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Seznam použitých zkratek
BPEJ
CO
ČHMÚ
č.h.p.
ČIŽP
ČOV
ČSN
DN
EVL
HPJ
CHKO
CHOPAV
KES
KÚ
k. ú.
LBC
LBK
MěÚ
MZe ČR
MŽP ČR
NL
NN
NOx
NPP
KHS
OP
parc. č.
PO
RŽP
ř. km.
SO2
SK
TZL
ÚP
ÚPD
ÚSES
VN
VVN
ZCHÚ
ZPF
ZÚR

– bonitovaná půdně ekologická jednotka
– oxid uhelnatý
– Český hydrometeorologický ústav
– číslo hydrologického pořadí
– Česká inspekce životního prostředí
– čistírna odpadních vod
– česká státní norma
– průměr potrubí
– evropsky významná lokalita
– hlavní půdní jednotka
– chráněná krajinná oblast
– chráněná oblast přirozené akumulace vod
– koeficient ekologické stability
– krajský úřad
– katastrální území
– lokální (místní) biocentrum
– lokální (místní) biokoridor
– městský úřad
– Ministerstvo zemědělství České republiky
– Ministerstvo životního prostředí České republiky
– nerozpuštěné látky
– nízké napětí
– oxidy dusíku
– národní přírodní památka
– krajská hygienická stanice
– ochranné pásmo
– parcelní číslo
– ptačí oblast
– referát životního prostředí
– říční kilometr
– oxid siřičitý
– Středočeský kraj
– tuhé znečišťující látky
– Územní plán Rakovník
– územně plánovací dokumentace
– územní systém ekologické stability
– vysoké napětí
– velmi vysoké napětí
– zvláště chráněné území
– zemědělský půdní fond
– zásady územního rozvoje
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1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně
plánovací dokumentace, vztah k jiným
koncepcím.
1.1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů
územně plánovací dokumentace
A. Stručné shrnutí obsahu územně plánovací dokumentace
Zastupitelstvo města Rakovník rozhodlo o pořízení nového územního plánu Rakovník (dále jen
ÚP).
Řešeným územím je administrativně správní území města Rakovník zahrnující jedno katastrální
území včetně oddělených částí Šamotka a Huřviny.
Pořizovatelem ÚP je Městský úřad Rakovník, Odbor výstavby a investic, oddělení – úřad
územního plánování a regionálního rozvoje.
Posuzovaný územní plán Rakovník je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s požadavky
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zastavěné území je
vymezeno podle § 58 stavebního zákona.
Obsahem zde posuzované územně plánovací dokumentace je vymezení rozvoje obce a
zpracování územního plánu v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Územní plán obsahuje plochy zastavitelné a nezastavitelné s rozdílným převládajícím
způsobem využití uvedené v následující tabulce. Kódy uvedené v následující tabulce jsou dále
použity při popisu jednotlivých ploch.
Tab. 1. Přehled navržených typů ploch podle využití
Typ plochy s rozdílným způsobem využití b využití plochy

Kód rozdílného způsobu
využití plochy kód plochy

PLOCHY BYDLENÍ
bydlení hromadné

BH

bydlení individuální

BI

PLOCHY REKREACE
rekreace individuální

RI

rekreace hromadná

RH

rekreace v zahrádkových osadách

RZ

rekreace na plochách přírodního charakteru

RN

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
občanské vybavení veřejné

OV

občanské vybavení komerční

OM

sport

OS
5

Vyhodnocení vlivů ÚP Rakovník na udržitelný rozvoj území - část A (SEA)

Typ plochy s rozdílným způsobem využití b využití plochy
hřbitovy

07/2015

Kód rozdílného způsobu
využití plochy kód plochy
OH

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
veřejná prostranství

PV

veřejná prostranství - veřejná zeleň

ZV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
plochy smíšené obytné - městské

SM

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
silniční doprava

DS

drážní doprava

DZ

letecká doprava

DL

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
technická infrastruktura

TI

nakládání s odpady

TO

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
těžký průmysl a energetika

VT

lehká výroba

VL

drobná a řemeslná výroba

VD

zemědělská výroba

VZ

PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
zeleň soukromá

ZS

zeleň specifická – botanická zahrada

ZX

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
vodní plochy a toky

W

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
zemědělská půda

NZ

PLOCHY LESNÍ
plochy lesa

NL

plochy lesa – rekreační les

NLx

PLOCHY PŘÍRODNÍ
krajinná zeleň

NK

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
plochy smíšené nezastavěného území – sportovní

NSs

plochy smíšené nezastavěného území – dopravní

NSd

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
těžba nerostů

TZ
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Hlavní cíle územně plánovací koncepce

