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ÚVOD
Obec Teplá má v současnosti schválený územní plán obce v souladu s příslušným
ustanovením v současnosti platného stavebního zákona (§ 43 zákona č. 183/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů).
Předmětem změny č. 1 je nová zastavitelná plocha pro stáčírnu minerálních vod u Číhané,
koridor technické infrastruktury pro minerálkovod, koridor technické infrastruktury pro
přeložku VTL plynovodu, aktualizace lokálního biokoridoru č. 3.
Předkládaný materiál představuje samostatný odborný podklad k vyhodnocení vlivu
koncepce – změny č. 1 územního plánu obce Teplá na životní prostředí (SEA).
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A OBECNÁ ČÁST
A.1 LEGISLATIVA
Ochranu krajinného rázu explicitně definuje zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění,
konkrétně jeho § 12:
(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého
místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy
do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s
ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit
nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany
krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním
předpisem.
3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními
hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany
přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení
takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto
území.
4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které
je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a
podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.
Kromě výše uvedené základní normy v oblasti ochrany přírody a krajiny problematiku
ochrany krajinného rázu odrážejí následující právní předpisy:
•

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

•

zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči (památkový zákon)

•

zákon č. 100/2001 Sb. posuzování vlivů na životní prostředí

•

zákon č. 218/1997 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
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A.2 POUŽITÁ TERMINOLOGIE
V textu může být pracováno s následujícími charakterizovanými pojmy (Vorel a kol.):
Estetická hodnota krajiny je vyjádřením přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka a
vztahů v krajině; předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele,
objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace
prvků, struktura složek).
Harmonické měřítko krajiny vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá harmonickému vztahu
činností člověka a přírodního prostředí; z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o soulad měřítka
celku a měřítka jednotlivých prvků.
Harmonické vztahy v krajině vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí (absence
rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, harmonický soulad jednotlivých prvků krajinné scény.
Historická charakteristika krajinného rázu je specifickou součástí kulturní charakteristiky a spočívá
v souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti či místa; historická charakteristika je klíčová
pro pochopení logiky vztahů mezi přírodními vlastnostmi krajiny, jejím využíváním vzhledem k jejich
trvalé (dlouhodobé) udržitelnosti; může nést stopy významných historických událostí.
Kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem a
stopami, které v krajině zanechal.
Krajinná scéna – při pozorování z různých míst krajiny vnímáme tzv. krajinnou scénu; krajinnou
scénu vnímáme staticky (např. jako pohled z významného bodu krajiny) nebo dynamicky (jako sled
pohledů z různých míst trasy průchodu krajinou); krajinná scéna je nositelem estetických hodnot, tkvících
v prostorovém uspořádání, v neopakovatelnosti a jedinečnosti panoramat, v harmonickém měřítku a
v harmonických vztazích krajiny.
Krajinná scenérie – dílčí prostory a partie krajiny vytvářejí v krajinné scéně odlišné a specifické
krajinné scenerie.
Krajinná složka – relativně homogenní ekologická jednotka, je souhrnem prvků uvnitř krajiny, má
jednotný projev a vyznačuje se stejnou funkcí; velikostí relevantní krajinnému měřítku (Forman et Godron
1993, upraveno).
Krajinný prvek je skladebnou jednotkou krajinné složky. Je buď přírodní, nebo umělý.
Místo krajinného rázu – část krajiny relativně homogenní z hlediska přírodních, kulturních a
historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného rázu
od jiných míst krajinného rázu. Je nejmenším hodnoceným prostorem; jedná se zpravidla o vizuálně
