že
negativně nenaruší panorama obce a krajinný ráz v CHKO;

Nepřípustné využití:
-

oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky);
silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, resp.
podmíněně přípustném využití (s výjimkou rozšíření stávajících komunikací);
stavby a zařízení pro zemědělství a lesnictví (vyjma zařízení pro chov včel);
zařízení typu trvalého autokempu či kapacitního tábořiště;
větrné a fotovoltaické elektrárny;
těžba nerostných surovin;
stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím;
v plochách NP nelze umisťovat nadzemní stavby, jejichž hmotové, materiálové a konstrukční
řešení neodpovídá požadavkům ochrany krajinného rázu;
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6.14 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské - NSpz
Hlavní využití:
-

plochy převážně krajinné zeleně zajišťující ve vyváženém poměru mimoprodukční a produkční
funkce - trvalou existenci přírodě blízkých nebo pozměněných ekosystémů a zemědělsky
obhospodařovaných ploch se zastoupením přírodních a kulturních prvků;

Přípustné využití:
-

-

zeleň zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky méně
stabilní části krajiny;
pozemky ZPF (trvalé travní porosty, orná půda) převážně pro extenzivní způsoby hospodaření
(hospodaření způsobem šetrným k přírodním danostem bez zvyšování intenzity využití); menší
plochy s přechodovým charakterem k soukromé a vyhrazené zeleni mimo zastavěné území
(extenzivní zahrady, sady aj.);
vodní toky a vodní plochy udržované v přírodě blízkém stavu;
stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury, zařízení technického vybavení pro obsluhu
sousedících staveb (např. přípojky TI, podzemní jímky, vodní zdroje atd.);
nezpevněné účelové komunikace (polní cesty);
stavby a zařízení sloužící k ochraně území (protipovodňová, protierozní, protipožární,
revitalizační opatření aj.);

Podmíněně přípustné využití:
-

-

-

-

-

zalesnění (podmíněno dodržením podmínek ochrany přírody a ZPF);
stavby a zařízení pro zemědělství za podmínky, že se jedná o zařízení zemědělské prvovýroby
vázané na konkrétní zemědělsky obhospodařovanou lokalitu, nezbytné pro obhospodařování
zemědělské půdy v nezastavěném území a pastevectví (žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky,
včelíny apod.); nepřípustné jsou stavby pro trvalé ustájení hospodářských zvířat;
ohrazení pozemků pro pěstební a chovné účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny;
turistika (vč. cykloturistiky a hippoturistiky) po značených trasách vhodných k danému účelu;
v rámci koridoru pro vymezení prvků ÚSES je možno segmenty ploch využívat dle hlavního,
přípustného a podmíněně přípustného využití předmětných ploch pouze do doby konkrétního
vymezení pozemků spadajících do biokoridoru (v KoPÚ, projektech ÚSES); po tomto upřesnění a
po majetkovém vypořádání budou pozemky ÚSES využívány v režimu ploch přírodních NP;
stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu
(rozhledny, informační tabule, odpočívadla apod.), drobná myslivecká zařízení (posedy, krmelce) aj.
- pokud jsou v přírodě blízkém provedení a neznemožňují obhospodařování pozemků;
zpevněné komunikace dle PSZ KoPÚ a dopravní napojení zastavitelných ploch za podmínky
volby nejšetrnějšího způsobu realizace v dané lokalitě (nebudou narušeny její přírodní hodnoty např. stanoviště zvláště chráněných druhů rostlin živočichů apod.);
další prvky obsažené v PSZ KoPÚ (prvky ÚSES, resp. interakční prvky, vodohospodářská a
ochranná opatření apod.);
požární nádrž - v přírodě blízkém provedení a za podmínky odpovídajícího přístupu požárních vozidel;
případné výškové stavby (rozhledny, zařízení technické infrastruktury) pouze za podmínky, že
negativně nenaruší panorama obce a krajinný ráz v CHKO;

Nepřípustné využití:
-

oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky);
silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, resp.
podmíněně přípustném využití (s výjimkou rozšíření stávajících komunikací);
stavby a zařízení pro zemědělství jiné, něž jsou uvedeny v podmíněně přípustném;
těžba nerostných surovin;
větrné a fotovoltaické elektrárny;
stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím;
v plochách NSpz nelze umisťovat nadzemní stavby, jejichž hmotové, materiálové a konstrukční
řešení neodpovídá požadavkům ochrany krajinného rázu;
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Plochy smíšené nezastavěného území - přírodně-sportovní - NSs
Hlavní využití:
-

-

plochy nezastavěného území se zastoupením dvou následujících vzájemně koexistujících funkcí:
plochy krajinné zeleně zajišťující trvalou existenci přírodě blízkých nebo pozměněných
ekosystémů či extenzivně zemědělsky obhospodařovaných ploch s převažujícím zastoupením
přírodních prvků;
plochy, kde je umožněno pravidelné sezónní využití pro zimní sporty (zejména sjezdové, popř. i
běžecké lyžování);

Přípustné využití:
-

-

sezónně využívané lyžařské sjezdové tratě (vč. křížení s lyžařskými běžeckými tratěmi), lyžařské
vleky (dopravníky), lanovky a nezbytné doprovodné prvky (systémy umělého zasněžování vč.
rozvodů, čerpadel, nádrží na vodu aj., orientační a informační prvky, prvky technického a
bezpečnostního zajištění apod.);
hřiště a sportoviště přírodního charakteru;
zeleň zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky méně
stabilní části krajiny;
pozemky ZPF pro extenzivní způsoby hospodaření (hospodaření způsobem šetrným k přírodním
danostem bez zvyšování intenzity využití);
vodní toky a vodní plochy udržované v přírodě blízkém stavu;
stávající komunikace (vč. polních a lesních cest);
stávající inženýrské sítě (vč. přípojek atd.) a prvky technické infrastruktury;

Podmíněně přípustné využití:
nezbytné stavby a zařízení technické infrastruktury - pokud nebudou ohrožovat či ztěžovat hlavní
využití (zejména sezónní využití pro zimní sporty);
zalesnění - podmínkou je soulad s aktuálními i výhledovými potřebami sezónního využití pro
zimní sporty, soulad s příslušnými právními předpisy upravujícími zásady ochrany ZPF a přírody
a krajiny;
účelové komunikace zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, pro zajištění
průchodnosti krajiny - podmínkou je bezkoliznost provozu na těchto komunikacích při souběhu jejich
využití pro zimní sporty a soulad s příslušnými právními předpisy upravujícími zásady ochrany ZPF
a přírody a krajiny;
stavby nebo opatření k zadržování vody v krajině, ke zpomalení odtoku (zasakovací pásy, poldry,
travnaté průlehy a další protierozní a protipovodňová opatření šetrná k přírodě) - podmínkou je
soulad s příslušnými právními předpisy upravujícími zásady ochrany ZPF a přírody a krajiny
komunikace dle PSZ KoPÚ a dopravní napojení zastavitelných ploch za podmínky volby
nejšetrnějšího způsobu realizace v dané lokalitě (nebudou narušeny její přírodní hodnoty - např.
stanoviště zvláště chráněných druhů rostlin živočichů apod.);
další prvky obsažené v PSZ KoPÚ;
případné stavby výškových zařízení (vč. obdobných zařízení pro lyžařské vleky a lanovky) budou
v souladu s příslušnými předpisy a zásadami ochrany přírody a krajiny za účelem ochrany
krajinného rázu;
Nepřípustné využití:
- stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným
využitím;
- těžba nerostných surovin;
- oplocování a scelování pozemků s výjimkami stanovenými v souladu s příslušnými právními
předpisy upravujícími zásady ochrany přírody a krajiny, změny kultur na ornou půdu, zahrady a
sady, terénní úpravy (kromě nezbytných úprav pro stavbu lyžařské infrastruktury), úpravy vedoucí
ke změnám vodního režimu, odtokových poměrů a vzhledu krajiny;
Plochy smíšené nezastavěného území - přírodně-sportovní - NSv
Hlavní využití:
-

podmáčené a mokřadní plochy;
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Přípustné využití:
-

louky a zeleň zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky
méně stabilní části krajiny;
pozemky ZPF pro extenzivní způsoby hospodaření (hospodaření způsobem šetrným k přírodním
danostem bez zvyšování intenzity využití);
vodní toky a vodní plochy udržované v přírodě blízkém stavu;

Nepřípustné využití:
- stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným využitím;
- těžba nerostných surovin;
- oplocování pozemků;
- stavby pro zemědělství a lesnictví a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu;

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
Územním plánem nejsou stanovena veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
Územním plánem je stanovena následující veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
-

VD1 - dopravní infrastruktura - místní komunikace v Podlesí (zastavitelná plocha ZV2)

8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO S UVEDENÍ, V ČÍ
PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO
ZÁKONA
Územním plánem nejsou stanoveny veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro
která lze uplatnit předkupní právo.

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ
POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO
EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Územním plánem se stanovuje, že v zastavitelné ploše ZB8 je rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie. Ta bude řešit vnitřní strukturaci (parcelaci) plochy,
včetně základního umístění a orientace hlavních objektů, určí dopravní napojení i vnitřní obsluhu
plochy a možnost napojení na sítě TI.
V rámci zadávacích podmínek a řešení územní studie je nutno respektovat obecné
podmínky využití funkčních ploch, do kterých jsou jednotlivé lokality zařazeny (kap. 6) a konkrétní
podmínky pro využití zastavitelných ploch (kap.3.3).
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Lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na
6 let od vydání ÚP Bartošovice.

10. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNÍHO ZÁKONA
V rámci ÚP nejsou navržena žádná kompenzační opatření.

11. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ
GRAFICKÉ ČÁSTI
Počet stran textové části ÚP:

25 stran formátu A4

Obsah grafické části ÚP:
1. Výkres základního členění území
2. Hlavní výkres
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
BARTOŠOVICE
Úvod - zkratky a pojmy využívané v textových částech územního plánu
AOPK
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
ATS
- automatická tlaková stanice
BD
- bytový dům
BJ
- bytová jednotka
BPEJ
- bonitovaná půdně ekologická jednotka
CO
- civilní ochrana
č.e., č.p.
- číslo evidenční, číslo popisné
ČEZ
- České energetické závody, a.s.
ČGS
- Česká geologická služba
č.o.
- část obce
ČOV
- čistírna odpadních vod
ČS
- čerpací stanice
ČSN
- česká státní norma
ČSÚ
- Český statistický úřad
DN
- dimenze potrubí
EO
- ekvivalentní obyvatel
EVL
- evropsky významná lokalita
HZS
- hasičský záchranný sbor
CHKO
- chráněná krajinná oblast
CHLÚ
- chráněné ložiskové území
CHOPAV
- chráněná oblast přirozené akumulace vod
KES
- koeficient ekologické stability
KN
- katastr nemovitostí
KoPÚ
- komplexní pozemkové úpravy
k.ú.
- katastrální území
LBC,RBK,NRBC - lokální, regionální, nadregionální biocentrum
LBK ,RBK, NRBK - lokální, regionální, nadregionální biokoridor
LÚSES
- lokální územní systém ekologické stability
LHP
- lesní hospodářský plán
MO
- Ministerstvo obrany ČR
MÚ
- Městský úřad
MZe
- Ministerstvo zemědělství ČR
NN, VN
- nízké a vysoké napětí
NP
- nadzemní podlaží
OP
- ochranné pásmo
ORP
- obec s rozšířenou působností
OÚ
- obecní úřad
PD
- projektová dokumentace
PLO
- přírodní lesní oblast
PP
- přírodní památka
PR
- přírodní rezervace
PSZ
- plán společných zařízení z KoPÚ
PRVK
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
PUPFL
- pozemky určené k plnění funkce lesa
PÚR
- Politika územního rozvoje ČR
NRÚSES (RÚSES) - nadregionální (regionální) územní systém ekologické stability
RD
- rodinný dům
RURÚ
- rozbor udržitelného rozvoje území (obsažen v ÚAP)
ř.ú., řú
- řešené území
SDH
- sbor dobrovolných hasičů
SEA
- posouzení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (zkratka z
anglického Strategic Environmental Assessment)
SEM, OOÚZ, ŘPNI - Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor územních zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury
ŠÚV
- širší územní vztahy
TI
- technická infrastruktura
TKO
- tuhý komunální odpad
TS
- transformační stanice
TTP
- trvalý travní porost
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ÚAN
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚPSÚ
ÚSES
ÚSKKHK
VAK
VKP
VPS, VPO
ZCHÚ
ZPF
ZÚR
z.ú., ZÚ
ZSJ
ŽP

- území s archeologickými nálezy
- územně - analytické podklady
- územní plán
- územně plánovací dokumentace
- územní plán sídelního útvaru
- územní systém ekologické stability
- Územní studie krajiny Královéhradeckého kraje
- vodovody a kanalizace
- významný krajinný prvek
- veřejně prospěšná stavba, veřejně prospěšné opatření
- zvláště chráněné území
- zemědělský půdní fond
- Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
- zastavěné území
- základní sídelní jednotka (místní část)
- životní prostředí

zastavěné území je území vymezené územním plánem (postupem podle stavebního zákona §58);
zastavitelná plocha je plocha vymezená k zastavění v územním plánu;
plocha přestavby je plocha části zastavěného území určeného k přestavbě;
nezastavěné území je tvořeno pozemky, které nejsou zahrnuty územním plánem do zastavěného území nebo
zastavitelných ploch;
plocha je část území tvořená pozemkem či jeho částí nebo souborem pozemků vymezená územním plánem s ohledem
na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam;
koridor je plocha pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy, způsobem vymezení
má zpravidla vlastnosti zastavitelné plochy;
rozvojová plocha (lokalita) - souhrnné označení zastavitelných ploch a ploch přestavby jako podmnožiny ploch změn,
kdy je územním plánem měněno funkční využití;
veřejná infrastruktura - jedná se o pozemky, stavby a zařízení 1. dopravní infrastruktury, 2. technické infrastruktury, 3.
občanského vybavení - zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální a zdravotní služby a péči o rodinu, kulturu, veřejnou správu
a ochranu obyvatelstva), 4. veřejných prostranství zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu, 5. stavby ke snižování ohrožení
živelními nebo jinými pohromami;

veřejně prospěšná stavba je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo
státu vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci (zde územním plánem);
veřejně prospěšné opatření je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji nebo
ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci;
asanace - ozdravění území;
stabilizované území je území, v němž je stávající stav využití převzat beze změny do návrhu územního plánu;
dosavadní využití - využití, které z funkčního nebo urbanistického hlediska není v souladu se stanoveným funkčním
využitím, ale po dobu životnosti dané stavby je přípustné;
funkčními plochami se rozumí plochy s rozdílným způsobem využití;
hlavní využití charakterizuje funkční využití stanovené tímto územním plánem;
přípustné využití je výčtem staveb a zařízení, které lze v ploše umístit a vymezit jim pozemky, zařízení, změn staveb
a výčtem způsobů, kterými mohou být pozemky a plochy využity;
podmíněně přípustné využití stanoví výčet staveb a zařízení, které lze v dané ploše umístit na základě splnění
stanovených podmínek, a výčet změn využití, které lze uskutečnit na základě splnění stanovených podmínek;
nepřípustné využití může kromě vymezení nepřípustného využití označit specifické činnosti, stavby a způsoby využití,
které nelze v dané ploše uplatnit;
regulativy se rozumí stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, resp. přípustné, podmíněně
přípustné a nepřípustné využití a podrobnější podmínky prostorového uspořádání;
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu mohou kromě prostorových stanovit i kapacitní
limity, které nesmějí být překročeny;
územní systém ekologické stability (ÚSES) je krajinotvorný program, jehož úkolem je zvýšení ekologické stability od
nejmenších celků až po celoevropské sítě; Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, definuje ÚSES takto:
„Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny
zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ ÚSES je tvořen následujícími
skladebnými prvky: biocentrum, biokoridor a podpůrnými prvky: interakční prvek;
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společné jednání - projednání návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona;
veřejné projednání, řízení o ÚP - projednání návrhu ÚP dle § 52 stavebního zákona;

V ÚP Bartošovice v Orlických horách užívané zkratky ploch s rozdílným způsobem využití:
BV - Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské
BH - Plochy bydlení - v bytových domech
SC - Plochy smíšené obytné - centrální
OV - Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura
OM - Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední
OS - Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
OH - Plochy občanského vybavení - hřbitovy
VD - Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba
TI - Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě
TO - Plochy technické infrastruktury - stavby a zařízení pro nakládání s odpady
VZ - Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba
VX - Plochy výroby a skladování - zemědělská malovýroba a agroturistika
ZS - Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená
ZP - Plochy zeleně - přírodního charakteru
ZV - Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň
PV - Plochy veřejných prostranství
DS - Plochy dopravní infrastruktury - silniční
X - Plochy specifické
W - Plochy vodní a vodohospodářské
NZ - Plochy zemědělské
NSpz - Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní, zemědělské
NSps - Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, sportovní
NSps - Plochy smíšené nezastavěného území – vodohospodářské
NL - Plochy lesní
NP - Plochy přírodní

a) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, VYHODNOCENÍ
SOULADU S POŽADAVKY STAVENÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
a1) postup při pořízení územního plánu
Kapitola bude doplněna pořizovatelem po projednání návrhu.

a2) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, obě
v platných zněních.

b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
b 1) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Územní plán je vypracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace
č. 1 schválenou usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (PÚR). Území Bartošovic v Orlických
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horách neleží v žádné republikové rozvojové oblasti a nespadá ani do žádných rozvojových os ani
specifických oblastí vymezených Politikou územního rozvoje České republiky.
Z obecně formulovaných Republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území ze schválené PÚR naplňuje předmětný ÚP zejména tyto body:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana
by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako
důsledku nedostatku lidských zásahů - ÚP klade důraz na ochranu historicky založené urbanistické
struktury č.o. Barttošovice, Neratov jako kompaktních sídel a Vrchní Orlice, Nové Vsi a Podlesí jako
osad charakterizovaných rozptýlenou zástavbou, zákonných VKP, přírodních rezervací, přírodní
památky, CHOPAV Východočeská křída a Orlické hory, CHKO Orlické hory, EVL, památných stromů,
ÚSES, migračně významného území, lokalit výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
ploch přírodních a ploch smíšených nezastavěného území, významných prvků sídelní zeleně,
vodních zdrojů, urbanistické a krajinářské funkce vodních toků, celkového krajinného rázu,
registrovaných kulturních památek a památek místního významu, archeologických lokalit a jiných
přírodních a kulturně - civilizačních hodnot;
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny - je
splněno stanovením podmínek využití nezastavěného území;
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a
koridorů vymezených v PÚR ČR - při funkčním členění a vymezování návrhových ploch byl prověřen vliv
návrhu ÚP na urbanistickou strukturu zastavěného území, na krajinu i další hodnoty vyžadující ochranu;
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst
a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování
prostorových, odvětvových a časových hledisek - je respektováno, ÚP Bartošovice v Orlických horách
je posouzen z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území;
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství
mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost - územní plán
vytváří předpoklady pro optimální rozvoj venkovské oblasti, která se vyznačuje vysokým rekreačním a
turistickým potenciálem;
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie,
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území - stanovená urbanistická koncepce klade důraz na
návaznost zastavitelných ploch na zastavěné území při snaze o zachování charakteristického
způsobu zástavby. Tím je minimalizována finanční, časová, realizační náročnost napojení těchto ploch
na veřejnou infrastrukturu, jejíž rozvoj je uzpůsoben podmínkám a možnostem obce Bartošovice
v Orlických horách. Zastavěné území bude zahušťováno pouze tak, aby nebyl významněji narušen
rozptýlený charakter zástavby;
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při
územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
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chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí
i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích,
zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet
podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet
podmínky pro využití přírodních zdrojů. - viz výše bod (14);
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy
a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací
činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny požadavek je zajištěn stanovením koncepce rozvoje krajiny a stanovením podmínek využití ploch
nezastavěného území;
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo) - v ÚP jsou
respektovány a chráněny značené cyklotrasy a turistické trasy, je umožněno doplnění cykloturistické
sítě, jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny (respektování cestní sítě dle
schválených KoPÚ). Regulativy je umožněno případné vedení komunikací pro pěší a cyklisty ve
většině funkčních ploch a je umožněno umístění souvisejícího mobiliáře (informační tabule,
odpočívadla apod.). ÚP je navržena k vybudování konkrétní naučná stezka a jsou navrženy lávky pro
pěší a cyklisty;
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami - územním plánem je
řešeno doplnění prvků a sítí TI a je umožněn rozvoj dopravní infrastruktury;
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.
Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci
veřejného i soukromého sektoru s veřejností - ÚP vytváří podmínky pro zajištění kvalitního prostředí
obyvatel obce;
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti - je
územním plánem splněno (podrobněji viz kap. f.5);
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a
rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi - ÚP rámcově
umožňuje;
Ostatní priority nejsou v řešení ÚP uplatňovány. ÚP je v souladu se Politikou územního rozvoje ČR
ve znění Aktualizace č. 1.

b 2) VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
VYDANOU KRAJEM
ÚP Bartošovice v Orlických horách respektuje Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
ve znění jejich Aktualizace č. 1 a č. 2. Obec Bartošovice v Orlických horách se nachází dle ZÚR v
NSO2 Specifická oblast Orlické hory a pro ř. ú. vyplývá ze ZÚR požadavek na převzetí a zpřesnění
NRBK K 80 MB, K 80 H, K 81 VN, 377 Zemská Brána, 499 Komáří Vrch, 500 Neratovské, 1628
Hadinec, 1629 Zadní Vrch, H 018 Vrchní Orlice a RBK H 070. Dále dle ZÚR patří ř. ú. do oblasti
krajinného rázu 11 - Orlicko (podoblasti 11d Rokytnicko, 11e Orlický hřbet a 11f Divoká Orlice) a do
lesní a lesozemědělské krajiny.
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Územní plán Bartošovice v Orlických horách respektuje obecné priority územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území ze ZÚR:
1. tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, zejména v území vymezených
rozvojových oblastí a rozvojových os - není uplatněno;
2. tvorba územních podmínek pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu
podporujícího ekonomickou prosperitu kraje - není uplatněno;
3. tvorba územních podmínek pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu potřebné
pro zajištění optimální dostupnosti území kraje z území sousedních krajů a Polské republiky
včetně jeho vnitřní prostupnosti - není uplatněno;
3a. - 3d. - není uplatněno;
3e. tvorba územních podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti okrajových částí
Královéhradeckého kraje, zejména Broumovska, Krkonoš a Orlických hor, s důrazem na
zohlednění přírodních a krajinných hodnot těchto území, včetně ochranného statutu těchto
území - síť silnic II. tříd je v ÚP stabilizována, ÚP jsou navrženy k vybudování lávky pro pěší a
cyklisty;
3f. vytváření územních podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní cesty mezi obcemi
a jejich spádovými centry osídlení jakož i pro rekreační cyklistiku mezi významnými atraktivitami
cestovního ruchu, přitom využívat pro vedení cyklotras přednostně přirozené krajinné osy - ÚP
jsou navrženy k vybudování lávky pro pěší a cyklisty;
4. tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu potřebné
pro zajištění optimálního napojení rozvojových oblastí a ploch na tyto systémy - není uplatněno;
4a. vytváření územních podmínek pro dostupnost služeb spojů a elektronických komunikací,
včetně rozvoje kapacitních sítí vysokorychlostního internetu a optických přístupových sítí - ÚP
rámcově umožňuje;
5. vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení, včetně zajištění dodávky vody a
zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel (splňujících požadavky na
vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti) na celém území kraje a zlepšení vzhledu
měst a obcí odpovídajícího charakteristickým podmínkám konkrétních částí historicky rostlé
sídelní struktury - ÚP vytváří podmínky funkčním členěním a vymezením zastavitelných ploch;
6. navrhování územních řešení směřujících k prevenci nežádoucí míry prostorové sociální
segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel - není uplatněno;
7. vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních,
sociálních a kulturních služeb) - je umožněno v rámci stanovených podmínek využití funkčních
ploch;
8. ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství navržená koncepce řešení krajiny vytváří optimální podmínky pro rozvoj potenciálu zemědělství
s ohledem na polohu obce v horské oblasti, PUPFL nejsou dotčeny;
8a., 8b. - není uplatněno;
8c.vytváření územních podmínek pro konkurenceschopnost a vyvážený rozvoj venkovských území
a oblastí, při přednostním využití hospodářského a rekreačního potenciálu krajiny včetně
cestovního ruchu - ÚP takové podmínky vytváří, kdy umožňuje turisticko-rekreační využití území
coby stěžejní složky ekonomické životaschopnosti obce a zároveň nepodporuje krajinářsky
rizikový plošný rozvoj individuální rekreace nad únosnou míru;
8d.v území podél hranice s Polskem a podél hranic se sousedními kraji vytváření územích
podmínek pro vzájemnou kooperaci a provázanost sídelní struktury, veřejné infrastruktury,
ekonomických aktivit a infrastruktury cestovního ruchu (zejména pěších, cyklistických či
běžeckých tras, cyklostezek a hipostezek) na obou stranách hranice - ÚP je navržena
k vybudování konkrétní naučná stezka a jsou navrženy lávky pro pěší a cyklisty;
9. vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní prostupnosti a zabezpečení optimální
dopravní obslužnosti s cílem zajištění dostupnosti pracovních příležitostí a občanského
vybavení včetně rekreace - není uplatněno;
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10. přednostní nové využití nevyužívaných výrobních a skladových areálů, míst opuštěných
armádou a ploch vyžadujících asanaci a rekultivaci (brownfields) - pro stávající areály výroby
jsou stanoveny podmínky, které umožní jejich případné další využití (předcházení náhlých
hospodářských změn v území);
10a.navrhování a dimenzování nových rozvojových ploch s přihlédnutím k ochraně nezastavěného
území a k současným i budoucím kapacitním i prostorovým možnostem a dostupnosti dopravní
a technické infrastruktury, veřejných prostranství a občanského vybavení - ÚP respektuje,
vymezení nových zastavitelných ploch je zdůvodněno dle § 55 odst. 4 stavebního zákona;
10b.předcházení střetu vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a
prostorového uspořádání území, zejména ochrana obytných a rekreačních území před
negativními vlivy z koncentrovaných výrobních činností a z dopravy - zastavitelné plochy pro
bydlení jsou vymezeny v odstupu od stávajících ploch pro zemědělskou výrobu;
10c., 10d. - není uplatněno;
11. územní podpora rozvoje aktivit vedoucích k dalšímu využívání odpadů jako surovin - není
uplatněno;
12. vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní turistické
a rekreační aktivity odpovídající podmínkám turisticky významných území kraje - - ÚP je
navržena k vybudování konkrétní naučná stezka a jsou navrženy lávky pro pěší a cyklisty. Jsou
vytvořeny podmínky pro rekreační využívání krajiny;
12a. - 12d. - není uplatněno;
13. tvorba územních podmínek zejména v oblasti dopravní infrastruktury pro rozvoj cestovního
ruchu využívajícího charakteristických podmínek jednotlivých turisticky významných území kraje
- ÚP je navržena k vybudování konkrétní naučná stezka a jsou navrženy lávky pro pěší a
cyklisty. Jsou vytvořeny podmínky pro každodenní rekreační využívání krajiny;
14. vymezování zastavitelných ploch a stanovování podmínek jejich využití v záplavových územích
jen ve zcela výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech - není uplatněno;
15. stanovování požadavků na budoucí využití území s ohledem na preventivní ochranu území
a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy
půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, zajišťování územní ochrany
ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení
území určených k rozlivům povodní - v ř. ú. není stanoveno záplavové území ani jeho aktivní
zóna. Aspekt protierozních opatření je součástí plánování krajiny, ÚP podmínky pro realizaci
opatření vedoucích k posílení ekologické stability území a ke zvýšení retenční schopnosti
krajiny, realizaci protipovodňových a revitalizačních opatření,mimo jiné respketováním prvků
PSZ KoPÚ;
16. podpora protierozních opatření, akumulace a zvyšování přirozené retence srážkových vod
v území, zachycování regulovaného odvodu přívalových vod (protipovodňová opatření) včetně
revitalizací říčních systémů a přírodě blízkých protipovodňových opatření - ZÚR navržené
protipovodňového opatření - viz bod 15;
17. péče o zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“) a pozemky určené pro funkci lesa jako jednu
z hlavních složek životního prostředí - zajištěno stanovením podmínek využití ploch s rozdílným
způsobem využití nezastavěného území;
17a.minimalizace odnětí PUPFL a minimalizace omezení hospodaření na PUPFL při plánování
liniových staveb dopravní a technické infrastruktury, zejména v územích s nízkou lesnatostí PUPFL není ÚP zabírán vůbec a do PUPFL nejsou navrženy žádné dopravní ani liniové stavby;
17b.vytváření územních podmínek pro zalesňování zemědělsky nevyužívaných pozemků s
rozvinutou přirozenou sukcesí, optimálně v souvislosti s vymezením ÚSES, zejména pak v
oblastech s nízkou lesnatostí - zalesnění je jednou z podmíněně přípustných funkcí v ÚP u
ploch v nezastavěném území, v řešeném území jsou plochy PUPFL zastoupeny v dostatečné
míře;
17c.vytváření územních podmínek pro posílení krajinotvorné funkce lesů a mimolesní zeleně - ÚP
takové podmínky vytváří;
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18. ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění dlouhodobého
optimálního zásobování území kraje - území obce je součástí CHOPAV Východočeská křída a
CHOPAV Orlické hory a tyto oblasti jsou součástí hodnotami a limity, které jsou ÚP
respektovány;
19. ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního
významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny, zejména známých a potenciálních
migračních tras živočichů - ÚP vymezuje prvky ÚSES regionálního charakteru v souladu se
ZÚR, v souladu s Pánem USES Chráněné krajinné oblasti Orlické hory - Koncepční vymezení
ÚSES v koordinaci s navazujícím územím sousedních obcí;
20. ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách
zachovalých urbanistických celků včetně architektonických a archeologických památek - je
respektováno;
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování pro NSO2 Specifická oblast Orlické hory:
-

koordinovat územně plánovací činnost a územní rozvoj oblasti s Polskou republikou a
Pardubickým krajem - návrh ÚP neovlivní území sousední Polské republiky, ÚP je
koordinován s ÚPD sousedního Kunvaldu a Klášterce nad Orlicí (Pardubický kraj) - podrobněji
viz kap. b3);

-

plochy změn využití území koordinovat s jeho specifickými přírodními hodnotami - vymezení
zastavitelných ploch a stanovení podrobnějších podmínek prostorového uspořádání včetně
stanovení regulačních prvků plně vychází z požadavku na respektování krajinného rázu a
dodržení charakteru zástavby v CHKO Orlické hory a krajinných a přírodních hodnot řešeného
území;

-

vytvoření předpokladů pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje oblasti v
souladu s ochranou přírody a krajiny - ÚP respektováno, ÚP je posouzen z hlediska vlivů na
udržitelný rozvoj území;

-

vytvoření podmínek pro stabilizaci a zlepšení životní úrovně obyvatelstva - ÚP vytváří tyto
podmínky navrženým způsobem funkčního členění území a vymezením zastavitelných ploch
a zabývá se koncepcí technické a dopravní infrastruktury;

-

zvýšení atraktivity podhorské části území pro investory - ÚP vytváří podmínky pro zachování
atraktivity území zejména důrazem na ochranu hodnot řešeného území a krajinného rázu za
účelem eliminovat nevhodné způsoby využit území včetně tzv. tvrdého cestovního ruchu;

-

vytvářet územní podmínky přednostně pro rozvoj ekonomických aktivit využívajících místní
ekonomický potenciál reprezentovaný místními zdroji, místními produkty, místně tradičními
řemesly a dalšími ekonomickými odvětvími včetně zemědělství či lesnictví - ÚP vytváří
podmínky i pro rozvoj výroby zemědělské a drobné výroby a služeb;

-

při návrhu rozvoje území zohledňovat zvýšené nároky a potřeby na vymezování ploch a
koridorů a kapacitu a koncepci veřejné infrastruktury v důsledku zvýšené sezónní návštěvnosti
území a vysokého podílu návštěvníků a denního obyvatelstva v území v letním i zimním
období, při respektování hodnot území - ÚP vymezuje plochu pro parkoviště u významného
turistického cíle v Neratově;

-

respektování kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví - ÚP respektuje;

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování pro ř. ú. pro ZÚR navržený (N)RÚSES (NRBK
K 80 MB, K 80 H, K 81 VN, RBC 377 Zemská Brána, 499 Komáří Vrch, 500 Neratovské, 1628
Hadinec, 1629 Zadní Vrch, H018 Vrchní Orlice a RBK H070):
-

v rámci ÚP stabilizovat popř. upřesnit vymezení nadregionálních a regionálních biocenter a
biokoridorů ÚSES a doplnit jej skladebnými částmi ÚSES lokální úrovně v souladu s
metodikou vymezování ÚSES tak, aby vznikl provázaný a funkční systém; upřesnit vymezení
tak, aby do plochy biocenter nebyly nadále zahrnuty plochy aktuálně zastavěné a vymezené
zastavitelné plochy - ÚP přebírá nadregionální a regionální ÚSES se ZÚR a upřesňuje ho
v souladu s dokumentem Plán územního systému ekologické stability Chráněné krajinné
oblasti Orlické hory - Koncepční vymezení ÚSES;
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-

plochy biocenter a biokoridorů ÚSES vymezovat jako plochy nezastavitelné, z hlediska
funkčního využití zejména jako plochy přírodní nebo plochy vodní a vodohospodářské,
případně plochy ÚSES nebo jejich části vymezit jako plochy s překryvnou funkcí na plochách
s jiným způsobem využití, a to zejména na plochách zemědělských nebo lesních; za
podmínky zachování průchodnosti mohou být koridory překříženy plochami dopravní a
technické infrastruktury - je ÚP respektováno;