Hlavním cílem územně plánovací dokumentace je na základě zadání ÚP ze září 2014 především:
 Při zpracování návrhu ÚP respektovat a zpřesňovat nadřazenou dokumentaci, zejména
požadavky vyplývající ze ZÚR Středočeského kraje a z Politiky územního rozvoje ČR.
 Při řešení využít jako podkladu krajské a celorepublikové koncepční rozvojové materiály.
 Při návrhu ÚP vycházet z právního stavu území s ohledem na vymezení a regulativy
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. V odůvodněných a podložených případech,
které nemohou mít negativní dopad, vycházet ze skutečného stavu v území.
 Při zpracování základní koncepce rozvoje území obce směřovat ke zlepšování dosavadního
stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru
obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury. Respektovat
postavení Rakovníka jako významného spádového regionálního centra osídlení a správního
centra obvodu obce s rozšířenou působností.
 Posilovat zejména ekonomický pilíř rozvoje při zachování vyváženosti pilíře sociálního a
environmentálního.
 Rozvoj sídla směřovat k omezení odlivu obyvatel z území. Toho dosáhnout zejména
vytvořením podmínek pro hospodářský rozvoj města s důrazem na rozvoj ekonomických
odvětví s vyšší přidanou hodnotou – strategické služby, aplikovaný výzkum apod.
 Respektovat požadavky vyplývající z pořízených územně analytických podkladů pro ORP
Rakovník, a vytvořit podmínky pro odstranění nebo zmírnění zjištěných slabých stránek.
 Ve vztahu k sousedním sídlům řešit návrh ÚP v návaznosti na jejich územně plánovací
podklady tak, aby územní rozvoj respektoval požadavky na využití širšího území. V návrhu
budou vytvořeny podmínky pro plynulou návaznost funkčního využití ploch a návaznost
obslužných a krajinných systémů.
 Při architektonickém zpracování koncipovat jádro města Rakovník jako kompaktní město
s historickým centrem, vně tohoto jádra se předpokládá rozvoj extenzivní, dominovat zde bude
volná krajina, s oddělenými sídly Šamotka (sídlo s výrobní a obytnou funkcí) a Huřviny (sídlo
s převážně výrobní funkcí).
 V dílech Huřviny a Šamotka koncenzrovat plochy pro výrobu a skladování, nové plochy pro
bydlení zde nenavrhovat, ale zajistit ochranu a stabilizaci ploch stávajících.
 Prioritou vně kompaktního města bude důsledná ochrana a posílení přírodních hodnot území.
V ostatních částech řešeného území navrhovat zastavitelné plochy jen výjimečně.
 V rámci kompaktního jádra upřednostnit zástavbu proluk na okraji města ve vazbě na dosud
urbanisticky nedokončená obytná území Zátiší, Bendovka, Nad Nemocnicí a Na Spravedlnosti
a ve vazbě na stávající městskou průmyslovou zónu v jihozápadní části kompaktního města.
 Prověřit vhodnost a míru využití stávajících areálů (zejména výrobní areály TOS Rakovník,
Na Spravedlnosti, Šamotka, areál rakovnických kasáren a případně navrhne jejich nové využití
odpovídající poloze vůči kompaktnímu městu a zároveň dostatečně flexibilní s ohledem na
možné hospodářské změny
 Vytvořit podmínky pro stabilizaci urbanistické struktury území přiléhajících k oběma břehům
Rakovnického potoka s cílem vytvořit podmínky pro otevření města tváří k potoku, tedy
vytvořit podmínky pro zvýšení míry integrace břehů Rakovnického potoka, jako jedněch z
hlavních městských společenských a rekreačních prostorů města, do urbanistické struktury
města.
 Zcela nevyužívané, nedostatečně nebo nevhodně využívané plochy, proluky a plochy
brownfields v kompaktním městě navrhnout pro přestavbu na způsob využití iniciující oživení
města, zejména jeho veřejných prostranství.
 Důraz klást zejména na ochranu rekreačně významného území CHKO Křivoklátsko,
s citlivým přístupem k rozvoji sídel v jejím rámci.
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 Při návrhu rozvoje území města důsledně zohledňovat morfologii terénu determinující
kompozici území města a charakteristicky jeho vizuálního vnímání (pohledové horizonty,
průhledy, siluety, panoramata, veduty, apod.).
 Vytvořit podmínky pro zlepšení dopravní obsluhy řešeného území a zlepšení dopravních
vztahů ve vazbě na širší území, další velká města v okolí a na hlavní město Praha s důrazem
na rozvoj potenciálu veřejné osobní železniční a autobusové dopravy na území města pro
účely zlepšení integrace města v rámci širšího regionu.
 Plochy určené pro umisťování staveb a zařízení náročných na dopravní obsluhu nákladní
dopravou umisťovat výhradně v návaznosti na dostatečně kapacitní komunikace.
 U nově navrhovaných ploch pro bydlení prověřit možnost vzniku základního občanského
vybavení pro místní obyvatele, aby nebyli nuceni dojíždět do historické části města.
 Vytvořit příležitosti a podmínky pro sport a rekreaci všech věkových skupin obyvatel.
 Navrhnout plochu pro sociální zázemí pro seniory, postižené osoby, pro prevenci a okamžitou
pomoc dětí a sanaci rodiny.
 Vytvořit podmínky pro další posílení rekreačního potenciálu celého území (z hlediska ploch
pro hromadnou rekreaci, tras cyklostezek, ubytovací kapacity, prověření stávajících
zahrádkových a chatových osad apod.), především s ohledem na vazbu města na CHKO
Křivoklátsko, s ohledem na přítomnost několika rybníků a zachovalou soustavu bývalých
mlýnů, s ohledem na atraktivní prostředí údolí potoků, množství přírodních a kulturně
historických hodnot. Nepřipustit další rozvoj a intenzifikaci ploch pro individuální rekreaci.
 Navrhnout v rozsahu celého správního území města síť hlavních městských cyklotras
propojujících všechny obytné soubory města s historickým jádrem města, významnými reály
občanského vybavení (úřady, školy, nemocnice a další zdravotnická zařízení, sportovní
zařízení a areály, významná maloobchodní zařízení a zařízení služeb ad.), územími s
koncentrací pracovních příležitostí (výrobní a skladové areály apod.), dopravním terminálem a
železničními stanicemi a zastávkami, vybranými autobusovými zastávkami s možností
parkování jízdního kola a s významnými územími pro každodenní rekreaci, pro potřebu
každodenních cest pro cyklisty.
 Prověřit možnost zapracování konkrétních požadavků města a soukromých vlastníků na
změny plošného uspořádání území.
 Prověřit a zpřesnit vymezení koridoru pro umístění vedení přeložky silnice II/229: Rakovník,
východní obchvat (trasa B1, B3), vymezit koridor pro umístění vedení této stavby,
 v územním plánu zohlednit nároky na ochranu hodnot území města především s ohledem na
nutnost překonání hlubokého zářezu údolí Rakovnického potoka.
 Vytvořit podmínky pro zajištění pěší a cyklistické prostupnosti vedení přeložky silnice II/229:
Rakovník, východní obchvat.
 Prověřit a navrhnout zlepšení parametrů silničního napojení města Rakovník na rychlostní
silnici R6 resp. na silnici I/6, přednostně v koridoru silnice II/229.
 S cílem zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy na dopravně významných pozemních
komunikacích navrhnout odstranění identifikovaných dopravních závad na stávajících
komunikacích.
 Navrhnout možné umístění záchytného parkoviště pro nákladní automobilovou dopravu,
koncepci veřejných záchytných parkovišť typu „park & go“ a „park & ride“, prověřit kapacity
veřejných parkovacích stání, zvýšení kapacity odstavných stání v rámci obytných souborů
hromadné bytové zástavby.
 Respektovat stabilizovanou plochu Veřejného vnitrostátního letiště Rakovník a ověřit její
případné rozšíření.
 Prověřit a doplnit potřebné systémy technické infrastruktury, vycházející ze současných trendů
zásobování území měst energiemi, vodou, odkanalizování území a nakládání s odpady.
 Vytvořit podmínky pro koncepční řešení hospodaření s dešťovou vodou a pro podporu
likvidace srážkových vod v místech jejich vzniku. Odkanalizování nově navrhovaných
rozvojových území přednostně řešit oddílnou stokovou sítí zakončenou ČOV. Respektovat
podmínky ochranných pásem zdrojů vod pro hromadné zásobování.
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 Prověřit účelnost rozšíření stávajícího systému centrálního zásobování teplem (CZT) do nově
navrhovaných rozvojových území.
 Prověřit možnost využití alternativních obnovitelných zdrojů energie na území města.
Fotovoltaické panely umisťovat přednostně do ploch brownfields a průmyslových ploch, jejich
umístění ve volné krajině velmi důsledně zvážit.
 Prověřit a zohlednit v rámci koncepce snižování ohrožení území povodněmi úkoly vyplývající
ze schváleného Plánu oblasti povodí Berounky. Nepřipustit další urbanizaci údolních niv,
snižující retenční schopnost území a zhoršující průběh případných povodní.
 Prověřit návrh revitalizačních opatření na Lišanském a Rakovnickém potoce a opatření pro
snižování rizika povodní na Rakovnickém, Lišanském a Černém potoce, včetně vymezení
malé vodní nádrže / rybníka na Lišanském potoce nad soutokem Lišanského a
Skelnohuťského potoka.
 Vytvořit předpoklady pro zvyšování ekologické stability a biologické diverzity a zajištění
ekologických funkcí krajiny, při umožnění využívání krajiny k hospodářským účelům,
stabilizovat a chránit vodní toky a jejich údolní nivy jako hlavní přírodní a krajinné osy
v území.
 Prověřit a případně vymezit opatření pro zvýšení akumulační schopnosti ploch v povodí
Rakovnického a Lišanského potoka pro zlepšení vodohospodářské bilance území.
 Prověřit možnosti redukce rozsahu ploch výrobních areálů podél vodních toků (zejména podél
Rakovnického a Černého potoka).
 Omezit na naprosto nejnutnější rozsah zábory lesních pozemků, vytvářet podmínky pro
zvýšení biodiverzity území včetně podpory vzniku mokřadů a částečného obnovení
historických rybníků, navrhnout opatření pro zvýšení retenčních schopností krajiny. Retenční
plochy podle možností vyžadovat i v plochách pro výrobu a skladování.
Návrh ÚP je předkládán v jedné variantě.
Dále je v kapitole 1.3 hodnocen vztah k obecným krajským a celostátním koncepcím. Vztah k náplni
koncepcí v oblasti životního prostředí je hodnocen v kapitole 2.

1.3 Vztah územního plánu k jiným koncepcím
1.3.1 Soulad s Politikou územního rozvoje ČR
V rámci PUR ČR je řešené území vymezeno jako území vykazující relativně vyšší problémy s
udržením trvale udržitelného rozvoje (zde Rakovnicko – Kralovicko – Podbořansko zahrnující část
ORP Rakovník), s ohledem na nespojitost území zde ale nebyla vymezena specifická oblast.
Tato otázka je v návrhu ÚP řešena zaměřením na zlepšení podmínek pro rozvoj ekonomického
pilíře.
Územní plán Rakovník je v souladu i s obecnými republikovými prioritami územního plánování
pro zajištění udržitelného rozvoje území.
Návrh ÚP zejména:
 chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví,
 zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní
krajiny,
 dbá na rozvoj primárního sektoru, včetně ochrany kvalitní zemědělské půdy, ale i ekologické
9
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funkce krajiny,
předchází prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel,
komplexně řeší využití celého správního území obce,
zohledňuje požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území,
vytváří v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí,
podporuje polycentrický rozvoj sídelní struktury,
vytváří předpoklady pro využívání opuštěných areálů a ploch,
podle možností umisťuje záměry do málo konfliktních lokalit,
v maximálně možné míře respektuje významné krajinné prvky, ÚSES, lokality soustavy Natura
2000, ochranná pásma vodních zdrojů, zdroje nerostných surovin, kvalitní zemědělskou a lesní
půdu, krajinný ráz,
vytváří územní podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a
pro člověka, včetně vymezeného migračního koridoru pro velké savce.
podporuje rozvoj a využití území pro různé formy cestovního ruchu (cykloturistika, poznávací
turistika, rekreace vázaná na vodní toky a plochy),
navrhuje nové ploch pro silniční, železniční a účelovou dopravu včetně koridorů uvedených
v nadřazených koncepcích, tedy zlepšuje dostupnost území,
plochy pro novou obytnou zástavbu jsou v ÚP vymezovány v dostatečném odstupu od
průmyslových nebo zemědělských areálů, což snižuje riziko negativního ovlivnění emisemi,
v území vymezuje podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před záplavami,
sesuvy půdy, erozí, suchem atd.), a to umísťováním nových ploch mimo záplavová území a
území ohrožená rizikem bleskových záplav,
stanovuje podmínky pro rozvoj technické infrastruktury ve stávajících i navrhovaných
zastavitelných plochách, zejména zásobování vodou a energiemi, včetně odkanalizování a čištění
odpadních vod,
respektuje stávající trasy hromadné dopravy včetně železnice.

Návrh ÚP je s PUR ČR v souladu.