vymezený krajinný prostor (konkávní nebo konvexní), který je pohledově spojitý z většiny pozorovacích
stanovišť, nebo o území typické díky své výrazné charakterové odlišnosti.
Oblast krajinného rázu představuje krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou
charakteristikou odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší od jiného celku ve
všech charakteristikách či v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu; je vymezena hranicí,
kterou mohou být přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik.
Přírodní hodnota je dána kvalitativními parametry zastoupených ekosystémů ve vztahu k jejich trvalé
udržitelnosti, reprezentativností aktuálních znaků ve vztahu ke stanovištním podmínkám, prostorovými
parametry, harmonickým charakterem interakcí mezi ekosystémy, výraznými přírodními dominantami
krajiny.
Přírodní charakteristika krajinného rázu zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými přírodními
podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, klimatické a biogeografické poměry,
tak aktuálním stavem ekosystémů.
Znak krajinného rázu – jednotlivá část krajiny, podílející se na utváření krajinného rázu. Tyto části
společně utvářejí přírodní, kulturní a historickou charakteristiku krajinného rázu.
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B ANALYTICKÁ ČÁST
B.1 OBLAST KRAJINNÉHO RÁZU
Oblastí krajinného rázu je označována ta část zemského povrchu, kde lze sledovat jednotu
přírodních či kulturně-historických jevů, které pak mohou tvořit charakteristické znaky či rysy
území. Odhalení těchto znaků může být vodítkem nejen pro definici oblasti krajinného rázu,
ale také k možné (subjektivní) regionalizaci dle níže uvedených skupin kritérií a tedy nalezení
odlišností mezi jednotlivými oblastmi krajinného rázu. Kritérii pro vymezení oblasti
krajinného rázu mohou být aspekty fyzickogeografické (morfologie území, vegatační kryt či
kombinace těchto a jiných složek – např. lesnatá rybniční krajina), či kulturně-historické
(etnografie, historie, hospodářské zaměření, urbanizace či výskyt většího sídla a jeho
spádovost aj.). Důležitý aspekt definice oblasti krajinného rázu spočívá v možnosti nalézt širší
kulturně-historické souvislosti, které mohou být determinantami podoby území a jeho rázu.
Zájmová plocha uvažovaná k umístění stáčírny minerálních vod se se nachází ve
Slavkovském lese. Toto plošně rozsáhlé, krajinně-typologicky poměrně diferencované území
lze v širším pojetí vymezit oblastí krajinného rázu. Zásadní vliv na od 13. století systematicky
osídlovanou krajinu Slavkovského lesa s bohatou historií (spojenou s těžbou rud) měly
události následující po II. světové válce. „Jestliže svébytná německá lidová kultura postupně
od první světové války zanikala, její úplný konec, a obecně i konec německého osídlení po
sedmi stovkách let, nastal po roce 1945. Odsun německého obyvatelstva z pohraničí znamenal
zásadní přelom v osídlení krajiny, zánik mnoha vesnic (Čistá, Kfely, Žitná, Krásná Lípa,
Vranov a jiné) a památek, především církevních, a také zřejmě definitivně zmizela část ústní
tradice, mytologie kraje, do roku 1945 nepodchycená písemnou formou. (Klsák – Podracký in
Klouda, 2015) „Rozsáhlé oblasti středního Slavkovského lesa se zcela vylidnily; nepříznivé
podmínky příliš nelákaly nové české obyvatelstvo, což paradoxně prospělo přírodě
Slavkovského lesa, v němž ubylo polí a luk na úkor divokého lesa.“ (Bucharovič in Klouda,
2015)
Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Slavkovský les (Klouda, 2015, aktualizace)
jako koncepční dokument v problematice ochrany krajinného rázu provádí tzv. prostorovou a
charakterovou diferenciaci území, jejíž součástí je mj. členění CHKO do oblastí krajinného
rázu. Zájmová lokalita v uvedené studii spadá do oblasti krajinného rázu F – Tepelsko
s následující základní charakteristikou:
Oblast zaujímající horní část toku Teplé před jejím vstupem do hlubokého kaňonovitého
údolí, kterým protéká na středním a dolním toku. Ústřední prvek této oblasti představuje
charakteristická dominanta kostela v Teplé a také známého kláštera, s jehož existencí je spjata
historie velké části obcí nejen v této části Slavkovského lesa i jinde. Stará zemědělská krajina,
která si uchovala význačné znaky své identity až doposud. Západní hranici území tvoří
výrazný zalesněný hřbet Vlčího kamene, na severní straně pak zařízlé údolí Otročínského
potoka. Oblastí prochází silniční i železniční trasy spojující Karlovy Vary a Mariánské Lázně.
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obr. č. 1: CHKO Slavkovský les – členění na oblasti krajinného rázu