-

respektovat charakter skladebných částí ÚSES, jejich limitující parametry a stanovit podmínky
pro zajištění ekostabilizační funkce skladebných částí ÚSES, zejména:
o

u os nadregionálních biokoridorů (NRBK) v maximální možné míře preferovat
trasování stanovišti odpovídajícími danému typu osy a dbát na zachování maximální
přípustné délky jednotlivých úseků nepřerušených vloženými regionálními biocentry
(RBC), a alespoň minimální požadované šířky, s výjimkami úseků, kde reálné
podmínky využití území vymezení v této šířce a případně ani dodržení maximální
přípustné délky neumožňují (zejm. u úseků nivních os NRBK v zastavěných územích
sídel) - ÚP respektuje, do nadregionálního ÚSES nejsou vymezovány žádné
zastavitelné plochy;

o

u RBC vložených do os NRBK dbát především na zachování reprezentativnosti z
pohledu zastoupených stanovišť a cílových ekosystémů pro příslušné typy os NRBK a
biochor a na zachování alespoň minimální požadované výměry (stanovené
individuálně podle reprezentativnosti pro typy biochor a týkající se plochy cílových
ekosystémů) - ÚP respektuje;

o

u ostatních RBC dbát především na zachování reprezentativnosti z pohledu
zastoupených stanovišť a cílových ekosystémů pro příslušné typy větve regionálního
ÚSES a biochor a na zachování alespoň minimální požadované výměry (stanovené
individuálně podle reprezentativnosti pro typy biochor a týkající se plochy cílových
ekosystémů) - ÚP respektuje;

o

u RBK v maximální možné míře preferovat trasování stanovišti odpovídajícími
danému typu větve regionálního ÚSES a dbát na zachování maximální přípustné
délky a alespoň minimální požadované šířky, s výjimkami úseků, kde reálné podmínky
využití území vymezení v této šířce a případně ani dodržení maximální přípustné
délky neumožňují (zejm. u úseků regionálních biokoridorů (RBK) v zastavěných
územích sídel) - ÚP respektuje, do regionálního ÚSES nejsou vymezovány žádné
zastavitelné plochy;

-

s výjimkou koridorů vázaných na vodní toky vymezovat a zpřesňovat nadregionální a
regionální biokoridory mimo zastavěná území a zastavitelné plochy tak, aby byla dodržena
provázanost ÚSES jako celku na všech úrovních, a zároveň tak, aby byly v co největší míře
vymezeny v plochách přírodního charakteru (tj. zejména v plochách přírodních, vodních a
vodohospodářských, lesních, smíšených nezastavěného území) - ÚP přebírá nadregionální a
regionální ÚSES se ZÚR a upřesňuje ho v souladu s dokumentem Plán územního systému
ekologické stability Chráněné krajinné oblasti Orlické hory - Koncepční vymezení ÚSES;

-

při vymezování a zpřesňování skladebných částí ÚSES zohledňovat ostatní veřejné zájmy na
změny v území - prvky ÚSES nejsou vymezeny konfliktně vůči jiným veřejným zájmům;

-

do os NRBK a do RBK je třeba vložit biocentra lokálního významu tak, aby jednotlivé úseky os
NRBK a RBK nepřerušené biocentry pokud možno nepřesáhly maximální přípustnou délku ÚP jsou respektovány metodické požadavky na vymezování ÚSES;

-

v případech střetů s jinými zájmy na využití území, individuálně odborně posoudit vlivy
eventuálních ústupků ve vymezení ÚSES na celkovou funkčnost systému, i na funkčnost jeho
jednotlivých skladebných částí - střety nebyly v řešeném území identifikovány;

-

stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory
ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení
schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži
prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit
stabilizující funkce v krajině - ÚP nejsou vymezovány koridory pro významné stavby dopravní
a technické infrastruktury, které by mohly narušit prvky ÚSES;
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ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování pro ochranu civilizačních hodnot kraje:
-

ve městech a obcích kraje vytvářet vymezováním nových ploch změn územní podmínky
především pro rozvoj bydlení a občanského vybavení v závislosti na velikosti přirozeného
spádového území a specifických hodnotách území - respektováno, řešením ÚP jsou
vymezeny zastavitelné plochy zejména pro bydlení s ohledem na polohu v území významně
rekreačně využívaném;

-

strukturu osídlení řešeného území považovat za stabilizovanou a nepřipouštět vznik nových
sídel - respektováno, řešení ÚP neumožňuje vznik nových sídel, je však podporováno
zachování rozptýleného charakteru zástavby;

-

v rámci specifické oblasti NSO2 Orlické hory vytvářet vymezováním ploch změn územní
podmínky pro lokalizaci občanského vybavení ve vazbě na jejich hodnoty, především se
zaměřením na koordinovaný rozvoj cestovního ruchu - ÚP respektuje, jsou vymezeny plochy
občanské vybavenosti pro realizaci poutního domu s ubytováním, resp. pro rozšíření
možností využití lyžařského areálu jižně od centra obce v Bartošovicích;

-

na území kraje mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy vytvářet vymezováním ploch změn
územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj ekonomických odvětví, vycházející především z
místních surovinových zdrojů a předpokládané nabídky pracovních příležitostí; při jejich řešení
respektovat podmínky stanovené pro využívání území specifických oblastí v plochách jimi
dotčených - ÚP rámcově umožňuje;

-

při vytváření územních předpokladů pro zabezpečení optimálního využívání území kraje pro
zemědělství a lesnictví a při rozhodování o změnách charakteru zemědělské a lesnické
produkce s nadmístními dopady do území vždy zajistit koordinaci s cílovými charakteristikami
krajiny, vymezenými pro jednotlivé oblasti se shodným typem krajiny - ÚP respektováno;

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování pro jednotlivé krajinné typy:
-

identifikovat či upřesnit na území pozitivní znaky krajinného rázu, stanovit podmínky pro jejich
ochranu zejména vhodným rozmístěním ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením
regulativu omezujících výšku popř. plošný rozsah staveb - - vymezení zastavitelných ploch a
stanovení podrobnějších podmínek prostorového uspořádání včetně stanovení regulačních
prvků plně vychází z požadavku na respektování krajinného rázu a dodržení charakteru
zástavby v CHKO Orlické hory a krajinných a přírodních hodnot řešeného území;

-

zajistit ochranu pozitivních znaků krajinného rázu oblastí a podoblastí krajinného rázu, měřítka
a struktury krajiny a to včetně pozitivních vztahů v území zvenčí, zejména:
o

věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umisťování výškově či plošně
dominantních staveb či zařízení, jež mohou způsobit vizuální znehodnocení typických
průhledu z prostoru uvnitř exponovaných území na okolní scenérie nebo krajinné
scény uvnitř exponovaného území - nejsou vytvořeny podmínky pro umístění
takových staveb;

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování pro lesní krajinu:
-

minimalizovat negativní zásahy do PUPFL, omezit zábor těchto pozemků na nezbytně nutnou
míru - ÚP nevytváří podmínky pro zábor PUPFL mimo okrajového dotčení vymezením plochy
pro úpravu vedení místní komunikace;

-

vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj lesních porostů s přirozeným složením a dalších
ekosystémů přírodního charakteru z důvodu zvýšení ekologické stability a biologické diverzity
krajiny a zlepšení vodního režimu krajiny - ÚP takové činnosti v Plochách lesních umožňuje;

-

rozvoj cestovního ruchu navrhovat ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět
rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit a kapacitních rekreačních zařízení - ÚP respektuje,
ÚP neobsahuje takové návrhy;

-

respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a stanovit podmínky pro jejich
doplnění hmotově a tvarově vhodnými stavbami -vymezení zastavitelných ploch a stanovení
podrobnějších podmínek prostorového uspořádání včetně stanovení regulačních prvků plně
vychází z požadavku na respektování krajinného rázu a dodržení charakteru zástavby
v CHKO Orlické hory a krajinných a přírodních hodnot řešeného území;
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-

vytvářet podmínky pro ochranu kompaktních lesních horizontů před narušením nevhodnými
stavbami, zejména vertikálními a liniovými a to i v dálkových pohledech - ÚP je respektováno;

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování pro lesozemědělskou krajinu:
-

zachovat vyvážený vztah urbanizovaného prostoru, zemědělské půdy, lesních porostů a
přírodních ploch - ÚP svou koncepcí respektuje požadavek na zajištění vyváženého vztahu
zastavěného území (s přiléhajícími zastavitelnými plochami) a okolní krajiny;

-

minimalizovat negativní zásahy do ZPF a PUPFL, omezit zábor těchto pozemků na nezbytně
nutnou míru - ÚP nevytváří podmínky pro zábor PUPFL mimo okrajového dotčení vymezením
plochy pro úpravu vedení místní komunikace, zábor ZPF je řádně odůvodněn;

-

vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj lesních porostů s přirozeným složením a dalších
ekosystémů přírodního charakteru z důvodu zvýšení ekologické stability a biologické diverzity
krajiny a zlepšení vodního režimu krajiny - ÚP respektováno;

-

respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a stanovit podmínky pro jejich
doplnění hmotově a tvarově vhodnými stavbami - vymezení zastavitelných ploch a stanovení
podrobnějších podmínek prostorového uspořádání včetně stanovení regulačních prvků plně
vychází z požadavku na respektování krajinného rázu a dodržení charakteru zástavby
v CHKO Orlické hory a krajinných a přírodních hodnot řešeného území;

-

rozvoj cestovního ruchu navrhovat ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět
rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit - ÚP vytváří podmínky pro zachování atraktivity
území zejména důrazem na ochranu hodnot řešeného území a krajinného rázu za účelem
eliminovat nevhodné způsoby využit území včetně tzv. tvrdého cestovního ruchu;

-

rekreační zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení
únosnosti krajiny - ÚP respektuje;

-

vytvářet podmínky pro ochranu kompaktních lesních horizontů před narušením nevhodnými
stavbami, zejména vertikálními a liniovými a to i v dálkových pohledech - ÚP respektuje,
v krajině jsou takové stavby vyloučeny;

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování ve vztahu k VPS a VPO:
-

v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí stabilizovat, zpřesňovat a územně
koordinovat vymezené plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby - Při řešení ÚP
nevyvstala potřeba vymezení VPS ani vymezení VPO nadmístního významu. V ZÚR jsou jako
veřejně prospěšná opatření vymezeny veškeré prvky regionálního a nadregionálního ÚSES.
V ÚP jsou tyto prvky zpřesněny na základě podrobnější dokumentace Plán územního systému
ekologické stability Chráněné krajinné oblasti Orlické hory - Koncepční vymezení ÚSES. Dle
tohoto dokumentu a konzultace se zpracovatelem ÚSES a dotčeným orgánem - Správou
CHKO O.h.. nebylo nutno přistoupit k zařazení těchto prvků jako VPO a to zejména z důvodu
jejich faktické funkčnosti v řešeném území a skutečnosti, že způsobem zapracování v ÚP
Orlické Záhoří je zajištěna jejich dostatečná ochrana. Správa CHKO O.h. v budoucnu, při
zkvalitňování prvků ÚSES na území CHKO nehodlá používat postupy vedoucí k vyvlastňování
pozemků. Nadregionální prvky jsou pak vymezeny jako plochy NP (biocentra), biokoridory leží
v území, které je pokryto i dalšími limity ochrany - NATURA 2000, přírodní rezervace apod.
Lze konstatovat, že v ÚP Orlické Záhoří je tímto způsobem zajištěna dostatečná územní
ochrana prvků ÚSES.

ZÚR stanovují následující požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti:

-

naplňovat úkoly územního plánování v rámci příslušného specifické oblasti - respektováno,
řešení ÚP naplňuje cíle a úkoly územního plánování dle § 18 a 19 stavebního zákona;

-

zastavitelné plochy umisťovat především ve vazbě na zastavěné území - respektováno při
současném zachování tradičního rozptýleného charakteru zástavby;

-

při pořizování územních plánů a regulačních plánů respektovat a zohlednit priority územního
plánování, stanovené v kapitole a) Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území - řešení ÚP tento požadavek respektuje;

-

zpřesnit a územně stabilizovat plochy a koridory dopravní či technické infrastruktury,
rozvojové plochy, plochy pro protipovodňovou ochranu území a LAPV a prvky územního
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systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu - respektováno, řešení
ÚP ze ZÚR přebírá a zpřesňuje prvky nadregionálního a regionálního RÚSES;
-

při pořizování územně plánovací dokumentace v jednotlivých rozvojových oblastech a osách a
specifických oblastech respektovat principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivů
těchto zásad na životní prostředí, včetně opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci
všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí
obsažených v kapitole 7. tohoto vyhodnocení - řešení ÚP tento požadavek respektuje;

-

při zpřesňování ploch a koridorů v územních plánech obcí a při přípravě konkrétních záměrů v
plochách a koridorech minimalizovat zábor zemědělského půdního fondu (ZPF), především
zábor půdy v 1. a 2. třídě ochrany - ÚP respektováno, podrobněji viz kap. h) Odůvodnění;

-

při zpřesňování ploch a koridorů v územních plánech obcí a při přípravě konkrétních záměrů v
plochách a koridorech minimalizovat zábor a zásah PUPFL, především do lesů zvláštního
určení a lesů ochranných - ÚP respektováno, ÚP nevytváří podmínky pro zábor PUPFL mimo
okrajového dotčení vymezením plochy pro úpravu vedení místní komunikace;

ÚP je v souladu se ZÚR ve znění Aktualizace č. 1 a 2.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pořídil
Územní studii krajiny Královéhradeckého kraje ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dle této studie
leží řešené území ÚP ve „vlastní krajině“ 6 Orlické hory a okrajově 9. Vambersko (pouze část k.ú.
Bartošovice v Orlických horách, kostel sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici). Lze konstatovat, že
řešení ÚP plně respektuje v ÚSKKHK jmenované přírodní a krajinné hodnoty, vybrané nemovité
kulturní památky (kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově). Řešení ÚP respektuje polohu obce
v krajině, která je definována následovně: Pozdně středověká a především novověká sídla jsou, i přes
řadu přestaveb, zasazena do tradičního krajinného rámce, vesměs se měřítkově a hmotově
nevymykají původním strukturám novověkých parcelačních a rozptýlených vsí, v řadě sídel se objevují
památky lidové architektury i kulturní dominanty kostelních věží. Návrh ÚP zachovává urbanisticky
hodnotné prostory a věnuje pozornost ochraně architektonicky a kulturně cenných objektů.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby nová zástavba přirozeně doplnila stávající urbanistickou
strukturu jednotlivých sídel, za účelem ochrany krajinného rázu jsou stanoveny podmínky
prostorového uspořádání. Přitom ÚP využívá i prvky regulačního plánu. Podmínky využití jednotlivých
funkčních ploch jsou stanoveny tak, aby bylo umožněno rekreační využívání území způsobem, který
nenaruší významné přírodní hodnoty prostředí. Rozvoj sportovních aktivit je soustředěn do vlastních
Bartošovic, jako do těžiště řešeného území, kde jsou sportovní aktivity již dlouhodobě provozovány.
Řešení ÚP je tedy plně v souladu s požadavkem uvedeným v ÚSKKHK: Při zpracování ÚP obcí
Deštné v Orlických horách, Říčky v Orlických horách a Bartošovice v Orlických horách nebo jejich
změn a při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek pro jejich využití a
dále při návrhu dopravní koncepce se zabývat otázkou možnosti regulace intenzity využití území pro
turistiku a cestovní ruch z důvodu vysoké zátěže území těchto obcí s cílem zajistit ochranu
významných přírodních a krajinných hodnot. Do krajiny Vambersko zasahuje území obce pouze
okrajově, v ÚSKKHK nejsou stanoveny konkrétní požadavky.

b 3) VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚPD SOUSEDNÍCH OBCÍ
Při zpracování ÚP byly prověřeny potřebné aspekty koordinace s ÚPD pro správní území
sousedních obcí:
Orlické Záhoří - ÚP z roku 2015, je zajištěna koordinace prvků ÚSES na základě zapracování
Plánu územního systému ekologické stability Chráněné krajinné oblasti Orlické hory - Koncepční
vymezení ÚSES (AGERIS s.r.o., listopad 2012). Plošně jsou koordinovány NRBK K 81 VN, LBK K 41
včetně LBC 25, a RBC 499 Komáří vrch.
Říčky v Orlických horách - ÚP z roku 2017, je zajištěna koordinace prvků ÚSES na základě
zapracování Plánu územního systému ekologické stability Chráněné krajinné oblasti Orlické hory Koncepční vymezení ÚSES (AGERIS s.r.o., listopad 2012). Plošně jsou koordinovány LBC K 80 H a
RBC 499 Komáří vrch;
Rokytnice v Orlických horách - ÚP z roku 2014, prvky ÚSES jsou koordinovány pouze částečně,
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a to zejména z důvodu, že do ÚPD obce Rokytnice v Orlických horách nebyly doposud
implementovány prvky ÚSES dle Plánu územního systému ekologické stability Chráněné krajinné
oblasti Orlické hory - Koncepční vymezení ÚSES. Vzhledem k tomu, že dochází ke koordinaci
vymezení prvků ÚSES v jednotlivých ÚP na území CHKO včetně upřesnění prvků regionálního a
nadregionálního charakteru v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR, bude nutno v rámci změny ÚP Rokytnice
v Orlických horách tuto koordinaci rovněž provést.;
Kunvald - ÚP z roku 2015 - proběhla koordinace RBC 1629, NRBK jsou na hranicích k.ú.
propojeny, LBC 32 je ukončeno na hranici k.ú;
Klášterec nad Orlicí - ÚP z roku 2016, došlo ke koordinaci RC 377 vymezeného v ÚP Klášterec
nad Orlicí;

c) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Územní plán je vypracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a 19
stavebního zákona.
ÚP vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území; a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích - tyto zásady jsou naplněny stanovenou koncepcí rozvoje a urbanistickou koncepcí
včetně zásad urbanistické kompozice a řešení krajinného zázemí obce (Cíle územního plánování § 18
odst.1 stavebního zákona).
ÚP je řešen s ohledem na zachování přírodních, kulturních, civilizačních hodnot území včetně
urbanistických a architektonických - ÚP v rámci svého řešení respektuje a zachovává přírodní,
kulturní, civilizační, urbanistické a architektonické hodnoty v řešeném území (EVL, PR, PP, CHOPAV
Východočeská křída, Žamberk - Králíky a Orlické hory, CHKO Orlické hory, památné stromy, ZCHÚ
dle § 14 zákona o ochraně přírody a krajiny, VKP dle § 3 a § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny,
prvky krajinné zeleně, nivy vodotečí, vodní toky), ÚSES, PUPFL, kvalitní zemědělské půdy, chráněné
kulturní památky, UAN, památky místního významu, základní urbanistickou strukturu sídel a
urbanisticky hodnotné celky, hodnotné pohledy a výhledy do krajiny, prvky sídelní zeleně, značené
turistické trasy a značené cyklotrasy (Cíle územního plánování § 18 odst. 4 stavebního zákona).
-

-

Územní plán Bartošovice v Orlických horách dále:
vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území;
vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky jejich využití, přičemž
stanovuje koncepci prostorového uspořádání řešeného území, která vychází z potřeby
vyváženého vztahu mezi veřejnými a soukromými zájmy v území;
vymezuje zastavitelné plochy s ohledem na účelné využití zastavěného území a současný
potenciál rozvoje obce;
stanoví koncepci veřejné technické a dopravní infrastruktury, včetně podmínek jejich umisťování
v nezastavěném území; stanovuje podmínky umisťování staveb v nezastavěném území;
(podrobně viz kap. f) Odůvodnění)

Úkolem územního plánování je zejména:
-

zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,

ÚP na základě informací uvedených v nadřazené územně plánovací dokumentaci a ÚAP
vymezuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a člení řešené území dle terénního průzkumu
a skutečného stavu využití na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití za účelem ochrany
hodnot území a umožnění jejich rozvoje.
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-

stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podmínky území,

ÚP stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, urbanistickou koncepci a koncepci rozvoje
krajiny, která je obsažena ve výrokové části ÚP, odůvodnění koncepce rozvoje - bod f) Odůvodnění
ÚP Bartošovice v Orlických horách.
-

prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,

Stanovená koncepce rozvoje obce včetně urbanistické koncepce a kompozice a koncepce
ochrany krajiny vychází z předchozího prověření a posouzení potřeby změn v území zejména
s ohledem na předpokládaný demografický vývoj, polohu a význam obce v rámci sídelní struktury a
její strategické cíle, na nutnost zajištění hospodářského rozvoje obce a stabilizace obyvatelstva za
současné ochrany a rozvoje hodnot území.
-

stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,
stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,

ÚP v mezích stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy definuje
požadavky na plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území. Obsaženo zejména
v kapitolách 2, 3, 4, 5 a 6 textové části ÚP.
-

stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
V rámci řešení ÚP nevyvstala potřeba stanovení etapizace.
vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,

-

Stanovením podmínek pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména
ploch přírodních, smíšených nezastavěného území, vodních a vodohospodářských, vytváří ÚP
podmínky pro realizaci opatření vedoucích k posílení ekologické stability území a ke zvýšení retenční
schopnosti krajiny, realizaci protipovodňových a revitalizačních opatření, přičemž vychází ze
schválených KoPÚ.
-

vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,

ÚP stabilizuje fungující areály zemědělské výroby a v rámci stanovených podmínek umožňuje
jejich přiměřený rozvoj.
Ekonomické aktivity jsou v řešeném území umožněny vymezením
zastavitelných ploch výroby a rovněž umožněny zejména v rámci přípustného a podmíněně
přípustného využití jiných funkčních ploch. Funkční využití zastavěného území a zastavitelných ploch
je stanoveno způsobem, kdy je eliminováno nebezpečí náhlých hospodářských změn.
-

stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,

Konkrétní či obecné podmínky jsou územním plánem definovány v rámci základní koncepce
rozvoje území, urbanistické koncepce a koncepce rozvoje krajiny. Zejména pak v rámci podmínek
využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití či stanovením podmínek využití konkrétních
zastavitelných ploch.
-

prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území,

ÚP respektuje tento úkol především v rámci urbanistické koncepce, která klade důraz na
návaznost zastavitelných ploch na zastavěné území (kapitola 3.1 textové části ÚP) za současné
snahy o zachování charakteristického způsobu zástavby. Tím je minimalizována finanční, časová,
realizační náročnost napojení těchto ploch na veřejnou infrastrukturu, jejíž rozvoj je uzpůsoben
podmínkám a možnostem obce Bartošovice v Orlických horách, resp. jejích jednotlivých sídleních
jednotek.
-

vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
ÚP je respektováno.

-

určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
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Územním plánem jsou umožněny v rámci stanovení obecných podmínek využití jednotlivých
funkčních ploch.
-

vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy
záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví
jinak,

ÚP respektuje podmínky pro ochranu území stanovené ve zvláštních právních předpisech,
urbanistická koncepce vychází ze zpravovaného VVURÚ a SEA hodnocení vlivů na ŽP (SEA). Je
stanovena bez nutnosti návrhu kompenzačních opatření.
-

regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
ÚP nejsou vymezeny žádné konkrétní plochy pro využívání přírodních zdrojů.

-

uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie
a památkové péče,

Na řešení ÚP pracoval tým odborníků z různých oblastí. Při řešení byly uplatňovány poznatky
z výše uvedených a dalších souvisejících oborů.

d) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů je obsažen v jednotlivých kapitolách
Odůvodnění ÚP, zejména pak v kap. f) a h). V procesu pořizování územně plánovací dokumentace
chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů dotčené orgány. Pro postupy podle
stavebního zákona, které nejsou správním řízením, vydávají dotčené orgány stanoviska, která jsou
závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávaná podle stavebního zákona, s tím, že dle
ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu dotčený orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům,
k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.
Kapitola bude doplněna na základě výsledků projednání.

e) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Dne 24. 3. 2014 bylo usnesením č. usnesení č. 23/III/2014 zastupitelstva obce Bartošovice
v Orlických horách schváleno zadání pro zpracování Územního plánu Bartošovice v Orlických horách.
Toto zadání je návrhem ÚP respektováno - viz přehled dále (uspořádání se vztahuje k jednotlivým
požadavkům formulovaným v zadání); odůvodněny jsou zejména ty prvky územního plánu, jejichž
návrh vyplynul z řešení odlišného od předpokladů uvedených v zadání, resp. byly upřesněny.
Vzhledem ke skutečnosti, že se kvůli nutnosti koordinace s probíhajícími KoPÚ práce na návrhu ÚP
pozastavily, návrh ÚP reflektuje aktuální legislativu a vydané nadřazené dokumenty. Konkrétně se
jedná zejména o aktualizaci Politiky územního rozvoje, aktualizaci Zásad územního rozvoje,
schválené územní studie pořízené krajským úřadem, plány společných zařízení komplexních
pozemkových úprav a novelu stavebního zákona včetně prováděcích právních předpisů. Vzhledem
k novele stavebního zákona bylo zadání ÚP doplněno ve smyslu § 43 odstavce 3 stavebního zákona
o možnost pořízení územního plánu s prvky regulačního plánu (usnesení zastupitelstva obce č.
6/3/VI/2019 ze dne 10. 6. 2019):
ad a)

Pořízený ÚP není v rozporu s PÚR ČR ve znění její Aktualizace č. 1 a 2 a jeho řešením
jsou respektovány republikové priority územního plánování (podrobněji viz kap. b1)
Odůvodnění). Pořízený ÚP není v rozporu se ZÚR Královéhradeckého kraje ve znění
Aktualizace č. 1 (podrobněji viz kap. b2) Odůvodnění). Řešení ÚP dále zohledňuje
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ÚSKKHK pořízenou KrÚ KHK (podrobněji viz kap. b2). Řešení ÚP se zabývá koordinací
s ÚPD sousedních obcí, která je podrobně popsána v kap. b3) Odůvodnění. Při zpracování
územního plánu byly respektovány principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivů
ZÚR KHK na životní prostředí, včetně opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci
všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí
obsažených v kapitole 7. tohoto vyhodnocení. ÚP Bartošovice v Orlických horách vychází i
z dalších rozvojových dokumentů a programů kraje a respektuje požadavky a základní
strategické cíle a směry v nich uvedené. To je uvedeno i ve vyhodnocení SEA, které
koordinaci se strategickými dokumenty rovněž hodnotí.
ad a.1) Urbanistická koncepce ÚP vychází částečně z předchozí ÚPD při ochraně stávajících
kulturních, přírodních a civilizačních hodnot a respektování limitů využití území - jsou
taktéž respektovány další podmínky v území (historická zástavba, demografický vývoj sídel
apod.). ÚP svým řešením aktualizoval ZÚ, stabilizoval stávající plochy a přiřadil jim funkce,
kterým v rámci podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití (funkčního využití)
stanovil hlavní, přípustné, nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití (podrobněji
viz kap. f) Odůvodnění ÚP). ÚP dále vymezil zastavitelné plochy, které vycházejí
z předchozího ÚPD a z konkrétních požadavků na změny území. Nebyly akceptovány
požadavky a plochy z předchozí ÚPD, které byly v konfliktu s limity využití území a jeho
hodnotami či nesplňovaly podmínky dané stavebním zákonem a dalšími koncepčními
materiály či právními předpisy. Podrobněji viz kap. f) Odůvodnění. Řešení ÚP vychází
z provedených doplňujících průzkumů a rozborů, v územním plánu jsou řešeny požadavky
vyplývající z územně analytických podkladů ORP Rychnov nad Kněžnou. Jsou vymezeny
zastavitelné plochy pro bydlení, občanské vybavení, podnikání a drobnou výrobu. Návrhem
jsou vytvořeny podmínky pro využití silných stránek a posílení oblastí slabých stránek. ÚP
je řešeno v souladu se schválenými KoPÚ, jsou řešen požadavky CO, jsou respektována
odběrná místa požární vody a koncepce zásobování požární vodou stanovená požárním
řádem obce. Požadavky obce a požadavky vyplývající z průzkumů a rozborů a uplatněné
konkrétními žadateli byly prověřeny (včetně požadavku na MVE, řešení dopravy v klidu a
přístup automobilové dopravy pod kostel a ke hřbitovu a sběrné místo pro kontejnery na
odpad) a jejich zapracování, případně jejich neakceptování je uvedeno v samostatné
tabulce v dokladové části projednání ÚP. Bylo prověřeno vymezení zastavitelných
(přestavbových) ploch v centru obce, přičemž centrální část Neratova a Bartošovic byla
vymezena ve funkci SC. Byl prověřen záměr soukromé osoby vybudovat vodní elektrárnu s
náhonem v lokalitě Na ostrovech, přičemž bylo zjištěno, že záměr již není sledován. Je
respektován požadavek na zachování cenného krajinného rázu obce. ÚP jsou chráněny a
rozvíjeny stávající historické hodnoty území, respektovány dochované stavby a soubory
staveb, dokumentující jednotlivá stadia vývoje osídlení. Historicky významnou hodnotou je
zejména soubor staveb pevnostního opevnění z let 1935-1938 a kostel Nanebevzetí
P.Marie v Neratově. Jsou chráněna místa významných událostí - poutní místa Anenský
vrch a Neratov, hodnotné objekty a místa jsou vyznačeny v Hlavním výkresu. Je
respektována skutečnost, že je řešené území územím s archeologickými nálezy, v textové i
grafické části jsou uvedeny nemovité kulturní památky.
ad a.2)

Územním plánem je rozvíjena koncepce veřejné infrastruktury. ÚP umožňuje zkvalitňování
a doplňování sítě místních komunikací a polních cest v krajině, je minimalizován návrh
ploch vyžadující budování nových místních komunikací. Jsou respektována stávající
parkoviště, plocha pro nové parkoviště je vymezena ve vazbě na významný turistický cíl
v centru Neratova. Koncepce TI je podrobně popsána a odůvodněna v kap. f) Odůvodnění.
Koncepce nakládání s odpady není měněna. Jsou chráněna veřejná prostranství (přičemž
jsou vymezeny návrhové plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně) a plochy
občanské vybavenosti veřejného charakteru, včetně umožnění jejich rozvoje.

ad a3)

Řešením ÚP je chráněna krajina jako nezastavitelná, jsou vymezeny prvky ÚSES dle
Plánu územního systému ekologické stability Chráněné krajinné oblasti Orlické hory Koncepční vymezení ÚSES (AGERIS s.r.o., listopad 2012) a ve vazbě na území
sousedních obcí. Krajina je funkčně členěna dle charakteru jednotlivých lokalit a polohy
v rámci přírodně chráněných území, je umožněno doplnění krajinné zeleně. Jsou
respektovány přírodně chráněná území a prvky, požadavky PÚR, ZÚR, ÚAP. V rámci
řešení krajiny jsou respektovány schválené KoPÚ, zejména PSZ. Řešení funkčních ploch
umožňuje protierozní ochranu území. Nejsou navrhovány zastavitelné plochy do
významných pohledových os, jsou respektovány průhledy a pohledy na kostely
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v Bartošovicích, Neratově a Vrchní orlici a významné vyhlídkové body. Řešení krajiny
podrobněji viz kap. f) Odůvodnění. Funkční využit krajiny zohledňuje ustanovení § 18 odst.
5 stavebního zákona, vlivy na ZPF a PUPFL jsou uvedeny v kap. h) Odůvodnění.
V řešeném území se meliorační zařízení nenacházejí, opatření pro zlepšení retence vody
v krajině je umožněno v rámci obecných podmínek funkčních ploch. Jsou respektovány
KoPÚ a PSZ.
ad b)

Při řešení ÚP nevyvstala potřeba vymezení ploch a koridorů územních rezerv;

ad c)

Jako VPS je vymezena cesta na Malé Straně - VD1 - dopravní infrastruktura - místní
komunikace v Podlesí (zastavitelná plocha ZV2). V ZÚR jsou jako veřejně prospěšná
opatření vymezeny veškeré prvky regionálního a nadregionálního ÚSES. V ÚP jsou tyto
prvky zpřesněny na základě podrobnější dokumentace Plán územního systému ekologické
stability Chráněné krajinné oblasti Orlické hory - Koncepční vymezení ÚSES. Dle tohoto
dokumentu a konzultace se zpracovatelem ÚSES a dotčeným orgánem - Správou CHKO
O.h. nebylo nutno přistoupit k zařazení těchto prvků jako VPO a to zejména z důvodu jejich
faktické funkčnosti v řešeném území a skutečnosti, že způsobem zapracování v ÚP
Bartošovice v Orlických horách je zajištěna jejich dostatečná ochrana. Správa CHKO O.h.
v budoucnu, při zkvalitňování prvků ÚSES na území CHKO nehodlá používat postupy
vedoucí k vyvlastňování pozemků. Nadregionální prvky jsou pak vymezeny jako plochy NP
(biocentra), biokoridory leží v území, které je pokryto i dalšími limity ochrany - NATURA
2000, přírodní rezervace apod. Lze konstatovat, že v ÚP Bartošovice v Orlických horách je
tímto způsobem zajištěna dostatečná územní ochrana prvků ÚSES;

ad d)