1.3.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Středočeským krajem
(ZÚR SK)






Návrh ÚP v souladu se ZÚR SK:
respektuje zásady vyváženého a trvale udržitelného rozvoje ve všech třech pilířích,
navrhuje rozvojové plochy především do proluk, vymezuje plochy a koridory veřejné
infrastruktury dostatečné pro předpokládaný rozvoj území,
vymezuje dostatečné plochy pro umístění podnikatelských aktivit,
vymezuje koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu v souladu se ZÚR SK, včetně
přeložky II/227,

 ÚP minimalizuje negativních vlivy podnikatelských ploch na plochy bydlení.
 jsou stanoveny podmínky pro možnou instalaci fotovoltaických panelů na střechách objektů u
ploch pro podnikání, nikoliv na volné půdě,
 v ÚP jsou navrženy plochy zeleně majících protierozní funkci nebo plochy pro doplnění ÚSES,
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 v místech vhodných pro revitalizaci a obnovu tůní a mokřadů jsou vytvořeny podmínky pro
podporu biologické rozmanitosti krajiny, zvyšování aktuálních zásob vody ve vodních tocích,
obnovy přirozené dynamiky vodních toků, zvýšení retenčních schopností krajiny, obnovy
migrační schopnosti toků pro vodní organismy, protierozní opatření apod.,
 ÚP podle možnosti využívá hospodárně zemědělskou a lesní půdu a směřuje k její ochraně před
úbytkem a erozí,
 ÚP navrhuje plochy pro nakládání s odpady,
 ÚP chrání krajinný ráz a estetické funkce krajiny,
 ÚP respektuje potřebu přemístění významných dopravních tahů zejména mimo plochy bydlení,
občanského vybavení a rekreace,
 ÚP zlepšuje dopravní spojení v koridoru silnice II/229 Kralovice – Kožlany – Rakovník – Krupá
(vazba na I/6, resp. R6) a dopravní spojení v koridoru II/228 Jesenice – Rakovník a zlepšuje tak
dostupnost Rakovníka jako regionálního sídla,
 ÚP respektuje prvky nadmístního významu, zejména plochy a koridory stanovené v ZÚR SK,
prvky vyššího ÚSES, rozvojové osy a rozvojové oblasti s jejich podmínkami, požadavky
protipovodňové ochrany a další limity uvedené v ZÚR SK a ostatních krajských koncepcích,
 ÚP vytváří podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu,
 ÚP vytváří podmínky pro zabezpečení ekonomických a sociálních potřeb obyvatel,
 ÚP respektuje výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich
ochrany, preferuje využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových
území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině,
 ÚP nepřipouští rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit,
 ÚP vytváří kvalitní prostředí pro krátkodobou rekreaci obyvatel řešeného území,
 ÚP vytváří podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje, kde
Rakovník je jedním z pilířů regionu se soustředěnou podporou státu.
V ZÚR SK je řešené území zařazeno do rozvojové oblasti OBk 4 Rakovník, pro kterou ZÚR
stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:
a) urychlit přestavbu silnice I/6;
b) zlepšit napojení Rakovnicka na I/6 (R6) v koridoru silnice II/229,
c) bydlení sledovat zejména ve městě Rakovník a dále v obcích Lišany, Krušovice, Řevničov a
Lužná;
d) ekonomické aktivity rozvíjet ve stávajících areálech Rakovníka a Lubné a v prostoru
Řevničova ve vazbě na MÚK na R6;
ZÚR stanovují v dané oblasti tyto úkoly pro územní plánování:
-

-

-

stabilizovat v územních plánech obcí dopravní záměry ZÚR;
ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na
kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu
krajiny;
ověřit možnost využití transformačních ploch;
respektovat požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot území, zejména městské
památkové zóny Rakovník;
respektovat požadavky na ochranu přírodních hodnot, zejména CHKO Křivoklátsko;
evropsky významné lokality Rakovník - za koupalištěm; přírodních rezervací Červená louka,
Prameny Klíčavy, Tankodrom;
respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES.
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ZÚR stanovuje následující úkoly pro územní plánování „středních center významných“:
- zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj bydlení, obslužných i ekonomických aktivit;
- vytvářet podmínky pro zlepšení dopravní obslužnosti vyšším uplatněním hromadné dopravy
ve svém spádovém obvodě;
- koordinovat rozvoj se sousedními obcemi.
Relevantní požadavky jsou v návrhu ÚP zapracovány.
Na základě výše uvedeného konstatujeme, že návrh ÚP je se ZÚR SK v souladu.

1.3.3 Soulad s dalšími koncepcemi kraje
ÚP je posuzován zejména ve vztahu k následujícím krajským dokumentům:
A. Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje,
B. Územní energetická koncepce Středočeského kraje,
C. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (ORP Rakovník)
D. Plánu odpadového hospodářství SK
E. Koncepce ochrany přírody a krajiny SK
F. Generel cyklistických tras a cyklostezek na území SK
G. Regionální surovinová politika
H. Program snižování emisí a integrovaný program zlepšování kvality ovzduší SK včetně
programových dodatků
Z cílů a opatření uvedených v těchto koncepčních materiálech je nutno zmínit zejména:
ad A) Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje stanovuje následující úkoly a cíle:
 Podporovat rozvoj lidských zdrojů a zlepšovat sociální podmínky v regionu.
 Budovat a rozvíjet technickou infrastrukturu tak, aby vyhovovala rostoucím potřebám
ekonomického rozvoje při respektování ochrany životního prostředí.
 Zlepšovat podmínky života obyvatel se zvláštním důrazem na venkovský prostor. Zvyšovat
přitažlivost regionu důslednou ochranou a trvale udržitelným využitím přírodního a
kulturního dědictví regionu a nabídkou rekreačních a sportovních aktivit.
 Rozvoj dopravní a logistické infrastruktury
 Zajištění dopravní obslužnosti hromadnou osobní dopravou
 Plynofikace území - budou plynofikovány průmyslové zóny, které vznikají v okolí
některých měst a obcí, menší obce bude možno plynofikovat pouze v okolí již
vybudovaného vysokotlakého a středotlakého plynárenského rozvodného zařízení.
 Vybudovat a dobudovat kanalizační sítě na splaškové odpadní vody a zajistit odvádění
splaškových odpadních vod
 Repasovat stávající dešťové kanalizace
 Zajistit čištění splaškových odpadních vod v každé obci
 Zajistit využití stávajících kapacit ČOV
 Zajistit modernizaci nevyhovujících technologií na stávajících ČOV
 Zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny
 Zajistit výstavbu a údržbu technické infrastruktury v krajině, včetně protipovodňové ochrany
 Ochrana volné krajiny
 Ochrana ovzduší
12
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Zvýšení retence vody v území
Zvýšení ekologické stability krajiny
Zvýšení retenční schopnosti krajiny
Ochrana krajinného rázu
Zlepšení prostupnosti krajiny
Zvýšení biodiverzity
Snížení podílu zornění zemědělské půdy

Výše uvedené body jsou v návrhu ÚP Rakovník zapracovány, ÚP je tedy s uvedenou koncepcí
v souladu.
ad B) Územní energetická koncepce Středočeského kraje
Cílem energetické koncepce SK je stanovení priorit ve využívání energií z obnovitelných zdrojů,
zejména spalování biomasy, bioplynu, sluneční energie.
 Snížit energetickou náročnost např. pomocí:

Snižování tepelných ztrát budov.

Využívání kogenerace a rekuperace.

Využívání geotermální energie (tepelná čerpadla).

Využívání energie slunce – výroba elektřiny (fotovoltaika) a termosolárních
systémů s akumulací tepla.

Využívání termosolárních systémů s akumulací tepla.

Energetické využívání bioplynu a biomasy
 Snížit závislost kraje na dovozu energií.
Návrh ÚP Rakovník umožňuje realizaci nových zdrojů energie, avšak sám je aktivně nenavrhuje.
Část cílů není relevantní pro územní plánování. Ty, které relevantní jsou, jsou do návrhu ÚP
zapracovány.
ad C) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací – ORP Rakovník
Cílem Plánu je zajištění optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidaci
odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých typech obcí kraje.
Je navržena územní rezerva R05 pro budoucí rozšíření provozu ČOV Rakovník, koridor X02 pro
vedení kanalizační stoky v lokalitě Bulovna až po napojení do ČOV Rakovník a dešťová zdrž na
jednotné kanalizaci v blízkosti soutoku Rakovnického a Černého potoka. Kanalizace u nových
navrhovaných ploch je až výjimky řešena jako oddílná. U dešťových vod je navržen zásak v místě
vzniku nebo retence.
Návrh ÚP Rakovník je se zněním části PRVaK Středočeského kraje týkající se města Rakovník
v souladu – zůstává rámcově zachován systém odkanalizování města, čištění odpadních vod i
zásobování pitnou vodou.
ad D) Plán odpadového hospodářství SK
POH SK je koncepční materiál zabývající se řízením nakládání s odpady. Stanovuje obecné
priority v této oblasti, zejména upřednostnění třídění a materiálové využívání odpadů, implementuje
závěry POH ČR týkající se jednotlivých významných odpadových komodit, apod.
Tento koncepční dokument se z hlediska svých cílů a priorit může v územním plánování odrazit
jen zčásti, nicméně jeho teze jsou naplněny např. stanovením plochy pro sběrný dvůr komunálních
odpadů.
V relevantních ustanoveních je návrh ÚP s POH SK v souladu.
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ad E) Koncepce ochrany přírody a krajiny SK
Cíle koncepce se týkají vymezení ochrany zvláště chráněných území, přírodních parků
ochranářsky významných stanovišť, významných krajinných prvků, krajinného rázu, zajištění
prostupnosti krajiny, strategie ochrany krajiny z hlediska jejího šetrného využívání, včlenění
zelených klínů do měst a obcí pro zajištění kontaktu měst s přírodou, redukce rozlohy území s nízkou
krajinářskou hodnotou, zpracování generelu zeleně v sídlech aj.
Uvedené relevantní cíle jsou v návrhu ÚP zapracovány, ÚP je tedy s danou koncepcí v souladu.
Ad F) Generel cyklistických tras a cyklostezek na území SK
Návrh ÚP respektuje stávající stabilizované cykloturistické trasy a dále je rozvíjí a doplňuje, je tedy
s danou koncepcí v souladu.
ad G) Regionální surovinová politika
Návrh ÚP respektuje známá ložiska a dobývací prostory zasahující do řešeného území, nicméně
neuvažuje s obnovením těžby ve správním území města Rakovníka.
Návrh ÚP je s danou koncepcí v souladu.
ad H) Program snižování emisí a integrovaný program zlepšování kvality ovzduší SK včetně
programových dodatků
Jedná se o krajskou koncepci směřující k ozdravění ovzduší. Stanovuje opatření a priority z pohledu:






imisních limitů,
emisních stropů,
znečišťujících látek – především suspendovaný aerosol, oxidy dusíku,
území – především Beroun, Kladno, Mělník, Příbram,
zdrojů – nevyjmenované zdroje (problém tuhých znečišťujících látek, NH3), mobilní zdroje
(problém oxidů dusíku, CO, tuhých znečišťujících látek), vyjmenované zdroje (problém
SO2).

Jako konkrétní opatření pro řešené území program navrhuje:









obchvat Rakovníka,
výstavba kruhové křižovatky Na Ovčíně,
rekonstrukce parkovišť,
výstavba cyklostezek,
vytvoření cyklopruhů na pozemních komunikacích,
zpevnění povrchů prašných komunikací,
výsadba zeleně,
zateplení objektů, aj.

Relevantní opatření jsou do návrhu ÚP zapracována, návrh ÚP je tedy s krajskou koncepcí
v souladu.
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2 Zhodnocení vztahu územně plánovací
dokumentace k cílům ochrany životního
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni
Hlavní cíle ochrany životního prostředí přijaté na vnitrostátní úrovni jsou obsaženy ve Státní
politice životního prostředí České republiky 2012 - 2020 (SPŽP 2012).
Lze konstatovat, že návrh Územního plánu Rakovník je s těmito cíli v souladu.
Ekologická problematika legislativy České republiky a Evropské unie se v relevantních
požadavcích dále promítá do platných obecně závazných předpisů a krajských dokumentů a odráží se
v cílech, které jsou v těchto dokumentech uvedeny. Základní vertikální souvislostí koncepcí v oblasti
ochrany ovzduší je vazba na Národní program snižování emisí České republiky a na Národní
program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících
zvláště velkých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší. Kromě toho jsou zde uvedeny významné
vazby zejména na následující koncepční materiály, připravené na národní úrovni:
- Státní politika životního prostředí ČR
- Státní energetická politika a Státní energetická koncepce
- Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných
zdrojů
- Státní program ochrany přírody a krajiny
- Strategie biologické rozmanitosti ČR
- Národní program ke zmírnění dopadů změny klimatu
- Státní dopravní politika a materiály navazující
- Státní surovinová politika,
- Společný regionální operační program
- Operační program Infrastruktura
- Celková strategie Fondu soudržnosti
- Akční program zdraví a životního prostředí
- Povodňový plán ČR
V návaznosti na výše uvedené dokumenty ÚP zapracovává následující cíle vnitrostátní ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví:
 omezení fragmentace krajiny
 zachování a citlivé doplnění výrazu sídel,
 nenarušování cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické a
přírodní dominanty nevhodnou zástavbou,
 zvýšení ekologické stability krajiny,
 návrhy protierozních opatření a posílení vodního režimu v území,
 ochrana krajinného rázu a kulturních a historických dominant,
 přednostní využívání brownfields,
 posílení biodiverzity území,
 posílení prostupnosti krajiny,
 snížení hlukové imisní zátěže z dopravy,
 rozvoj environmentálně šetrných způsobů dopravy, aj.
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ÚP respektuje limity využití území ve zvláště chráněných územích, vycházející z ustanovení § 14
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a v územích
soustavy Natura 2000, vycházející z § 45 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Dále akceptuje a zapracovává požadavky vztahující se na území ohrožené záplavami a
bleskovými povodněmi a na území ohrožená větrnou a vodní erozí.
ÚP zajišťuje ochranu ložisek nerostů a jejich šetrné využívání. Navrhuje plochy vedoucí
k obnovení vodního režimu krajiny, revitalizaci vodních toků a mokřadů, zajišťuje rozvoj vodovodů
a kanalizací včetně čištění odpadních vod. Obsahem ÚP je i zlepšení podmínek pro existenci zvláště
chráněných rostlin a živočichů, ochrana ZPF a PUPFL, odklonění tranzitní dopravy mimo obytnou
část sídla a vytvoření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj území.

3 Údaje o současném stavu životního prostředí
v řešeném území a jeho předpokládaném
vývoji, pokud by nebyla územně plánovací
dokumentace uplatněna
3.1 Základní charakteristika řešeného území
3.1.1 Základní charakteristika území obce
Město Rakovník leží ve Středočeském kraji, ve stejnojmenném bývalém okrese.
Rakovník sousedí s obcemi Olešná, Lišany, Lužná, Pavlíkov, Lubná a Senomaty. Řešené území (celé
správní území města Rakovník) je tvořené jedním katastrálním územím Rakovník o rozloze 18,5
km2. K roku 2012 měla obec 16 611 stálých obyvatel. Správní území města Rakovník leží
v průměrné nadmořské výšce 250 m.
Zástavba města Rakovník je tvořena zejména kompaktní zástavbou obklopující údolí
Rakovnického potoka. V širší krajině jsou pak volně rozmístěny zahrádkářské kolonie, samoty a
jednotlivé soubory staveb, dříve převážně mlýny, roztroušené podél Lišanského a podél
Rakovnického potoka pod městem.
Mimo intravilán města je krajina tvořena převážně ornou půdou, v okrajích katastru plochy
lesních celků. Louky se vyskytují prakticky jen v jižním okraji katastru v návaznosti na k.ú. Lubná.
Plochy, do kterých jsou v koncepci (hodnoceném návrhu ÚP) situovány jednotlivé navržené změny
využití území, se nachází nejčastěji v návaznosti na intravilán města.
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Obr. 1: Situační mapa polohy řešeného území (podkladová data: ČÚZK).

3.1.2 Geologické a geomorfologické poměry
Zájmové území města Rakovník leží v geomorfologické provincii Česká vysočina, subprovincii
Poberounská soustava, oblasti Plzeňská pahorkatina, celku Rakovnická pahorkatina, podcelku
Kněževská pahorkatina a okrsku Rakovnická kotlina (geoportal.cenia.cz).
Geologický podklad většiny území tvoří arkózové pískovce a slepence, jemně slídnaté pískovce a
žáruvzdorné jílovce (tzv. lupky), což jsou horniny bohaté na kaolinit. Povrch permokarbonské pánve
je zejména na sever od Rakovnického potoka pokryt nánosy třetihorních písků, štěrků, které jsou z
části překryty kvartérními přeplavenými a svahovými hlínami (Geologická mapa ČR 1 : 500 000).

3.1.3 Klimatické a hydrologické poměry
Klimatologicky se zájmové území nachází v klimatické oblasti MT11 (Quitt 1971). Pro mírně
teplou oblast MT11 je typická průměrná lednová teplota v rozmezí -2 až -3 ºC, průměrná teplota
v červenci činí 17 až 18 °C. Srážkový úhrn ve vegetačním období činí 350 – 400 mm, v zimním
období pak 200 – 250 mm.
Celé zájmové území spadá do povodí Vlatavy, resp. Labe. Hlavním tokem Rakovnické kotliny a
zároveň hlavním vodním tokem na území města Rakovník je Rakovnický potok (dříve zvaný
Rokytka), který pramení na Jesenicku a vlévá se do Berounky a územím města protéká ve směru
severozápad - jihovýchod. Kromě Rakovnického potoka a jeho přítoků protéká územím města
Rakovník ještě Skelnohuťský potok, který se vlévá do Lišanského potoka na Šamotce.
Řešené území neleží v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Z
hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v hydrogeologickém rajonu 5130 Rakovnická pánev.
Ve svrchní části limnického permokarbonu převažuje porozita puklinová, směrem do hloubky
dochází k relativnímu zvýšení porozity průlinové v závislosti na litologickém vývoji. Propustnost
směrem do hloubky výrazně klesá. Přípovrchová zóna s převážně puklinovou, popř. průlinovopuklinovou, porozitou zasahuje do hloubky více desítek, až 100 m a tvoří jednotný zvodněný systém.
Následuje soubor několika kolektorů oddělených od sebe většinou neprůběžnými izolátory s
porozitou průlinovou.
Z regionálního hlediska je zájmové území jak infiltrační tak drenážní oblastí. Drenážní bází je
Rakovnický potok, regionálně Berounka. Hladina podzemní vody je v přípovrchové zóně zvýšené
propustnosti permokarbonu a kvartéru vesměs volná až mírně napjatá, sleduje nerovnosti terénu a v
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závislosti na srážkách se nachází většinou mělce pod terénem. Je odvodňována prameny nebo
zastřenými výrony do kvartérní zvodně nebo přímo do vodotečí.