modrý kruhový symbol – hrubá poloha navržené stáčírny (pozn.)
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B.2 OBECNÁ KRAJINÁŘSKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Zájmová lokalita plánované výstavby stáčírny minerálních vod se nachází
v Mariánskolázeňské vrchovině. Jedná se o výše položený plošší reliéf v pravostranné části
povodí Teplé v její pramenné oblasti či nejvyšším úseku, z něhož vystupují nižší elevace či
hřbety. Od západně výrazněji vystupující struktury Vlčího hřbetu terén generelně klesá
k východu. Na svazích Vlčího hřbetu pramení Mlýnský potok a Mnichovský potok, jejichž
soutok se nachází v blízkosti zájmové lokality. Oba toky zde přijímají početné krátké přítoky.
Vyskytuje se zde rovněž více menších vodních ploch a také řada podmáčených poloh i
rašelinišť. Důležitou součástí vodní složky jsou prameniště či vývěry kyselek. Patrné jsou
úpravy vodního režimu. Většina tohoto území je odlesněna, na zemědělské půdě převažují
travní porosty. Souvislá lesní zeleň pokrývá vyšší partie Vlčího hřbetu, níže se vyskytují
menší lesní celky, doprovody vodotečí či cesní sítě.
Zájmové území – okolí plochy plánované výstavby reprezentuje značně periferní území se
zaměřením převážně na různé formy zemědělské výroby (rostlinná i živočišná produkce).
Výrazným rysem kulturně-historické charakteristiky je využívaná silniční trasa – spojnice
Mariánských Lázní s Karlovými Vary (historická dopravní trasa), jež reprezentují dvě největší
sídelní centra v oblasti Slavkovského lesa. Silnice II. třídy č. 230 se severně od zájmové
lokality kříží se silnicí II. třídy č. 210. Zdejší osídlení dnes reprezentují menší sídelní útvary.
Na jejich podobě a velikosti (lidnatosti) se výrazným způsobem podepsaly události po II.
světové válce. Nejbližšími z nich jsou Číhaná (jihovýchodně od zájmové lokality) a Sítiny
(severozápadně od zájmové lokality).
Sítiny jsou prvně uváděny roku 1347 v souvislosti s těžbou cínu. Jejich vznik však díky
poloze na Královské zemské stezce zřejmě sahá do hlubší minulosti. Později místní nacházeli
obživu v zemědělství či lese. I v současnosti zde představuje zemědělská výroba důležité
odvětví, v předsazené poloze východně od vsi stojí objekt kravína. Historicky důležitá pro
Sítiny byla vazba k Mariánským Lázním, která přetrvává i podnes v souvislosti s rekreací.
Dominantou sídla se zachovalým ulicovým půdorysem je dominanta pozdně barokního
kostela P. Marie Pomocné. V zástavbě sídla se dále vyskytují cenné objekty dochované lidové
architektury – především patrové statky s vjezdovými branami. Okrajové partie sídla na
přechodu doprovází hojná vzrostlá zeleň.
obr. č. 2: Číhaná
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Číhaná náleží k nejhodnotnějším sídlům ve Slavkovském lese. Ves s cca 10 staveními (v
meziválečném období téměř s 50) patří ke starým sídlům (zmiňovaná prvně roku 1273 jako
příslušenství kláštera v Teplé). I přes zásadní dopady v poválečném období na zástavbu se
sídlo vyznačuje konsolidovaností a upraveností. Název obce je údajně odvozen od její polohy
v blízkosti staré zemské stezky. Obec měla od svého počátku zemědělské zaměření, dnes
slouží bydlení a rekreaci. Sídlo má charakteristický půdorys – urbanistickou strukturu
okrouhlice. Malou náves s menší nádržkou oklopují štítově orientovaná přízemní i patrová
stavení.
Vizuální charakteristika zájmového území spoluformovaná prostorovým utvářením,
estetickými hodnotami, harmonickým měřítkem a harmonickými vztahy se vyznačuje
přítomností cenných znaků. Vysoká krajinářská hodnota území nespočívá v přítomnosti
jednotlivých mimořádně cenných či jedinečných krajinářských znaků či hodnot, nýbrž tkví
v synergickém působení z větší části zachovalých přírodních dispozic, konsolidovaného
využívání území a celkově velmi příznivého estetického projevu.
Jedná se o převážně otevřený prostor v západní části vysoko položené dominantně
zemědělsky využívaného Tepelska. Na západní straně území zřetelně vymezuje zalesněná
dominantní struktura Vlčího hřbetu (lesnatý horizont), jenž tvoří východní okraj rozsáhlé
oblasti centrálního Slavkovského lesa. Příznivý krajinný obraz otevřeného prostoru formuje
lokální vertikální členitost – mírně vystupující převážně odlesněných elevací a také
diferencovaná mimolesní zeleň. Tvarově rozmanité formace zeleně (remízy, skupiny, solitéry,
více či méně souvislé doprovody cest a vodotečí, výběžky lesních porostů) do určité míry
člení jinak velké bloky zemědělské půdy (pastvin). Jejich projev posiluje uvedená lokální
členitost terénu. Charakteristickým zřetelně vnímatelným rysem zdejší krajiny je neosídlenost
či odlehlost (perifernost) území s velmi nízkým podílem zastavěného území. Jak již bylo
uvedeno, osídlení v zájmovém území v současnosti reprezentují převážně sídla menší
velikosti. Z prvků nepřírodní povahy dosahuje silnějšího uplatnění v krajinné scéně (z volné
krajiny) hospodářský objekt (kravín) ve východní části Sítin, jenž figuruje v četných
výhledech z exponovaných poloh zejména od východu. Zřetelně vnímatelný antropický prvek
tvoří nadzemní elektrovody, mezi nimiž vyniká vedení vysokého napětí (220 kV) trasované
na severním horizontu.
obr. č. 3: Mírně zvlněná otevřená krajina západního Tepelska