Při řešení ÚP nevyvstala potřeba vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu. Nevyvstala potřeba vymezení
ploch s podmínkou uzavření dohody o parcelaci. Je vymezena plocha pro prověření
územní studií (lokalita ZB8);

ad e)

ÚP nebyly navrženy varianty;

ad f)

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení vyplývají z platných předpisů a jsou splněny.
Pouze není součástí návrhu ÚP samostatný Výkres koncepce uspořádání technické
infrastruktury z důvodu neúčelnosti takového samostatného zobrazení TI;

ad g)

Posouzení z hlediska vlivů na ŽP či lokality NATURA 2000 bylo požadováno - podrobněji
viz kap. i) Odůvodnění.

f) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
f 1) VYMEZENÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Územní plán je zpracován v rozsahu administrativního území obce Bartošovice v Orlických
horách o rozloze 3560,5 ha. Obec náleží v rámci Královéhradeckého kraje (okresu Rychnov nad
Kněžnou) do správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou a pověřeným
obecním úřadem je pro Bartošovice v Orlickým horách město Rokytnice v Orlických horách. Obec
Bartošovice v Orlických horách (kód 576093) má pouze jedinou část obce - Bartošovice a je tvořena
šesti základními sídelními jednotkami Bartošovice v Orlických horách (kód ZSJ 981), Malá Strana (kód
ZSJ 1031), Neratov (kód ZSJ 990), Nová Ves (kód ZSJ 1007), Podlesí (kód ZSJ 1015) a Vrchní Orlice
(kód ZSJ 1023), stejným počtem katastrálních území - k. ú. Bartošovice v Orlických horách (kód k. ú.
600989), k. ú. Malá Strana v Orlických horách (kód k. ú. 601039), k. ú. Neratov v Orlických horách
(kód k. ú. 600997), k. ú. Nová Ves v Orlických horách (kód k. ú. 601004). k. ú. Podlesí v Orlických
horách (kód k. ú. 601012) a k. ú. Vrchní Orlice (kód k. ú. 601021) a pěti osadami - vlastními
Bartošovicemi v Orlických horách, Vrchní Orlicí (s Hadincem), Neratovem, Podlesím a Novou Vsí. Na
východě sousedí obec s Polskem, státní hranici zde tvoří řeka Divoká Orlice. Obec se nachází cca 12
km SV od města Žamberk, 10 km JV od města Rokytnice v Orlických horách, cca 25 km východně od
Rychnova nad Kněžnou (ORP) a asi 67 km východně od krajského Hradce Králové - směrem na
polskou stranu lze uvést vzdálenost cca 29 km do nejbližšího města - Kladské Bystřice.
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Bartošovice v Orlických horách jsou pohraniční obcí rozkládající se v malebném prostředí
Chráněné krajinné oblasti Orlické hory v centrální části Orlických hor, kde Divoká Orlice na východě
odděluje českou část Orlických hor od polských Bystřických hor (Góry Bystrzyckie). V ř. ú. je mnoho
přírodně cenných lokalit (přírodní rezervace (PR) Černý Důl, Neratovské louky a Zemská brána,
evropsky významná lokalita (EVL) Zaorlicko, přírodní památka (PP) Rašeliniště pod Předním Vrchem
a pět registrovaných památných stromů), zároveň se však jedná o sídlo vyhledávané z důvodu
turistického a sportovního vyžití. V zimě toto místo nabízí možnost lyžařského vyžití na běžkách i
sjezdovkách, v létě pro turistiku a cykloturistiku. V řešeném území se pak nachází dva kostely, několik
kaplí a množství objektů drobné sakrální architektury, dále je nutno zmínit existenci fragmentů
opevňovacího systému z 30. let minulého století na obranu proti Německé říši (samostatné bunkry,
těsně za hranicí řešeného území leží tvrz. Hanička).
Nejvyšší bod obce se nachází nad místní částí Neratov - Anenský vrch (992 m n. m.) a
nejnižším místem je údolí Divoké Orlice u Zemské brány (500 m n. m.), jinak jsou jednotlivé osady
položeny do nadmořské výšky okolo 580 - 650 m n. m.
Dopravní osou řešeného území je silnice II/311 ve směru Mladkov - Deštné v Orlických
horách, která prakticky kopíruje tok Divoké Orlice, pouze mezi Bartošovicemi a Vrchní Orlicí a na
severním okraji katastrálního území se odklání hlouběji do řešeného území. V Bartošovicích na tuto
silnici navazuje silnice II/321, podél níž se rozkládá zástavba této části obce. Tato silnice propojuje
Bartošovice s městem Rokytnice v Orlických horách. Dopravní obsluha Bartošovic autobusovou
dopravou (AUDIS s.r.o.) je napřímo provozována třemi spoji se sousedním Orlickým Záhořím
(severně 18 km), sedmi spoji se sousední Rokytnicí v Orlických horách (JV 10 km) a sedmi spoji s
Žamberkem (jižně 13 km), do Deštného v Orlických horách (25 km SZ), Rychnova nad Kněžnou (28
km západně) a do Hradce Králové (67 km SZ) jsou spoje přestupné - na horské podmínky tedy
autobusová hromadná doprava na dobré úrovni.
V celé obci na začátku roku 2016 trvale žilo 208 obyvatel, hustota zalidnění na řešeném území tak
-2
ke stejnému datu dosahovala hodnoty necelých 6 ob.km , což je cca desetkrát menší hodnota než je
průměrná hustota osídlení dosahovaného u základních sídelních jednotek venkovského typu (60
-2
obyv.km ), asi šestnáctkrát menší hodnota než průměrná hustota osídlení v ORP Rychnov nad Kněžnou
-2
(80 obyv.km ), asi dvacetkrát menší hodnota než průměrná hustota osídlení v Královéhradeckém kraji
-2
-2
(116 obyv.km ). Průměrná hustota osídlení v celé ČR je 133 obyv.km .
Obec Bartošovice v Orlických horách je členem Dobrovolného svazku obcí (DSO) Mikroregion
Rychnovsko čítajícího 30 členských obcí s centrem mikroregionu v Rychnově nad Kněžnou. Ve 30
obcích tohoto mikroregionu žije v současnosti přes 41% obyvatel rychnovského okresu (asi 32 000
-2
osob) s průměrnou hustotou zalidnění 71 obyv.km . Cílem tohoto svazku obcí je chránit a podporovat
společné zájmy obcí, zejména spolupracovat při obnově a rozvoji venkova, koordinovat činnost v
oblasti cestovního ruchu a podporovat hospodářsko - sociální a kulturní rozvoj včetně česko - polské
spolupráce. Bartošovice v Orlických horách jsou dále členem DSO Region Orlické hory, který vznikl v
roce 1992 jako zakládající člen euroregionu Glacensis. Svazek sdružuje 29 obcí za účelem
společného přispívání k rozvoji regionu. V samotné obci funguje i spolková činnost, najdeme zde
místní organizaci Českého rybářského svazu, Sbor dobrovolných hasičů a od roku 2005 se
v Bartošovicích schází místní ženy k pravidelnému cvičení v místní mateřské škole. Občanské
sdružení Myrha působí v oblasti pomoci rodinám, zprostředkovává duchovní, psychologickou a
psychoterapeutickou pomoc a organizuje různé akce a aktivity setkávání rodin, manželských párů
apod. Sdružení Neratov pomáhá lidem v nouzi s fyzickým či mentálním postižením. Duchovní život je
v obci zajišťován římskokatolickou farností a ve zdejším kostele se konají pravidelné nedělní
bohoslužby. Na faře se také schází římskokatolická komunita Chemin Neuf.
Počet trvale žijících obyvatel je v posledních cca 10 letech stabilizován, nedosahuje však
významnější hodnoty. V územní významně převládá rekreační využívání bytového fondu.
Samotný název obce nejspíše souvisí s jistým Janem Bartoušovským z Labouně, který měl
zhruba v 15. století obdržet pozemky s právem výstavby sídla (svobodný dvůr) a drobných výsad
(vaření piva, kovářství apod.) v místě dnešních Bartošovic s možností mýcení lesů. Neratov byl
založen asi v polovině 16. století skláři a obnoven po vysídlení po II. světové válce vlastně až po
sametové revoluci, Malá Strana, Nová Ves, Podlesí a Vrchní Orlice jsou malé osady se zcela
zřejmými místopisným původem svého názvu.
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f 2) ODŮVODNĚNÍ ROZVOJOVÉ A URBANISTICKÉ KONCEPCE OBCE
Budoucí rozvoj Bartošovic v Orlických horách bude i nadále předurčen geografickou polohou
obce v CHKO Orlické hory na hranici se sousedním Polskem. Území je přírodně velmi cenné zároveň je turistisky a sportovně celoročně využíváno. Podél toku Divoké Orlice a v k.ú. Vrchní Orlice
je vymezena lokalita NATURA 2000 EVL Zaorlicko, nachází se zde přírodní rezervace Černý Důl,
Neratovské louky a Zemská brána, přírodní památka Rašeliniště pod Předním Vrchem a pět
registrovaných památných stromů. V řešeném území jsou dále zastoupeny prvky územního systému
ekologické stability neregionálního, regionálního i lokálního významu. V letním období je území
využíváno zejména pro pobytovou rekreaci a turistický ruch, v posledních letech se zde rozvíjí i
cykloturistika a další cyklistické sporty. Turistickým „tahákem“ je zejména Anenský vrch s nedávno
realizovanou rozhlednou a s kaplí Sv. Anny a na jižní hranici pak Zemská Brána. Turisticky významně
je pak navštěvovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. V zimním období jsou pro běžkové
lyžování využívány vrcholové partie Orlických hor, kde jsou udržovány hřebenové lyžařské trati, pro
sjezdové lyžování slouží menší lyžařský areál v Bartošovicích (lyžařský areál Nella je vybaven dvěma
lyžařskými vleky, lyžařskou školou, snowparkem pro snowboardisty a přistávací plochou pro vrtulník)
a dále menší vlek u hotelu Zemská Brána. Malý vlek na stávající stabilizované ploše NSs u plochy
ZN8 bude s ohledem na technický stav vyžadovat obnovu.
Rekreace a turismus představuje, stejně jako v okolních obcích, hlavní složku ekonomické
základny i rozvojového potenciálu obce. V řešeném území není rozvinut výrobní sektor, z dalších
ekonomických aktivit je nutno jmenovat zejména lesnictví a zemědělství. Nutná je stabilizace místních
podnikatelských subjektů. Kromě ubytovacích zařízení to jsou zejména zemědělská farma a Sdružení
Neratov. Zemědělská farma zahájila svou činnost v roce 1993 a po roce došlo k odkoupení majetku od
PF ČR, kdy v současné době hospodaří na výměře přes 800 ha pastvin částečně vlastních a dále
pronajatých od SPÚ ČR. V živočišné výrobě chová dobytek bez tržní produkce mléka a pase masný
skot přivyklý na horské podmínky při produkci vysoce kvalitního hovězího masa, z rostlinné výroby se
zabývá pouze sklizní píce a údržbou pastvin. Sdružení Neratov se zabývá výstavbou, vybavením a
provozováním sociálních, charitativních a zdravotnických zařízení, které v Neratově provozuje v obci
chráněné dílny. Žádoucí je i udržení stávajících služeb v místě (prodejny smíšeného zboží, ubytovací,
stravovací a další zařízení pro místní obyvatele i turisty). Vlastní Bartošovice v Orlických horách jsou
z hlediska občanské vybavenosti vybaveny poměrně specificky, neboť se jedná o rekreačně velmi
využívané prostředí. Základní občanská vybavenost veřejného charakteru (obecní úřad s knihovnou,
poštou a obchodem, kostel sv. Máří Magdalény v Bartošovicích s farou a Rodinným centrem, hasičská
zbrojnice, Základní speciální škola Neratov, několik hřišť, tělocvična) je doplněna větším počtem
soukromých penzionů a restaurací většinou celoročně provozovaných. Standardní zdravotnická a
sociální péče (ordinace lékařů, DSP, pečovatelská služba) je jinak k dispozici v sousední Rokytnici
v O. h. Blízkost čtyř významnějších městských středisek osídlení (sousední Rokytnice v Orlických
horách, okresního centra Rychnova nad Kněžnou, Vamberka a Žamberka) pak zlepšuje předpoklady
pro socioekonomický rozvoj obce (zázemí v nabídce pracovních příležitostí, služeb, občanské
vybavenosti apod.) a doplňuje též množinu typologicky odlišných turistických cílů v regionu. Zejména
Rokytnice v O. h. pak pro obec představuje zároveň významný cíl vyjížďky za základními službami a
do škol.
Ačkoliv obec Bartošovice v Orlických horách leží na spojnici silnic II. třídy, nejedná se
s ohledem na periferní polohu obce na hranicích ČR a Polska o frekventované dopravní taky. Poloha
obce tak přispěla k uchování převážně tradičního rázu orlickohorské obce, zejména v partiích
s rozvolněnější zástavbou. V posledních letech doprava na silnicích II. třídy stoupla a to zejména
z v souvislosti s dojížďkou polských dělníků do průmyslové zóny Solnice - Kvasiny. Skutečnost, že se
jedná o území, které bylo historicky německé, přispěla v poválečném období k zániku mnoha
usedlostí. Tvářnost krajiny pak doznala značných změn, došlo k významnému zalesňování.
V řešeném území by neměly být nově připuštěny nebo rozšiřovány takové prvky a činnosti, které
by ohrozily jeho hlavní devizu - přírodně a krajinářsky cenné zázemí obce a uchovaný tradiční ráz
většiny urbanizovaného území. Turistické využívání území by mělo být udrženo ve vztahu k těmto
hodnotám na přijatelné úrovni. Důležitým předpokladem pro toto směřování obce je mj. zachování
adekvátní obslužnosti obce veřejnou dopravou, zlepšení podmínek pro parkování a nabídky jiných
doprovodných služeb či atraktivit pro cestovní ruch. K tomu by mělo přispět i řešení ÚP.
Prognóza demografického vývoje Bartošovic v Orlických horách z posledních let je
stabilizovaná na hodnotě okolo 200 obyvatel. Nejvyšší počet obyvatel obce Bartošovice v Orlických
horách je vázán k prvnímu modernímu Sčítání ve druhé polovině 19. století, kdy v celé obci žilo 2696
obyvatel; od té doby pak už jen počet obyvatel obce klesal, jednalo se však o naprosto přirozený jev
REGIO, projektový ateliér s.r.o.

65

Územní plán Bartošovice v Orlických horách

související s industrializací Čech jako „strojírny“ tehdejšího Rakouska - Uherska a postupným
přesunem obyvatel do vyšších center osídlení. Postupem času tak počet obyvatel přirozeným
způsobem klesá (přesun do vyšších center osídlení, vystěhovalectví apod.) až k hodnotě pod 1834
obyvatel v 30. letech minulého století (index 1930/1869 při hodnotách 1834/2696 obyvatel činí 0,68 a
znamená (přirozený) úbytek asi 30 % obyvatelstva za období 60 let od roku 1869 do roku 1930).
Úplnou pohromou pro demografický vývoj obce je období 2. světové války a první poválečné léta, kdy
obec v důsledku vysídlení původního německého obyvatelstva přichází skoro o všechny obyvatele a
dostává se až na hodnotu 267 obyvatel při Sčítání v roce 1950 (index 1950/1930 při hodnotách
267/1834 znamená úbytek cca 85 % obyvatelstva od 30. do 50. let minulého století a naprosto
tragický je index 1950/1869 při hodnotách 267/2696 znamenající úbytek cca 90 % obyvatelstva od 70.
let devatenáctého století do 50. let minulého století). Snižování počtu obyvatel v Bartošovicích a jeho
osadách od 50. let minulého století pak asi na dalších dvacet let nepokračuje, což zřejmě souvisí se
vznikem Státního statku, který svého času zaměstnával až sto zaměstnanců. Přesto však dochází
k dalšímu úbytku obyvatel - v roce 1991 až na hodnotu 219 obyvatel, okolo této hodnoty se počet
obyvatel úohybu až do současnosti.
Aktuální věková struktura Bartošovic v Orlických horách je sociodemograficky příznivá a dává
šanci pro postupné zvyšování počtu obyvatel obce, neboť dětská složka populace (předproduktivní
věková skupina 0 - 14 let) tvoří v Bartošovicích v Orlických horách 17,3 % obyvatel, zatímco seniorská
složka populace (poproduktivní nad 65 let) tvoří 14,4 % obyvatel a „index stáří“ v Bartošovicích
v Orlických horách je tak nad hodnotou 1 (konkrétně 1,013), což znamená, že je v obci o 1,3 % více dětí
než seniorů.


Vývoj počtu obyvatel
Rok

1869 1890 1930

1950

1961 1970

1980

1991

Bartošovice
v Orlických
horách

2696 2681 1834

267

359

249

219

268

2001* 2006* 2016*
217

195

213

2019*
194

Pozn.: údaje 1869-2001 k datu příslušného Sčítání; * za rok 2011 až 2016 údaje podle ČSÚ k 1. 1. resp. OÚ
(č.o.);

Samotná podnikatelská aktivita v obci je velice nízká, na druhou stranu odpovídá počtu
ekonomicky aktivních obyvatel v obci a jejímu hospodářskému významu. Na počátku roku 2016 bylo
v obci bylo evidováno 61 podnikatelských subjektů, z toho 37 aktivních. Přes 24 % těchto aktivních
subjektů podnikalo v zemědělství a lesnictví, asi 8 % subjektů podnikalo v průmyslu (jedná se
převážně o živnostníky - např. opravy elektromotorů, drobných spotřebičů apod.), přes 13% subjektů
podnikalo ve stavebnictví (převážně živnostníci - zedníci, instalatéři, pokrývači, podlaháři apod.),
necelých 6 % subjektů (vyjádřeno statisticky, myšleno dva) podnikaly v opravárenství motorových
vozidel a v informačních technologiích, přes 16 % subjektů ubytovávalo a poskytovalo pohostinské
služby, přes 8 % subjektů podnikalo v sociální sféře, přes 5 % subjektů podnikalo ve vzdělávání,
necelá 3 % subjektů (vyjádřeno statisticky, myšleno jeden) podnikal v zábavním průmyslu a zhruba
zbylých 13 % podnikalo v ostatních činnostech. Vyjížďka osob za prací (přes 38 % ekonomicky
aktivních) směřuje z obce především do průmyslové zóny v Kvasinách, míra registrované
nezaměstnanosti v Bartošovicích přesto činí 10,7 % (podíl nezaměstnaných na ekonomicky aktivní
celkem), tedy podstatně více než současný republikový průměr.
Odůvodnění a východiska urbanistické koncepce
Přestože statisticky je v řešeném území evidována pouze jediná část obce - Bartošovice, je
obec tvořena šesti základními sídleními jednotkami, které mají všechny vlastní katastrální území.
Těžištěm řešeného území jsou vlastní Bartošovice, které mají kompaktní charakter, podobně jako
jádrová část Neratova. Ostatní sídla mají rozvolněný charakter.
Urbanistickým jádrem vlastních Bartošovic je původní panské sídlo, v pozdější době zaniklé.
Okolo tohoto sídla vznikaly nové domy převážně řemeslníků (pivovar, hostinec, mlýny, pila, kovář,
řezník, pekař, švec, krejčí apod.). Původně česká lesní lánová ves vznikla při kolonizaci Orlických hor
a s příchodem německých obyvatel se obec postupně poněmčovala, až se začalo používat její
německé pojmenování Batzdorf. Zástavba se v Bartošovicích rozvíjela v okolí Bartošovického potoka
a podél sítě místních komunikací, které potok doprovázely. Obec byla bez výraznějšího centra, to se
později rozvinulo v prostoru mezi dnešní budovou obecního úřadu a kostelem sv. Máří Magdalény se
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hřbitovem. Zde byly soustřeďovány objekty občanského vybavení, hotely a penziony, významu
prostoru pak odpovídá i výšková hladina zástavby, kdy se jedná o objekty převážně dvoupodlažní.
Kostel sv. Máří Magdalény s farou tvoří stavební dominantu Bartošovic. Jako jádrové sídlo jsou
Bartošovice vybaveny základní občanskou vybaveností. Urbanistická struktura sídla je významněji
narušena pouze dvěma zemědělskými areály, které jsou oba funkční. Územním plánem jsou
vymezeny zejména plochy pro bydlení dotvářející přirozeně zastavěné území v místech, kde nedojde
k narušení urbanistických a přírodních hodnot. Z předchozí ÚPD je přebírána navržená plocha pro
rozšíření sjezdového areálu. Před nežádoucí zástavbou jsou chráněny urbanisticky cenné části
zástavby, které jsou vyznačeny v Hlavním výkrese. S ohledem na požadavek zajištění rozptýleného
charakteru zástavby byly v zastavěném území ponechány významnějším způsobem plochy zeleně
soukromé i veřejně přístupné.
Neratov je bývalá vysídlená pohraniční ves s jádrem při pravém břehu Divoké Orlice. Obec
byla založena jako Bahrenwald (Medvědí les) v 16. století v souvislosti se vznikem sklářské
manufaktury. Kompaktní jádro obce se rozvinulo při dnešní silnici II/311 a vyznačuje se soustředěním
objektů občanského vybavení. Stejně jako v Bartošovicích je charakter urbanistického jádra Neratova
podtržen dvoupodlažní hladinou zástavby. Významnou stavební dominantu nejen vlastního Neratova,
ale celého řešeného území je památkově chráněný kostel Nanebevzetí Panny Marie s navazující
barokní farou. Z centra pokračuje zástavba údolím bezejmenného potoka západním směrem, kde má
již rozvolněný charakter. Při silnici II/311 se nachází zázemí občanského sdružení Sdružení Neratov
(ubytování, jídelna, hospoda, poštovna, prádelna, chráněné bydlení, chráněné bydlení a dílny aj.),
další občanské vybavení tvoří penziony a hřbitov. Kostel Nanebevzetí Panny Marie a navazující fara
jsou v posledních dvaceti letech významným kulturním a společenským centrem. Ves, která byla po
roce 1945 vlivem odsunu německého obyvatelstva prakticky odsouzena k zániku, se dnes těší díky
občanskému sdružení lidskému i stavebnímu rozvoji, to vše v souvislosti s obnovením kostela, jehož
poutní tradice sahá až do 17. století a na svátek Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna se zde konají
poutě s doprovodným programem. Občanské sdružení zde vytvořilo pracovní místa na farmě Orlice,
kde zaměstnává klienty, kteří žijí v Neratově, a celkově se tak zasloužilo o rozkvět Neratova. Územní
plán vymezuje několik ploch pro rozvoj bydlení, které respektují založenou urbanistickou strukturu a
vytváří podmínky pro přiměřený rozvoj. Návrh je doplněn o plochy pro veřejné vybavení pro
parkoviště, poutní dům s ubytováním a pro technické zázemí Sdružení Neratov.
Vrchní Orlice (Hohenorlitz) - bývalá pohraniční ves založená v 17. století při kolonizaci
rokytnického panství. Po roce 1945 byla vysídlena, zde se však trvalé bydlení nepodařilo obnovit a
nyní je téměř výhradně rekreačně využívána. Součástí Vrchní Orlice je horská osada Hadinec (do
roku 1945 Ottendorf) pod Anenským vrchem s rozptýlenou zástavbou. Do dnešní doby se zachoval
také kostel Sv. Jana Nepomuckého z počátku 18. století, který byl do 80. let minulého století poničen
a teprve s příchodem občanského sdružení Sdružení Neratov se začalo s jeho obnovou. Od konce 2.
světové války byla drtivá většina domů zbořena, kostel, hřbitov a drobné sakrální památky v krajině
zpustošeny a rozkradeny. Územní plán respektuje rozptýlený charakter zástavby, který již není
žádoucí dále rozvíjet, Proto jsou zastavitelné plochy pro bydlení umístěny výhradně do části zástavby
situované v blízkosti silnice II. třídy. Z předchozí ÚPD jsou přebírány zastavitelné plochy pro rozvoj
zemědělské výroby a agroturistiky ve vazbě na nedávno realizovaný penzion. Zemědělský areál je ÚP
stabilizovaný, jeho rozvoj je možno v rámci územních rezerv v zastavěném území.
Malá Strana (Halbseiten) doznala v historii z urbanistického hlediska nejvýraznějších změn,
kdy došlo v podstatě k zániku tohoto sídla s rozptýlenou zástavbou. Roztroušené chalupy byly kdysi
situovány zejména podél dnešní silnice II/311, osada s několika chalupami (Hohe Wurzel) byla
situována při cestě z Neratova do osady Hadinec. Značné změny nastaly i v krajině, kdy po zániku
zástavby bylo téměř celé katastrální území Malé Strany, původně zemědělsky obdělávané, zalesněno.
Podlesí vzniklo pravděpodobně v druhé polovině 16. století jako Schonewalde a bývalo dříve
samostatnou vesnicí s dědičnou rychtou a některými výsadami (právo soudu). Jako ostatní osady
v ř.ú. je po roce 1945 vysídleno a v současné době je naprostá většina budov využívána k rekreaci.
Silnice II/311 zde více přiléhá k Divoké Orlici (hranici s Polskem) a tak se rozptýlená zástavba nachází
západně nad silnicí II. třídy po pás lesa. I toto území bylo v minulosti zalesněno. Územní plán toto
sídlo v podstatě stabilizuje bez možnosti plošného rozvoje (mimo zastavitelnou plochu ZP2).
Nová Ves bývala dříve samostatnou obcí a vznikla na začátku 18. století (německy Neudorf).
Původně sloužila pro ubytování dělníků pro sklárny a po útlumu sklářského řemesla se stala
zemědělskou a dřevařskou vesnicí. Jako ostatní osady v ř. ú. po roce 1945 vysídlena a v současné
době je naprostá většina budov využívána k rekreaci. Většina rozptýlené zástavby je včleněna mezi
tok Divoké Orlice a silnici II/311, ze zástavby ve Zvonkovém údolí zbylo do dnešní doby pouze torzo.
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Území Nové Vsi bylo významně zalesněno i v minulosti. Územní plán toto sídlo rovněž stabilizuje bez
možnosti plošného rozvoje (mimo zastavitelnou plochu ZV1).
Za těžiště rozvoje jsou považovány vlastní Bartošovice, do kterých je soustředěn
nejvýznamnější rozvoj v podobě vymezených zastavitelných ploch. Zároveň je umožněn rozvoj
kompaktnějších částí Neratova a Vrchní Orlice. Rozvolněná zástavba ve Vrchní Orlici, v Neratově,
Podlesí a Nové Vsi je územním plánem stabilizována.
V souladu s platnými předpisy (Vyhláška č. 501/2006 Sb., Část druhá, Hlava I, §3, odst. 3 a 4
a Hlava II, § 4 - § 19) urbanistická koncepce a koncepce řešení krajiny ÚP obsahují následující plochy
s rozdílným způsobem využití. Jejich kompletní výčet a charakteristika jsou uvedeny v kapitole 6
textové části územního plánu, kde je též specifikováno jejich hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a
nepřípustné využití. Podrobnější podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu pro využití
jednotlivých zastavitelných ploch jsou pak obsaženy v kap. 3.3 textové části ÚP. Dále je nutno uplatňovat
limity využití území vyplývající ze zvláštních právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů přehled viz kap. f.7) Odůvodnění Územního plánu Bartošovice v Orlických horách.
Funkce přiřazená plochám územním plánem vychází z převládajícího a pro konkrétní lokalitu
nejvhodnějšího využití, ze stávajících způsobů využití. Funkce, které nejsou v souladu s podmínkami
využití dané plochy a jsou definovány jako nepřípustné, by měly být postupně vytěsňovány, zejména
pokud vytvářejí závažnou překážku pro rozvoj funkce hlavní. Územní plán však nepředepisuje
radikální zásahy v těchto plochách - změny staveb a využití je možné realizovat až při dosažení
vhodných podmínek. Do doby transformace lze stavby i pozemky využívat stávajícím způsobem. Je
tak umožněn přirozený, pozvolný a nenásilný přechod směrem k vyšší urbanistické kvalitě.
Umisťování staveb a aktivit, které nejsou uvedeny ve výčtech přípustného, podmíněně přípustného či
nepřípustného využití je nutno posuzovat ve vztahu k využití hlavnímu a to tak, že umisťovaná aktivita
musí vykazovat nekonfliktní vztah k hlavnímu využití. Pokud podmínky využití v rámci využití
nepřípustného obsahují „další stavby a zařízení, jejichž provozováním by bylo narušeno užívání
pozemků, staveb a zařízení s funkcí hlavní“ nebo „snižují kvalitu svého okolí“ nebo „snižují kvalitu
prostředí a pohodu bydlení“, vztahuje se tato nepřípustnost i na závady estetické a potenciálně
rizikové (např. sklady ojetých vozidel, autovrakoviště apod.).


Plochy bydlení

Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV - jedná se o stabilizované i
návrhové plochy pro bydlení venkovského typu, které je zde definováno jako hlavní využití; přípustné
je i využití pro pobytovou rekreaci (rodinnou a komerční menšího rozsahu), popř. služby, zemědělskou
činnost menšího rozsahu (převážně pro samozásobení - v usedlostech s hospodářským zázemím),
nerušící drobnou a řemeslnou výrobu apod. Do funkce BV v ř.ú. spadá většina zastavěného území, a to
jak v podobě kompaktnější zástavby v „jádrových“ prostorech obce, tak i v rámci navazujícího rozptýleného
osídlení (vč. samot a polosamot). Zastavitelné plochy s funkcí BV jsou situovány výhradně v tradičně
urbanizovaných prostorech - zejména v okrajových polohách a prolukách, většinou v přímé návaznosti
na plochy stabilizované;
ZB1a - plocha převzatá z předchozí ÚPD, část již byla zastavěna, plocha logicky doplňuje
zástavbu jihovýchodně od kostela v zastavěném území Bartošovic.
ZB1b - jedná se o plochu mezi farou a venkovskou usedlostí na severním okraji zastavěného
území centra Bartošovic. S ohledem na polohu v blízkosti kostela je vyžadována vysoká
architektonická úroveň budoucí zástavby a citlivé umístění v lokalitě, tedy s odstupem od objektu
kostela. S ohledem na blízkost kostela by zde neměly být realizovány plošně a hmotově výrazné
objekty.
ZB2a, ZB2b, ZB2c, ZB3 - jedná se o plochy přebírané z předchozí ÚPD situované na
severovýchodním okraji Bartošovic. Za účelem zajištění přirozeného zapojení zástavby do okolního
rámce a požadavku na ochranu přírodních hodnot (částečná poloha v lokalitě NATURA 2000) jsou pro
lokality stanoveny podrobnější podmínky prostorového uspořádání, resp. regulační prvky.
ZB6a, ZB6b, ZB7a, ZB7b, ZB7c, ZB18 - zastavitelné plochy malého rozsahu jsou vymezeny
podél silnice II. třídy na jihozápadním okraji Bartošovic. Plochy jsou vymezeny způsobem, který
umožní zajištění rozptýleného charakteru zástavby, budou tedy mezi sebou a případně stávající
zástavbou tvořit proluky, které jsou využívány jako louky. Způsob jejich vymezení odráží veřejný
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zájem na ochraně hodnot řešeného území, tedy zachování charakteru podhorského bydlení. Objekty
je nutno umístit k silnici, z důvodu zajištění přirozeného přechodu do volné krajiny.
ZB8 - zastavitelná plocha většího rozsahu je situována na severozápadním okraji Bartošovic a
je přebírána z předchozí ÚPD. S ohledem na její rozsah je stanovena podmínka prověření územní
studií, aby byla zajištěna odpovídající struktura nové zástavby.
ZB9, ZB10, ZB17, ZB19, ZB20 - zastavitelné plochy jsou vymezeny v západní části
Bartošovic, kde přirozeně dotvoří zástavbu.
ZB16 - zastavitelná plocha je vymezena jižně od centra Bartošovic v blízkosti sjezdového
areálu. Koeficient zastavěných a zpevněných ploch je stanoven s ohledem na konkrétní požadavek
realizace objektu bydlení s hospodářským zázemím.
ZN1, ZN2 - plochy převzaté z předchozí ÚPD, z urbanistického hlediska se jedná o logické
doplnění zástavby ve vazbě na centrum Neratova.
ZN4a, ZN4b, ZN9 - jedná se drobné zastavitelné plochy, které doplňují zástavbu západně od
centra Neratova. Zástavbu je opět nutno řešit tak, aby byly zohledněny hodnoty řešeného území.
ZN5 - zastavitelná plocha malého rozsahu dotváří rozptýlenou zástavbu v západní části
Neratova.
ZO1, ZO3, ZO3 - jedná se menší zastavitelné plochy, které doplňují zástavbu ve Vrchní Orlici,
Zástavbu je opět nutno řešit tak, aby byly zohledněny hodnoty řešeného území.
ZP2 - plocha je vymezena v Podlesí při silnici II. třídy na místě, kde stál v minulosti obytný
dům.
ZV1 - plocha dotváří zástavbu v Nové Vsi při místní komunikaci.
Plochy bydlení - v bytových domech - BH jsou samostatně vymezeny pouze jako plochy
stabilizované v místech s existencí stávajících bytových domů v Bartošovicích. Pro tuto funkci není
vymezena žádná zastavitelná plocha.