3.1.4 Pedologické poměry
Podle taxonomického klasifikačního systému půd České republiky (TKSP) se v centrální části
zájmového území nachází převážně antropogenní substráty. V západní části katastru převládají
plochy modálních hnědozemí, ve východní části katastru pak modálních luvizemí. Zbývající části
katastru pak tvoří modální kambizemě (geoportal.cenia.cz).

3.1.5 Biogeografické poměry
Podle Culka a kol. (1996) se zájmové území Rakovníka nachází v provincii středoevropských
listnatých lesů, v podprovincii Hercynské a dále se zájmové území nachází ve dvou bioregionech:
většina katastru v bioregionu 1.16 Rakovnicko-Žlutickém a východní okraj katastru v bioregionu
1.19 Křivoklátském.
Řešené území se nachází na rozhraní dvou čtverců zoologického síťového mapování, konkrétně č.
5848 a 5948 (http://www.biolib.cz/cz/toolKFME/).
Podle Culka a kol. (2005) se město Rakovník nachází v 6 různých biochorách, většina z nich se
nachází ve 3. vegetačním stupni. Toto množství biochor ukazuje na velkou pestrost reliéfu
zájmového území.
Konkrétně se jedná o biochory:
3BN – Rozřezané plošiny na zahliněných štěrcích 3. vegetačního stupně (v.s.)
3BL – Rozřezané plošiny na permu v suché oblasti 3. v.s.
3BE – Rozřezané plošiny spraších v suché oblasti 3 v.s.
3UM – Výrazná údolí v drobách v suché oblasti 3 v.s.
4BM – Rozřezané plošiny na drobách v suché oblasti 4. v.s.
4BL – Rozřezané plošiny na permu v suché oblasti 4. v.s.

3.1.6 Fytogeografická klasifikace a potenciální přirozená vegetace
Z fytogeografického hlediska území náleží do oblasti mezofytika, obvodu Českomoravského
mezofytika a většina řešeného území do okresu č. 30b Rakovnická kotlina. Východní okraj řešeného
území pak spadá do okresu č. 32 Křivoklátsko (geoportal.cenia.cz).
Potenciální přirozenou vegetací je na většině území biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo
albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Jsou pro ni typické Světlé doubravy s dominancí
dubu zimního (Quercus petraea s. lat.) nebo letního (Q. robur), se slabší příměsí břízy bělokoré
(Betula pendula) a borovice lesní (Pinus sylvestris) ve stromovém a keřovém patře, v patře bylinném
s převahou travin (Avenella flexuosa, Festuca ovina, Luzula luzuloides subsp. luzuloides, L. pilosa
a Poa nemoralis), řidčeji i keříčků (Calluna vulgaris a Vaccinium myrtillus). Z bylin se častěji
objevují na živiny nenáročné jestřábníky (Hieracium lachenalii, H. murorum, H. sabaudum aj.) a
také Lychnis viscaria, Melampyrum pratense a Veronica officinalis. Hojné jsou acidofilní mechy
Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum aj.)
Ve východním okraji katastru se nachází plocha černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosiCarpinetum). Vegetace je tvořena stinnými dubohabřinami s dominantním dubem zimním (Quercus
petraea) a habrem (Carpinus betulus), s častou příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích stanovištích
Tilia platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a stanovištně náročnějších listnáčů (jasan –
Fraxinus excelsior, klen – Acer pseudoplatanus, mléč – Acer platanoides, třešeň – Cerasus avium).
Ve vyšších nebo inverzních polohách se též objevuje buk (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba).
Keřové patro bývá dobře vyvinuto pouze v prosvětlených porostech a zpravidla je tvořeno
mezofilními druhy opadavých listnatých lesů. Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy,
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především byliny (Hepatica nobilis, Gallium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus versus,
atd.), méně často trávy (Festuca heterophylla, Poa nemoralis).
Nejvýchodnější cíp katastru u Skelné hutě zasahuje do bikových bučin (Luzulo-Fagetum). Je pro
ně typická vertikální struktura – často jsou tvořeny jen stromovým a bylinným patrem. Keřové patro
představuje povětšinou pouze zmlazení buku. Mechové patro je potlačeno bohatým opadem
bukového listí, které se obtížně rozkládá. Vyvinuto bývá jen na místech exponovaných větru, kde je
opad odvíván. Stromové patro tvoří především buk lesní (Fagus sylvatica), jako příměs se objevují
duby (Quercus petraea, Q. robur), popř. lípa srdčitá (Tilia cordata). V bylinném patře dominuje bika
bělavá (Luzula luzuloides), metlička křivolaká (Deschampsia flexuosa), méně často třtina rákosovitá
(Calamagrostis arundinacea), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) a lipnice hajní (Poa
nemoralis) (Neuhäuslová et al. 1998).

3.1.7 Velkoplošná zvláště chráněná území
Do katastru města Rakovník zasahuje území chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, konkrétně
její III. zóna ochrany.
Na území CHKO Křivoklátsko je situováno několik ploch navržených změn využití území, jedná
se o několik ploch bydlení, plochy rekreace, veřejných prostranství a zemědělské výroby. Do III.
zóny CHKO Křivoklátsko zasahuje i plocha dopravní infrastruktury 080-Z a koridor technické
infrastruktury X02.
Obr. 2: Poloha řešeného území ve vztahu k území CHKO Křivoklátsko (zdroj: Mapový portál
AOPK ČR, podkladová data ČÚZK).

CHKO Křivoklátsko
pozn. Zájmové území zahrnuje k.ú. Rakovník
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3.1.8 Maloplošná zvláště chráněná území
Ve správním území města se nachází dvě maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ). Jedná
se o PR Tankodrom a PR Červená louka. Přírodní rezervace Tankodrom leží v severozápadní části
katastru a má rozlohu 31,17 ha. Jejím předmětem ochrany jsou rostlinná a zejména živočišná
společenstva v západní části bývalého vojenského prostoru tzv. Tankodromu Rakovník. Území je
cenné zejména pro výskyt teplomilných druhů bezobratlých živočichů (např. listonoh letní, otakárek
fenyklový, teplomilní krasci a vzácné druhy vřetenušek) a pro výskyt řady ohrožených
obojživelníků, zvláště pak velmi vzácné ropuchy krátkonohé, která se zde rozmnožuje. Území je
velmi cenné i z hlediska ornitologického.
Druhým MZCHÚ je přírodní rezervace Červená louka o rozloze 25,61 ha, která leží z části na
území města Rakovník a z části v katastru obcí Olešná a Lišany. Předmětem ochrany této přírodní
rezervace jsou rostlinná a živočišná společenstva rašelinných luk podél Olešenského potoka s
výskytem vzácných a ohrožených rostlinných druhů, kupř. tuřice Davallovy, prstnatce májového,
vachty trojlisté, upolínu evropského a dalších.
Do prostoru PR Červená louka částečně zasahuje plocha dopravní infrastruktury 074-Z, která je
vedena v místě stávající asfaltové komunikace. Potenciální vliv této plochy na PR Červená louka je
komentován níže v kap. 6. Ostatní zastavitelné plochy jsou navrženy v dostatečné vzdálenosti od
MZCHÚ.
Obr. 3: Poloha řešeného správního území města Rakovník ve vztahu k maloplošným ZCHÚ
(zdroj: Mapový portál AOPK ČR, podkladová data ČÚZK).
PR Červená louka

PR Tankodrom

pozn. Zájmové území zahrnuje k.ú. Rakovník

3.1.9 Území soustavy Natura 2000
V zájmovém území města Rakovník se nachází jedno území soustavy Natura 2000, jedná se o
evropsky významnou lokalitu (EVL) Rakovník – za koupalištěm. Prostorové detaily polohy hranice
katastru města ve vztahu k hranicím lokalit soustavy Natura 2000 jsou k dispozici na Obr. 4.
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Obr. 4: Situační mapa polohy zájmového území města Rakovník ve vztahu k lokalitám soustavy
Natura 2000 (zdroj: Mapový portál AOPK ČR, podkladová data ČÚZK).

EVL Rakovník – za
koupalištěm

pozn. Zájmové území zahrnuje k.ú. Rakovník

3.1.9.1
EVL Rakovník – za koupalištěm (kód lokality: CZ0213063) má rozlohu 9,99 ha a byla vyhlášena
nařízením vlády 132/2005 Sb. Jedná se o vlhké louky na pravém břehu Lišanského potoka, podél
železniční tratě Rakovník – Lužná, cca 1 km od Rakovníka. Zbytky vlhkých luk hostí bohatou
populaci vzácných modrásků – modráska bahenního (Maculinea nausithous) a modráska
tečkovaného (M.teleius). Jediným předmětem ochrany této EVL je modrásek bahenní (Maculinea
nausithous).
Vliv hodnocené koncepce na lokality soustavy Natura 2000 byl vyloučen na základě stanoviska
orgánu ochrany přírody – Správy CHKO Křivoklátsko dle §45i ZOPK (č.j. 1722/KV/2014 ze dne
28.8.2014). Ve stanovisku je uvedeno, že ve správním obvodu Rakovníka se nachází pouze EVL
Rakovník – za koupalištěm, která nebude realizací návrhu ÚP nijak dotčena.
Další orgán ochrany přírody Krajský úřad Středočeského kraje svým stanoviskem (č.j.
129180/2014/KUSK ze dne 4.9.2014) negativní vliv návrhu ÚP na lokality soustavy Natura 2000
také vyloučil.