v pozadí Vlčí hřbet; ve střední části snímku pod ním Sítiny; červená šipka – poloha plánované stáčírny (pozn.)
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B.3 OCHRANA PŘÍRODY
Ukazatele možných přírodních hodnot a zároveň předmět zákonné ochrany (nejen)
z hlediska krajinného rázu představují vyhlášené přírodní parky, vymezená zvláště chráněná
území či významné krajinné prvky – tak, jak je definuje zákon č. 114/1992 Sb.
Zájmová plocha plánovaného umístění stáčírny minerálních vod leží ve vyhlášené CHKO
Slavkovský les, v její IV. zóně. CHKO Slavkovský les, vyhlášená roku 1974, má rozlohu 606
km2, což ji řadí v ČR mezi ostatními CHKO k rozlehlejším. CHKO je osobitým krajinným
celkem vystupujícím příkře nad Tachovskou brázdu, Chebskou a Sokolovskou pánev, na
východě přechází pozvolna do Tepelské plošiny. Nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa Lesný a
Lysina leží ve zdvižené západní části. Významnou součástí lesů jihozápadní části
Slavkovského lesa jsou rozlehlá rašeliniště vrchovištního typu s porosty borovice blatky a
břízy pýřité s charakteristickými rašelinnými druhy. Rozsáhlé lesní komplexy spolu s
rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim
širokého okolí, především západočeských lázní. Ochranou těchto míst tvorby minerálních
pramenů se chráněná krajinná oblast Slavkovský les výrazně odlišuje od ostatních chráněných
krajinných oblastí v republice.
Zájmová lokalita uvažované výstavby se nenachází v žádném z vyhlášených
maloplošných chráněných území, ani přírodních parků. Nejbližší maloplošné chráněné území
je vzdáleno více než 2,5 km severně (přírodní rezervace Planý vrch).
V předmětné ploše se nevyskytuje žádný zákonem definovaný významný krajinný prvek,
pozemek je využíván jako trvalý travní porost.
obr. č. 4: Ochrana přírody (červený kruhový symbol – poloha navržené stáčírny; pozn.)
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C PŘÍPADOVÁ ČÁST
Dále v textu je věnována bližší pozornost jediné nově navrhované rozvojové ploše ve
smyslu stanovení její přípustnosti a případně také eliminačních opatření žádoucích při
realizaci funkce, k níž navržena.
Navržená zastavitelná plocha pro lehkou výrobu (VL) - funkční plocha Čí/Z-V1 plocha pro areál stáčírny minerálních vod
Jedná se o plochu v severozápadní části územního obvodu obce Teplá (k. ú. Číhaná u
Poutnova) nacházející se u křižovatky silnic II/230 a III/0241, ve vzdálenosti cca 900 metrů
severozápadně od sídla Číhaná. Předmětná plocha na pozemcích parc. č. 431/3, 431/4, 431/6
má rozlohu 1,32 ha. Uvedené pozemky spadají do ZPF (orná půda).
V navržené rozvojové (zastavitelné) ploše se předpokládá realizace 1 haly o délce 100
metrů, šířce 35 metrů a maximální výšce (hřebene) 12 metrů nad úrovní přilehlé obslužné
komunikace. Pro stáčírnu minerálních vod budou využívány stávající minerální prameny –
vrty přírodní minerální vody stolní v k. ú. Prameny. Minerálkovod (potrubí) do stáčírny bude
veden pod zemským povrchem. V rámci areálu bude vybudována nezbytná infrastruktura
(elektropřípojka, čistírna odpadních vod, retenční nádrž pro zachycení srážkových vod).
Dopravní napojení celého areálu bude řešeno přímým sjezdem ze silnice II/203 včetně
rozšíření silnice II/203 o odbočovací pruh. Manipulační a parkovací plochy areálu budou
součástí zastavitelné plochy Čí/Z-V1 (VL).