Plochy smíšené obytné - centrální - SC

Jedná se o funkci, která je vymezena v centru Bartošovic a Neratova. Tato funkce se
vyznačuje zastoupením objektů různorodé funkce od bydlení přes občanskou vybavenost (v
Bartošovicích zahrnuje i budovu obecního úřadu), rekreaci až po objekty určené pro drobné
podnikání. Pro tyto lokality je typická rovněž vyšší hladina zástavby, zpravidla - 2 NP. Tato funkce je
pak charakteristická i významným podílem ploch veřejných prostranství a veřejné zeleně (včetně
dětského hřiště v Bartošovicích) a zahrnuje též plochy dopravní, které slouží zejména pro dopravu
v klidu.


Plochy občanského vybavení

V Územním plánu Bartošovice v Orlických horách obecně platí, že pozemky, stavby a zařízení
občanského vybavení - veřejné infrastruktury nebo tělovýchovných a sportovních zařízení lze
umisťovat v rámci ploch bydlení, smíšených obytných, občanského vybavení, popř. jako přípustné či
podmíněně přípustné využití v plochách dalších druhů. To platí také pro zařízení komerčního
vybavení.
Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV, sportovní a tělovýchovná
zařízení - OS, komerční zařízení malá a střední - OM a hřbitovy - OH jsou vymezeny v územním
plánu samostatně tam, kde má územní plán zajistit stabilizaci konkrétní plochy v daném území. V ÚP
jsou do této funkce zahrnuty převážně plochy stabilizované (provozovny obchodu a služeb, penziony,
kostely a fary v Bartošovicích, Neratově a Vrchní Orlici, hasičské zbrojnice a kaple v dalších částech
obce). Do ploch sportu je zahrnuta plocha sjezdového areálu v zastavěném území v Bartošovicích
včetně zastavitelné plochy ZB11 přebírané z předchozí ÚPD a hřiště u penzionu na východním okraji
Bartošovic. Dále v ÚP navržen zastavitelná plocha ZN8, která je určena pro realizaci poutního domu
s ubytováním ve vazbě na objekt fary.
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Plochy výroby a skladování

Plochy výroby a skladování jsou v řešeném území převážně stabilizované, bez významnější
možnosti plošného rozvoje. S ohledem na charakter oblasti s významnými přírodními hodnotami a
turistickým potenciálem se nepředpokládá významnější tlak na rozvoj této funkce. Základní prostorový
limit pro stavby v plochách výroby a skladování je zaměřen na eliminaci prostorových dominant
narušujících panorama sídel. Umisťování provozů zejména drobné a řemeslné výroby, ev. výroby
lehké nerušící je umožněno i ve funkci BV za stanovených podmínek.
Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD - jedná se o menší plochy
výroby, či skladování a servisu, které nemají negativní vliv na své okolí a lze je tedy situovat v přímé
vazbě na plochy bydlení. Do této funkce byl zařazen objekt technického zázemí Sdružení Neratov,
z.s. v Neratově včetně zastavitelné plochy ZN6;
Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ - jedná se o stabilizované plochy
stávajících funkčních areálů zemědělské výroby v Bartošovicích a Vrchní Orlici, další rozvoj výroby
mimo současné areály se nepředpokládá, kromě zastavitelné plochy malého rozsahu ZO5, která má
sloužit pro realizaci zázemí pastevního areálu v severovýchodní části Vrchní Orlice. Plocha je
přebírána z předchozí ÚPD.
Plochy výroby a skladování - zemědělská malovýroba - VX - do této funkce byl zařazen
stávající objekt penzionu ve Vrchní Orlici, v jehož okolí se počítá s realizací dalších staveb pro
hospodářství a agroturistiku. V ÚP je pro tuto funkci vymezena zastavitelná plocha ZO4. Návrh
vychází z předchozí ÚPD, kde již byly plochy pro tuto funkci řešeny.
Po obvodu rozsáhlejších areálů je nutno zřizovat pásy pohledově izolační zeleně. Umisťování
nových a intenzifikace provozů stávajících nesmí zhoršit prostředí v obci, zejména ve vztahu
k navazující obytné zástavbě. Z důvodu zajištění odstupu vzájemně konfliktních funkcí byly mezi
plochami BV a VZ stabilizovány plochy ZS, ZV, kde nelze nové stavby pro bydlení umisťovat.


Plochy veřejných prostranství

Plochy veřejných prostranství - PV, Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV těmito funkcemi jsou územním plánem vymezeny veřejně přístupné plochy, které mají významnou
prostorotvornou, komunikační, a v případě zeleně i ozdravnou funkci - tedy návesní a uliční prostory
vč. parčíků a pásů veřejné zeleně v zastavěném území obce, často v okolí památkových objektů či
prvků občanského vybavení. Uvnitř těchto funkčních ploch je nutná ochrana stávající zeleně, mimo
hlavní dopravní tahy je u PV nezbytná zejména podpora funkce obytných (zklidněných) ulic; Menší
plochy s charakterem PV a ZV mohou být zastoupeny i v rámci jiných funkcí, významně jsou pak
zastoupeny ve funkci SC, která pokrývá centrum Bartošovic a Neratova. V ÚP jsou konkrétně
navrženy následující plochy zeleně veřejné a veřejných prostranství:
ZB4 - jedná se o cennou plochu veřejné zeleně, která je vymezena ve vazbě na centrum
Bartošovic, jež dotváří. V rámci této plochy se předpokládá výsadba zeleně a realizace staveb a
zařízeni, které zvýší využitelnost plochy pro denní rekreaci obyvatel obce a návštěvníků - např. menší
sportovní plochy a herní prvky, mobiliář apod.
ZB14a - ZB14o - jedná se o plochy, které jsou navrženy za účelem zajištění přechodové funkce
zástavby do volné krajiny či pro dotvoření charakteru prostředí v zastavěném území.
ZB13a, ZB13b - plochy veřejných prostranství jsou vymezeny v zastavěném území Bartošovic;

Plochy zeleně - jedná se o plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v § 4 až
§ 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, v souladu s § 3, odst. 4 této vyhlášky. Sídelní zeleň
se uplatňuje v rámci všech ploch urbanizovaného území. Samostatným vymezením stabilizovaných
ploch sídelní zeleně je v územním plánu sledována ochrana příslušné plochy jako specifické
urbanistické hodnoty. Samostatně vymezenou funkční složkou systému sídelní zeleně je i veřejná
zeleň, ta je však v souladu s metodikou MINIS zahrnuta pod Plochy veřejných prostranství (viz výše).
Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS jsou samostatně vymezeny u zahrad, jejichž
funkci je nutno stabilizovat z důvodů uchování dosavadního prostředí v zastavěném území (s cílem
ochránit vizuálně cenné partie či charakter pozvolného přechodu do krajiny). Plochy ZS jsou
vymezeny tam, kde s ohledem na urbanistickou koncepci není vhodné rozvíjet zástavbu nad rámec
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přípustného využití této funkce. Regulativy ÚP respektují, že zahrady u obytné a rekreační zástavby
jsou v řešeném území tradičně neoplocené, bez dalších doprovodných staveb; Lokality mimo
zastavěné území, které zčásti odpovídají charakteru ploch ZS (sady, pozvolné přechody zahrad do
zemědělsky využívaných ploch atd.), jsou v ÚP vymezeny převážně jako plochy NSpz, neboť zde
nejsou žádoucí realizace doprovodných staveb k hlavnímu obytnému objektu (stodoly, seníky aj.) zejména z důvodů zachování krajinářských hodnot, prostupnosti krajiny aj. ÚP je vymezena zastavitelná
plocha ZB15, která stabilizuje plochu zahrádek na severním okraji Bartošovic. Plochy zeleně - přírodní
- ZP jsou plochy zeleně v sídlech udržované v přírodě blízkém stavu, využitelné mj. pro průchod prvků
ÚSES; v řešeném území. Dále jde zejména o sídelní zeleň přírodního charakteru na přechodu
zastavěného území do volné krajiny a doprovodnou zeleň podél vodních toků a ploch, s nimiž do
zastavěného území vstupují i enklávy přírodě blízkých břehových porostů. V ř.ú. jsou vymezeny pouze
stabilizované plochy ZP.


Plochy dopravní infrastruktury

Jedná se o funkci, která je zastoupena jak v zastavěném, tak nezastavěném území. Plochy
dopravní infrastruktury - silniční - DS - v ÚP se jedná o silnice II. a III. třídy a ostatní dopravní
plochy ve volné krajině (polní, lesní cesty). Územním plánem jsou přebírány cesty, které byly
vymezeny a schváleny v rámci PSZ KoPÚ. Dále obsahuje návrh ÚP následující návrhy zastavitelných
ploch:
ZB12 - návrh přemostění Divoké Orlice na východním okraji Bartošovic;
ZN7 - návrh přeložky místní komunikace na jižním okraji centra Neratova v souvislosti
s vymezením zastavitelné plochy ZN6 (ve funkci VD);
ZV2 - návrh místní komunikace zajišťující stabilizaci dopravní obsluhy pozemků a nemovitostí
v Nové Vsi;
ZN3 - návrh parkoviště v Neratově ve vazbě na centrum Neratova a významný turistický cíl kostel Nanebevzetí Panny Marie
ZN10 a ZP1 - navržené lávky pro pěší a cyklisty přes Divokou Orlici v Neratově a Podlesí.


Plochy technické infrastruktury

V rámci Ploch technické infrastruktury - inženýrské sítě - TI - jsou vymezeny jako
stabilizované plochy související především se zásobováním vodou a čištěním odpadních vod
(vodojemy, vodní zdroje a centrální ČOV v Bartošovicích). Realizace centrální ČOV v Neratově je
umožněna v rámci podmínek využití příslušných funkčních ploch, kde bude umisťována. Plochy
technické infrastruktury - nakládání s odpady - TO - do této funkce je zahrnuta stabilizovaná
plocha ve vazbě na centrum Bartošovic sloužící jako sběrné místo.

Plochy specifické - X - takto jsou v ÚP vyznačeny plochy a objekty pohraničního opevnění
z let 1935-1938, pokud jsou zároveň obsaženy v evidenci KN. Ostatní, drobnější objekty jsou
vyznačeny pouze symbolem jako památky místního významu;
Odůvodnění zásadních odlišností od původního ÚP:
Nový územní plán oproti předchozí ÚPD významně sleduje požadavky ochrany přírody
a krajiny a ochrany urbanistických, architektonických a dalších hodnot řešeného území. Jeho
řešením je významně upravena hranice zastavěného území v souladu s platnými právními
předpisy a pro zástavbu jsou vymezeny konkrétní plochy pouze tam, kde zástavba již existuje a
kde je z hlediska ochrany hodnot možné její doplnění. Zcela zásadní měrou ÚP zachovává a
stabilizuje plochy zeleně, soukromé a veřejné, které se v prostředí Orlických hor významně a
charakteristicky podílejí na krajinném rázu území i jednotlivých sídelních lokalit. Tím územní
plán vytváří podmínky pro zachování pro řešené území typického rozptýleného charakteru
zástavby, přitom však významněji eliminuje možnost zastavování dosud nezastavěných ploch
v zastavěném území a ve vazbě na něj. Tento přístup vychází jednak z cílů a úkolů územního
plánování a z dalších dokumentů obsahujících požadavky na ochranu a rozvoj území, které
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jsou v řešení ÚP Bartošovice v Orlických horách uplatňovány, jednak z faktu, že podoba
předchozí UPD jak ve vymezení zastavěného území, tak ve funkčním členění území zásadně
nevyhovuje současným právním předpisům. To je patrné i z vizuálního srovnání výřezů
výkresů ÚPSÚ (Funkční využití území - výřez) a ÚP Bartošovice v Orlických horách (Koordinační
výkres - výřez):

Odůvodnění stanovení podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu
Dle přílohy č.7, odst.1, bodu f) vyhlášky 500/2006 Sb., v platném znění, se v ÚP mimo
„stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně
stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu, například výšková regulace zástavby, charakter a struktura zástavby, rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití. ÚP Bartošovice v Orlických horách v rámci
podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, či v rámci podmínek pro konkrétní
zastavitelné plochy tyto podrobnější podmínky stanovuje, v podrobnosti příslušející územnímu plánu. Ty
jsou navíc doplněny o prvky regulačního plánu, a to v souladu s ustanovením
§43 odst. 3
stavebního zákona a usnesení zastupitelstva obce č. 6/3/VI/2019 ze dne 10. 6. 2019. Tyto prvky
regulačního plánu jsou obsaženy jednak v kap. 3 pro konkrétní zastavitelné plochy, jednak v kap. 6, kde
upravují požadavky na charakter zástavby a prostorové řešení staveb obecně. Územní plán pro
jednotlivé zastavitelné plochy stanovuje rozmezí výměry pro budoucí stavební pozemky, a to za účelem
zajištění přijatelné, v místě obvyklé hustoty zástavby, případně stanovuje maximální počet tzv. hlavních
objektů v rámci vymezených zastavitelných ploch. V případě obce Bartošovice v Orlických horách, kde
se jedná o zástavbu rozptýleného horského charakteru, kdy i na velmi rozlehlých pozemcích je umístěn
pouze jediný objekt a pozemek je neoplocený, je tento regulativ adekvátní. Charakteristická hustota
zástavby odpovídající zdejšímu krajinnému rázu je v ÚP Bartošovice v Orlických horách zajištěna jednak
vymezením menších, vzájemně izolovaných zastavitelných ploch, jednak stanovením počtu tzv. hlavních
objektů (vysvětlení pojmu viz. výše) v ploše. Tradiční orlickohorská architektura je pro řešené území
naprosto typická a územním plánem je brána jako významná hodnota a to včetně způsobu umisťování
obytných a rekreačních objektů na neoplocených pozemcích. Za účelem zachování tohoto charakteru
zástavby jsou stanoveny podmínky dodržení základních tvarů objektů pro bydlení a rodinnou rekreaci
včetně způsobu zastřešení a tvaru střech.
Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření
Při řešení ÚP vyvstala potřeba vymezení VPS dopravní infrastruktury - VD1 - dopravní
infrastruktura - místní komunikace v Podlesí za účelem zajištění dopravní obsluhy navazující zástavby.
V ZÚR jsou jako veřejně prospěšná opatření vymezeny veškeré prvky regionálního a
nadregionálního ÚSES. V ÚP jsou tyto prvky zpřesněny na základě podrobnější dokumentace Plán
územního systému ekologické stability Chráněné krajinné oblasti Orlické hory - Koncepční vymezení
ÚSES. Dle tohoto dokumentu a konzultace se zpracovatelem ÚSES a dotčeným orgánem - Správou
CHKO O.h. nebylo nutno přistoupit k zařazení těchto prvků jako VPO a to zejména z důvodu jejich
faktické funkčnosti v řešeném území a skutečnosti, že způsobem zapracování v ÚP Bartošovice
v Orlických horách je zajištěna jejich dostatečná ochrana. Správa CHKO O.h. v budoucnu, při
zkvalitňování prvků ÚSES na území CHKO nehodlá používat postupy vedoucí k vyvlastňování
pozemků. Nadregionální prvky jsou pak vymezeny jako plochy NP (biocentra), biokoridory leží
v území, které je pokryto i dalšími limity ochrany - NATURA 2000, přírodní rezervace apod. Lze
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konstatovat, že v ÚP Bartošovice v Orlických horách je tímto způsobem zajištěna dostatečná územní
ochrana prvků ÚSES.
Odůvodnění vymezení ploch pro prověření územní studií
Pro prověření územní studií byla vymezena zastavitelná plocha ZB8 v Bartošovicích a to
z důvodu, že se jedná o plochu rozsáhlou umožňující umístění až 6 RD. Podmínka územní studie je
stanovena z důvodu nutnosti prověření členění lokality tak, aby byl zachován rozptýlený charakter
zástavby. Dále je stanovena lhůta pro pořízení územní studie do doby 6 let od doby nabytí účinnosti ÚP
Bartošovice v Orlických horách s ohledem na skutečnost, že pokud nebude studie pořízena do
zpracování první zprávy o uplatňování ÚP Bartošovice v Orlických horách (4 roky od nabytí účinnosti
ÚP), bude možno požadavky na využití plochy Z8 ve vztahu k požadované studii v rámci této zprávy o
uplatňování ÚP zhodnotit, a následně případně řešit v rámci první změny ÚP.
Odůvodnění vymezení hranice zastavěného území
Vzhledem ke změně právních předpisů došlo oproti předchozí ÚPD k aktualizaci hranice
zastavěného území. S ohledem na skutečnost, že v řešeném území byly schváleny komplexní
pozemkové úpravy a v souvislosti s tím došlo ke změně katastrálního operátu a k digitalizaci
katastrální mapy, byl návrh ÚP Bartošovice v Orlických horách přenesen do těchto aktuálních
mapových podkladů. Do zastavěného území nebyly zahrnuty části intravilánu (a části zastavěného
území dle předchozí ÚPD), které zasahují do volné krajiny, jsou výhradně zemědělsky využívány a
jejich zahrnutí do ZÚ by bylo v rozporu s ustanoveními stavebního zákona. V analogii ustanovení § 58
odst. 2 nebyly do zastavěného území zahrnuty pozemky, které přiléhaly k hranici intravilánu a byly
navráceny (zde) do trvalých travních porostů, resp. pastvin. S ohledem na skutečnost, že se řešené
území nachází v horské oblasti, kde se orná půda nevyskytuje, neboť pěstování plodin je v tomto
klimatickém regionu vyloučeno, splňuje takové požadavky taková součást zemědělského půdního
fondu, která je v evidenci KN obsažena jako trvalé travní porosty či pastviny. Dalším důvodem
odchýlení se od hranice intravilánu a zastavěného území z předchozí ÚPD je pak skutečnost, že po
provedených komplexních pozemkových úpravách a změně katastrální mapy došlo ke zcela
odlišnému členění území na jednotlivé pozemky. Hranici intravilánu a zastavěného území z předchozí
ÚPD na nové uspořádání pozemků nebylo možno přesně aplikovat, aniž by vznikaly zcela nesmyslné
části pozemků, které by byly do zastavěného území zahrnuty bez jakékoliv vazby na pozemkové
hranice, či by se jednalo o části volné krajiny, které dle platné právní úpravy nelze do zastavěného
území zahrnovat.

f 3) KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY A OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT
Charakteristika a uspořádání krajiny a odůvodnění koncepce jejího řešení
Celé správní území obce Bartošovice v Orlických horách leží v CHKO Orlické hory, podle ZÚR
náleží do oblasti krajinného rázu 11 - Orlicko (podoblasti 11d Rokytnicko, 11e Orlický hřbet a 11f
Divoká Orlice a ke krajinným typům „lesní“ a „lesozemědělská“ krajina.
Geograficky se obec nachází v centru Orlických hor na samé hranici s polským Kladskem
s možností využití hraničního přechodu Bartošovice v Orlických horách (Niemojów). Západní hranici
řešeného území tvoří hranice ČŘ, která je vedena po toku Divoké Orlice.
Geomorfologicky patří ř. ú. do Hercynského systému, dále pak do Hercynského pohoří, do
provincie Česká Vysočina, do Krkonošsko - jesenické subprovincie, do Orlické oblasti, do celku
Orlické hory, podcelku Deštenská hornatina a okrsku Orlický hřbet. Nejvyšší bod obce je nad místní
částí Neratov Anenský vrch v 992 m n. m. a nejnižší místo údolí Divoké Orlice u Zemské brány v 500
m n. m. Z hlediska geologického se většina území obce nachází v oblasti proterozoických hornin
(břidlice, fylity, svory až pararuly). Horní tok Divoké Orlice, kopíruje tektonicky podmíněnou brázdu.
Půdy převažují hlinitopísčité až písčitohlinité. Území obce leží částečně v Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV) Žamberk - Králíky a částečně v CHOPAV Orlické hory. Na Anenském
vrchu se nachází vyhlídkový bod rozhledna Anna (rekonstrukce z roku 2010). Rozhledna je vysoká 17
metrů a poskytuje kruhový výhled na Orlické hory, Kralický Sněžník, Rychnovsko nebo Žamberecko.
Dalšími vyhlídkovými body jsou pak Vysoký Kořen, které leží na cestě z Neratova ke sv. Anně nad
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údolím potoka Hadince, vyhlídková místa
Neratova a vrch Polom.

na západním okraji Neratova a na vrchu jižně centra

Z biogeografického hlediska ř.ú. náleží do kontinentální biogeografické oblasti č. 6, resp. do
bioregionu 1.69 - Orlickohorský. V rámci fytogeografické oblasti oreofytika a fytogeografického obvodu
České oreofytikum ř.ú. zasahuje do fytogeografického okrsku (okresu) 95a - Český hřeben.
Lesnicky ř.ú. spadá do Přírodní lesní oblasti č. 25 - Orlické hory. Geomorfologicky řešené
území přísluší (v rámci Hercynského systému, provincie Česká vysočina, Krkonošsko-jesenické
soustavy, Orlické oblasti, celku Orlické hory a podcelku Deštenská hornatina) k okrsku Orlický hřbet
(kód IVB-2A-a). Z hlediska klimatických podmínek leží řešené území na předělu „mírně teplé oblasti
MT3“ (jižní část) a „chladné oblasti CH6“ (severní část vč. hřebenových partií), dle jiné klasifikace na
předělu chladného (CH) a mírně chladného (MCH) klimatického regionu.
Bohatství rostlinných druhů v oblasti Orlických hor je výsledkem vývoje květeny během
čtvrtohor, kdy oblast představovala jakýsi most mezi krkonošsko - jesenickou subprovincií a
karpatskými oblastmi a po ústupu ledovce se zde ve vhodných podmínkách dodnes dochovaly tzv.
glaciální relikty, například kyhanka sivolistá či bříza trpasličí. Vzácná květena se vyskytuje zejména v
suťových lesích a na strmých svazích údolí a kuest (lilie zlatohlavá), v inverzních polohách v roklích
skalních měst (mléčivec alpský) a další je vázána na louky a mokřady (vstavače). V nejvyšších
polohách obce (tedy okolo 900 m n.m.) se nachází horské smrčiny, pro nižší pásmo bučin je typická
druhová kombinace jedle bělokoré, javoru klenu, buku lesního a jilmu drsného. Současné lesy jsou
převážně druhotného charakteru s převahou smrku a v rozloze obce jsou zastoupeny více jak 65 %.
Tam, kde to svažité terény dovolí a kde nejsou lesní komplexy, je území obce zemědělsky využíváno
spíše extenzivně převážně pasením hovězího dobytka (ÚP podporovaná údržba krajiny), orná půda
zde prakticky neexistuje. Území Bartošovic v Orlických horách je poměrně vodné, což dokazuje
množství vodních toků tekoucích od severu (SZ) převážně k jihu směrem na Polsko - potok Černá
voda od severu směrem na SV, Divoká Orlice od severu k jihu, Bartošovický potok od západu k JV,
Hadinec od západu až SZ k JV a dalších několik bezejmenných (větších či menších) vodních toků
tekoucích od Orlického hřbetu k Divoké Orlici, které se všechny stávají jejím pravostranným přítokem.
Řešené území je poměrně jasně plošně členěno. Je orientováno od jihu k severu a po jeho
západní straně se vyskytují rozsáhlé plochy lesů. Po východní hranici řešeného území se táhne řeka
Divoká Orlice doprovázená silnicí II. třídy jako urbanizační osou obce Bartošovice v Orlických horách.
Sídla se pak od této silnice rozprostírají do krajiny západním směrem v místech, kde to terén
umožňoval (Bartošovice podél Bartošovického potoka, Vrchní Orlice údolím Hadince, Zvonkové údolí,
Neratov v údolí bezejmenné vodoteče). V okolí Bartošovic, Vrchní Orlice a Nové Vsi se nacházejí
zemědělsky obhospodařované pozemky. Historicky bývalo řešené území zemědělsky mnohem více
využíváno, což dokladují mapy císařských otisků stabilního katastru. Značné změny v krajině nastaly
v poválečném období v souvislosti s odsunem Němců, kdy bylo zahájeno masívní zalesňování
hřebenů Orlických hor. Ještě na leteckých mapách z 50. - 60. let minulého století je patrné, že bez
lesů byla celá katastrální území Malé Strany, Podlesí a více než polovina území Neratova.
V řešení ÚP je zohledněna vysoká krajinářská hodnota území, historicky založená struktura
osídlení v regionu, urbanistická struktura jednotlivých sídel i charakter tradiční orlickohorské architektury.
V souladu s ním je v ÚP kladen důraz na minimalizaci terénních úprav a doprovodných staveb
k hlavnímu objektu, nepřípustnost oplocení a dalších rušivých prvků, které jsou v rozporu s polohou
obce v CHKO. Kromě regulace oplocení je prostupnost krajiny v ÚP posílena v souladu s návrhem
cestní sítě dle PSZ KoPÚ. Obnova a doplnění cest má - kromě významu pro dopravní obsluhu území a
rekreační využití - také významný dopad na ochranu zemědělské půdy proti vodní a větrné erozi. ÚP
respektuje stávající cestní síť v krajině, značené turistické trasy, naučnou stezku (přičemž jednu
konkrétně navrhuje) i cyklotrasy vedené krajinou.
Řešené území je turisticky velmi využíváno, je protkáno sítí turistických tras a cyklotras,
s množstvím odpočinkových bodů, přístřešků, kapliček a dalších objektů drobné sakrální architektury
a se zastoupením objektů opevnění z let 1936 - 1939. Řešeným územím je vedena naučná stezka
Opevnění Rokytenska táhnoucí se od pěchotního srubu Hanička po Anenský vrch. Podmínky využití
nezastavěného území jsou nastaveny tak, aby byl umožněn rozvoj rekreačního využívání krajiny za
současné ochrany jeho přírodních hodnot.
Zvláštní důraz je v územním plánu kladen na územní a prostorovou regulaci zastavitelných ploch,
s cílem minimalizovat jejich případný negativní vliv na přírodní hodnoty, krajinný ráz a tradiční panorama
obce. Důraz na regulaci prostorového uspořádání byl pak v celém řešeném území kladen zejména v
případě vizuálně exponovaných okrajových lokalit. ÚP respektuje logické směřování plošného rozvoje
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obce zejména do vlastních Bartošovic a Neratova a v dalších částech obce pouze tam, kde nenastává
střet s přírodními a civilizačními limity či hodnotami.
V rámci koncepce krajiny je neurbanizované území obce rozděleno na následující krajinné
plochy s rozdílným způsobem využití, pro které jsou stanoveny podmínky využití v kap. 6.:


Plochy zemědělské - NZ - plochy s převažující funkcí extenzivního zemědělství (louky, pastviny)
a zastoupením nezemědělských přírodních prvků (rozptýlená a liniová zeleň apod.). Na katastru
obce se tyto plochy vyskytují zejména v návaznosti na souvisleji urbanizované území v okolí
Bartošovic, Vrchní Orlice, jižně Neratova a Nové Vsi;



Plochy lesní - NL - plochy PUPFL, popř. i další menší pozemky s charakterem lesa; tato funkce
je v ř.ú. plošně dominantní, a to díky rozsáhlému lesnímu komplexu na hřbetu Orlických hor,
který lemuje celou západní hranici řešeného území. Další lesy jsou pak zastoupeny jižně od
Bartošovic, doprovázejí tok Divoké Orlice a roztroušeny jsou i v zemědělské krajině;



Plochy přírodní - NP - v nichž je dominantním požadavkem ochrana přírody a krajiny, jsou v ř. ú.
zastoupeny navrženými plošnými prvky ÚSES (LBC a RBC) a přírodně chráněnými územími
(EVL, PP, PR);



Plochy smíšené nezastavěného území - NS - menší (popř. více fragmentované) zemědělské
plochy s extenzivním způsobem hospodaření a významným podílem přírodní složky (krajinná
zeleň, přechodové pásmo do lesních porostů atd.), umožňující nezbytně nutná opatření a zařízení
pro zemědělskou, popř. lesnickou činnost v území s nutností šetrného způsobu obhospodařování;



Plochy smíšené nezastavěného území - sportovní - NSs - přírodní a extenzivně využívané
zemědělské plochy, kde je umožněno pravidelné sezónní využití pro sjezdové (popř. i běžecké)
lyžování vč. dopravních zařízení a nezbytně nutných doprovodných prvků (systémy umělého
zasněžování, bezpečnostní, orientační a informační prvky aj.). Dále se jedná o plochy přírodního
sportoviště u Orlické chaty. Vše při maximální ohleduplnosti k přírodním hodnotám vč. krajinného
rázu; Plochy NSs jsou v ÚP vymezeny ve vazbě na lyžařské vleky v Bartošovicích a v centru
Neratova (navrhovaná obnova dětského vleku);



Plochy smíšené nezastavěného území - vodohospodářské - NSv - jedná se o významně
zamokřené plochy, jejichž charakter a způsob ochrany je odlišný od ploch zařazených ve funkci W;



Plochy vodní a vodohospodářské - W jsou v řešeném území samostatně zastoupeny
(významným) vodním tokem Divoké Orlice, Bartošovickým potokem, Hadineckým potokem,
potokem Černá Voda a dalšími bezejmennými vodotečemi. Do této funkce dále spadají vodní
plochy a umělé vodní nádrže, které jsou v řešeném území zastoupeny minimálně;

Územní plán nenavrhuje žádné plochy změn v krajině, je však vymezena zastavitelná plocha
ZB5 pro vodní nádrž v Bartošovicích, která má sloužit jako zdroj užitkové vody v rámci pastevního
areálu.
Další navrhovaná opatření