3.1.10 Památné stromy
V zájmovém území, tj. katastru města Rakovník, se nachází sedm památných stromů a jejich
stromořadí. Jedná se o tyto jednotlivé stromy:
Jinan dvoulaločný (kód dle ÚSOP: 103285), druh: jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba). Jinan se
nachází v Čermákových sadech, pod muzeem T.G.Masaryka, v blízkosti kostela sv. Bartoloměje,
vyhlášen 1.4.2003.
Jinan dvoulaločný (kód dle ÚSOP: 103286), druh: jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba). Jinan se
nachází v Čermákových sadech, pod muzeem T.G.Masaryka, v blízkosti kostela sv. Bartoloměje,
vyhlášen 1.4.2003.
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Jasan ztepilý (kód dle ÚSOP: 104623), druh: jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Jasan se nachází
na nádvoří Okresního soudu.
Buk lesní (kód dle ÚSOP: 105345), druh: buk lesní (Fagus sylvatica). Buk se nachází v zahradě
1. mateřské školy za budovou Loutkového divadla.
Dále jsou za památné stromy vyhlášena tato stromořadí:
Alej na břehu Rakovnického potoka (kód dle ÚSOP: 103284). Jedná se o alej 542 stromů podél
Rakovnického potoka v části procházející městem.
10 ks lip malolistých a 19 ks lip velkolistých (kód dle ÚSOP: 105720). Jedná se o oboustranné
stromořadí 29 lip podél účelové komunikace ve svahu za nemocnicí.
Za památný strom je též vyhlášena tato skupina stromů:
Trojice jilmů vazů (kód dle ÚSOP: 103280). Jedná se o trojici jilmů vazů (Ulmus laevis Pallas)
na nádvoří firmy Eberspaecher, Kuštova ul. 2530, Rakovník.
V návrhu ÚP Rakovník je několik ploch umístěno v blízkosti těchto památných stromů – při
jejich realizaci by potenciálně mohlo dojít k negativnímu ovlivnění památných stromů a jejich
ochranných pásem. V blízkosti památného stromu se nachází tyto rozvojové plochy: 048-P, 056-Z,
049a-P, 049b-Z, 021d-P, 021e-P, 050-P, 051-Z, 052-Z, 053-Z, 054-Z, 055-Z, 243a-P, 243b-P, 252aP, 252b-P, 256-P, 080-Z, 230a-P a 508-K. Potenciální vliv těchto ploch na památné stromy je
komentován v popisu jednotlivých potenciálně kolizních ploch.

3.1.11 Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je obecně tvořen soustavou biocenter vzájemně
propojených biokoridory. Principiálně je rozlišován územní systém ekologické stability ve třech
úrovních – nadregionální, regionální a lokální ÚSES
V řešeném území se vyskytují následující prvky ÚSES:
Nadregionální ÚSES:
V zájmovém území města Rakovník se prvky nadregionální úrovně ÚSES nevyskytují.
Regionální ÚSES:
V zájmovém území se nachází dvě regionální biocentra:
Regionální biocentrum Červená louka (RC 1495), které se nachází v severní části katastru v místě
PR Červená louka. Regionální biocentrum Uhlíř (RC 544248), které se nachází ve východní části
katastru v blízkosti lokality Na Spravedlnosti.
Která jsou propojena regionálními biokoridory:
Regionální biokoridor RBK Červená louka – Ryšín (RK 1005) a regionální biokoridor RBK Uhlíř –
Ryšín (RK 6005).
Lokální ÚSES:
Ve správním území Rakovník jsou dále vymezeny plochy devíti lokálních biocenter a plochy
osmi lokálních biokoridorů.
Dle aktuálních grafických podkladů návrhu územního plánu města Rakovník dochází v několika
případech k prostorové kolizi návrhových ploch s jednotlivými skladebnými částmi ÚSES. Nelze
však očekávat významný negativní vliv předloženého návrhu ÚP na prvky ÚSES. Detaily o vlivu
jednotlivých návrhových ploch na prvky ÚSES jsou uvedeny v podrobném komentáři k plochám.

3.1.12 Významné krajinné prvky:
Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, resp. jiné části krajiny
zaregistrované podle § 6 výše citovaného zákona.
Dle návrhu ÚP se v zájmovém území nachází devět registrovaných VKP. Jedná se o tyto VKP:
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U Svaté Trojice: stanoviště stepních druhů rostlin a hmyzu u Rakovníka
Botanická zahrada v Rakovníku: botanická zahrada v centru Rakovníka
Městský hřbitov v Rakovníku: významná plocha zeleně v centru Rakovníka
Urnová háj v Rakovníku: Významná plocha zeleně v rokli s příkrými závětrnými svahy v centru
Rakovníka
Zahrada u DDM Rakovník: Cenná plocha porostů především teplomilných exotických druhů a bylin
Farní zahrada V Hradbách: Cenná plocha porostů v centru města zajímavá i z ornitologického
hlediska
Hájek 1: Cenná plocha porostů především dřevin teplomilných druhů bylin
Parčík Bezděkov: Významná plocha zeleně v sídelním útvaru města
Hájek 2: Cenná plocha porostů především dřevin
Provedeným screeningem bylo zjištěno, že v případě několika ploch předložených v rámci návrhu
ÚP Rakovník, není možné a priori vyloučit riziko možného negativního ovlivnění významných
krajinných prvků (údolní niva, vodní tok, rybník a les). Vliv těchto navržených ploch změn v krajině
na VKP je podrobněji popsán v komentáři k potenciálně problematickým plochám.

3.1.13 Přírodní parky:
V zájmovém území města Rakovník se přírodní parky nenachází. Nejbližší přírodní park –
Džbán, je vzdálen cca 9 km severním směrem. Další přírodní park – Jesenicko, je vzdálen cca 10 km
západně.
Realizací návrhu ÚP města Rakovník nedojde k negativnímu ovlivnění přírodního parku Džbán a
Jesenicko z důvodu jeho značné vzdálenosti od řešeného území.

3.2 Krajinný ráz
Dle Studie hodnocení krajinného rázu části území Středočeského kraje (Ateliér V 2008) náleží
katastr města Rakovník do krajinné oblasti Rakovnicko - sever.
Krajinnou oblast Rakovnicko - sever vymezují přirozené útvary vymezující Rakovnickou kotlinu –
terénní zlomy, které jsou díky zalesnění dobře patrné. Západní hranici tvoří přechodový prostor do
navazující Kryrské pahorkatiny. Oblast se čitelně vymezuje vůči Křivoklátsku, Džbánu a Jižnímu
Rakovnicku. V oblasti krajinného rázu je třeba dbát na minimalizaci zásahů a zachování významu
znaků krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluurčující pro ráz krajiny a které jsou dle cennosti
v rámci státu či regionu jedinečné nebo význačné. Jedná se o následující zásady ochrany krajinného
rázu, z nichž některé jsou obecně použitelné pro ochranu přírody a krajiny a některé pro územně
plánovací činnost:
- Zohlednění významu a cennosti doubrav a bučin, reliktních borů a lokalit s porosty s
jalovcem v lesních hospodářských plánech, v technologii údržby a managementu krajiny.
- Zachování drobných lomů, skalních výchozů a sutí se specifickou vegetací.
- Ochrana vegetačních prvků liniové zeleně podél vodních toků a vodních ploch jakožto
důležitých prvků prostorové struktury a znaků přírodních hodnot.
- Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovských sídel bude v
cenných polohách orientován do současně zastavěného území (s respektováním znaků
urbanistické struktury) a do kontaktu se zastavěným územím.
- Zachování dimenze, měřítka a hmot tradiční architektury u nové výstavby situované v
cenných lokalitách se soustředěnými hodnotami krajinného rázu. V kontextu s cennou
lidovou architekturou bude nová výstavba respektovat i barevnost a použití materiálů.
- Zachování měřítka a formy tradičních staveb při novodobém architektonickém výrazu u
nové výstavby v polohách mimo kontakt s cennou lidovou architekturou. To se netýká
urbanizovaných poloh okrajů Rakovníka, kde není nutno charakter zástavby omezovat.
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Rozlišování takových zón ve struktuře obcí, které zachovávající znaky historického
charakteru obce, a v polohách mimo kontakt s těmito zónami uplatňovat diferencovaný
přístup k regulaci zástavby.
Omezení možnosti umístění staveb a technických zařízení výškového charakteru (výška přes
20 m na volném prostranství nebo přes 8 m nad obklopující lesní porost) na exponovaných
horizontech (do blízkosti Přílepské skály a Lovíče).
Zachování siluet a charakteru okrajů obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a
cennou lidovou architekturou

Zástavba Rakovníka je tvořena zejména kompaktní zástavbou obklopující údolí Rakovnického
potoka. Přírodní osu celého území města vytváří Rakovnický potok, který je dodnes jedním z
hlavních determinantů rozvoje města.
Mimo kompaktní město se nachází již jen několik oddělených sídel, největší z nich je Šamotka –
rozsáhlý výrobní areál s navazující obytnou zástavbou původních dělnických domů. Dalšími plošně
rozsáhlými samostatnými sídly jsou například Huřviny s hlubinnými doly, navazujícími výrobními
plochami a několika obytnými domy, Bulovna s rozsáhlým školním statkem, který je rovněž
doplněn bydlením. V širší krajině jsou volně rozmístěny zahrádkářské kolonie, samoty a jednotlivé
soubory staveb (dříve převážně mlýny) roztroušené podél Lišanského a podél Rakovnického potoka
pod městem.

