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Pro:   

Magistrát města Hradec Králové 
Odbor hlavního architekta 

Československé armády 408 
 502 00 

Věc:  Připomínky k návrhu změny územního plánu  č. 195-1 - změny funkčního 
využití ploch v k.ú. Březhrad. 

Po prostudování návrhu změny UP č. 1995-1 předkládáme tyto připomínky (lokality dle návrhu 
změny): 

lokalita A:„plochy krajinné zeleně“ na „plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na 
okolí“;  
- nesouhlasíme s návrhem změny. 
 
lokalita B:„plochy lesů hospodářských“ na  „plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na 
okolí“; 
 - nesouhlasíme s návrhem změny. 
 
lokalita C:„plochy krajinné zeleně“ na „plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“ 
- nesouhlasíme s návrhem změny. 
 
lokalita D:„plochy luk a pastvin“ na „plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“;  
- nesouhlasíme s návrhem změny. 
 
lokalita E:„plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“ na „plochy krajinné 
zeleně“; 
- souhlasíme s návrhem změny. 
 
lokalita F:„plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“ na „plochy krajinné 
zeleně“; 
- souhlasíme s návrhem změny. 
 
lokalita G: „plochy luk a pastvin“ na „plochy krajinné zeleně“; 
- nesouhlasíme s návrhem změny. 
 
lokalita H: „plochy pro motorovou dopravu-komunikační síť“, „plochy luk a pastvin“, „plochy 
výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“, „plochy krajinné zeleně“ a „plochy lesů 
hospodářských“ na „plochy pro železniční dopravu“ 
- nesouhlasíme s návrhem změny. 
 
lokalita CH: „plochy luk a pastvin“ na „plochy pro motorovou dopravu – komunikační síť“ – 
nové trasování komunikace; 
- nesouhlasíme s návrhem změny. 
 
lokalita I: : „plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“ a „plochy krajinné zeleně“ 
na „plochy pro motorovou dopravu – komunikační síť“ - nové trasování komunikace. 
- nesouhlasíme s návrhem změny. 
 

Důvody nesouhlasu s návrhem změny UP č. 1995-1: 

Na předmětném území, na němž  bylo dlouhá léta ochranné pásma vodního zdroje se zachoval 
unikátní soubor (refugium) psamofilních společenstev rostlin a živočichů nadregionálních kvalit. 
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Na základě jak průzkumů EIA (biologického průzkumu – zprávy f. Ekoex Jihlava), tak především 
následných doplňujících výzkumů pracovníků Muzea východních Čech a dalších odborníků v roce 
2009 byly nalezeny tyto chráněné, nebo bioindikačně významné druhy (stav determinace červenec 
2009): 

Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle Dle směrnice 
92/43/EHS, vyhlášky MŽP č. 395/92 Sb. a 166/2005 Sb.  Celkem 17 (červen 2009) 

*    Evropsky významné druhy - druhy živočichů a rostlin vyžadující přísnou ochranu. 

Živočichové:  Zdroj dat 

hmyz   

Bombus pascuorum čmelák Výzkum EKOENTO, EIA 

Bombus terrestris čmelák Výzkum EKOENTO, EIA 

Bombus sp. čmelák (probíhá determinace) 
(probíhádedeterminacedeterminace) 

Výzkum EKOENTO, EIA 

Formica sp. mravenec (probíhá determinace) Výzkum EKOENTO, EIA 

Cindela campestris svižník polní Výzkum EKOENTO, EIA 

Tropinota hirta  zlatohlávek huňatý Výzkum EKOENTO, EIA 

Oxythyrea funesta zlatohlávek Výzkum EKOENTO, EIA 

Papilio machaon  otakárek fenyklový Výzkum EKOENTO 

Obojživelníci   

Bufo bufo ropucha obecná Výzkum EKOENTO 

Plazi   

Laceta agilis ještěrka obecná * Výzkum EKOENTO, EIA 

Ptáci   

Accipiter nissus  krahujec obecný Výzkum EIA 

Oriolus oriolus  žluva hajní Výzkum EIA 

Luscinia megarhynchos  slavík obecný Výzkum EKOENTO, EIA 

Lanius collurio  ťuhýk obecný Výzkum EIA 

Apus apus rorýs obecný Výzkum EKOENTO 

Athene noctua Sýček obecný 

 

Výzkum EKOENTO nutno doložit 

specialistou 

Savci   

Sciurus vulgaris veverka obecná Výzkum EIA 

Po celém území jsou rozprostřeny mozaiky xerofytních stanovišť, které patří 
k přírodním stanovištím v zájmu Evropských společenství č. 2330 – Vnitrozemské duny 
s otevřenými travinnými porosty s druhy s Corynephoru (paličkovec) a Agrostis 
(psineček). 

Kromě chráněných druhů v území žije a roste řada druhů rostlin a živočichů ohrožených dle 
Červených seznamů ČR. Například: 

Druhy rostlin Červeného seznamu (Procházka 2001 ed.) 
Cerastium semidecandrum - rožec pětimužný 
Filago arvensis - bělolist rolní  
Vicia lathyroides - vikev hrachorovitá 
(pozn. tyto rostliny mají v ČR jen několik nalezišť) 
Druhy živočichů Červeného seznamu (Farkač et. all. 2005) 
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Z více jak doposud 20 zjištěných druhů (doplnění výzkumu EIA 2009) je nejvýznamnějším 
nález více jak 50 let v Čechách nezvěstné psamofilní kriticky ohrožené vosy žahalky Scolia 
sexmaculata. 
  

Na závěr je třeba konstatovat, že soubory těchto pískomilných společenstev rostlin a 
živočichů na vnitrozemských dunách jsou v Evropě silně ohrožené zánikem i proto jsou pod 
ochranou EU viz. společenstvo č. 2330 (viz. vyhláška 166/2005 k zákonu 114/1992)! Dle 
dosavadních průzkumů jsou tato společenstva na dotčené ploše plně funkční, vykazují shodné 
znaky jako např. významná Národní přírodní památka Váté písky u Bzence na jižní Moravě i 
proto byla zde podán v květnu 2009 podnět k registraci významného krajinného prvku. 
Jakýkoli zásah (kromě odborného ochranářského menežmentu) do tohoto významného 
biotopu bude mít pravděpodobně za následek vážné ovlivnění chráněných druhů a proto není 
možné souhlasit s navrhovanou změnou UP. Protože se obáváme rozsáhlého negativního 
dopadu navrhované změny UP č. 195-1 na životní prostředí, žádáme posouzení vlivů 
celého záměru na životní prostředí (SEA) dle Směrnice o SEA č. 2001/42/EC. 
 
S pozdravem  
 

1) EKOENTO – sdružení aplikované ekologie o.s. (Mgr. Tomáš Kopecký), Mánesova 712, Hradec Králové 
500 02, IČ: 26570025, tel: 604894897 email: kopido@seznam.cz 
www.ekoento.sweb.cz 
 
 

Pověřen předložením Mg. Tomáš Kopecký 
 
Na vědomí: 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské 
náměstí 1245, Hradec Králové 500 03 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Hradec Králové, Pražská 155, Hradec 
Králové 500 04 
Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 332, Rychnov nad Kněžnou 516 01 
Česká inspekce životního prostředí, OI HK, Resslova 1229, Hradec Králové 500 02 
 