šetrné hospodaření na zemědělských pozemcích s jednoznačným upřednostněním extenzivních
forem při dodržování zásad hospodaření a údržby krajiny v CHKO Orlické hory;
respektování vodotečí;
ochranné zatravnění pozemků, popř. jiná krajinářsky citlivá protierozní opatření - především ve
vazbě na zastavěné území;
žádoucí uchování, resp. obnova tradice solitérních stromů v krajině a případné doplnění
mimolesní zeleně (interakčních prvků) dřevinami přirozeného charakteru v souladu s krajinným
rázem a polohou v CHKO; některé krajinářsky významné stromy či jejich seskupení (vč. liniových)
v sídlech i volné krajině jsou vyznačeny v Hlavním výkresu ÚP;
eliminace případného narušení přírodních hodnot vč. krajinného rázu stanovenými základními
regulativy zástavby (v kap. 3 a 6 ÚP);
zvýšení prostupnosti krajiny v souladu s PSZ KoPÚ;
realizace prvků ÚSES a interakčních prvků;
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Ochrana přírody a krajiny
Celé řešené území leží v CHKO Orlické hory (I.-IV. zóna), kategorie zvláště chráněných území
přírody (dle §14 zákona č. 114/92 Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny v platném znění) zde zastupuje
Přírodní rezervace Černý důl, Zemská brána a Neratovké louky (vč. OP), přírodní památka Rašeliniště
pod Předním vrchem. V řešeném území je též zastoupena kategorie památných stromů (§46).
V řešeném území není zastoupena žádná ptačí oblast soustavy NATURA 2000, nachází se zde však
evropsky významná lokalita Zaorlicko (§45a). Obecná ochrana přírody a krajiny se týká i veškerých
významných krajinných prvků ze zákona (§3, odst. 1, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.), kterými jsou
všechny lesy, rašeliniště, mokřady, vodní toky, údolní nivy a rybníky, a prvků územního systému
ekologické stability (§3, odst. 1, písm. a) - viz dále). Kromě nich jsou zvláštními předpisy chráněny i
další hodnoty - OP vodního zdroje stupně I, Ia, IIb (na dvou lokalitách ř.ú.), pozemky určené k plnění
funkcí lesa (PUPFL) - vč. lesů zvláštního určení a lesů ochranných, zemědělské půdy s BPEJ I. a II.
třídy ochrany ZPF aj.
Chráněná krajinná oblast Orlické hory (kód AOPK ČR 64) - rozloha celkem 20000 ha, z toho 19502
ha v Královéhradeckém a 498 ha v Pardubickém kraji; vyhlášena byla výnosem Ministerstvem kultury
ČSR 28.12. 1969 (účinnost od 12. 3. 1970), právně upravena též nařízením Vlády ČSR č. 40/1978 Sb.
ze dne 19. 4. 1978 s účinností od 1. 1. 1979 a zákonem č. 381/2009 Sb. vydaným dne 8. 10. 2009
s účinností od 2. 1. 2010; I. - IV. zóna, do CHKO nespadá část území jihozápadně od vlastních
Bartošovic;
Evropsky významná lokalita CZ 0523267 Zaorlicko je vymezená ve smíšených jasanovo - olšových
lužních lesech a horských sečených loukách a také v toku Divoké Orlice s výskytem vranky obecné v
nadmořské výšce 514 až 710 m n.m. a jedná se o celý horní meandrující tok Divoké Orlice mezi
Trčkovem a Zemskou branou včetně nivy a údolí některých pravostranných přítoků Divoké Orlice.
Přírodní rezervace Černý důl PR 2456 o výměře cca 27 ha se nachází JZ od osady Hadinec v
nadmořské výšce 780 - 884 m n.m. a jedná se asi o 250 let starý bukojedlový pralesovitý porost
s podrostem třtiny chloupkaté, borůvky černé, pstročku dvoulistého, papratky samičí, samorostlíku
klasnatého apod. a asi s 60 druhy obratlovců. Do řešeného území zasahuje pouze okrajově včetně
ochranného pásma této PR.
Přírodní rezervace Neratovské louky PR 1980 o výměře cca 13 ha vymezená dle § 14 zákona o
ochraně přírody a krajiny se v ř. ú. se nachází jižně Neratova při státní hranici s Polskem a důvodem
ochrany jsou podmáčené louky s významnou květenou oměje pestrého, prstnatce listenatého,
kamzičníku rakouského a s přítomností čápa, jestřába, čolka, žab, zmije obecné, užovky obojkové a
střevle potoční.
Přírodní rezervace Zemská brána PR 1040 o výměře cca 88 ha se v ř. ú. se nachází na JV okraji ř.
ú. a kromě Bartošovic v Orlických horách zasahuje ještě do území sousedního Klášterce nad Orlicí.
Rezervace se nachází v na toku Divoké Orlice na území od hranic s Polskem v nadmořské výšce 570
až 650 m n.m. Předmětem ochrany je především balvanité řečiště Divoké Orlice, která v těchto
místech prorazila hřeben Orlických hor a vytvořila hluboce zařízlé údolí nazvané Zemská brána. Na
strmých svazích říčního údolí se zde nacházejí zajímavé a horolezecky využívané skalní útvary.
Přírodní památka Rašeliniště pod Předním vrchem PP 858 je bezlesá rašelinná enkláva o rozloze
3 ha v 640 m n.m. v souvislém lesním porostu s výskytem rosnatky okrouhlolisté, suchopýru
úzkolistého, a prstnatce májového a s několika jezírky. PP leží v jižní části ř. ú. při silnici z Bartošovic
do Kunvaldu.
Dále se v ř. ú. nachází pět památných stromů chráněných dle § 46 zákona o ochraně
přírody a krajiny, jde konkrétně o 24 m vysoký javor klen v Neratově ve stráni u rekreační chalupy (kód
101425) včetně jeho 15 m OP, 20 m vysokou lípu v Bartošovicích za kostelem u vjezdu do farského
dvora u hospodářské budovy včetně jejího 15 m OP (kód 101426), 22 m vysokou lípu srdčitou v Malé
Straně na okraji průseku v lesním porostu u zbořeniště pod el. vedením západně od silnice II/311
včetně jejího 15 m OP (kód 101427), o skupinu tří modřínů opadavých u sochy sv. Františka
Xaverského v Neratově na okraji lesa u silnice do Podlesí včetně OP 9 m u modřínu č. 1 a 3 a OP 7 m
u modřínu č. 2 (kód 101405) a o 24 m vysoký javor klen v horní části Neratova na kraji zbořeniště
poblíž rekreační chalupy včetně jeho 12 m OP (kód 101408).
V řešeném území jsou dále evidovány lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů, plošně a bodově jsou zaznamenány v Koordinačním výkresu, lokality byly rovněž
zohledněny při řešení urbanistické koncepce a koncepce řešení krajiny.
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Územním plánem jsou dále navrhovány k adekvátní ochraně tyto hodnoty přírodního a přírodněcivilizačního charakteru (popř. je podporována stávající ochrana nad rámec obecných právních předpisů
a správních rozhodnutí - např. upřesnění míst výskytu chráněných druhů organismů apod.):


systém ekologické stability nadregionáního (včetně ochranné zóny), regionálního a lokálního
významu a interakční prvky;



migračně významné území;



plochy vymezené v územním plánu jako Plochy přírodní - NP a Plochy smíšené
nezastavěného území - NS;
významné prvky sídelní zeleně (parková zeleň na veřejných prostranstvích, uliční stromořadí, aleje
podél silnic a vodních toků, významná solitérní zeleň, zeleň přírodního charakteru uvnitř sídel);
vodní zdroje (prameny, studánky) - ležící mimo vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů;
prameniště a rašeliniště - dle mapování biotopů AOPK ČR;
urbanistická a krajinářská funkce vodních toků (kromě hydrologické a eko-biologické funkce);
celkový krajinný ráz, včetně ochrany měřítka tradičního horizontu, krajinných dominant, os
důležitých výhledů a průhledů do krajiny - v ÚP vyznačeny „místa významného rozhledu“);















prostupnost krajiny, stávající cestní síť v krajině;
značené turistické trasy - žlutá turistická trasa (trasa Neratov - Mezivrší), modrá turistická
trasa (trasa Neratov - přístřešek u Haničky) a i červená turistická trasa - hřebenová
(rozhledna Anna - Mezivrší) - Jiráskova cesta, zelená turistická trasa procházející vlastními
Bartošovicemi;
naučná stezka Opevnění Rokytnicka (na ř.ú. od Anenského vrchu jižně na hranici
s Rokytnicí);
značené cyklotrasy: regionální č. 22 (Adršpašské skály - Police nad Metují - Hronov - Náchod
– Bartošovice v Orlických horách – České Petrovice) v trase silnice II/311 vedoucí při
východní státní hranici s Polskem, místní cyklotrasy č 4071, 4074 a 4075;
objekty hájoven a lesoven (coby specifické sídelní lokality);
prvky meliorační soustavy (investice do půdy);

Územní systém ekologické stability
Podle § 4 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, vymezení systému ekologické stability
zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části
krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na
kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.
Při řešení ÚSES vychází ÚP z podrobnější dokumentace, kterou je Plán územního systému
ekologické stability Chráněné krajinné oblasti Orlické hory - Koncepční vymezení ÚSES (AGERIS
s.r.o., listopad 2012). V souvislosti s vymezením prvků ÚSES stanovuje ZÚR úkoly pro územní
plánování, které se týkají zejména způsobu vymezování těchto prvků. Úkoly jsou ÚP plně
respektovány, v ÚP byly zapracovány prvky nadregionálního a regionálního charakteru v parametrech
vymezených ve výše uvedeném dokumentu. Označení prvků v ÚP důsledně vychází z této
dokumentace a to z důvodu, že plán ÚSES byl zpracován pro území více obcí a snahou je zachování
kontinuity číslování v rámci jednotlivých ÚP.
Na hranicích řešeného území jsou prvky koordinovány s navazujícími ÚPD. Prvky
(nad)regionálního ÚSES byly převzaty ze ZÚR, upřesněny a rovněž na hranicích ř. ú. koordinovány.
Biocentra jsou v ÚP vymezena jako Plochy přírodní - NP. LBK jsou vymezeny jako prvky
překryvné v rámci jiných funkčních ploch, i u těchto prvků je však nutno využití směřovat k vyšší
přírodní kvalitě a zabránit jejich oplocování či zastavování.
a/ nadregionální úroveň:
-

nadregionální biokoridor NRBK K 80 H (horská osa) - biokoridor nadregionálního významu
je veden hřebenovými partiemi Orlických hor v řešeném území od Černé Vody v Orlickém
Záhoří přes Komáří Vrch až po Hadinec;
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-

nadregionální biokoridor NRBK K 80 MB (mezofilně-bučinná osa) - biokoridor nadregionálního
významu v ř. ú. Vedený jihozápadním a jižním okrajem k.ú. Bartošovice v Orlických horách;

-

nadregionální biokoridor NRBK K 81 VN (vodní, nivní osa) - biokoridor nadregionálního
významu je veden podél toku Divoké Orlice, resp. státní hranice s Polskem;

b/ regionální úroveň:
-

regionální biocentrum RBC 377 Zemská brána - menší část plně funkčního regionálního
biocentra na hranici se sousední polskou Lesicou, které je vymezeno na toku Divoké Orlice a
sousedních břehových porostech;

-

regionální biocentrum RBC 499 Komáří vrch - plně funkční lesní regionální biocentrum se
nachází v jihovýchodním zakončení Kunštátského hřbetu v původní horské bučině na hranici
se sousední Černou Vodou (Orlické Záhoří) a Říčkami v Orlických horách. Komáří Vrch je i
přírodní rezervace vymezená ale mimo ř. ú.;

-

regionální biocentrum RBC 500 Neratovské - plně funkční regionální biocentrum se nachází
na odlesněné části jižně od Neratova v místě podmáčených luk s významnou květenou
(přírodní rezervace Neratovské louky) a v lesním komplexu západně o PR;

-

regionální biocentrum RBC 1628 Hadinec - větší část plně funkčního lesního regionálního
biocentra tvořeného bukojedlovým pralesovitým porostem se nachází nad zaniklou osadou
Hadinec, menší část RBC zasahuje do sousední Rokytnice v Orlických horách;

-

regionální biocentrum RBC 1629 Zadní vrch - plně funkční lesní regionální biocentrum je
tvořené bukovou smrčinou pod Zadním vrchem, které je vymezeno západně od Bartošovic na
hranici s Rokytnicí;

-

regionální biocentrum RBC H 018 Vrchní Orlice - plně funkční regionální biocentrum je
tvořené částí potoka Hadince a jeho břehovými porosty v místě jeho napojení na Divokou
Orlici vpravo od silnice II/310 ve směru na Neratov (částečně se kryje s na územím EVL);

-

regionální biokoridor RBK H 070 - lesní regionální biokoridor tvořený bukovou smrčinou
spojuje RBC 1628 Hadinec s RBC 500 Neratovské;

c/ lokální úroveň:
-

11 lokálních biocenter vložených na NRBK K 81 VN: LBC K 81 VN U Nové Vsi , LBC K 81 VN
Ústí zvonkového údolí, LBC K 81 VN Nad Podlesím, LBC K 81 VN Podlesí, LBC K 81 VN U
Neratova, LBC K 81 VN Malá Strana, LBC K 81 VN Vrchní Orlice, LBC K 81 VN Nad
Bartošovicemi, LBC K 81 VN Bartošovice, LBC K 81 Malé Ostrovy, LBC K 81 VN Ostrov;

-

3 lokální biocentra vložená na NRBK K 80 H: LBC K 80 H U střelecké boudy, LBC K 80 H U
Anenského vrchu a LBC K 80 H Pod Anenským vrchem;

-

4 lokální biocentra vložená na NRBK K 80 MB: LBC K 80 MB Rašeliniště pod Předním
vrchem, LBC K 80 MB U Pískové linie, LBC K 80 MB V Rejdech, LBC K 80 MB
Rašeliniště U Plškovy aleje;

-

1 lokální biocentrum vložené na RBK H 070 LBC RBK 070U Peregrina;

-

lokální biokoridor LBK K41 Černá Voda na hranici s obcí Orlické Záhoří;

-

lokální biokoridor LBK 14-15 s lokálním biocentrem LBC 14 U Hamplovy cesty u Nové Vsi;

-

lokální biokoridor LBK 16-31 procházející Zvonkovým údolím s lokálním biocentrem LBC 14
Zvonkové údolí;

-

lokální biokoridor LBK 32-37 procházející Neratovem s lokálním biocentrem LBC 32 Na
Polomu;

-

lokální biokoridor LBK K 53 Anenský potok, který je veden z LBC K 80 H U Anenského vrchu
a lokální biokoridor LBK K 58 vedený z LBC K 80 H U Střelecké boudy západním směrem do
území Rokytnice v Orlických horách;

-

lokální biokoridor LBK K 59 Hadinec, LBK K 61 Hadinec, LBK K 62 Hadinec vedený podél
potoka Hadinec s lokálním biocentrem LBC 33 Nad Vrchní Orlicí;
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-

lokální biokoridor LBK K 36 Bartošovický potok, LBK K 29-36 Bartošovický potok, LBK K
35 Bartošovický potok vedený Bartošovicemi s lokálními biocentry LBC 36 U Svaté Anny a
LBC 35 Pod sjezdovkou;

-

lokální biokoridor LBK K 67 na jižním okraji k.ú. Bartošovice v Orlických horách LBC 32
Prameniště Černého potoka;

Převážná většina prvků ÚSES na ř. ú. je funkční či částečně funkční, neboť se jedná o
koridory nebo polygony v lesních komplexech, na zamokřených loukách, na trvalých travních
porostech nebo na tocích s okolními břehovými porosty, zpravidla zahrnující nejcennější přírodní
lokality.
KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY

Celkem
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-
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%
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Výpočet koeficientu ekologické stability (KES):

KES

=

lesní půda + vodní plochy + trvalé travní porosty (dříve louky a pastviny) + sady + zahrady
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zastavěné a zpevněné plochy + orná půda

Pozn.: Vyšší hodnoty KES dávají příznivější územně - technické předpoklady pro ekologickou stabilitu a
představují menší materiální i organizační nároky na vytvoření ekologické stability.
Hodnocení indikátoru koeficientu ekologické stability (vzhledem k ČR):
KES pod 0,4
- území nestabilní - neudržitelné
KES 0,4 - 0,89 - území málo stabilní - neudržitelné
KES 0,9 - 2,99 - území mírně stabilní
KES 3,0 - 6,2
- území stabilní
KES nad 6,2
- území relativně přírodní
Dle hodnoty KES lze hodnocená území zařadit ke krajinnému typu:
krajina plně antropogenizovaná
krajina harmonická
krajina relativně přírodní

do 0,9
0,9 - 2,9
nad 2,9

Dle ÚAP hodnota KES pro Bartošovice v Orlických činí 27,6, což víceméně odpovídá
dosaženému výpočtu. Výsledek KES je však velmi orientační hodnotou, nevyjadřuje strukturu,
reprezentativnost, kvalitu ani funkčnost jednotlivých započtených segmentů.

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Viz kap. h.1) a h2) Odůvodnění ÚP.
Vodní toky a plochy
V řešeném území se nachází několik vodotečí, z nichž nejvýznamnější je Divoká Orlice, jejíž
tok při východní hranici ř. ú. tvoří i státní hranici s Polskem. Divoká Orlice jako významný vodní tok
pramení v rašeliništích Topieliska a Czarneho Bagna v Polsku pod Bystřickými horami jižně od
polských lázní Duszniki Zdrój. Na území ČR vstupuje severně od Trčkova a na území Bartošovic
v Orlických horách za Černou Vodou (Orlické Záhoří) v nadmořské výšce 710 m n.m. V ř. ú. přijímá
zprava několik bezejmenných potoků a dále pak potok Hadinec (protékající Vrchní Orlicí) a
Bartošovický potok.
Potok Hadinec je pojmenován podle stejnojmenné osady, kterou prochází v údolí od SZ
směrem na JV na jihovýchodním svahu Anenského vrchu. Potok poté pokračuje dále dolů po
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sníženém hřbetu Orlických hor směrem na osadu Vrchní Orlice, aby se pod starou celnicí ve Vrchní
Orlici stal pravostranným přítokem Divoké Orlice.
Bartošovický potok je pravostranným přítokem Divoké Orlice. Pramení nad Panským polem
v Rokytnici v Orlických horách. Protéká zastavěným územím Bartošovic, kde napájí rybník a ve
východní části obce pod hraničním přechodem Bartošovice v O.h. - Niemojów se napojuje na Divokou
Orlici.
Potok Černá Voda (pramenící na severovýchodních svazích mezi Kunštátskou kaplí a
Komářím vrchem) teče od pramene severovýchodním směrem na Černou Vodu a po zdolání
svahových partií hřebene Orlických hor se zhruba po 3,5 km vlévá zprava do Divoké Orlice - potok
zasahuje jedním svým malým obloukem pod silnicí II/311 do severní části ř. ú.
V ř. ú. se dále nachází několik bezejmenných potoků a potůčků, které prakticky všechny
natékají po sníženém hřbetu Orlických hor pravostranně do Divoké Orlice.
Na vodní plochy je řešené území chudé. Jmenovat lze pouze rybník, resp. požární nádrž
v západní části Bartošovice a umělou vodní nádrž pod mostem v centru Bartošovic. Další vodní nádrž
JV od centra slouží pro zasněžování lyžařského areálu. V krajině, zejména v lesních komplexech se
pak nacházejí malé vodní plochy, které nemají vymezeny vlastní pozemky v evidenci KN.
Povodí
Předmětné území spadá v rámci úmoří Severního moře do hlavního evropského povodí Labe
(č. h. p. 1 - 01 - 01 - 001), resp. do základního povodí řeky s názvem Orlice (č. h. p. 1 - 02 - 03 - 001) pod tímto názvem Divoká Orlice (č. h. p. 1 - 02 - 01 - 001) u Albrechtic nad Orlicí po soutoku s Tichou
Orlicí (č. h. p. 1 - 02 - 02 - 001) pokračuje dále. Divoká Orlice přijímá kromě Hadince a Bartošovického
potoka po svém toku v ř. ú. dalších několik bezejmenných potoků a potůčků, stejně tak i Hadinec ( č.
h. p. 1 - 02 - 350 - 000 - 100) a Bartošovický potok (č. h. p. 1 - 02 - 01 - 007). Potok Černá Voda (č.
h. p. 1 - 02 - 310 - 000 - 100) zasahuje do ř. ú. pouze okrajově.
Správa toků
Správcem Divoké Orlice je Povodí Labe, s.p.,Hadinec, Bartošovický potok a další bezejmenné
potoky zase spravují Lesy ČR, s.p. a odvodňovací zařízení má ve správě Státní pozemkový úřad.
Obecně dle § 49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
v platném znění, Oprávnění při správě vodních toků, odstavec 2, je nutné ponechat volný manipulační
pruh u vodních toků v šířce alespoň do 8 m u významného vodního toku (Divoká Orlice) a do 6 m od
břehové čáry ostatních vodních toků (platí i pro ostatní drobné vodní toky a hlavní odvodňovací
zařízení). Pokud dochází k realizaci výsadby podél vodotečí, je nutno ponechat volný pás pro údržbu
alespoň po jedné stravě vodoteče. Rovněž je nutno ponechat nezastavitelný pruh (bez výsadeb) podél
odvodňovacích zařízení.
Záplavové území, protipovodňová ochrana a návrhy opatření na tocích
Na Divoké Orlici a i na ostatních tocích v ř. ú. není stanovena aktivní záplavová zóna ani
záplavové území. Divoká Orlice je sice významný vodní tok, nicméně vstupuje do ř. ú. zhruba na
svém osmém kilometru toku a nemá ještě takový průřez profilu, který by způsobil záplavy - to se
ovšem netýká vybřežování mimo koryto toku v případě velké vody, k čemuž je terén v okolí Divoké
Orlice přizpůsoben.
Ve vlastních Bartošovicích bylo realizováno protipovodňové opatření na Bartošovickém
potoce, které bylo obsaženo i v ZÚR. Z důvodu jeho realizace došlo Aktualizací č. 1 ZÚR k jeho
vypuštění ze ZÚR.
Za účelem zdržení vody v krajině budou na problematických pozemcích uplatňovány
následující zásady: vhodná organizace půdního fondu, šetrné způsoby obhospodařování apod.
Řešení ÚP umožňuje realizaci protipovodňových opatření prakticky ve všech plochách s rozdílným
způsobem využití - v zastavěném i nezastavěném území a v zastavitelných plochách.
Obecně při eventuálních návrzích úprav toků a zařízení na nich je třeba (po konzultaci se
správcem toku) přiměřeně respektovat jak stávající břehové porosty, tak i charakter koryt vodotečí
jako krajinotvorný prvek. Kromě vodohospodářsko - retenční a protierozní funkce mají tato opatření za
cíl i posílení biodiverzity, ekologické stability a zvýšení esteticko - rekreačního potenciálu v řešeném
území (viz kap. 5.1). Při úpravách toků a zařízení na nich je třeba (po dohodě se správci toků)
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přiměřeně respektovat jak stávající břehové porosty, tak i charakter koryt vodotečí jako krajinotvorný
prvek. Při zástavbě území je nutno dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území
byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových
poměrů.
Ochranná pásma vodních zdrojů, CHOPAV, zranitelná oblast
Z hlediska podzemních vod je území zařazeno do hydrogeologického rajónu 642
Krystalinikum Orlických hor. K složitě zvrásněnému jádru klenby patří krystalinické horniny hlavně ruly a svory mlynowiecko - stróňské skupiny, do nichž vnikly jako intruze granitické
horniny přeměněné v sněžnické ortoruly a v jejich blízkosti různé smíšené typy (gieraltowské
magmatity aj.) Stáří těchto hornin a patrně i starších deformací a metamorfních pochodů je prevariské.
Oběh podzemní vody je vázán výhradně na trhliny, které jsou velmi hojné, ale často bývají sepnuté
nebo zatěsněné produkty zvětrání. K nejživějšímu oběhu podzemní vody dochází zejména
v poruchových pásmech delšího a hlubšího dosahu a jejich křížení. V místech, kde zvodnělá
poruchová zóna dosahuje k povrchu terénu, může docházet k přirozenému přetoku vody formou
skrytých nebo rozptýlených pramenních vývěrů. Infiltrující srážková voda prostupuje kvartérním
pokryvem do mělkého rozrušeného pásma skalních hornin a jím protéká konformně s terénem
k místní erozivní bázi. K odvodnění kolektorů může docházet rovněž přímo do povrchových toků,
případně do kvartérních sedimentů (svahových nebo fluviálních), které jsou v místech rozsáhlejšího
výskytu rovněž příznivé pro vznik lokálních zvodní.
Celé ř. ú. se nachází v Chráněné oblasti přírodní akumulace vod - (CHOPAV) Orlické hory
v CHOPAV Žamberk - Králíky. Hranice mezi oběma oblastmi prochází jihovýchodním okrajem
řešeného území. Jedná se tedy o oblast se značným zatížením omezeními pro zemědělskou výrobu,
o území, kde by měly převládnout aktivity vedoucí k podpoře ekologické a vodohospodářské funkce
krajiny, kdy současný vývoj s výrazným útlumem zemědělské činnosti je s těmito trendy v souladu.
V řešeném území jsou vymezena OP vodního zdroje I., 2a. a 2b stupně:
- ochranné pásmo vodního zdroje 1 a 2a stupně vodního zdroje napájejícího vodovod
v Bartošovicích;
- ochranné pásmo 2b stupně podzemního zdroje Bartošovice v Orlických horách prameniště SO-01 (OkÚ Rychnov nad Kněžnou - ŽP 828/94-231/2) zasahuje do
řešeného území z obce Rokytnice v O. h. zasazuje do okraje ř.ú. západně od Vrchní
Orlice;
- ochranné pásmo 2b stupně zasazuje do okraje ř.ú. západně od Neratova a do jižního
okraje řešeného území;
Řešené území není vymezeno jako tzv. zranitelná oblast - dle nařízení vlády č. 235/2016 Sb.

f 4) OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT
Kulturní památky
V ÚP jsou respektovány a v grafické části Odůvodnění ÚP (Koordinační výkres) vyznačeny
následující nemovité kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České
republiky:
 kostel sv. Máří Magdalény v Bartošovicích - barokní stavba včetně vstupní brány se zvonicí,
ohradní zdi s brankami a hřbitovem v centru obce. Kolem roku 1673 přestavěn na zděný., č. rejstříku
ÚSKP 21099/6 - 2214, památkou od r. 1958;
 socha sv. Jana Nepomuckého - u mostu v Bartošovicích, č. rejstříku ÚSKP 32864/6 - 2215,
památkou od r. 1958;
 sousoší Kalvárie - u vstupu na hřbitov v Bartošovicích, č. rejstříku ÚSKP 49710/6 - 6086, památkou
od r. 1999;
 kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově - při silnici II/311, č. rejstříku ÚSKP 10470/6 - 5561,
památkou od r. 1992;
 fara pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, č. rejstříku ÚSKP 10506/6-5561;
památkou od r. 1992;
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 kostel sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici - č. rejstříku ÚSKP 104742, památkou od r. 2002;
Památky místního významu a další kulturně - historické hodnoty
V řešeném území se nacházejí některé objekty památkové a kulturní hodnoty, které nejsou
zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Tvoří však nedílnou součást zdejšího
hmotného kulturně-historického dědictví a některé z nich plní i funkci pozitivních lokálních stavebních
dominant. V ÚP jsou, ve snaze podpořit jejich faktické plnohodnotné uchování, příp. i vyšší stupeň
památkové ochrany, respektovány a v grafické části vyznačeny tyto objekty:
k.ú. Bartošovice v Orlických horách





















barokní most přes Divokou Orlici Zemská Brána;
socha Sv. Jana Nepomuckého u hraničního přechodu s Polskem na východním okraji
Bartošovic;
socha Sv. Jana Nepomuckého mezi č.p.8 a č.e.2 na východním okraji Bartošovic;
boží muka u č.p. 106 jihovýchodně od centra Bartošovic;
litinový kříž na kamenném podstavci u č.p. 58;
litinový kříž na kamenném podstavci naproti č.e. 1 při silnici z Bartošovic k Zemské Bráně;
socha Panny Marie u č.p. 62, resp. pouze sokl sochy;
kaplička u č.p. 64;
socha Kalvárie východně od č.p. 61;
kamenný kříž na podstavci při silnici II. třídy na západním okraji Bartošovic;
litinový kříž na kamenném podstavci u č.e. 51;
litinový kříž na kamenném podstavci při silnici II. třídy na východním okraji Bartošovic;
boží muka v centru Bartošovic;
socha, resp. pískovcový podstavec před č.p.51;
litinový kříž na kamenném podstavci před č.p.47;
socha Panny Marie s Ježíškem (Assumpta) na kamenném podstavci u lyžařského areálu;
kamenný kříž na kamenném podstavci u silnice II. třídy na východním okraji ZÚ;
litinový kříž na kamenném podstavci před č.p.15;
kaplička u lesa na zelené turistické trase západně od zastavěného území Bartošovic (resp. její
zbytky);
kamenný kříž na podstavci při silnici z Bartošovic k Zemské Bráně u Divoké Orlice;

k.ú. Malá Strana v Orlických horách




litinový kříž na kamenném podstavci při silnici II. třídy do Neratova v jižní části k.ú.;
kamenný kříž na odstavci při silnici II. třídy do Neratova v severní části k.ú.;
kaplička sv. Huberta v lokalitě Vysoký Kořen;

k.ú. Vrchní Orlice













kostel Sv. Jana Nepomuckého s ohradní zdí a márnicí;
pomník příslušníka stráže J. Navrátila zabitého v roce 1938 ve Vrchní Orlici;
křížek v blízkosti pomníku;
kamenný kříž s Kristem před kostelem Sv. Jana Nepomuckého;
pomník obětem I. světové války u kostela;
kaplička u č.e. 84;
socha Sv. Jana Nepomuckého při cestě k Hadinci;
kaplička při cestě k Hadinci;
litinový kříž na podstavci v blízkosti kapličky;
kamenný kříž na podstavci s kamennou zídkou vedle č.e. 85;
kaple svaté Anny z roku 1937 na Anenském vrchu na západní hranici řešeného území;
socha sv. Jana Nepomuckého v lokalitě Vysoký Kořen;
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k.ú. Neratov v Orlických horách








sloup se sousoším Piety západně od centra Neratova;
socha Kalvárie a zídkou západně od centra Neratova;
socha Panny Marie západně od centra Neratova;
socha Sv. Pavla a Petra na kopci nad Neratovem;
Boží muka s reliéfem Nejsvětější Trojice západně od centra Neratova;
kamenný kříž jižně od centra Neratova;
železný křížek na kamenném podstavci na rozcestí v rozptýlené zástavbě na západním okraji
Neratova;
 sloup s ikonou u č.e. 101 na západním okraji Neratova;
 socha kalvárie v lokalitě U Třech lip;
 socha sv. Jana Nepomuckého v Horním Neratově;
 Boží muka v Horním Neratově;
 kaplička v lokalitě Horního Neratova v lese u cesty k Anenskému vrchu;
 socha Kalvárie v Horním Neratově k Anenskému vrchu;
 pomník padlým v areálu kostela
 náhrobek A. Ruckerové a další náhrobky na hřbitově;
 socha sv. Františka xaverského při silnici II. třídy severně od centra Neratova;
 Mariánský sloup ve Vrchním Neratově;
k.ú. Podlesí v Orlických horách
 sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) ve svahu nad silnicí Neratov - Kunštát;
 litinový kříž na podstavci u cesty ze silnice Neratov - Kunštát na Kuní vrch;
 pomník obětem I. světové války při silnice II. třídy;
k.ú. Nová Ves v Orlických horách




kamenný kříž - Kalvárie u silnice II. třídy v sousedství hasičské zbrojnice;
kaple sv. Anny u silnice II. třídy v jižní části Nové Vsi;
litinový kříž na kamenném podstavci se sochami světců u silnice II. třídy v centru Nové Vsi;

-

prvky pohraničního opevnění z období před II. světovou válkou vyskytující se v celém
řešeném území;
poutní místo Anenský vrch a poutní místo Neratov;
v ÚP je vyznačeno místo pro realizaci božích muk na kótě 766 m n. m. nad Bartošovicemi;

-

Specifickou plošnou historickou hodnotu mají též tyto vlastnosti řešeného území:
-

dochovaná sídlení struktura obce vyznačující se existencí několika kompaktních sídel, z nichž
za jádrové lze označit vlastní Bartošovice, a rozptýlenou zástavbou v krajině;

-

dochovaná urbanistická struktura obce jako celku i jednotlivých sídelních částí (včetně
odloučených lokalit), s nutností respektovat zejména historicky založené urbanizační osy
a historicky založená jádra osídlení (vč. souvisejících veřejných prostranství a nezastavěných
pozemků). Za významné je nutno považovat zejména jádrové části Bartošovic a Neratova,
které je nutno chránit před dalším zahušťováním (v Hlavním výkresu je toto území vymezeno
jako „zachovalá urbanistická kompozice“);
charakter tradiční orlickohorské architektury - jedná se o chalupy i hospodářské usedlosti,
které svým umístěním zcela přirozeně sledují terén, mají výrazně obdélníkový půdorys,
o
symetrické zastřešení sedlovou střechou o sklonu 45 ; jako nedílnou a charakteristickou
součást zástavby tvořené tradiční orlickohorskou architekturou je nutno chápat řešení
navazujících pozemků, které tradičně nebyly oploceny a byly udržovány jako horské louky, bez
významnějších doplňkových objektů (mimo stavby související s hospodářstvím - chlévy,
stodoly apod.);