Typologie krajiny:
Podle projektu „Typologie české krajiny“, řešitele Doc. Ing. arch. Löwa, spadá dle charakteru
osídlení většina řešeného území do matrice novověké sídelní krajiny Hercynica, vyšší polohy pak do
matrice pozdně středověkých kolonizačních krajin herynského okruhu. Bližší dělení zájmového
území města Rakovník do jednotlivých typů krajin je uvedeno níže.
I. na zájmovém území se nachází jeden rámcový sídelní krajinný typ:
- vrcholně středověké sídelní krajiny Hercynica (3)
II. na zájmovém území se nachází dva rámcové typy krajin dle jejich využití:
- urbanizovaná krajina (U)
- lesozemědělská krajina (M)
- lesní krajina (L)
III. na zájmovém území se nachází jeden rámcový typ krajin dle reliéfu:
- krajiny vrchovin Hercynica (2)
- krajiny bez vylišeného reliéfu (0)
- krajiny zaříznutých údolí (15)
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Obr. 5: Typologie krajiny ve studovaném území (zdroj: www.geoportal.cenia.cz).
hranice zájmového území

Na většině zájmového území se nachází vrcholně středověká kolonizační krajina hercynského
okruhu. Typ je tvořen krajinou hercynika z části ve 3. a většina ve 4. vegetačním stupni. K osídlení
jde o oblast nepřetržitě osídlenou od vrcholného středověku, tj. od 13. a 14. století, rozhodně již v r.
1200 a před rokem 1350 - sídelní typy vesnic v naprosté většině tvořeny návesním (a návesními
ulicovými) vesmi s pravou traťovou plužinou. Ve východní, Jesenické části k nim okrajově přibývají
i řadové vsi s délkovou plužinou. Pro oblast je typický český a moravský roubený dům, v
severozápadní části sem přesahuje i dům západoevropský hrázděný, v Jesenické oblasti i roubený
dům slezského pomezí.
V zájmovém území se vyskytují následující typy krajin:
Lesozemědělské krajiny
Krajiny charakteristické typickými mozaikami polí, luk a pastvin s (pro zemědělství) méně
příhodnými plochami. Většinou jde o členitější pahorkatiny. Stepní elementy zde často chybí,
zvýšená biodiverzita je podmíněná lesními ekotony.
Tyto typy jsou charakteristické pro kolonizační krajiny středověku od 13. století a novověku, jako
reakce na méně příhodné přírodní podmínky pro zemědělství.
Pro území je typická mozaika lesních a bezlesých ploch, někdy v členitějším reliéfu a horších
klimatických podmínkách, v širokých říčních nivách jako reakce na různý stupeň podmáčení.
Součástí jsou zde i sídla, louky, pastviny a speciální kultury. Jde o nejběžnější typ krajiny u nás.
3M2 – vrcholně středověká sídelní lesozemědělská krajina vrchovin Hercynica
Nachází se v okrajových částech katastru města Rakovník, vyjma jeho jihovýchodní části.
3M15 – vrcholně středověká sídelní lesozemědělská krajina zaříznutých údolí Hercynica
Urbanizované krajiny
Jedná se o člověkem nejintenzivněji ovlivněný typ krajin, který je často zcela přeměňuje. Je
charakteristický převahou budov, zpevněných ploch a otevřených technologií. Jedná se zejména o
funkční typ ploch pro městský typ bydlení, průmyslovou výrobu, rekreaci a technickou
infrastrukturu. Může tedy jít o krajiny městské, těžební, průmyslové i suburbanizované.
Osídlení je typické dopravní s funkční provázaností a ztrátou prvovýrobních funkcí. Rozhodující
pro tyto krajiny jsou intenzivní urbanizační procesy, které zrušily tradiční funkční jednotku naší
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krajiny - plužinu s vesnicí (sídlem obyvatel v plužině se živících) a nezemědělské funkce sídla
přerostly v autonomní, s prvovýrobou nesouvisející aglomeraci bydlení, průmyslové výroby a
služeb.
3U0 – vrcholně středověká sídelní urbanizovaná krajina Hercynica bez vylišeného reliéfu
Tento krajinný typ se nachází na většině katastru města Rakovník – zaujímá celou
kompaktní městskou zástavbu.
Lesní krajiny
Od konce poslední doby ledové byla u nás tato krajinná matrice nejrozšířenější. Dnes se nejvíce
uplatňuje v místech, kde je ztíženo zemědělské využití – pohoří, říční nivy, váté písky, strmé svahy
apod. V úrodných oblastech se zachovaly rozsáhlé komplexy spíše vzácně – např. jako obory
k chovu lovné zvěře.
Plocha této matrice je člověkem soustavně snižována již od neolitu. Nejmenší výměry dosáhla ve
14 století. Od 18 století se začalo území ČR ve větší míře opět zalesňovat, tento trend pokračuje
pomalu dodnes. Od 19. století byly často vysazovány velkoplošné smrkové monokultury.
V současnosti je již zřetelně patrný trend postupně zarůstající krajiny na úkor sekundárního bezlesí.
Často je to způsobeno postupným upuštěním od tradičního hospodaření.
V dnešní době je prakticky na celém území ČR pozměněna původní druhová skladba dřevin ve
prospěch smrku, často jsou využívány pro ČR nepůvodní druhy dřevin. Obnova lesa je dnes často
uplatňována v pravidelných geometrických útvarech.
3L2 – vrcholně středověká sídelní lesní krajina vrchovin Hercynica
Tento krajinný typ se nachází na východním okraji katastru Rakovník.
Obr. 6 Krajina na fotomapě (zdroj: mapy.cz)

3.2.1 Archeologická naleziště, historické památky
V zájmovém území je dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů chráněno 36 nemovitých kulturních památek. V území se dále nachází další
architektonicky, kulturně či archeologicky významné prvky.
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3.3 Předpokládaný vývoj území bez realizace územně
plánovací dokumentace
V případě, že by nebyl schválen nový územní plán, zůstal by v platnosti stávající Územní plán
města Rakovník, zpracovaný podle předchozí právní úpravy. Ten ale již v řadě aspektů
neodpovídá potřebám a požadavkům rozvoje obce a platným právním předpisům (stavební zákon a
vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění),
nezajišťuje vyvážený rozvoje území při současné ochraně přírody a krajiny a není v plné míře v
souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje.
V roce 2020 by se bez schválení nového ÚP vrátila zpět hranice zastavěného území ze 60. let, což by
znamenalo zastavení rozvoje obce a komplikace při jakékoliv výstavbě.
Současně by ale nedošlo ani k záboru ZPF, který je značného rozsahu a zahrnuje i půdy I. a II. třídy
ochrany.
Nedošlo by k lokálním změnám krajinného rázu a k řešení přeložek významných komunikací, což by
vedlo k nárůstu hlukové a imisní zátěže území.
V území by také na druhé straně nebyla specifikována potřebná ochrana před povodněmi a
protierozní opatření, stejně jako dostatečná (zejména vizuální) ochrana nemovitých kulturních
památek.
Nebyl by zajištěn potřebný rozvoj území s dostatkem ploch pro bydlení i podnikání, zůstala by
neřešena hluková zátěž z mobilních zdrojů. To by pravděpodobně doprovázel další odliv
obyvatelstva za lepšími pracovními podmínkami.
Nebylo by možno garantovat neorganizovanou výstavbu rekreačních objektů a zástavbu historického
centra města, která by mohla poškodit krajinný ráz a nemovité kuturní památky. Nebyly by zajištěny
dostatečné podmínky pro revitalizaci vodních toků a retenci vody v území.
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4 Charakteristiky životního prostředí v oblastech,
které by mohly být provedením koncepce
významně zasaženy
Jednotlivé složky životního prostředí, u kterých nelze vyloučit předpoklad možnosti významného
ovlivnění uplatněním územního plánu (ať již pozitivní nebo negativní), obsahuje následující tabulka.
Pro každou složku životního prostředí jsou definovány základní charakteristiky, specifikující
potenciál ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí v případě uplatnění posuzovaného
územního plánu.
Tab. 2: Charakteristiky životního prostředí potenciálně ovlivnitelné realizací ÚP.
Charakteristika životního prostředí potenciálně
Složka životního prostředí
ovlivnitelná realizací ÚP
- Zábory ZPF
- Zábory PUPFL vč. ochranného pásma
Půda a horninové prostředí
lesa
- Erozní situace a stabilita svahů
- Investice do půdy
- Míra
znečištění
povrchových
a
podzemních vod
Voda
- Změny odtokových poměrů
- Záplavová území
Ovzduší a klima
- Znečištění ovzduší
- Stav přírodních a přírodě blízkých
biotopů
- Stav fauny a flóry
- Stav ZCHÚ a předmětů jejich ochrany
Příroda a krajina
- Stav lokalit Natura 2000 a předmětů
jejich ochrany
- Stav VKP a památných stromů
- Krajinný ráz
- Prostupnost krajiny (ÚSES)
- Působení znečišťujících látek v ovzduší
Veřejné zdraví obyvatelstva vč. sociálně
a ve vodách, případně i v půdě
ekonomických jevů
- Hlukové vlivy
- Sociální a ekonomická situace
- Stav kulturních a historických památek
Hmotný majetek a kulturní památky
a archeologických nalezišť
Výše uvedené charakteristiky byly částečně popsány v kapitole 3 a jsou dále doplněny
v následujícím textu.
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4.1 Půda a horninové prostředí
4.1.1 Skladba pozemků v řešeném území
Kvalita zemědělských pozemků
Z hlediska kvality zemědělské půdy se zde vyskytují převážně zemědělské půdy s II. až IV. třídou
ochrany ZPF. Půdy zařazené do I. třídy ochrany ZPF nejsou návrhem územního plánu nijak dotčeny.
Podle půdní mapy ČR (Praha, 1991) je převládajícím půdním typem v řešeném území hnědozem
pseudoglejová na sprašových hlínách až prachovicích. V severní části řešeného
území se vyskytuje kambizem pseudoglejová na slinitých jílech až slínech; z hlediska zrnitosti se
jedná o těžší půdu. V široké nivě řeky Bečvy a podél Loučského potoka převládá glejová fluvizem
na nivních bezkarbonátových sedimentech, které je možno z hlediska zrnitosti označit za střední
půdy.
Skladba pozemků v řešeném území vyplývá z následující tabulky.
Tab. 3: Skladba pozemků v řešeném území
Kód obce
Druhy pozemků [1]
Celková výměra pozemku (ha)
Orná půda (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda (ha)
Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)
[4] údaje k 31.12.2013
Zdroj: webový portál ČSÚ, data k 31.12.2013