Zájmová lokalita plánovaného areálu stáčírny (předmětná zastavitelná plocha) zaujímá
homogenní rovinnou plochu v mělké kotlině, resp. sedle – rozvodí mezi Mlýnským
(Mnichovským) potokem a Lučním potokem, jež tvoří kratší levostranné zdrojnice Teplé.
Mírně zvlněný terén od zájmové lokality klesá v směru toku Mnichovského potoka (severní
směr) a bezejmenného krátkého levostranného přítoku Lučního potoka (východní směr). Do
většiny směrů terén od zájmové lokality stoupá – její vizuální uplatnění nastává kromě
blízkého okolí z převýšených poloh. V blízkém okolí západně od zájmové lokality se nachází
lesní i mimolesní zeleň (mj. vegetační doprovod silnice II/230).
Z hlediska zákonem definovaných kritérií či předmětů ochrany krajinného rázu (odst. 1
zákona č. 114/92 Sb., viz kapitola A.1) lze potenciálně negativní dopad vymezení navržené
zastavitelné plochy spatřovat ve vztahu k harmonickému utváření krajiny – do harmonického
měřítka a harmonických vztahů, jež jsou zde přítomny.
Ovlivnění krajiny a jejího rázu v důsledku potenciální výstavby v navržené zastavitelné
ploše lze spatřovat ve dvou rovinách. První aspekt představuje obecná problematika umístění
výrobního provozu ve volné krajině – bez vazby na zastavěné území. Navržený výrobní
provoz má vazbu na místní zdroj, jehož využití má v území dlouhou tradici a dochází k němu
i v současnosti (stáčírna společnosti Karlovarské minerální vody, a. s. v nedalekém
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Mnichově). V tomto ohledu lze vstup výrobního provozu daného zaměření v zájmovém území
(oblasti krajinného rázu) akceptovat, nejedná se o aktivitu v území cizorodou či v rozporu
s jeho využíváním. Areál stáčírny reprezentuje typický průmyslový provoz, jenž dává na
vstupu předpoklad vzniku nepříznivých dopadů na krajinný ráz, zejména jeho vizuální
charakteristiku. V krajině Slavkovského lesa, resp. Tepelska s osídlením sídel převážné
menšího měřítka a naprostou převahou obytné zástavby představuje umístění takového prvku
do volné krajiny příznivější variantu než do zastavěného území sídla či v bezprostřední vazbě
na něj (zejména v případě Číhané, jež reprezentuje krajinářsky hodnotné sídlo v současnosti
s čistě obytnou či rekreační funkcí).
Druhým aspektem je potenciální zásah či ovlivnění krajiny, jejích cenných rysů či hodnot.
Kvalifikovaný závěr v tomto ohledu může poskytnout kauzální hodnocení záměru při znalosti
jeho základních parametrů, jež zde jsou známy. Z pohledu přírodní charakteristiky území
plánovaná výstavba nezpůsobí závažnější dopad. Areál stáčírny zaujme zemědělsky využitý
pozemek bez výraznějších přírodních hodnot – homogenní plochu bez vegetačního krytu,
resp. vzrostlé zeleně. Z hlediska kulturně-historické charakteristiky představuje hlavní
problematický okruh vstup zástavby do volné krajiny (potenciální zásah do harmonických
vztahů). S ohledem na souvislosti navržené změny – využití půdy (viz výše) lze tento dopad
akceptovat.
Zřejmě nejmarkantnějším dopadem plánované změny – vstupu zástavby do volné krajiny
je její vizuální účinek. Přes otevřenost území a čitelnost krajiny je poloha předmětné plochy
v daných prostorových dispozicích – z pohledu jejího vizuálního uplatnění málo kolizní.
Potenciál vizuálního uplatnění plánované haly (stáčírny) je díky umístění v méně exponované
části území, členitosti terénu a přítomnosti lesní i mimolesní zeleně v okolí poměrně nízký.
Viditelnost (a rozpoznatelnost) areálu plánované stáčírny zůstane omezena na blízké okolí
v řádu stovek metrů a některé veskrze nefrekventované výhledové pozice ze vzdálenějšího
okolí (vrchol Bučka nad Babicemi, cesta z Babic do Poutnova v místě křižování s vedením
VVN 220 kV), odlesněné návrší jihozápadně nad Číhanou či odlesněné návrší mezi silnicemi
II/230 a II/210 (v trase vedení VVN 220 kV). Projev areálu stáčírny ze vzdálených
výhledových pozic v daných podmínkách potenciálně silněji determinuje barevné provedení
vnějších povrchů než měřítko jednotlivých objektů (navržená max. výška haly 12 metrů,
délka 100 metrů). Potenciální vizuální účinek areálu a zásah do harmonického měřítka, resp.
vznik nové umělé – technicistní dominanty lze klasifikovat jako únosný. Přítomnost
účelového areálu v dané lokalitě nemá potenciál zásadně nepříznivým způsobem narušit
prostorové uspořádání či harmonický charakter krajiny v širším územním měřítku. Projev
provozního objektu v krajinné scéně lze dále snížit realizací nezbytných opatření (viz dále).
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Podmínky přípustnosti realizace průmyslové zástavby v navržené zastavitelné ploše
Navržená zastavitelná plocha je určena pro umístění průmyslové zástavby, jež
reprezentuje svébytný prvek a jejíž podoba – dimenze a hmotové řešení vychází z provoznětechnologických požadavků. Jak již bylo uvedeno, krajinný prvek této typologie má a priori
potenciál negativního ovlivnění vizuální charakteristiky krajinného rázu či obrazu krajiny. Na
koncepční úrovni územního plánu lze definovat následující rámcové podmínky pro snížení
vizuálního projevu navržené průmyslové zástavby:


vertikála objektu – navrženou max. výšku 12 metrů haly stáčírny nad přilehlou
komunikací lze akceptovat v případě realizovatelnosti výsadeb zeleně v sousedství
zájmové lokality s potenciálem vzrůstu a zastínění objektu haly alespoň ve
střednědobém časovém horizontu



krycí výsadby zeleně realizovat podél jižní, východní a severní hranice zájmové
lokality; využít stanoviště odpovídající druhově i tvarově rozmanité dřeviny
v dostatečné šíři vegetačního pásu (optimálně keřové i stromové patro)



navrženou orientaci haly stáčírny ve směru severozápad – jihovýchod lze
s ohledem její na potenciální vizuální uplatnění akceptovat



barevné provedení vnějších povrchů realizovat v přírodním odstínu – nekontrastní
matné odstíny hnědé, popř. zelené, jež budou barevně (opticky) korespondovat
s krycí zelení; kategoricky se vyhnout světlému zbarvení vnějších povrchů
(stříbrná, bílá, šedá), popř. dalším křiklavým barvám; nezbytné je rovněž vyloučit
případné barevné kombinace (použití více barev, stínování, pruhování apod.) –
dodržet jednotné barevné provedení vnějších povrchů (fasád)



v navazujících řízeních předložit kauzální hodnocení navrženého záměru na
krajinný ráz s doložením zákresů – vizualizací do aktuálních snímků území
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