-
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Archeologické památky
Charakteristika území
Správní území Bartošovic v Orlických horách se skládá celkem ze šesti katastrů. Mimo vlastní
Bartošovice je tvoří i katastry vsí Malé Strany v Orlických horách, Neratova v Orlických horách, Nové
Vsi v Orlických horách, Podlesí v Orlických horách a Vrchní Orlice. Na základě kombinace
historických zpráv a hmotných nálezů se dnes zdá, že k jeho trvalému osídlení došlo až v průběhu
sklářské a částečně i dřevařské kolonizace na počátku novověku. Hypotézu o vrcholně středověkém
osídlení se dosud nepodařilo potvrdit.
Tomuto pojetí dějinného vývoje oblasti ale poněkud oponují nálezy z levobřežní polské strany
Divoké Orlice, kde je přítomnost člověka prokázána kolekcemi kamenných nástrojů již na úrovni doby
kamenné. Průchodnost terénu se nezmenšila ani v pozdější době, jak o tom svědčí bronzový poklad
nalezený již v 19. století u blízké Lesice. Trvalejší formu středověkého osídlení zase potvrzují ruiny
dvou polských příhraničních hrádků.
Orlické pravobřeží, které je porostlé z větší části lesy nebylo dosud podrobeno tak intenzivní
plošné prospekci jako se tomu stalo v Polsku. To může být také hlavním důvodem současné situace.
Z důvodů výše řečeného nelze z pohledu památkové péče nahlížet na správní území Bartošovic
tak jednoznačně. Mimo intravilánu obcí, na něž je nutné především na základě písemných zpráv
plošně nahlížet jako na „území s archeologickými nálezy II. kategorie“ (ÚAN), ve smyslu § 22
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a na základě metodiky zpracované
v rámci výzkumného úkolu „Státní archeologický seznam ČR“ (č. KZ97PO2OPP001 zadaného
Ministerstvem kultury ČR - viz Bečvář, L. - Cejpová, M. - Ernée, M. - Knechtová, A. - Krušinová, L. Sklenářová, Z. - Vachůt, P. - Volfík, P. 2003: Státní archeologický seznam České republiky. Praha) je
zbylé území dosud neprozkoumané. Horské klimatické podmínky a vyšší makroskopické příměsi
v půdě zároveň snižují pravděpodobnost dochování movitých nálezů. Značná část správního území
obce je proto z pohledu archeologické památkové péče negativní. Naopak území s archeologickými
nálezy pak splňují podmínky pro to, aby mohla být považována za území s výskytem
archeologického dědictví ve smyslu Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy
(revidované) vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. m.
Z důvodů výše uvedených je nutné vyhodnotit správní území obce Bartošovice v Orlických
horách jako „území s archeologickými nálezy“ (ÚAN), ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, v platném znění. Za „území s archeologickými nálezy“ lze přitom považovat
prostor, kde již byly jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy identifikovány a rovněž
tak prostor, kde je možné vzhledem k přírodním podmínkám či dosavadnímu historickému vývoji tyto
nálezy s vysokou pravděpodobností očekávat.
Území s archeologickými nálezy také splňují podmínky pro to, aby mohla být považována za
území s výskytem archeologického dědictví ve smyslu Úmluvy o ochraně archeologického dědictví
Evropy (revidované) vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. m.
Na základě dosud známých výsledků prospekce a s přihlédnutím k starším nálezům je v rámci
řešeného území možné vyčlenit tři základní územní soubory:
a) území s prokazatelným výskytem movitých a nemovitých prvků archeologického dědictví,
které jsou presentovaných archeologickými situacemi nebo samostatnými movitými
nálezy. Toto území lze považovat za „území s archeologickými nálezy“, ve smyslu § 22 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Do tohoto souboru jsou
zahrnuta všechna archeologická naleziště, případně samostatné movité nálezy, které je možné
v terénu spolehlivě lokalizovat.
Veškeré výkopové aktivity stavebního i nestavebního charakteru směřované do těchto území je
třeba již ve fázi záměru oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., a buď s ním, nebo
s územně příslušnou odbornou archeologickou organizací je nutné konzultovat podobu tohoto
záměru a jeho potencionální dopad na zde se nacházející nemovité a movité prvky
archeologického dědictví;
b) území s možným výskytem movitých a nemovitých prvků archeologického dědictví
presentovaných archeologickými situacemi, případně samostatnými movitými nálezy. Toto
území je rovněž „územím s archeologickými nálezy“, neboť zde existuje reálný předpoklad výskytu
archeologického dědictví. Důvod, proč tato území nejsou zahrnuta do prvního souboru, je dvojí:
buď jde o archeologické dědictví, které není možné zcela geograficky vymezit (typickým případem
jsou některé pouze rámcově lokalizované zaniklé středověké či novověké vsi), nebo jde o území,
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jehož sídelní starobylost byla prokázána jiným způsobem a jenom pouhou shodou okolností zde
ještě nebyly žádné prvky archeologického dědictví evidovány (typickým příkladem jsou historické
intravilány obcí, např. v rozsahu I. vojenského mapování z let 1764-68).
S ohledem na fakt, že jde o „území s archeologickými nálezy“, platí zde stejná zákonná povinnost
oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., a stejně tak je třeba doporučit
konzultaci o podobě tohoto záměru.
c) území s archeologickými nálezy, která jsou součástí památkově chráněných území, tj.
areálů kulturních památek, památkových rezervací a zón a jejich ochranných pásem (seznam
kulturních památek a památkově chráněných území viz webové stránky NPÚ: http://www.npu.cz a
zde sekce „Monumnet“). V případě těchto ÚAN je realizace záměru podmíněna správním
rozhodnutím (závazným stanoviskem) místně příslušného orgánu státní památkové péče, které je
vydáváno na základě žádosti vlastníka nemovitosti, případně jeho správce či uživatele dle § 14
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Oznamovací
povinnost vůči Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., není postupem dle § 14
cit. památkového zákona dotčena a nadále trvá.
Naprostá většina památkově chráněných území se vyznačuje extrémní četností a složitostí
archeologických situací. Konzultaci o způsobu minimalizace střetu připravovaného záměru (projektu)
s požadavky na ochranu a záchranu archeologického dědictví je proto třeba směřovat již do fáze
zpracování studie proveditelnosti - jakékoliv prodlení totiž velmi výrazným způsobem zvyšuje riziko
pozdějších časových a finančních ztrát.
S ohledem na stav poznání řešeného územního celku je třeba zdůraznit, že zpracovaný
přehled území s prokázaným či odůvodněně předpokládaným archeologickým dědictvím není ani tak
odrazem skutečného rozložení antropogenních aktivit, jako spíše prozatímní archeologické
činnosti v regionu a s jako takovým je s ním nutno pracovat.
Vliv staveb, stavebních úprav, udržovacích prací a terénních úprav na archeologické dědictví
Každá stavební či jiná obdobná činnost, která buď jakkoliv pozměňuje stávající vnější úroveň
terénu (tj. mimo objekty) nebo je obdobným způsobem realizována uvnitř objektů (např. ve sklepích,
ale i v zásypech podlah či kleneb), je spojena s faktickou likvidací archeologických terénních situací
v místě zásahu, což ve svém dopadu znamená též likvidaci vzájemných vztahů mezi těmito terénními
situacemi a zde se nacházejícími archeologickými nálezy movité povahy.
Jakkoliv je v odůvodněných případech možné realizaci těchto činností akceptovat, bude třeba
zajistit odpovídající dokumentaci všech odkrytých archeologických situací a záchranu movitých
archeologických nálezů, a to prostřednictví záchranného archeologického výzkumu.
Požadavky na ochranu archeologického dědictví v posuzovaném území:
1. vzhledem k prokázané přítomnosti archeologického dědictví v území s archeologickými nálezy
ve vymezeném regionu je nutné, aby v souladu s platnými právními předpisy vlastníci
nemovitostí, respektive stavebníci tuto skutečnost zohlednili a to konkrétně tím, že ještě ve
fázi záměru, nejpozději však ve fázi přípravy projektu zkontaktovali organizaci oprávněnou
provádět na tomto území archeologické výzkumy (viz přiložený seznam), kde jim bude
poskytnuta informace, do jaké míry se jimi zpracovaný záměr či připravovaný projekt dotkne
archeologického dědictví a jakým způsobem lze jeho potencionálně negativní dopad na
zmíněné archeologické dědictví minimalizovat.
2. informace o kulturně historické hodnotě řešeného území, tedy informace o tom, že jde
o „území s archeologickými nálezy“, které zahrnuje nemovité archeologické situace
i movité nálezy indikující pravěké, středověké a novověké osídlení, a jako takové splňuje
všechny podmínky pro to, aby mohlo být považováno za archeologické dědictví ve smyslu
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované) vyhlášené pod
č. 99/2000 Sb. m., a je rovněž chráněno dle platných právních předpisů, tj. zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších, je nutné zahrnout do textové i grafické
části všech stupňů územně plánovací dokumentace, neboť tento fakt do značné míry
limituje využití daného území.
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f 5) KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Územním plánem je řešena koncepce technické infrastruktury, zákresy stávajících sítí TI jsou
zakresleny v grafické části Odůvodnění ÚP. Návrh pro doplnění koncepce technické infrastruktury je
graficky vyjádřen prostřednictvím směrových os (bez vztahu k jednotlivým pozemkům, vyjma veřejně
prospěšných staveb). Umístění vlastních sítí technické infrastruktury na konkrétní pozemky bude
předmětem navazujících dokumentací. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou
stanoveny tak, že v rámci koncepčního řešení nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících
vedení a realizace nových vč. souvisejících zařízení (vždy v souladu s podmínkami využití konkrétní
plochy s rozdílným způsobem využití).

f 5.1) Doprava
Řešené území je obsluhováno pouze silniční dopravou.
Silniční doprava
Přes řešené území jsou vedeny následující silnice II. a III. třídy:
II/319
Rychnov nad Kněžnou - Javornice - Pěčín - Rokytnice v O.H. - Bartošovice v O.H.;
II/311
Deštné v O.H. - Orlické Záhoří - Bartošovice v O.H. - Mladkov;
III/31911 Bartošovice v O.H. - Kunvald - Žamberk;
III/3115 Bartošovice v O.H. - hraniční přechod do Polska
Všechny vyjmenované silnice II. a III. třídy v řešeném území zabezpečují dopravní obsluhu
ř. ú. a spojení obce s územím navazujících obcí včetně území Polské republiky. Silnice II/311
propojuje jednotlivá sídla v řešeném území, silnice II/319 je zároveň urbanizační osou Bartošovic.
Technický stav silnic II. a III. třídy v řešeném území je průměrný a odpovídá podhorskému typu
osídlení, bude však nutné dobudovat chodníky (stezky pro pěší a cyklisty) podél průtahů silnic II. třídy
zastavěným územím. Silnice II. a III. třídy v ř. ú. jsou v majetku a správě Královéhradeckého kraje.
V samotné obci se vyskytuje několik dopravních závad především při křížení místních a účelových
komunikací se silnicemi II. a III. třídy, obecně se jedná zejména o zasahování vzrostlých stromů do
rozhledových poměrů, autobusové zastávky a sochy v rozhledových trojúhelnících, ostré úhly napojení a
nepřehledné odsazení křižovatek, kdy řešení těchto dopravních závad se ale vymyká náplni ÚP, resp.
jsou řešitelná realizací technických opatření, což ÚP umožňuje. Další komunikace v území jsou místní,
polní nebo účelové, z větší části bez finálního krytu, přesto v některých případech spojují osadu či
zástavbu s ostatním osídlením - Hadinec, část Neratova, Podlesí. ÚP jsou převzaty polní cesty
z plánu společných zařízení KoPÚ. Silnice II. a III. třídy a cesty v krajině byly vymezeny jako Plochy
dopravní infrastruktury - silniční - DS. Místní komunikace v zastavěném území jsou vymezeny ve
funkci Plochy veřejných prostranství - PV.
Intenzity silniční dopravy
Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování
silniční sítě či jejích úseků. Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
pravidelně jednou za pět let. Zahrnuje dálnice, všechny silnice I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy a
místních komunikací. Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou směrech
a představují celoroční průměr (zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR, www.rsd.cz - v roce 2010). V roce
2010 byly úseky silnic II/311 od Neratova do vlastních Bartošovic a úsek silnice II/319 od Rokytnice
v O.h. po zaústění do silnice II/311ve vlastních Bartošovicích zahrnuty do výsledku Sčítání 2010 výsledky nadále potvrzují nevýznamné dopravní zatížení obou silnic v ř. ú. Situace však bude patrně
v současnosti jiná a to s ohledem na tranzit zaměstnanců z Polska do průmyslové zóny v Kvasinách.
Výsledky sčítání 2016 nejsou pro uvedené úseky k dispozici.
Intenzita silniční dopravy z Celostátní sčítání dopravy rok 2010
Číslo
silnice

Číslo
úseku

Vymezení úseku

TV

O

M

S

II/311

5-5120

od Neratova do odbočky na II/319 v Bartošovicích v O.h.

33

216

26

275

II/319

5-1390

od Rokytnice v O.H. po zaúst. do II/311 v Bartošovicích v Oh.

29

189

12

230
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TV - těžká motorová vozidla a přívěsy
O - osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
M - jednostopá motorová vozidla
S - všechna motorová vozidla celkem
Pozn.: Nákladní vozidla s přívěsy a tahače s návěsy jsou od r. 2010 (na rozdíl od předchozích výsledků)
počítány za jedno vozidlo.

Místní komunikace
Pro místní dopravu jsou v ř. ú. využívány i průtahy silnic II. a III. třídy, na které navazuje síť
místních a účelových komunikací různé délky a proměnlivých parametrů. Kromě nekvalitního povrchu na
většině úseků většina těchto komunikací nesplňuje ani ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a
svým stavem se spíše přibližují komunikacím účelovým, přestože jsou většinou v majetku obce.
Některé obytné ulice se napojují na silnice II. a III. třídy s bezproblémovými rozhledovými poměry.
V rámci zastavěného území i mimo ně je možno umisťovat komunikace pro vnitřní obsluhu území, a to
v souladu s příslušnými předpisy a normami dle daného účelu, resp. prodlouženy místní komunikace, které
naváží na stávající dopravní systém. Způsob napojení je nutno řešit v souvislosti se způsobem zástavby
jednotlivých lokalit (zejména těch rozsáhlejších). Na místních komunikacích ÚP navrhuje v rámci oprav a
udržovacích prací zlepšovat kvalitu krytu a odtok srážkové vody z vozovky. ÚP konkrétně navrhuje místní
komunikaci zajišťující stabilizaci dopravní obsluhy pozemků a nemovitostí v Nové Vsi
(zastavitelná plocha ZV2). V Neratově je navržena přeložka mstní komunikace při zaústění na silnici
III/311. ÚP jsou respektovány cesty dle PSZ KoPÚ, které jsou vymezeny ve funkci DS, bez ohledu na to,
zda již došlo k jejich faktické realizaci (konkrétně je navržena zastavitelná plocha ZN7). V evidenci KN
jsou tyto vedeny jako komunikace.
Obec má přibližně 20 km obecních cest a 10 mostků. Některé komunikace vyžadují obnovu či
úpravy, neuspokojivý je stav několika mostků. V souvislosti se vstupem ČR do Schengenského
prostoru byl částečně rekonstruován most přes Divokou Orlici nedaleko centrální části obce. Do
Polska mohou přejíždět osobní vozidla, nákladní vozidla do 9 tun a autobusy do 20 tun hmotnosti.
V ÚP se za účelem zlepšení propojení do Polska vymezuje zastavitelná plocha ZB12 pro úpravu
přemostění Divoké Orlice, vycházející ze studie, kterou nechala obec Bartošovice v Orlických horách
v minulosti zpracovat, záměr v současnosti není aktivně sledován.
Kategorizace silnic a funkční třídy
Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“ (zpracovatel Ředitelství silnic a
dálnic ČR, červen 2000) jsou pro silnice v řešeném území stanoveny následující kategorie: silnice
II/311 a II/319 - S 9,5/80
Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“ (zpracovatel Ředitelství silnic a
dálnic ČR, červen 2000) není pro silnici III. třídy v řešeném území kategorie stanovena, s ohledem na
její dopravní význam je uvažována kategorie minimální - S 7,5/50. Kategorie místních komunikací jsou
v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Šířkové
uspořádání dle ČSN je u některých místních obslužných komunikací nedostačující, je však dostačující
provozu po nich uskutečňovanému.
Stávající průtahy silnice II. třídy (II/311 a II/319) je ve funkční skupině B (popř. C1), funkční
skupina silnic III. třídy je dle ČSN 73 6110 ve skupině B až C; místní komunikace mají funkční skupinu
C3 až D1.
Doprava v klidu
Parkování vozidel je uskutečňováno téměř výhradně na soukromých pozemcích a v profilu
místních komunikací. Samostatné parkoviště v obci je realizováno u obecního úřadu a na několika
dalších místech v Bartošovicích, v Neratově a u Zemské brány. Parkování pro potřeby návrhových
obytných lokalit (Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV, Plochy smíšené obytné venkovské - SV) bude řešeno uvnitř těchto zastavitelných ploch. Konkrétně je v ÚP navrženo
parkoviště v Neratově za účelem zlepšení podmínek turistického a cestovního ruchu. Jedná se o
zastavitelnou plochu ZN3.
Pěší doprava
Jednostranný chodník je v obci realizován pouze v krátkém úseku v centrální části vlastních
Bartošovic. ÚP počítá s realizací, resp. doplněním chodníků, stezek pro pěší a cyklisty podél průtahů
silnic II. třídy jednotlivými sídly.
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Doprava nemotorová vč. cyklistické, cykloturistika, hipoturistika
Řešeným územím jsou vedeny značené cyklotrasy: regionální č. 22 (Adršpašské skály Police nad Metují - Hronov - Náchod – Bartošovice v Orlických horách – České Petrovice) v trase
silnice II/311 vedoucí při východní státní hranici s Polskem, místní cyklotrasy č 4071, 4074 a 4075 a
značené turistické trasy - žlutá turistická trasa (trasa Neratov - Mezivrší), modrá turistická trasa (trasa
Neratov - přístřešek u Haničky) a i červená turistická trasa - hřebenová (rozhledna Anna - Mezivrší) Jiráskova cesta, zelená turistická trasa procházející vlastními Bartošovicemi. Dále je řešeným územím
vedena naučná stezka Opevnění Rokytnicka Územním plánem jsou respektovány cesty v krajině,
jejichž síť je v řešeném území značně rozvětvená. Tyto cesty mohou plnit funkci tras turistických i
cykloturistických i v případě, že se nejedná o značené trasy. ÚP je konkrétně navržena naučná stezka
vedená po stávajících cestách z Vrchní Orlice do Bartošovic podél Divoké Orlice. Dále jsjou navrženy
2 lávky pro pěší v Neratově a v Podlesí (zastavitelné plochy ZN10 a ZP1).
Veřejná hromadná doprava osob
Hromadná doprava osob je v řešeném území zajišťována po celý den linkovou autobusovou
dopravou fi. AUDIS s.r.o. V obci se nachází devět autobusových zastávek (Bartošovice - Horní a OÚ,
Vrchní Orlice, Malá Strana, Neratov, Podlesí, Nová Ves - chata Orlice, Nová Ves - kaple a Nová Ves)
a i přes značkou délku obce se jeví počet autobusových zastávek dostatečný. Obslužnost
autobusovou dopravou v nejfrekventovanějších časech je na dostačující úrovni. V okrajových částech
katastru je pro obyvatele v rozvolněné zástavbě dostupnost hromadné dopravy problematická.
Ochranná pásma
Silnice
Problematiku silničního ochranného pásma upravuje zákon č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích. Silniční ochranné pásmo slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné
území obcí. Je v něm zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikaci
nebo provoz na ní. Výjimky uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán.
Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do
výšky 50 m a ve vzdálenosti: silnice II. a III. třídy - 15 m od osy vozovky.

f 5.2) Zásobování vodou
Vodovodní síť
Vlastní Bartošovice jsou zásobeny pitnou vodou z obecního vodovodu. Voda je čerpána ze 3
studní a z jímacího zářezu do obecního vodojemu. Z vodojemu vede zásobovací řad DN 80 mm do
centra obce, kde navazují rozvodné řady, v celkové délce cca 4 km. Z dalších dvou pramenních
zářezů na k.ú. Panské Pole je voda svedena do dalšího vodojemu (rovněž mimo ř.ú.), ze kterého je
veden zásobovací řad DN 100 mm o celkové délce 1423 m do centra obce. Pro napojení níže
položené zástavby a pro možnost propojení s původní sítí, jsou na přívodním řadu dvě armaturní
šachty s redukčními ventily tlaku.
V nedávné době došlo k realizaci vodovodu v Neratově. Vodovodní systém sestává z vodního
3
zdroje ( vrt ) o vydatnosti 1,4 l/s, výtlačného řadu o délce 271 m, vodojemu 2 x 25 m a zásobovacích
řadů DN 110 a 90 mm v celkové délce 883 m.
Plánovanou zástavbu v Bartošovicích a Neratově v zastavěném území i v zastavitelných
plochách bude možno napojit na stávající vodovodní síť, která bude v případě potřeby modernizována
a rozšířena novými řady a přípojkami. Ve Vrchní Orlici, Nové Vsi a Podlesí se i do budoucna počítá
s individuálním zásobováním pitnou vodou, stejně tak i v dalších lokalitách, např. s roztroušenou
zástavbou, kde je napojení nerealizovatelné (ekonomické, technické a jiné důvody).
Bilance potřeb pitné vody pro vlastní Bartošovice vychází z odhadu potřeby výstavby max.
35 RD na ÚP vymezených zastavitelných plochách s průměrnou kapacitou 3,2 obyvatele na jeden RD
– tedy max. nárůst cca 112 obyvatel v horizontu budoucích 20 let při využití potřeb vody dle Přílohy č.
12 bod I. položka 3 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění. I při uvažované 100% naplněnosti
zastavitelných ploch obytnou výstavbou bude pak maximum denní nerovnoměrnosti dosahovat
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-1

-1

maximálně 0,38 l.s a reálné maxim hodinové denní nerovnoměrnosti bude pak 0,69 l.s , kdy i tyto
vypočítané kapacity akumulace (a vodovod) ve vlastních Bartošovicích zvládne.
Kvalita dodávané vody po hygienickém zabezpečení bude odpovídat požadavkům vyhlášky č.
252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
Směrná bilance potřeb pitné vody při uvažované max. zástavbě RD ve vlastních Bartošovicích
Potřeba pitné vody
trvale bydlící obyvatelé

počet
131

l.os .den
100

-1

celkem jednotky
-1
13 100 l.den

112
243

100
100

11 200 l.den
-1
24 300 l.den
3
-1
24,3 m .den

nárůst obyvatel
Celkem

-1

Qd
Přehled :

Souhrnné množství :

Qp
kd

-1

0,28 l.s
1,35

-1

-1

Qmax.
kh
Qhod.
Qrok

0,38 l.s
1,80
-1
0,69 l.s
3
8 870 m

Bilance potřeb pitné vody pro Neratov vychází z odhadu potřeby výstavby max. 8 RD na ÚP
vymezených zastavitelných plochách s průměrnou kapacitou 3,2 obyvatele na jeden RD – tedy max.
nárůst cca 26 obyvatel v horizontu budoucích 20 let při využití potřeb vody dle Přílohy č. 12 bod I.
položka 3 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění. I při uvažované 100% naplněnosti
zastavitelných ploch obytnou výstavbou bude pak maximum denní nerovnoměrnosti dosahovat
-1
-1
maximálně 0,13 l.s a reálné maxim hodinové denní nerovnoměrnosti bude pak 0,29 l.s , kdy i tyto
vypočítané kapacity akumulace (a vodovod) v Neratově zvládne.
Kvalita dodávané vody po hygienickém zabezpečení bude odpovídat požadavkům vyhlášky č.
252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
Směrná bilance potřeb pitné vody při uvažované max. zástavbě RD v Neratově
Potřeba pitné vody
trvale bydlící obyvatelé

počet
54

l.os .den
100

-1

celkem jednotky
-1
5 400 l.den

26
80

100
100

2 600 l.den
-1
8 000 l.den
3
-1
8 m .den

nárůst obyvatel
Celkem
Qd
Přehled :

Souhrnné množství :

Qp
kd
Qmax.
kh
Qhod.
Qrok*

-1

-1

0,1 l.s
1,35

-1

-1

0,13 l.s
1,80
-1
0,29 l.s
3
2 920 m

Zdroje vody, ochranná pásma
Zdrojem vody pro vlastní Bartošovice jsou tři studně S1, S2 a S3 cca 800 m severně od obce
u silnice na Neratov a původní jímací zářez, kdy z těchto zdrojů natéká voda do vodojemu o obsahu
3
50 m na kótě 631,30/632,9 m n. m. Dalším zdrojem jsou dva pramenní zářezy z roku 1994 v k.ú.
3
Panské Pole v délce 50 m a voda z nich je svedena do dalšího vodojemu o obsahu 150 m s kótou
665,30/668,90 m n.m s malou úpravou pro odstranění železa a manganu. Zdrojem pro vodovod
v Neratově je vrt o vydatnosti 1,4 l/s situovaný na východním okraji zastavěného území Neratova.
V řešeném území jsou vymezena OP vodního zdroje I., 2a a 2b stupně:
- ochranné pásmo vodního zdroje 1. a 2a stupně vodního zdroje napájejícího vodovod
v Bartošovicích;
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-

-

ochranné pásmo 2b stupně podzemního zdroje Bartošovice v Orlických horách prameniště SO-01 (OkÚ Rychnov nad Kněžnou - ŽP 828/94-231/2) zasahuje do
řešeného území z obce Rokytnice v O. h. západně od Vrchní Orlice;
ochranné pásmo 2b stupně zasazuje do okraje ř.ú. západně od Neratova a do jižního
okraje řešeného území;

Ochranná pásma vodovodní a kanalizační sítě
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle
zákona č. 274/2001 Sb., ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), HLAVA VI Ochrana vodovodních
řadů a kanalizačních stok, § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, odstavec 3,
jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo
kanalizační stoky na každou stranu, a to:
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně ..... 1,5 m
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm.................. 2,5 m
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, ve vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od
vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad.
V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět některé činnosti
jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele (pokud tak
vyplývá z provozní smlouvy). Jedná se zejména o následující činnosti:
a)

b)
c)
d)

provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či
provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování;
vysazovat trvalé porosty;
provádět skládky jakéhokoliv odpadu;
provádět terénní úpravy;

Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou
Řešení nouzového zásobování obyvatelstva Bartošovic v Orlických horách spočívá ve zdroji
H2 Helvíkovického skupinového vodovodu, který se nachází zhruba 16 km od Bartošovic. Dále mohou
být pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda,
a to i v omezené kapacitě, a voda dovážená.
Zásobování požární vodou
Zásobování požární vodou je ve vlastních Bartošovicích a Neratově zajištěno prostřednictvím
hydrantů na vodovodní síti a dále pak z vodních nádrží v řešeném území, příp. z Divoké Orlice.

f 5.3) Kanalizace a čištění odpadních vod
Ve vlastních Bartošovicích jsou dílčí úseky jednotné kanalizace s vyústěním do
Bartošovického potoka, kam jsou také odváděny dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch a
kam jsou v menší míře vyústěny i přepady z domovních septiků. Je také provozováno několik dílčích
úseků splaškové kanalizace se zakončením v malých ČOV. Na kanalizaci uvedených systémů je v
současnosti napojeno asi 90 trvale bydlících obyvatel a asi 20 % rekreantů. Kanalizace je v dobrém
technickém stavu. Kanalizace je ve správě obce.
V centrální části obce se nachází zakrytá obecní rotační disková ČOV DČB - 20 pro 220 EO.
Ve východní části vlastních Bartošovic je provozována ČOV BČ 25 DA pro 170 EO, v západní části
vlastních Bartošovic pak ČOV Biofluid pro 80 EO a v Neratově ČOV DČB - 16 a tak také stoková síť
malého rozsahu ve východní části obce.
U zbývající zástavby nepřipojené na kanalizaci, V Neratově a v osadách Vrchní Orlice, Nová
Ves, Podlesí a Hadinec jsou splaškové vody soustřeďovány v bezodtokových jímkách na vyvážení
nebo předčišťovány v domovních septicích s přepadem do některých z vodotečí.
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Návrh řešení
S ohledem na stávající stav kanalizací v řešeném území, konfiguraci terénu, ve kterém se
jednotlivá sídla nacházejí a ekonomické náročnosti komplexního řešení odvodu dešťových vod a jejich
následného čištění na obecních ČOV, je územním plánem navrženo ponechání stávajícího způsobu
odkanalizování a čištění odpadních vod.
V Neratově je v současné době plánována výstavba nové čistírny odpadních vod, typu
Variokomb s kapacitou 200 EO, aby bylo možno rozšířit výstavbu rekreačních objektů a posílit
ubytovací kapacitu v této části obce. Součástí této investice je i 600 m splaškové kanalizace.
K bezprostřední ochraně kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, vymezují ochranná pásma kanalizačních stok.
Jejich vymezení i rozsah povolených činností je shodný pro kanalizaci i vodovod (viz výše).
Výpočet množství splaškových odpadních vod
K 1. 1. 2019 bylo v obci Bartošovice v Orlických horách dle ČSÚ 194 obyvatel. Během
návrhového období (tj. do r. 2039) ÚP předpokládá, že se reálný počet trvale přítomných obyvatel
zvýší maximálně zhruba na 320 obyvatel.
-1

-1

A. Obyvatelstvo: Návrh 320 obyv. á 100 l.os .den
-1
-1
B. Občanská vybavenost: Návrh 320 obyv. á 5 l .os .den
Předpokládaná průměrná denní produkce odpadních vod
Předpokládaná roční produkce odpadních vod

3

-1

-1

Qp = 11 680 m .rok , 32 000 l.den
3
-1
-1
Qp =
584 m .rok , 1 600 l.den
-1
33 600 l.den
3
-1
12 264 m .rok

Ochranná pásma kanalizace
K bezprostřední ochraně kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, vymezují ochranná pásma kanalizačních stok.
Jejich vymezení i rozsah povolených činností je shodný pro kanalizaci i vodovod (viz výše).

f 5.4) Zásobování elektrickou energií
Provozovatelem elektrické sítě na řešeném území je ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická
874/8, Provozní správa ČEZ Distribuční služby s.r.o.
Způsob napájení - primérní rozvod VN 35 kV, nadřazená elektrická síť
Celé území Bartošovic je napájeno elektrickou energií z nadřazené přenosové soustavy
vrchním primérním rozvodným systémem VN 35 kV č. 464 Žamberk - Deštné v O.H. Z této kmenové
linky je vrchními odbočkami přivedeno VN do trafostanic a z nich je zásobeno el. energií celé ř. ú.
Transformace VN/NN
K transformaci VN/NN slouží v obci 12 transformačních stanic (TS) v majetku ČEZ Distribuce
a v soukromém vlastnictví
Přehled TS - Distribuce
číslo TS

název distribuční TS

konstrukce

RK 0704
RK 0157
RK 0596
RK 0148
RK 0347
RK 0729
RK 0402
RK 0847
RK 0370

Bartošovice - západ
Bartošovice - bytovky
Bartošovice - východ
Bartošovice - škola/PČR
Neratov - střed
Neratov - střed+východ
Podlesí
Nová Ves
Vrchní Orlice

příhradová
stožár/beton
příhradová
stožár/beton
příhradová
stožár/beton
příhradová
stožár/beton
příhradová

instalovaný výkon distribuce celkem v kVA:
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stávající výkon
v kVA
160
400
100
160
100
400
100
160
100
1680

91

Územní plán Bartošovice v Orlických horách

Přehled TS - Soukromé/Cizí
číslo TS

název distribuční TS

konstrukce

RK 0814
RK 0423
RK 0731

Bartošovice - u kravína
Bartošovice - u statku
Bartošovice - směr na V. Orlici

stožár/beton
stožár/beton
příhradová

stávající výkon
v kVA
100
250
100

Stávající zatížení distribuce
Vzhledem k tomu, že nejsou měřena maxima zatížení v jednotlivých transformačních
stanicích, je maximální příkon v řešeném území stanoven z instalovaného výkonu v transformaci
VN/NN. Průměrný koeficient vytížení je odhadnut u trafostanic ČEZ Distribuce, a.s.: 0,75 při cos fí =
0,9
Pp = 1680 x 0,7 x 0,9 = 1 058 kW
Rozvod NN 1kV
Rozvod NN 1kV je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC,
TN - C, vrchním vedením a kabelovými rozvody.
Nová výstavba
Návrh řeší v návrhovém období (kromě jiného) i výstavbu max. 50 rodinných domů. Obec není
plynofikována.
Výroba
Požadavek na výrazné zvýšení příkonu pro stávající plochy zemědělské výroby a skladování a
pro zastavitelné plochy výroby a skladování ZN6, ZO4 a ZO5 se nepředpokládá, v případě potřeby
dojde k přezbrojení stávajících trafostanic.
Občanská vybavenost
Požadavek na zvýšení příkonu pro stávající plochy občanské vybavenosti a pro zastavitelné
plochy občanského vybavení ZN8 a ZB11 se nepředpokládá, v případě potřeby dojde k přezbrojení
stávajících trafostanic.
Požadovaný příkon a jeho zajištění
Rozhodujícím faktorem pro výpočet potřeby elektrické energie je způsob vytápění. V obci
Bartošovice v Orlických horách je počítáno s elektrickým vytápěním jen asi u 10 % nových rodinných
domů, zbytek nových RD bude vytápěn individuálně (dřevo, pelety, uhlí, topné oleje, PB, tepelné
čerpadlo apod.)
Distribuce
Výpočet požadovaného příkonu je proveden samostatně pro stávající a samostatně pro
navrhovanou zástavbu.
Stávající zástavba
Roční trend růstu příkonu je uvažován cca 2% ročně (k = 1,4 pro návrhové období 20 let)
stávající příkon : P1= 1 058 kW
příkon v r. 2039 : P2= k x P1= 1,4 x 1058 = 1 481 kW
Navrhovaná zástavba
Rodinné domy

1/2

5 RD el. vytápěné kat.
C1 P3= 5 x (6 + 4/10 )
=
1/2
45 RD individual. + pevná paliva B1 P4= 45 x (1,6 + 6,4/83 ) =
Celkem navržené RD
P5= P3+ P4 = 31 + 102 =

31 kW
102 kW
133 kW

Celkem distribuce v r. 2039: P6= P2+P5 = 1481 + 133 = 1 614 kW
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Zajištění výhledového výkonu :
Způsob napájení obce zůstane nezměněn, tzn. stávajícím vrchním a kabelovým systémem o
napětí 35 kV.
Transformace VN/NN
Výhledový požadovaný příkon 1614 kW pro distribuci bude zajištěn přezbrojením stávajících
trafostanic (nový rozvaděč, větší transformátor apod.), popř. výstavbou nových TS.
Sekundární rozvod NN 1kV
Sekundární rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, 400/230 V, AC,
TN-C, přičemž většina nízkonapěťových rozvodů v kompaktní zástavbě obce je provedena vrchním
vedením, kabelizace vrchního vedení byla v minulosti realizována pouze částečně.
Požadovaný výkon pro distribuci bude zajištěn jednak ze stávajících trafostanic, které se
v případě potřeby přezbrojí a osadí větším transformátorem, případně z nově realizovaných trafostanic.
ÚP navrhuje jejich připojení podzemním kabelovým elektrickým vedením VN.
V ÚP nejsou vymezeny žádné plochy pro větrné a fotovoltaické elektrárny.
Ochranná pásma elektrizační soustavy
Je nutno respektovat ochranná pásma elektrických vedení. Dle zákona č. 458/2000Sb,
s platností od 1. 1. 2001, § 46 a v souladu s § 98, odst. který potvrzuje platnost dosavadních právních
předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č.79/1957 Sb. a zákona č. 222/1994 Sb. § 19 (s
účinností od 1. 1. 1995 jsou pro elektrická energetická zařízení platná ochranná pásma - viz níže.
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od
krajního vodiče vedení na obě jeho strany. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva.
Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě strany, u
zděných TS od oplocení nebo zdi. Vzhledem k tomu, že zákon č. 222/1994 Sb. zahrnoval pojem
elektrické stanice jako všeobecný, nebylo ochranné pásmo děleno podle provozního napětí, proto se
jeho vymezení vztahovalo na napětí od VN až po VVN.

Zařízení

Dle zákona
č. 79/1957

Dle zákona
č. 222/1994

Dle zákona
č. 458/2000

(před 1. 1. 1995)

(po 1. 1. 1995,
do 1. 1. 2000)

(po 1. 1. 2000)

Nadzemní vedení do 35 kV vodiče bez izolace

10

7

7

Nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV vodiče bez izolace

15

12

12

Nadzemní vedení nad 110 kV do 220 kV vodiče bez izolace

20

15

15

Nadzemní vedení nad 220 kV do 400 kV vodiče bez izolace

25

20

20

Podzemní kabelové vedení do 110 kV, vč měřící a
zabezpečovací techniky

1

1

1

Elektrické stanice

30

20

-

Venkovní elektrické stanice a dále stanice s napětím v
budovách nad 52 kV, (od oplocení, od zdiva)

-

-

20

Zděné elektrické stanice s převodem do 52 kV

-

-

2

Vestavěné zděné elektrické stanice (od obestavění)

-

-

1

Stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV

10

7

7

Výrobny elektřiny, od oplocení nebo zdi

30

20

20
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f 5.5) Telekomunikace a radiokomunikace
Koncepce telekomunikačních zařízení v řešeném území se nemění. ÚP respektuje stávající
trasy telekomunikačních zařízení a vedení (vyznačeno v koordinačním výkrese Odůvodnění ÚP) a
jejich příslušná ochranná pásma.
Řešeným územím procházejí radiové směrové spoje, které je nutno při využití území
respektovat.
Ochranná pásma
Je nutno respektovat stávající radiokomunikační a telekomunikačních zařízení, vedení a
příslušná ochranná pásma, včetně tras radiových směrových (radioreléových) spojů. Ochranné pásmo
telekomunikačního kabelového podzemního vedení je 1,5 m na každou stranu od krajního kabelu.

f 5.6) Zásobování plynem a teplem
Obec Bartošovice v Orlických horách není plynofikována a s plynofikací se nepočítá ani do
budoucna. Obcí neprochází VTL ani STL plynovod.
Vytápění stávajících objektů i zástavby v navrhovaných lokalitách může být řešeno elektrickou
energií i individuálně - preferovány jsou environmentálně šetrné způsoby vytápění (elektrovytápění
nejlépe v kombinaci s akumulací, tepelné čerpadlo, propan - butan, dřevo, biomasa, pasivní i aktivní
využití sluneční energie apod.). Je nutné omezit používání fosilních paliv s vyšším obsahem síry
a nespalitelných látek, které při spalování znečisťují přízemní vrstvu atmosféry.
Souběžně s uvedenými hlavními způsoby získávání energie pro vytápění je, zejména
u objektů v kompaktní zástavbě, doporučeno využívat pro předehřev teplé užitkové vody i další
vhodné alternativní zdroje energie - např. sluneční energii (pomocí termosolárních kolektorů
umístěných vhodně na objektech bez negativního dopadu na tvářnost obce a krajinný ráz).

f 5.7) Nakládání s odpady
Svoz komunálního odpadu na řízenou skládku zajišťuje pro obec oprávněná organizace.
V obci se provádí separovaný sběr bílého a barevného skla, papíru a plastů. Sběr železného šrotu se
provádí podle potřeby v průběhu roku. Nebezpečný odpad se shromažďuje 2x v souladu se zákonem.
Dočasné shromažďování bioodpadu, velkoobjemového, nebezpečného a tříděného komunálního odpadu
je za stanovených podmínek v ÚP umožněno v rámci stabilizované funkce TO ve vazbě na centrum
Bartošovic.

f 6) KONCEPCE ÚP VE VZTAHU KE ZVLÁŠTNÍM PRÁVNÍM PŘEDPISŮM
(CIVILNÍ OCHRANA, OBRANA STÁTU, OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH
SUROVIN, OCHRANA PŘED POVODNĚMI)

f 6.1) Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území, jiná rizika
V řešeném území obce se nenachází žádné chráněné ložiskové území (CHLÚ), dobývací
prostor (DP) ani žádná ložiska (výhradních) nerostných surovin.
V území se nachází plochy opuštěné těžby/poddolovaná území č. 3865 v Neratově a č. 3831
v Nové Vsi. V řešeném území se nachází sesuvné území aktivní ev. č. 6207 a sesuvné území
potenciální ev. č. 1934.
Všechny výše uvedené prvky jsou ÚP respektovány, nejsou do nich vymezovány žádné
zastavitelné plochy.
Dle mapy radonového rizika se řešené území nachází převážně v kategorii se středním
radonovým indexem geologického podloží. Pro účely posouzení radonového rizika v konkrétní lokalitě
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(např. při stavbě domu atd.) je třeba vždy vycházet z výsledků měření radonu v podloží na daném
místě. V řešeném území se nacházejí radiometricky anomální body a plochy.

f 6.2) Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky
Zóny havarijního plánování
V řešeném území není vymezena.
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
V obci nebyl zřízen žádný stálý úkryt pro ukrytí obyvatelstva, pro potřeby sebeochrany
obyvatelstva budou použity vhodné prostory ve stávající zástavbě, příp. v zástavbě plánované
následujících parametrů:
a ) úkryty nesmí být zřizovány:
-

-

v částech budov, v nichž jsou v horních podlažích uloženy předměty a zařízení jejichž váha
-2
převyšuje 1000 kg.m podlahové plochy,
pod výrobními nebo skladovacími prostorami, v nichž jsou umístěny nádrže s nebezpečnými
chemickými tekutinami, s roztavenými kovy a jinými nebezpečnými látkami,
blíže než 100 m od rezervoáru s nebezpečnými látkami nebo těžkými plyny v případě, že
porušení těchto rezervoárů může ohrozit bezpečnost ukrývaných,
blíže než 50 m od provozů a skladů s nebezpečím výbuchu a od skladů s lehce zápalnými
látkami. Jsou-li pro větší skladovací množství hořlavých nebo jiných látek stanoveny
požárními nebo jinými předpisy vzdálenosti větší, platí pak pro situování těchto prostorů tyto
větší vzdálenosti,
v místech kde by pod IÚ procházelo vedení vysokotlaké páry, vysokého napětí, stlačeného
vzduchu a pod..

b ) úroveň podlahy má být nad hladinou podzemní vody,
c ) při konkrétním výběru třeba vzít v úvahu tyto požadavky:
-

charakter a konstrukce budovy (odolnost proti požáru), celkovou zachovalost stavby
a nosných konstrukcí suterénu,
mírové využití suterénu,
počet podlaží,
konstrukce stropu,
stáří budovy,
počet traktů,
úroveň stropu vůči terénu,
možnost nouzového úniku do nezavalitelného prostoru.

Dále je nutno přihlédnout k mírovému účelu stavby. Zřizování úkrytů v budovách se složitým
a rozsáhlým instalačním zařízením (obchodní domy, hotely a pod.) je obtížné.
Ochranné účinky IÚ značně ovlivňuje konstrukce a charakter budovy. Nejvhodnějšími
budovami jsou vícepodlažní stavby, které svým charakterem, vhodným umístěním v rámci okolní
zástavby a svou konstrukcí lépe odolávají účinkům vzdušného napadení, skýtají dobré podmínky pro
opuštění a dávají předpoklady pro hospodárné řešení.
Při výběru vhodného objektu je vždy nutno přihlédnout k celkové zachovalosti stavby, kvalitě
zdiva a malty a hlavně nosných prvků suterénu především u starších zděných staveb. Výhodné jsou
stavby vícetraktové, protože umístění IÚ ve středních traktech je nejvhodnější. Nevhodné jsou stavby,
kde převládá hořlavý stavební materiál a stavby přízemní nebo jednopatrové.
Evakuace a nouzové ubytování obyvatelstva
Jako shromaždiště obyvatel v případě mimořádné události budou sloužit místa určená krizovým
štábem. K těmto účelům je vhodné zejména veřejné prostranství před budovou obecního úřadu
v Bartošovicích v Orlických horách a při silnici II. třídy v Nerartově. Obyvatele postižené mimořádnou
událostí je možno přechodně ubytovat v místní škole v Bartošovicích.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
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V případě potřeby lze pro skladování materiálu civilní ochrany využít prostory v budově OÚ.
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek
Pro případné uskladnění kontaminovaného materiálu budou využity zpevněné plochy v centru
Bartošovic.
Záchranné, likvidační a obnovovací práce
V případě vzniku mimořádné události se na záchranných, likvidačních a obnovovacích
pracích budou podílet právnické osoby a podnikající fyzické osoby dle charakteru mimořádné události.
Nejbližší stanice profesionálního HZS je v Rychnově nad Kněžnou, přímo v ř. ú. působí SDH
Bartošovice v Orlických horách.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou - viz kap. f 5.2). Pro zásobování elektrickou energií
bude využit mobilní náhradní zdroj energie, který bude napojen na určené budovy (OÚ, základní
škola).
Požární ochrana
Pro uvažovanou výstavbu v rámci rozvojových lokalit bude zajištěn dostatečný zdroj požární
vody podle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - zásobování vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární
vody a příjezdové komunikace pro požární vozidla podle ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804. Problematiku
přístupových komunikací pro mobilní požární techniku upravuje též vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. a ČSN 73 0833. Dále ve vztahu k
problematice elektroenergetiky je nutno respektovat ustanovení bodu 5 přílohy k vyhlášce č. 23/2008
Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011Sb., a
ustanovení § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů, která upravují navrhování a umisťování staveb ve vztahu ochranným pásmům
energetických vedení. Nejbližší stanice profesionálního HZS je v Rychnově nad Kněžnou. Přímo
v obci funguje SDH.
Ochrana před povodněmi
Zástavba v obci nespadá do záplavového území ani aktivní zóny záplavového území.
Obrana státu, další specifické požadavky
Řešeným územím prochází radiový směrový spoj s ochranným pásmem, dále do řešeného
území zasahuje komunikační vedení s výškovým omezením výstavby.
Vydání závazného stanoviska MO ČR podléhá výstavba v celém správním území. Návrhem ÚP
nejsou dotčeny nemovitosti ve vlastnictví MO ČR. Všeobecně pro územní a stavební činnost v
řešeném území dále platí, že lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany pro tyto druhy výstavby:
- výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území;
- výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s
kovovou konstrukcí apod.);
- stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných
elektráren apod.);
- stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN;
- změny využití území;
- nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení
objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;
- nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity;
- zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby,
jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení;
- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich;
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.;
- stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno jinak;
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-

veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO;

ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy
resortu MO.
Na řešeném území se nenachází žádný funkční objekt vojenského zájmu či objekt civilní
ochrany. ÚP respektuje dochované objekty pohraničního opevnění z let 1935-1938, které jako
významnou kulturně-historickou a stavebně-technickou.

f 7) PŘEHLED LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, JEJICHŽ OCHRANA JE ZAJIŠŤOVÁNA
PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBO ROZHODNUTÍMI PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ ČI
VYPLÝVAJÍCÍ Z VLASTNOSTÍ ÚZEMÍ, OBSAŽENÝCH V PŘEDCHOZÍCH
KAPITOLÁCH
Ochrana památek (viz kap. f 4)
- kulturní památky uvedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR;
Ochrana archeologického dědictví (viz kap. f 4)
- řešené území je v celém svém rozsahu územím s archeologickými nálezy;
Ochrana přírody a krajiny (viz kap. f 3)
- chráněná krajinná oblast Orlické hory (I. a II. zóna);
- významné krajinné prvky dle § 3 zákona o ochraně přírody a krajiny;
- evropsky významná lokalita CZ 0523267 Zaorlicko;
- přírodní rezervace Černý důl PR 2456 včetně OP;
- přírodní rezervace Neratovské louky PR 1980 včetně OP;
- přírodní rezervace Zemská brána PR 1040 včetně OP;
- přírodní památka Rašeliniště pod Předním vrchem PP 858 včetně OP;
- památný strom - javor klen v Neratově;
- památný strom - lípa v Bartošovicích;
- památný strom - lípa srdčitá v Malé Straně;
- památné stromy - tři modříny opadavé v Neratově;
- památný strom - javor klen v Neratově;
- migračně významné území;
- lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů;
- prvky ÚSES;
Ochrana zemědělské půdy a lesa (viz kap. h)
- zemědělské půdy s BPEJ I. a II. třídy ochrany;
- pásmo 50 m od hranice lesa, ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa;
- lesy ochranné a lesy zvláštního určení;
Ochrana vod a vodních zdrojů (viz kap. f 3 + kap. f 5)
- pás podél vodotečí s právem užívání správcem toku (ve stanovených případech) - 4 m u
trubních (zakrytých) HOZ (netýká se ř.ú.), 6 m u drobných toků a otevřených HOZ (nejsou
v ř.ú.), popř. 8 m u významných vodních toků (v ř.ú. Divoká Orlice) na obě strany od
břehové čáry;
- ochranná pásma vodních zdrojů I. st. a II. st.;
- CHOPAV Žamberk - Králíky;
- CHOPAV Orlické hory;
Ochranná pásma dopravní infrastruktury (viz kap. f 5)
- ochranné pásmo silnic II. a III. třídy;
Ochranná pásma technické infrastruktury (viz kap. f 5)
- ochranná pásma vodovodů a kanalizačních stok;
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-

ochranná pásma elektrorozvodů a elektrických zařízení;
ochranná pásma telekomunikačních zařízení;
ochranné pásmo radiových směrových spojů;
OP lanových drah (lyžařských vleků);

Jiná pásma nebo území
- sesuvná území;
- poddolovaná území;

g) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Zastavěné území obce je v územním plánu vymezeno v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. na
základě mapy katastru nemovitostí s upřesněním podle průzkumu v terénu a aktualizací v době
finalizace návrhu ÚP k datu 18. 2. 2019. Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části
dokumentace ÚP (Hlavní výkres, Výkres základního členění) a Odůvodnění ÚP.
V souladu s §18 a 19 stavebního zákona bylo při návrhu územního plánu přednostně
zhodnoceno účelné využití zastavěného území. Plochy s převládající funkcí bydlení a plochy
související byly zařazeny do ploch bydlení venkovského charakteru (BV) centrum Neratova a
Bartošovic bylo zařazeno do funkce smíšené (SC). Lze konstatovat, že obec je tvořena dvěma
kompaktnějšími sídly (Bartošovice a Neratov), značný podíl v řešeném území má roztroušená
zástavba tvořená samotami či jejich shluky (Vrchní Orlice, Nová Ves, Podlesí a okrajové části
Neratova i Bartošovic). Vzhledem k nedostatečnému zastoupení využitelných rezerv uvnitř
zastavěného území (urbanistická koncepce klade důraz na zachování horského rozptýleného
charakteru zástavby, proto jsou v zastavěném území významně zastoupeny plochy zeleně soukromé i
veřejné) byla shledána potřeba vymezit pro další rozvoj obce mimo zastavěné území tzv. plochy
zastavitelné, označené jako „Z“ (viz kap. 3.3 textové části územního plánu), zejména ve vlastních
Bartošovicích jako jádrovém sídelním útvaru. Jejich situování, rozsah, kapacita a navržená funkce
vychází z rozvojových záměrů obce, zohledňuje prostorové podmínky (limity) řešeného území, obsah
předešlé ÚPD a následující žádoucí principy (faktory):
1/ Soulad mezi dimenzováním ploch na straně jedné a populační velikostí obce, dlouhodobým
populačním vývojem, aktuálními demografickými charakteristikami, reálnou poptávkou po novém
bydlení, rekreaci, občanské vybavenosti, popř. nových ekonomických aktivitách v místě na straně
druhé;
2/ Respektování historicky utvářené struktury osídlení a vnitřní urbanistické struktury sídel v ř.ú.
s prioritním využitím zastavěného území (zejména proluk);
3/ V souvisle zastavěném území návaznost ploch na zastavěné území bez vytváření nových
izolovaných prvků osídlení v krajině tam, kde tento izolovaný typ osídlení nebyl historicky založen;
4/ Minimalizace expanze ploch do volné (neurbanizované) krajiny a záboru zemědělského půdního
fondu (především pak půd s BPEJ I. a II. třídy ochrany ZPF);
5/ Vyhovující dopravní dostupnost či reálná napojitelnost nových lokalit (i s ohledem na PSZ KoPÚ);
6/ Reálná možnost napojení na základní v obci zastoupené sítě technické infrastruktury;
7/ Minimalizace kolizí s limity využití území (vedení technické infrastruktury vč. ochranných pásem,
územní zájmy ochrany přírody a přírodních zdrojů - zejména plynoucí z polohy v CHKO apod.);
8/ Ohleduplnost budoucí zástavby k panoramatu obce a krajinnému rázu v dálkových pohledech,
k místním dominantám (sakrální stavby, významné budovy či stromy apod.), pietním místům
apod.;
9/ Přijatelné terénní a hydrogeologické poměry v lokalitě (zohlednění poddolovaných území apod.);
10/ Návaznost ploch se vzájemně nekolidujícími funkcemi, vyhovující hygienické podmínky pro
navrženou funkci (pro obytně-rekreační či jinou klidovou funkci např. dostatečná vzdálenost od
frekventovaných komunikací apod.);
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11/ Existence konkrétního záměru v dané lokalitě (vč. ploch navržených v předchozích ÚPD), míra
jeho prověřenosti, připravenosti a odůvodněnosti;
Pro zástavbu byly v ÚP Bartošovice v Orlických horách navrženy zastavitelné plochy, které
umožní realizaci cca 50 nových RD (35 v Bartošovicích, 8 v Neratově, 4 ve Vrchní Orllici, 1 v Nové Vsi
a 1 v Podlesí).
Při vymezení zastavitelných ploch byla brána do úvahy i poloha obce mimo rozvojové oblasti a
osy mezinárodního, republikového i nadmístního významu, stejně jako příslušnost ke „specifické oblasti
Orlické hory NSO2“, vymezené v ZÚR nad rámec specifických oblastí z PÚR. Zohledněna je též
bezprostřední blízkost města Rokytnice v O. h., která plní pro obec zejména funkci obslužného zázemí
a hlavního cíle pravidelné vyjížďky za prací a do škol. Prověřeny byly též zastavitelné plochy obsažené
v dosavadní ÚPD. Některé z nich byly korigovány a plošně redukovány, a to v souladu se schváleným
zadáním ÚP, s aktuálním mapovým podkladem KN a se zásadami urbanistické koncepce
stanovenými v ÚP (více viz kap. 3. ÚP a f) Odůvodnění ÚP). Důraz byl kladen zejména na zachování
historicky založené urbanistické struktury, svébytnosti sídel v ř.ú. a charakteru tradiční orlickohorské
architektury, respektování polohy obce v CHKO (vč. I. a II. zóny) a ochranu souvisejících přírodních i
kulturně-historických hodnot (vč. míst významných pohledů do krajiny). V neposlední řadě byla
zohledněna též reálnost naplnění navržených ploch v návrhovém období (tj. cca do r. 2040).
V referenčním období 2001-2019 byl v obci zaznamenáno kolísání obyvatel okolo hodnoty 200.
Za poslední rok (2018-2019) byl zaznamenán pokles o 19 osob, zčásti však daný odlišnou metodikou
evidence obyvatel. ÚP v horizontu dalších zhruba 15 let počítá s maximálním reálným nárůstem
populační velikosti obce přibližně na 320 obyvatel (což je zhruba stav z r. 1961). Při dimenzování
navržených zastavitelných ploch s hlavní či přípustnou obytnou funkcí na cca 160 obyvatel, vnitřních
rezervách zastavěného území cca pro 50 obyvatel (využití neobydlených domů pro trvalé bydlení
zejména současnými rekreanty) a výchozím počtu 194 obyvatel k 1. 8. 2019 tak územní plán plošně a
funkčně umožňuje očekávaný populační nárůst. A to i s přiměřenou kapacitní rezervou, která
dostatečným způsobem eliminuje případnou technickou či aktuální majetkoprávní nedostupnost
některých ploch pro stavební účely apod. Míra využití plošných rezerv pro obytnou funkci uvnitř
zastavěného území je navíc závislá na budoucí sociodemografické a ekonomické situaci zejména přímo
v obci. Je nutno počítat také s potřebnými kapacitami pro tzv. vnitřní migraci, tj. s převážně „generačním
stěhováním“ uvnitř obce, většinou ze stávajících populačních zdrojů. Ty mohou být zčásti posíleny i
místními rekreanty, a to v případě změny charakteru jejich pobytu v obci, resp. intenzity využívání
zdejších rekreačních (či jiných neobydlených) objektů. Teoretický odhad celkové „obytné kapacity“ obce
při stávajícím zastoupení domovního fondu a úplné realizaci obytných zastavitelných ploch dle ÚP
Bartošovice v O. h. pak činí cca 410 obyvatel. Maximální historicky evidovaná lidnatost obce z roku
1890 je přitom ještě zhruba šestkrát vyšší (26961 obyvatel).


Vývoj počtu obyvatel
Rok

1869 1890 1930

1950

1961 1970

1980

1991

Bartošovice
v Orlických
horách

2696 2681 1834

267

359

249

219

268

2001* 2006* 2016*
217

195

2019*

213

194

h) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
h 1) ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Struktura využití zemědělských pozemků
Zemědělský půdní fond je zastoupen na 1048 ha (tj. na 29 % plochy ř. ú.), z toho orná půda
zabírá pouze 0,5 ha (0,001 %) a trvalé travní porosty 1043 ha (více jak 29 %) a zahrady pouze 5 ha
(0,1 2 %). Nejvíce zastoupenou kulturou v ř. ú. jsou lesy s 2336 ha (tj. na 67 % plochy ř. ú.)
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Druhy pozemků (údaje ke 1. 1. 2017)
Celková výměra pozemků (ha)

3561

Orná půda (ha)

0,5

Chmelnice (ha)

0

Vinice (ha)

0

Zahrady (ha)

5

Ovocné sady (ha)
Trvalé travní porosty (ha)
Zemědělská půda celkem (ha)
Lesní půda (ha)

0
1042,5
1048
2336

Vodní plochy (ha)

53

Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)

15
109

Pedologické poměry, půdní eroze
Na řešeném území se prolínají půdy písčitohlinité a hlinitopísčité. Z půdních typů je
zastoupena zejména kambizem typická navazující výškově na kambizem kyselou v místech s
převažující severní expozicí a vyššími srážkami; geologické podloží je tvořeno převážně ortorulami,
svory a fylity. Dále převládá podzol kambizemní vyskytující se v nadmořské výšce od 850 m do 1000
m a navazující na kambizemně silně kyselé; půdotvorný substrát tvoří převážně ortoruly a svory (tzn.
horniny typické pro hřebenovou část Orlických hor). V nivě Divoké Orlice se vyskytuje také převážně
povrchovou vodou zamokřená pseudoglej nacházející se na půdách v blízkosti vodních toků, na
plochách se severní nebo severovýchodní expozicí a v oblasti srážek nad 700 mm. Glejová půda
(zamokřená převážně podzemní vodou) se v CHKO Orlické hory nacházejí v těsné blízkosti vodních
toků a na plochách, kde nebyl upraven vodní režim.
Většina půd v ř. ú. patří půdy do nejnižší kategorie ohroženosti větrnou erozí (kategorie 1 půdy bez ohrožení). Z hlediska ohrožení vodní erozí v ř. ú. patří půdy do nejnižší kategorie
ohroženosti větrnou erozí (kategorie 1 - půdy bez ohrožení), pouze v oblasti Polomu a Zemské brány
a Neratova jsou půdy náchylné k vodní erozi.
Řešené území není vymezeno jako tzv. zranitelná oblast - dle nařízení vlády č. 235/2016 Sb.
Ochrana ZPF, Bonitované půdně ekologické jednotky
V řešeném území se vyskytují bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) I. - V. třídy
ochrany ZPF:
Třída ochrany
I.
II.
III.
IV.
V.

Zastoupení BPEJ
93604
93624, 95011
95014
96701, 93716, 93644, 96811, 93654, 94068, 94078, 93634, 96501, 94089, 93746

Meliorace, pozemkové úpravy
V ř. ú. byly v minulosti vybudovány stavby pro odvodnění zemědělské půdy (meliorace) pouze
ve zcela minimálním rozsahu.
V řešeném území proběhly KoPÚ, které jsou ÚP plně respektovány. Např. je převzata cestní
síť z PSZ. Systém polních cest dle katastru nemovitostí je ÚP plně respektován.
Opatření k zajištění ekologické stability
Při řešení ÚSES vychází ÚP z podrobnější dokumentace, kterou je Plán územního systému
ekologické stability Chráněné krajinné oblasti Orlické hory - Koncepční vymezení ÚSES (AGERIS
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s.r.o., listopad 2012) a ze ZÚR. Územní plán vymezuje a zpřesňuje prvky systému ekologické stability,
které jsou zde lokálního, regionálního a nadregionálního charakteru. Lze konstatovat, že prvky ÚSES
jsou zde vymezeny převážně na PUPFL nebo v nivách vodotečí a tudíž se nepředpokládá žádný
významnější zábor ZPF, pro prvky ÚSES byly vybrány přírodně cenné lokality.
Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení
Přehled odnětí zemědělského půdního fondu:
Číslo
lokality

Výměra zemědělské půdy
Návrh funkčního
využití lokality

celková výměra
lokality (ha)

ZB1a*
ZB1b
ZB2a*
ZB2b*
ZB2c*

Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení

0,25
0,23
0,72
0,26
0,39

ZB3*

Bydlení

1,12

ZB4

Zeleň veřejná

0,25

ZB5
ZB6a**
ZB6b**
ZB7a
ZB7b
ZB7c
ZB8*
ZB9**
ZB10**
ZB11*

Vodní nádrž
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Sport

0,22
0,20
0,35
0,20
0,18
0,16
1,34
0,33
0,06
3,19

ZB12

Dopravní infrastruktura

0,18

ZB13a
ZB13b
ZB14a
ZB14b
ZB14c
ZB14d
ZB14e
ZB14f
ZB14g

Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná

0,01
0,15
0,53
0,18
0,07
0,16
0,35
0,48
0,47

ZB14h

Zeleň veřejná

0,11

ZB14i
ZB14j
ZB14k
ZB14l
ZB14m

Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná

0,11
0,33
0,72
0,45
0,18

ZB14n

Zeleň veřejná

0,73

ZB14o
ZB14p
ZB15*
ZB16
ZB17**
ZB18
ZB19**

Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň soukromá
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení

0,40
0,36
0,26
0,56
0,16
0,40
0,24

ZB20**

Bydlení

0,23

ZO1
ZO2

Bydlení
Bydlení

0,08
0,10

ZO3

Bydlení

0,39
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BPEJ

Třída
ochrany

Druh
pozemku

93604
93604
93644
93644
93644
94089
93644
93644
93604
93654
93624
93644
93644
93644
93644
93644
93634
93644
93634
93654
93654
94089
93604
93644
93644
93604
93604
93604
93604
93604
93604
93644
93634
93634
93644
93644
93654
93654
93644
93604
93644
93654
93604
93654
93644
93644
93624
93624
93634

II.
II.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
II.
V.
III.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
II.
V.
V.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
II.
V.
V.
II.
V.
V.
V.
III.
III.
V.

t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.

93644
93644
96701

V.
V.
V.

t.t.p.

t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.

dílčí
výměra
(ha)
0,25
0,23
0,64
0,26
0,39
0,74
0,20
0,23
0,01
0,01
0,22
0,20
0,35
0,20
0,18
0,16
1,34
0,33
0,06
3,19
0,02
0,02
0,01
0,15
0,53
0,18
0,07
0,16
0,35
0,48
0,47
0,06
0,05
0,11
0,33
0,72
0,45
0,18
0,72
0,01
0,40
0,36
0,26
0,56
0,16
0,40
0,24
0,21
0,02

Výměra
nezemědělských
pozemků (ha)

0,08

0,18

0,14

0,08
t.t.p.

0,10
0,33
0,02

0,04
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ZO4*

Malozemědělská
výroba a agroturisrika

2,54

ZO5*
ZN1*
ZN2*
ZN3**
ZN4**
ZN4b**
ZN5**
ZN6**
ZN7
ZN8

Výroba zemědělská
Bydlení
Bydlení
Dopravní infrastruktura
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Výroba drobná
Dopravní infrastruktura
Občanská vybavenost

0,28
0,52
0,22
0,27
0,14
0,24
0,12
0,14
0,10
0,34

ZN9

Bydlení

0,26

ZN10
ZP1

Dopravní infrastruktura
Dopravní infrastruktura

0,01
0,06

ZP2

Bydlení

0,09

ZV1
ZV2

Bydlení
Dopravní infrastruktura

0,06
0,14

součet

93644
94068
93624
96701
93644
94078
94078
93644
94068
94068
93654
94078
94078
94068
94068
96701

V.
V.
III.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

96701
94068
93644
95015

V.
V.
V.
IV.

t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.
t.t.p.

23,40

2,17
0,28
0,07
0,02
0,25
0,52
0,22
0,27
0,14
0,24
0,12
0,01
0,08
0,34
0,19
0,07
0,04
0,07
0,02
0,06

0,03

0,13
0,02

0,01
0,02

0,14
22,50

0,90

Pozn.:
Zastavitelné plochy, které byly v předchozí ÚPD vymezeny rovněž jako zastavitelné, jsou označeny hvězdičkou (*).
Zastavitelné plochy, které byly v předchozí ÚPD zahrnuty do zastavěného území a zóny rozptýleného podhorského
bydlení, zóna soustředěného venkovského bydlení, tedy v plochách, které zástavbu umožňovaly, jsou označeny
dvěma hvězdičkami (**).

Odůvodnění vymezení ploch, které nebyly obsaženy v předchozí ÚPD:
Lze konstatovat, že plochy, které jsou přebírány z předchozí ÚPD (viz poznámka pod
tabulkou) jsou z převážné většiny vymezeny na půdách nekvalitních. V případě lokality ZB1a určené
pro bydlení se jedná o plochu, která je vymezena v zastavěném území a nenarušuje nikterak
obhospodařování souvislých honů zemědělsky využívaných pozemků. V případě lokality ZB15, která
je určena pro zeleň soukromou se pak jedná o stabilizaci rekreačně využívaných oplocených
zahrádek situovaných na severním okraji Bartošovic, kde není umožněna podmínkami využití plochy
zástavba. Zahrádky zůstanou i do budoucna součástí ZPF. S ohledem na uvedené není vymezení
obou ploch v rozporu se zásadami ochrany ZPF. Z hlediska návaznosti zastavitelných ploch na
zastavěné území je nutno uvést, že zastavitelné plochy ZB9, ZB18, ZB19, ZB20 jsou vymezeny
způsobem, který umožní zajištění rozptýleného charakteru zástavby. Budou tedy mezi sebou a
případně stávající zástavbou tvořit proluky, které jsou využívány jako extenzívní louky, obdobně jako
je tomu u stávající zástavby. Způsob jejich vymezení odráží veřejný zájem na ochraně hodnot
řešeného území, tedy zachování charakteru horského bydlení, který je podpořen požadavkem na
neoplocování pozemků objektů RD či rodinné rekreace. Vymezení těchto zastavitelných ploch proto
není rovněž v rozporu se zásadami ochrany ZPF.
Odůvodnění vymezení ploch, které nebyly obsaženy v předchozí ÚPD:
ZB1b - jedná se o plochu vymezenou na půdách II. třídy ochrany, avšak v zastavěném území mezi
stávající zástavbou bez zasahování do souvisle zemědělsky obhospodařovaných ploch. Realizací
zástavby dojde k využití proluky mezi stávajícími budovami za současného respektování charakteru
zástavby v této horské oblasti. Návrh tedyx není v rozporu s požadavky ochrany ZPF.
ZB7a, ZB7b, ZB7c - plochy jsou vymezeny způsobem, který umožní zajištění rozptýleného charakteru
zástavby, budou tedy mezi sebou a případně stávající zástavbou tvořit proluky, které jsou využívány
jako louky, obdobně jako je tomu u stávající zástavby. Způsob jejich vymezení odráží veřejný zájem
na ochraně hodnot řešeného území, tedy zachování charakteru horského bydlení, který je podpořen
požadavkem na neoplocování pozemků objektů RD či rodinné rekreace. Zastavitelné plochy jsou
vymezeny na půdách V. třídy ochrany.
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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ZN5 - je vymezena na půdách V. třídy ochrany, je malého rozsahu a dotváří rozptýlenou zástavbu
v západní části Neratova. Způsob vymezení plochy v izolované poloze odráží veřejný zájem na
ochraně hodnot řešeného území, tedy zachování charakteru horského bydlení, který je podpořen
požadavkem na neoplocování pozemků objektů RD či rodinné rekreace.
ZB16 - zastavitelná plocha je vymezena jižně od centra Bartošovic v blízkosti sjezdového areálu na
půdách V. třídy ochrany.
ZO1, ZO2, ZO3, ZP2, ZV1 - jedná se o plochy vymezené na půdách V. a IV. třídy ochrany v části
území, které nebylo ÚPD pokryto. Plochy jsou vymezeny způsobem, který umožní zajištění
rozptýleného charakteru zástavby, budou tedy mezi sebou a případně stávající zástavbou tvořit
proluky, které jsou využívány jako louky. Způsob jejich vymezení odráží veřejný zájem na ochraně
hodnot řešeného území, tedy zachování charakteru horského bydlení, který je podpořen požadavkem
na neoplocování pozemků objektů RD či rodinné rekreace.
ZN8 - jedná se o plochu pro realizaci občanského vybavení veřejného charakteru - poutního domu ve
vazbě na objekt fary v Neratově, předpokládá se zábor půd V. třídy ochrany.
Plochy veřejné zeleně ZB4 a ZB14a - ZB14o jsou vymezeny ve veřejném zájmu a převážně v rámci
zastavěného území. Pokud jsou vymezeny na okraji zastavěného území, jedná se o plochy vymezené
za účelem zajištění přirozeného přechodu zástavby do volné krajiny. Půdy II. třídy ochrany jsou
dotčeny zcela okrajově v případě lokality ZB4 a ZB14n.
ZB12, ZB13a, ZB13b, ZN7, ZV2, ZN10, ZP1 - jedná se návrh veřejných prostranství a dopravních
staveb, který zahrnuje mimo jiné návrh nového přemostění Divoké Orlice v Bartošovicích, 2
turistických lávek a místní komunikace. Jedná se o návrh ve veřejném zájmu se zcela minimálním
dotčením půd II. třídy ochrany v případě zastavitelné plochy ZB13b.
ZN3 - návrh parkoviště je ve veřejném zájmu. Jedná se o návrh vyplývající ze zásadní potřeby řešení
parkovacích ploch v turisticky významně navštěvovaném Neratově. I v tomto případě je dotčena půda
V. třídy ochrany.
ZB5 - návrh vodní nádrže za účelem zajištění užitkové vody pro pastevní areál. Plocha leží na půdách
III. třídy ochrany.
S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že vymezení ploch, které nebyly obsaženy
v předchozí ÚPD není rovněž v rozporu se zásadami ochrany ZPF.
Z hlediska ochrany ZPF je pak nutno upozornit na skutečnost, že nový ÚP hájí zájem
ochrany ZPF oproti předchozí ÚPD zcela zásadním způsobem. Nový územní plán oproti
předchozí ÚPD významně sleduje požadavky ochrany přírody a krajiny včetně ochrany ZPF.
Jeho řešení významně upravuje hranice zastavěného území v souladu s platnými právními
předpisy a vymezuje konkrétní plochy pro zástavbu pouze tam, kde zástavba již existuje a kde
je z hlediska ochrany hodnot možné její doplnění. Zcela zásadní měrou funkčně zachovává a
stabilizuje plochy zeleně, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, čímž vytváří
podmínky pro zachování rozptýleného charakteru zástavby a tím oproti předchozí ÚPD zcela
významně eliminuje možnost zastavování zemědělského půdního fondu. To je zcela patrné i
z vizuálního srovnání výřezů výkresů ÚPSÚ (Funkční využití území - výřez) a ÚP Bartošovice
v Orlických horách (Koordinační výkres - výřez):

:
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h 2) POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
Lesy jsou zastoupeny prakticky v celém ř. ú. (65% rozlohy obce), zejména v celé severní
polovině řešeného území a v jižní části. V okolí Bartošovic, Vrchní Orlice a Nové Vsi jsou významněji
zastoupeny zemědělsky obhospodařované pozemky. Historicky bývalo řešené území zemědělsky
mnohem více využíváno, což dokladují mapy císařských otisků stabilního katastru. Značné změny
v krajině nastaly v poválečném období v souvislosti s odsunem Němců, kdy bylo zahájeno masívní
zalesňování hřebenů Orlických hor. Ještě na leteckých mapách z 50. - 60. let minulého století je patrné,
že bez lesů byla celá katastrální území Malé Strany, Podlesí a více než polovina území Neratova.
Převážná část lesů v řešeném území jsou lesy hospodářské, na západním okraji k.ú. jsou zastoupeny i
lesy ochranné a zvláštního určení. Jedná se především o kyselé (svěží) ale i vlhké bukové smrčiny a
(podmáčené) smrkové jedliny v přírodní lesní oblasti č. PLO 25 - Orlické hory. Jde o mohutné lesy,
původně bukové a jedlové s příměsí smrku a klenu, které se působením člověka (zejména předchozí
těžbou dřeva pro kutnohorské doly a orlickohorské sklárny) změnily na lesy s jednoznačnou převahou
smrku v druhové skladbě. Ekologicky nestabilní nesmíšené smrkové porosty utrpěly újmu zejména v
80. letech minulého století, když v průběhu imisně ekologické kalamity byla převážná část (cca 1950
ha) porostů v hřebenových partiích hor vytěžena a následně zalesněna. Orlickohorské lesy tak i dnes
příslušejí k nejvíce poškozovaným přírodním lesních oblastem (PLO) v ČR. V ř. ú. převažují cílové
hospodářské soubory hospodářství kyselých stanovišť středních poloh, živných stanovišť středních
poloh, oglejených stanovišť středních poloh a hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh.
Územním plánem nejsou navrženy žádné konkrétní plochy k zalesnění, zalesňování je však
umožněno v rámci stanovených podmínek využití příslušných funkčních ploch v krajině.
ÚP je navržen zábor PUPFL v případě návrhu zastavitelné plochy ZN7 v Neratově, která je
určena pro změnu trasování místní komunikace. Jedná se o zcela okrajové dotčení lesa v rozsahu do 200
2
m (vlastník Lesy ČR s.p., počet etáží v porosní skupině - 1, zakmenění - 10, cílový hospodářský soubor
55, smíšený porost).
Pásmo 50m od okraje lesa zasahuje do zastavitelných ploch a do zastavěného území. V pásmu
50 m od okraje lesa jsou je možno stavby umisťovat na základě souhlasu vlastníka lesa a příslušného
dotčeného orgánu. Obecně je potřeba stavby umisťovat do vzdálenosti, kde nehrozí škody způsobené
případným pádem stromů, tedy ne blíže než 20 - 25 m od hranice lesa (ve vztahu i k terénnímu umístění
zastavitelné plochy vůči lesu). OP lesa zasahuje do následujících zastavitelných ploch určených k
zastavění: ZN1, ZN3, ZN4a, ZN4b, ZN5, ZN6, ZN7, ZN8, ZP2, ZO5, ZB8, ZB9, ZB10, ZB17 a ZB19.

i) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, uplatnil
požadavek na posouzení návrhu územního plánu Bartošovice v Orlických horách z hlediska vlivů na
životní prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Orlické hory a
Krajské středisko Hradec Králové (dále jen Správa CHKO OH) vydala pod č.j. 003026/OH/2014 dne
29.1. 2014 k Návrhu Zadání ÚP Bartošovice v Orlických horách dle § 45i ZOPK stanovisko jako
příslušný orgán ochrany s tím, že nelze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany
nebo celistvost EVL CZ0523267 Zaorlicko. Pro část území v k.ú. Bartošovice v Orlických horách mimo
CHKO Orlické hory (JZ segment mezi silnicemi) byl významný vliv na lokality soustavy Natura 2000
vyloučen stanoviskem KÚ Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí č.j. 23884/ZP/14 ze
dne 13.1.2014.
Požadavky na zpracování možných variant řešení nebyly dotčenými orgány uplatněny.
Tím nastaly zákonné požadavky nový ÚP Bartošovice v Orlických horách vyhodnotit i z hlediska
vlivů na udržitelný rozvoj území v rozsahu dle přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006 Sb. (v platném znění).
Územní plán Bartošovice v Orlických horách byl vyhodnocen z hlediska vlivů:
-

na udržitelný rozvoj území;
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-

na lokality NATURA 2000;
na životní prostředí;

Priority a zásady celkové koncepce rozvoje území obce Bartošovice v Orlických horách
vyjádřené územním plánem jsou stanoveny ve snaze k dosažení vyváženého vztahu územních
podmínek pro soudržnost společenství obyvatel území, pro hospodářský rozvoj a pro příznivé životní
prostředí následovně:
Z rozboru udržitelného rozvoje vypracovaného v ÚAP ORP Rychnov nad Kněžnou vyplývá, že
území obce Bartošovice v Orlických horách je hodnoceno v kategorii 2b. Tato kategorie je dle ÚAP
hodnocena následovně:
-

Kvalitní životní prostředí je dáno především harmonickým uspořádáním krajiny a
stabilizovanou strukturou zástavby. Faktor životního prostředí je zde hodnocen kladně;

-

Záporné hodnocení podmínek pro hospodářský rozvoj je dáno především absencí
významnějšího zaměstnavatele na území těchto obcí. Na území těchto obcí je omezený
výskyt fungujících hospodářských subjektů a dojížďka obyvatel do průmysl. podniků je
komplikovaná (zejm.v zimním období);

-

Podmínky pro soudržnost obyvatel jsou hodnoceny kladně i přes absenci pracovních
příležitostí zejména díky kvalitnímu životnímu prostředí a vyhovující dostupnosti občanské
vybavenosti, fungující technické vybavenosti, či vyrovnanému saldu migrace.

Pilíř 1 - Příznivé životní prostředí
Už vysoká hodnota koeficientu ekologické stability (KES= 32,3), který je poměrem ekologicky
stabilních a nestabilních ploch, indikuje vysokou přírodně-krajinářskou hodnotu území a její extenzivní
hospodářské využití. Zemědělské plochy jsou zde zastoupeny téměř výhradně loukami a pastvinami
(t.t.p.), rovněž lesnatost řešeného území je vysoce nadprůměrná. Podíl ploch PUPFL činí přes 67 %
rozlohy katastru, přičemž jsou zastoupeny jak lesy hospodářské, ochranné i lesy zvláštního určení.
Kostru krajinářsky pestrého území tvoří hustá síť vodních toků s vesměs přirozeným charakterem,
naopak zastoupení vodních ploch (rybníků, nádrží) je minimální. Síť interakčních prvků pak tvoří
zejména doprovodná zeleň podél komunikací a vodních toků. Celé řešené území leží v CHOPAV Orlické
hory v CHOPAV Žamberk - Králíky a CHKO Orlické hory (I.-III. zóna), k nejcennějším přírodním partiím
nezastavěného území patří přírodní rezervace Černý Důl, Neratovské louky a Zemská brána, přírodní
památka Rašeliniště pod Předním Vrchem a EVL Zaorlicko. V řešeném území jsou vymezeny též prvky
územního systému ekologické stability regionálního a nadregionálního charakteru (NRBK K 80 MB, K 80
H, K 81 VN, 377 Zemská Brána, 499 Komáří Vrch, 500 Neratovské, 1628 Hadinec, 1629 Zadní Vrch, H
018 Vrchní Orlice a RBK H 070), je zde množství lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů. V zastavěném území plní ekostabilizační funkci plochy veřejné, soukromé a též přírodní
zeleně, které volně přecházejí do krajinného zázemí obce.
Návrh ÚP respektuje a zachovává tyto nejcennější přírodní hodnoty území. Zastavitelné
plochy jsou vymezovány v místech bez významnějšího vlivu na přírodní hodnoty území, s ohledem na
ochranu krajinného rázu jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání. Významněji do volné
krajiny zasahuje návrh ploch pro plánovaný rozvoj lyžařského areálu v Bartošovicích. Území obce
není zatíženo fungováním průmyslové výroby. Významnější rozvoj výrobních aktivit není v ÚP
umožněn, stávající areály zemědělské výroby jsou stabilizovány. Drobné podnikatelské činnosti jsou
umožněny v rámci regulativů převažujících obytných ploch BV. V území nejsou evidovány staré
ekologické zátěže. Určitým environmentálním limitem je zde pouze přítomnost plošné radiometrické
anomálie, významné zastoupení střední kategorie radonového indexu geologického podloží a výskyt
poddolovaných a sesuvných území.
Zábor ZPF pro zastavitelné plochy je lokalizován téměř výhradně v návaznosti na zastavěné
území (s přihlédnutím k požadavku na zajištění rozptýleného charakteru horské zástavby), na půdách s
nižší třídou ochrany (V., popř. III. třída) a s okrajovým dotčením půd II. třídy ochrany. ÚP nezakládá nová
sídla v krajině ani nové urbanizační osy na historicky neosídlených lokalitách. Při návrhu zastavitelných
ploch byla sledována nutnost zachování rozvolněného charakteru zástavby s typickým uspořádáním
orlickohorské architektury. Řešením územního plánu jsou nejvíce ovlivněny přírodní hodnoty jako
krajina, půdní fond a PUPFL (v případě rozvoje Ski centra). Bližší rozbor ovlivnění hodnot
environmentálního pilíře je obsažen ve Vyhodnocení SEA.
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Pilíř 2 - Hospodářský
Jako ekonomický pilíř pro Bartošovice v Orlických horách již po delší dobu jednoznačně
funguje segment rekreace a turistiky. Z ostatních hospodářských aktivit ho doplňuje převážně jen
lesnictví, zemědělská výroba (vč. údržby krajiny) v rámci stabilizovaných areálů a několik drobných
podnikatelských subjektů včetně OPS Sdružení Neratov. Významnější rozvoj výrobních aktivit není
v ÚP umožněn, kromě drobné podnikatelské činnosti přípustné v rámci regulativů převažujících ploch
bydlení venkovského - BV.
Problémem ekonomického pilíře v obci není vázanost na sektor rekreace a turistiky, ale spíš
jeho výrazně sezónní charakter. Vzhledem k doplňkové roli ostatních ekonomických aktivit v obci
(lesnictví) je tak po většinu roku velká část ekonomicky aktivních obyvatel závislá (v lepším případě)
na vyjížďce za prací mimo obec. Výraznější rozvoj ekonomických činností výrobního charakteru přímo
v obci není žádoucí z hlediska zastoupených přírodně-krajinářských hodnot a nenahrává mu ani
periferní geografická poloha s poměrně problematickou dopravní dostupností. Železniční doprava je
zastoupena pouze v sousední Rokytnici v Orlických horách.
Návrh ÚP proto posiluje ekonomický pilíř v souladu s žádoucí orientací obce na rekreaci a
turistiku v takové míře, která neohrozí environmentální a kulturní hodnoty území. Ty jsou totiž hlavní
„silnou stránkou“ pro život v obci a přirozeným magnetem cestovního ruchu a pobytové rekreace
v oblasti. Přestože provoz lyžařského areálu v Bartošovicích není s ekonomickým fungováním obce
přímo propojen, vytváří podmínky pro rozvoj služeb pro turisty, sportovce a pobytové rekreanty také
přímo v obci. Významně se v posledních letech zvyšuje turistické využívání Neratova s kostelem
Nanebevzetí Panny Marie. Část služeb spojených s turistickým a sportovním využíváním území bude
využívána i místními obyvateli. Důležitá je především celoroční nabídka aktivit, která pokryje nejen
špičky zimní (popř. letní) turistické sezóny. Ekonomicko-sociálně pozitivní efekt by měla i faktická
změna dočasného (sezónního) pobytu některých chalupářů v obci na pobyt trvalý. V budoucnu je též
žádoucí vyšší kooperace se sousedními obcemi (i v rámci mikroregionálních svazků) a posílení
přeshraničních vazeb s polskou stranou (i za účelem ekonomického rozvoje s možností využití
dotačních titulů Evropské unie pro přeshraniční spolupráci).
Pilíř 3 - Sociální - Soudržnost společenství obyvatel
Tento pilíř je úzce provázán zejména s pilířem hospodářským, některé socioekonomické
charakteristiky přitom mohou spadat do obou kategorií. Hlavním rysem sociálního pilíře (resp.
„zajištění soudržnosti společenství obyvatel území“) pro Bartošovice v Orlických horách je trvalý
populační pokles, který v obci trvá již od roku 1869, kdy zde byla zaznamenána historicky nejvyšší
lidnatost (2696 obyvatel). Dramatických rozměrů však tento trend dosáhl až s vysídlením většiny
německého obyvatelstva po II. světové válce. Celkový index lidnatosti 2016/1869 činí při současných
194 trvalých obyvatelích necelých 0,07! V období 1991-2016 se podařilo lidnatost obce stabilizovat na
úrovni okolo 200 obyvatel. Dosažení historicky obvyklé (předválečné) populační velikosti obce je nejen
nereálné, ale i problematické z hlediska kapacity území vzhledem k dnešním standardům bydlení a
života obecně. ÚP počítá s maximálním nárůstem počtu obyvatel v návrhovém období (tj. cca do r.
2040) nejvýše na 410, reálně očekávatelná hodnota je však ještě nižší (zejména vzhledem k přirozené
měně obyvatel). Vcelku výhodně se však v obci jeví věková struktura, dětská složka populace
(předproduktivní věková skupina 0 - 14 let) tvoří v Bartošovicích v Orlických horách 17,3 % obyvatel,
zatímco seniorská složka populace (poproduktivní nad 65 let) tvoří 14,4 % obyvatel a „index stáří“
v Bartošovicích v Orlických horách je tak nad hodnotou 1 (konkrétně 1,013), což znamená, že je v obci
o 1,3 % více dětí než seniorů.
. Kromě nabídky vhodných lokalit pro rozvoj obytné funkce by k trvalejší populační stabilizaci
napomohlo i využití tzv. vnitřních rezerv - včetně faktické změny krátkodobého či sezónního pobytu
některých dosavadních rekreantů na pobyt trvalý. Tito rekreanti by se však neměli stát pouze
„administrativními“ obyvateli, ale plnohodnotnou součástí nejen ekonomického, ale i kulturněspolečenského života obce. Ten je zde - vzhledem k velikosti Bartošovic - velmi pestrý a představuje
významnou kvalitativní složku místního sociálního pilíře.
Kvůli nedostatku pracovních příležitostí (zejména celosezónních) přímo v místě, periferní
poloze a ztížené dopravní dostupnosti je pro stabilizaci sociálního pilíře nutné nalézt dostatek
potenciálních trvalých obyvatel se specifickými požadavky a možnostmi (preference kvalitního
životního prostředí, vyšší mobilita, možnost práce z domova, kompatibilita s orientací obce na turistiku
a rekreaci apod.). Z územně-technického hlediska jsou přitom pro trvalé bydlení v Bartošovicích v O. h.
celkově dobré podmínky. Zastoupeny jsou zde klíčové prvky technické infrastruktury (elektrifikace,
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veřejný vodovod, v kompaktnější zástavbě Bartošovic splašková kanalizace s napojením na ČOV a
navržená kanalizace s centrální COV v Neratově), chybí pouze plynofikace, která je zde nereálná i do
budoucna.
Řešení ÚP stabilizuje již založené urbanistické struktury jednotlivých částí obce a v souladu
s jejich charakterem doplňuje rozvojové plochy, zejména s obytnou funkcí. Ty jsou přitom
dimenzovány i s ohledem na konkrétní územní podmínky a žádoucí (očekávanou) populační velikost
obce. Teoretický odhad její celkové „obytné kapacity“ při stávajícím zastoupení domovního fondu a
úplné realizaci obytných zastavitelných ploch dle ÚP Bartošovice v O. h. činí cca 410 obyvatel. Reálně
však ÚP v horizontu dalších zhruba 15 let počítá s maximálním nárůstem populační velikosti obce
přibližně na 320 obyvatel (což je zhruba stav z r. 1961). Za účelem vytvoření podmínek pro dostatečnou
kvalitu života je v obci plošně navrženo či funkčně umožněno též doplnění adekvátního občanského
vybavení, souvisejícího (nejen) s rozvojem turistiky, rekreace a navazujících aktivit. Pro tento směr
rozvoje vytváří ÚP předpoklady i formou dalších navržených ploch a prvků (sportovně-rekreačních,
dopravních apod.).
Vyhodnocení vyváženosti pilířů
Udržitelný rozvoj území v současné době vykazuje nepříznivý stav hospodářského pilíře, což
je způsobeno společensko - ekonomickou situací související zejména s periferní polohou obce ve
struktuře osídlení, nedostatek pracovních příležitostí v místě a jejich problematická dostupnost
v rámci regionu. Návrh ÚP však jen těžko může ovlivnit tato fakta, která jsou výsledkem nadmístních
konsekvencí. V rámci návrhu ÚP je snaha stabilizovat výrobní prvky v rámci stávajících areálů a
umožnit rozvoj podnikatelských aktivit v plochách zastavěného území. Konkurenceschopnost daného
území je nutno formovat nejen v rámci hranic ČR, ale významně se jeví jako perspektivní spolupráce
na mezinárodní, resp. příhraniční úrovni. ÚP vytváří předpoklady rozvoje obce Bartošovice
v Orlických horách v oblasti hospodářské (rozvoj podmínek pro sport a rekreaci včetně rekreačního
využívání krajiny, rozvoj služeb, občanského vybavení a výrobních aktivit), sociální (vymezení ploch
pro realizaci trvalého bydlení - nutnost stabilizace trvale bydlících obyvatel), avšak za současné
ochrany hodnot řešeného území (přírodní chráněná území, urbanistická struktura jednotlivých částí
obce, krajinný ráz, památky místního významu, pohledové osy a horizonty, dominanty apod.).
Závěry vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
V rámci vyhodnocení vlivů předkládaných záměrů dle obsahu koncepce Územní plán
Bartošovice v Orlických horách byly identifikovány vlivy na veřejné zdraví, ovzduší, vody, půdy,
přírodu, krajinu, horninové prostředí a přírodní zdroje, hmotné statky a kulturní dědictví, dědictví
architektonické a archeologické, funkční uspořádání území v různé míře velikosti a významnosti.
Hodnoceny byly vlivy pozitivní, negativní, krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, trvalé, přechodné,
přímé, nepřímé, kumulativní. Hodnocení bylo provedeno v kontextu umístění jednotlivých ploch, ve
vazbě na lokalizaci limitů a dalších omezení z hlediska využití území, vyplývajících jednak ze
zvláštních předpisů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, jednak z lokalizace obecně i
zvláště chráněných zájmů a strategických cílů ochrany životního prostředí stanovených na národní a
krajské úrovni.
Na základě stanoveného přehledu cílů ochrany životního prostředí národních koncepčních
dokumentů, resp. koncepčních dokumentů Královéhradeckého kraje byly identifikovány vazby
jednotlivých principů ÚP Bartošovice v O.h. k jednotlivým koncepčním dokumentům. Vzhledem ke
značné míře obecnosti principů byla hodnocena vazba jednotlivých navržených ploch. Pro vyšší
přehlednost a vzhledem k omezené vazbě jednotlivých ploch ke strategickým cílům ochrany životního
prostředí jsou níže uváděny vazby jednotlivých ploch k cílům ochrany životního prostředí ve skupinách
dle funkčního využití území.
Z vyhodnocení vazeb navrhovaných ploch dle Návrhu ÚP Bartošovice v O.h. vzhledem
k cílům ochrany životního prostředí lze konstatovat, že navržené plochy dle aktuální podoby Návrhu
ÚP jsou po vypuštění nejrozsáhlejších územních požadavků v Bartošovicích ve většině případů
v souladu s cíli ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Pouze plocha ZB11 za účelem
rozšíření možností využití lyžařského areálu může generovat akustickou zátěž v blízkosti objektů pro
bydlení č.p.17, 18 a 22; z tohoto důvodu je požadováno v rámci výhledové projektové EIA procedury
pro náplň plochy důsledně vyhodnotit hlukovou situaci na základě znalosti o konkrétním sportovním
zařízení (bobová dráha).
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V dílčím rozporu s cíli ochrany biodiverzity jsou zastavitelné plochy ZO1, ZO3, ZB2a, ZB3,
ZB9, ZB19, ZB20, ZN1 a ZN2, vesměs s plochami kvalitnějších luk, případně plochy, které jsou
řešeny na úkor mimolesních porostů dřevin (zejména plochy ZB2a, ZB3, ZB17, ZB20, dále významně
návrh plochy pro dopravu ZB1-most přes D. Orlici). Nejvýraznější střety byly již předběžně vyřešeny
např. redukcí ploch ZB3 či ZO3 oproti územním požadavkům, u ploch ZO2 a ZO2 řešením posunu
nebo úpravám regulativů oproti územním požadavkům, plochu ZB12 je navrženo z dalšího
projednávání ÚP vyloučit.
Řešené rozvojové lokality nepředstavují velkoplošné změny v krajině, jde většinově o rozšíření
stávajícího zastavěného území do okolní krajiny v návaznosti na stávající zastavěné území obce,
případně o menší izolované zastavitelné plochy, se snahou respektovat charakteristický rozptýlený
charakter zástavby. Některé z nich však mohou zapříčinit dílčí až patrné změny krajinného rázu místa
(ZB3, ZB2a až ZB2c, ZB7a až ZB7c, ZB8, ZB16, ZB18, ZO2 až ZO5, ZN1, ZN4b, ZN5), některé
plochy se dotýkají porostů dřevin (viz výše), přičemž kontext případného zásahu do porostů dřevin
bude specifikován v podmínkách realizace náplně plochy. Patrnější prostorovou změnu představuje
plocha ZB8, kterou je navrženo především, z důvodu ochrany krajinného rázu řešit územní studií.
Patrnější prostorovou změny v krajině představuje i plocha pro sport ZB11 pro rozšíření možností
využívání lyžařského areálu.
Kladem předkládané Koncepce je, že na druhé straně nejsou navrhovány žádné rozvojové
plochy na úkor lesa s výjimkou plošně nevýznamné přeložky účelové komunikace ZN7 v Neratově
případně objekty pro intenzivní zemědělskou výrobu nebo jiné výrobní aktivity, ÚP spíše počítá
s tradiční krajinotvornou funkcí zemědělství a doplňkovými (agroturistickými) aktivitami. Plocha ZO5
ve Vrchní Orlici vytváří územní rámec pro zázemí pastevního areálu a plocha ZO4 ve Vrchní Orlici
územní rámec pro rozvoj agroturistiky.
Navrhované rozvojové plochy Návrhu ÚP Bartošovice v O.h. jsou většinově lokalizovány
v CHKO Orlické hory, jinak se v zásadě nedotýkají zvláštních zájmů ochrany přírody. Do I. zóny
CHKO Orlické hory není aktuálně navržena žádná zastavitelná (rozvojová) lokalita pro bydlení, sport,
rekreaci apod., lávku v Podlesí (ZP1-DS) je navrhováno z další fáze projednávání ÚP vyloučit. Do II.
zóny po redukci územních požadavků ze Zadání ÚP zasahují plochy ZO1 až ZO5 ve Vrchní Orlici,
plocha ZB3 v Bartošovicích, plocha ZP2 v Podlesí a ZV1 v Nové Vsi. Na tuto okolnost reagují
regulativy v textové části Návrhu Změny č. 2 ÚP Deštné v O.h.
Jen okrajově mohou některé plochy zasahovat do stanovišť s výskytem zvláště chráněných
druhů živočichů a rostlin (převážně lučních) nebo do prostorů výskytu kvalitních přírodních biotopů,
z tohoto důvodu je doporučeno ještě před územním rozhodnutím pro řešení náplně plochy provést
biologický průzkum, případně i hodnocení (plochy ZO1, ZO3, ZB2a, ZB3, ZB9, ZB20, ZN1 a ZN2).
Plochy pro nový silniční most ZB12 a lávku ZP1 z důvodu předpokládaného zásahu do průtočného
profilu vodního toku Divoké Orlice, doprovodných porostů dřevin, výskytů zvláště chráněných druhů
živočichů, zvláště chráněných druhů a ochranářsky významných druhů rostlin je doporučeno z dalšího
projednávání vypustit, a to i z jiných urbanistických důvodů.
V území, řešeném Návrhem ÚP Bartošovice v Orlických horách na základě provedeného SEA
hodnocení vyplynuly především následující základní výstupy:







Z dalšího projednávání Návrhu ÚP Bartošovice v Orlických horách vyloučit zastavitelné plochy
dopravní infrastruktury silniční ZB12-DS (most přes Divokou Orlici v Bartošovicích) a ZP1-DS
(lávka v Podlesí přes Divokou Orlici).
Z dalšího projednávání Návrhu ÚP Bartošovice v Orlických horách vyloučit zastavitelnou plochu
ZP2-BV v Podlesí u silnice II/311.
Pro zastavitelnou plochu ZB8-BV v Bartošovicích řešit podrobnější regulací územní studií pro
max. 6 objektů s tím, že bude respektováno OP lesa minimálně do vzdálenosti 30 m.
Pro plochu ZB17-BV prověřit umístění ve východní části pozemku.
Všechny další rozvojové zastavitelné plochy pokládat za podmíněně akceptovatelné na základě
individuálních regulativů.
V rámci zastavitelné plochy Z11-OS řešit provozní zázemí formou obslužného objektu (ale bez
dalších přidaných služeb - stravování, ubytování apod.), který bude umístěn v severní části
plochy; neumožnit další plochu parkování.

Výstupy SEA hodnocení jsou dále promítnuty do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
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Závěry vyhodnocení vlivů na lokality NATURA 2000:
Bylo provedeno naturové hodnocení Koncepce ve fázi Návrhu územního plánu Bartošovice
v Orlických horách pro společné jednání (REGIO, projektový ateliér s.r.o., Šejvlová a kol., 07/2019).
Součástí prací byly rovněž terénní průzkumy zpracovatele na jednotlivých lokalitách Návrhu ÚP
Bartošovice v O.h. s cílem ověřit aktuální polohy jednotlivých přírodních stanovišť/biotopů na
jednotlivých rozvojových lokalitách Návrhu ÚP; pro účely naturového hodnocení zejména na lokalitách
bezprostředně navazujících na vymezení EVL Zaorlicko případně zasahujících do této EVL v řešeném
území.
Výstupy předběžného naturového hodnocení a souběžně řešeného SEA hodnocení a
konzultace na úrovni obce Bartošovice v Orlických horách a AOPK ČR - Správy CHKO Orlické hory
vedly k úpravě Návrhu ÚP pro společné jednání do verze 07/2019 mj. s tím, že bylo vypuštěno
navrhované energetické využití toku Divoké Orlice podle požadavků č.8 a 10 ze Zadání. Dále byly
vypuštěny požadavky 3c ve vrchní Orlici a požadavek 12a v Bartošovicích z důvodu zásahu do EVL
Zaorlicko i ve vazbě na jiné urbanistické důvody.
Na základě provedených průzkumů a výstupů hodnocení je možno konstatovat, že Koncepce
charakteru Územního plánu Bartošovice v orlických horách ve verzi Návrhu pro společné jednání
z července 2017 nebude generovat významný negativní vliv na EVL Zaorlicko, ani nebude
synergicky negativně ovlivňovat EVL Dzika Orlica na polské straně státní hranice. S ohledem na
zjištěné vlivy byly navrženy podmínky pro další fázi projednávání ÚP Bartošovice v Orlických horách a
navazující řízení ve formě zmírňujících opatření, jak jsou formulována v kapitole 4.7 naturového
hodnocení a promítnuta do návrhu stanoviska SEA příslušnému úřadu:
1. Nadále potvrdit jako maximální rozsah a polohu zastavitelných ploch, který je předkládán aktuální
verzí Návrhu Územního plánu Bartošovice v O.h. z července 2019, především z důvodu prevence
nežádoucí urbanizace nezastavěné krajiny v kontaktu s vymezením EVL Zaorlicko v ÚP řešeném
území a z důvodu ochrany nivy a toku Divoké Orlice v EVL Zaorlicko.
2. Vypustit plochu ZB12-DS dopravní infrastrukturu silniční (most přes D. Orlici v Bartošovicích) a
plochu ZP1-DS (lávka v Podlesí) z důvodu možného zásahu do průtočného profilu toku Divoká
Orlice.
3. Potvrdit posun plochy ZO2 dle požadavku 3h ve Vrchní Orlici k SV na poz.p.č.3014 mimo remíz
z důvodu ochrany silného dubu a tímto vymístit nad nivu a mimo kontakt s EVL Zaorlicko.
4. Realizaci náplně lokality ZB3 podmínit regulativem neoplocování pozemku a vyloučením terénních
úprav v okolí objektů.
5. Potvrdit řešení lokality ZO1 jen pro 1 objekt s využitím horní části pozemku u cesty bez oplocení.

j) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 A SDĚLENÍ,
JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO S ODŮVODNĚNÍM
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY
NEBYLY ZOHLEDNĚNY
Bude doplněno po projednání návrhu ÚP.

k) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU
ŘEŠENY V ZÚR
Takové záležitosti v ÚP nejsou řešeny.
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l) VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH
VYMEZENÍ
Prvky regulačního plánu byly v ÚP Bartošovice v Orlických horách stanoveny z důvodu
ochrany urbanistické struktury a urbanistické kompozice a ochrany krajinného rázu. Řešené území
je významné z hlediska jeho přírodních a krajinných hodnot a vyznačuje se zachovalým
charakterem rozptýlené horské zástavby se zachovalými prvky orlickohorské architektury. Na
budoucí zástavbu je proto nutno klást takové nároky, které zajistí ochrany těchto významných
hodnot řešeného území.
Prvky regulačního plánu jsou stanoveny
-

pro jednotlivé zastavitelné plochy vymezené v ÚP Bartošovice v Orlických horách. Ty
jsou uvedeny v kap. 3.3 v tabulce zastavitelných ploch a týkají se zejména stanovení max.
počtu RD či objektů rodinné rekreace v plochách, příp. podrobnějšího požadavku na jejich
umístění v ploše či jejich vlastní řešení;

-

pro stavby umisťované ve funkčních plochách Plochy bydlení - venkovské - BV a
Plochy smíšené obytné - centrální – SC. Ty jsou uvedeny v kap. 6 ÚP (resp. 6.1 a 6.2) u
příslušné funkce v rámci tzv. Podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného
rázu, včetně prvků regulačního plánu. Jedná se zejména o požadavek na prostorové
uspořádání a vzhled staveb, které mají respektovat tradiční charakter orlickohorské
architektury (včetně obvyklého řešení pozemků navazujících na objekty);

S ohledem na povahu stanovených regulačních prvků nevyvstala potřeba zpracování
samostatného výkresu částí územního plánu s prvky regulačního plánu. Části územního plánu
s prvky regulačního plánu jsou vyznačeny ve Výkresu základního členění území s odpovídajícím
indexem (indexy jsou uvedeny u jednotlivých zastavitelných ploch v kap. 3.3 – index s označením
U + kód plochy, v kap. 6.1 – index U1 a v kap. 6.2 – index U2).

m) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Bude doplněno pořizovatelem po projednání návrhu ÚP.

n) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Bude doplněno pořizovatelem po projednání návrhu ÚP.
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