541 656
1 850,1 [4]
688,8 [4]
15,8 [4]
- [4]
79,7 [4]
7,8 [4]
176,2 [4]
968,4 [4]
182,1 [4]
38,6 [4]
159,2 [4]
501,8 [4]

V řešeném území se vyskytují půdy s HPJ:
Tab. 4: HPJ v řešeném území
HPJ
Charakteristika
Černozemě černické, černozemě černické karbonátové na hlubokých spraších s podložím jílů,
03 slínů či teras, středně těžké, bezskeletovité, s vodním režimem příznivým až mírně
převlhčeným
Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě
luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší
08
než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez
skeletu a ve vyšší sklonitosti
Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší
10
spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší
Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách
11
(prachovicích), středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry
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Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlínách
(prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí,
středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry
Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až
středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry
Kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin – pískovce,
permokarbon, flyš, středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší
Kambizemě modální eubazické až mezobazické a kambizemě modální rubifikované na
těžších zvětralinách permokarbonu, těžké i středně těžké, někdy i středně skeletovité, s
příznivými vláhovými poměry
Nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry
Glejové půdy při terasových částech širokých niv, středně těžké až velmi těžké, výrazně
zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky

4.1.2 Erozní situace a stabilita svahů, extrémní poměry
Díky intenzivní zemědělské činnosti, existenci bloků orné půdy a s ohledem na charakter terénu
hrozí na části území větrná a v blízkosti vodních toků a na svazích i vodní eroze.
Do řešeného území zasahují poddolované plochy:
-

č. 1398 Rakovník,
č. 1416 Rakovník – Na Spravedlnosti,
č. 1395 Lubná u Rakovníka,
č. 1428 Lužná
č. 1390 Pavlíkov.

4.1.3 Využívání hornin a nerostných zdrojů
Do řešeného území zasahují:
-

chráněné ložiskové území Lubná u Rakovníka č. 1132000 pro jíly a černé uhlí,
chráněné ložiskové území Lubná I., č. 07382100 pro žáruvzdorné jíly,
dobývací prostor těžený č. 60230 Lubná II,
dobývací prostor netěžený DP Rakovník I č. 70699

4.2 Voda
4.2.1 Povrchové vody, odtokové poměry
Správní území města neleží v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Řešené náleží do povodí Berounky, s jejími přítoky - Rakovnický potok odvodňující území
k jihovýchodu s dílčími povodími podél přítoků - Černého potoka, Lišanského potoka, Čistého
potoka a dalších. Rakovnický potok má vyhlášeno záplavové území.
Rakovnický potok pramení 1,5 km jihovýchodně od Drahouše ve výšce 569 m n.m. a ústí zleva
do Berounky pod Křivoklátem ve výšce 235 m.n.m. Plocha povodí je 368,1 km2, délka toku je 48,4
km, průměrný průtok u ústí 0,86 m3/s. Na horním toku Rakovnického potoka je zřízena celá řada
rybníků z rybochovnými i rekreačními funkcemi (Krtský, Velký, Horní a Dolní Fikač) a prakticky
celý horní tok vodoteče je významný i z hlediska zásobování vodou (ochranná pásma vodních
zdrojů). Jedná se o vodohospodářsky významný tok s mimopstruhovou vodou po celém toku, čistota
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vody až IV. třídy. Nad Rakovníkem je vyhlášen chráněný úsek - vodárenské pásmo, na území města
Rakovník je však tato vodoteč silně regulována, ztrácí svůj povodní přírodní charakter a slouží jako
recipient odpadních vod z města Rakovníka. Rakovnický potok je významným tokem ve smyslu
vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb.
Černý potok je místní vodoteč o délce toku cca 5 km a průměrném průtoku do 60 l/s, pramení u
Lubné. Plocha povodí 9,149 km2. Černý potok a další drobné vodoteče nejsou významnými toky ve
smyslu vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb.

4.3 Ovzduší a klima
Podle schématu klimatických oblastí leží Rakovník v okrsku B 2 - mírně teplý, mírně suchý,
převážně s mírnou zimou. Tento okrsek lze charakterizovat následovně: suma teplot nad 10o C - 2
600 - 2 800, průměrná roční teplota 8 - 9o C, průměrný roční úhrn srážek 500 - 600 mm,
pravděpodobnost suchých vegetačních období 20 až 30, vláhová jistota 2 až 4. Průměrná doba
slunečního svitu v Rakovníku činí cca 1500 - 1600 hodin. Roční srážkový průměr činí 482 mm se
zvýrazněním srážek v měsících červenec až srpen. Srážkově nevýrazné období je prosinec až únor s
minimem srážek v lednu.
Řešené území spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší především z hlediska imisních
koncentrací prachu (PM10 – 1,8% správního území stavebního úřadu Rakovník) a benzo(a)pyrenu
(2,6%). Významnými potenciálními zdroji znečištění ovzduší jsou zejména zatížené komunikace
III/227, II/228 a II/229, které do centra města přivádějí dopravu.
Území města je z 90% plynofikováno, takže individuální zdroje vytápění nevnášejí do ovzduší
významný podíl emisí.

4.4 Veřejné zdraví obyvatelstva vč. sociálně ekonomických
jevů
4.4.1 Vliv kvality ovzduší
Problematika kvality ovzduší je podrobně rozepsána v kapitole 4.3. V území se v současné době
kromě dopravy nacházejí vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší s různými technologiemi –
především spalovací zdroje, zdroje z oblasti strojírenství, z potravinářského průmyslu. Tyto zdroje
nemají pro kvalitu ovzduší v Rakovníku zásadní význam. V řešeném území jsou evidovány
vyjmenované stacionární zdroje:
Tab. 5: Vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší v k.ú. Rakovník (zdroj: ČHMÚ)
AgroZZN a.s. - Sušárny obilí LSO 50 + Kotelna + ČS PHM Areál Rakovník Rakovník
ANEXIA s. r.o.
Autostop, spol. s r.o. - kotelna Rakovník
BRANO a.s. SBU CS
Českomoravský beton, a.s. - provozovna Rakovník
Eberspächer spol. s r.o. - Rakovník
FRAPOS Rakovník s.r.o - ČS PHM Rakovník
Gymnázium Zikmunda Wintra - kotelna
KOMTERM Čechy, s.r.o., plynová kotelna Rakovník
LASSELSBERGER s.r.o., závod RAKO 1
Masarykova obchodní akademie Rakovník - kotelna

Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
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PENTRE KOVO CZ, spol. s r.o. Rakovník
Procter & Gamble - Rakona. s.r.o.
Rakovnické tvářecí stroje s.r.o. - Rakovník
Rakovnické tvářecí stroje s.r.o. - Rakovník
RAVOS, s.r.o. - ČOV Rakovník
Stavební bytové družstvo
Střední škola, Základní škola a mateřská škola speciální - kotelna

Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník

Školní statek Středočeského kraje-Středisko Rakovník

Rakovník

Tělovýchovná jednota, tělovýchovná zařízení Rakovník - kot.
Tepelné zásobování Rakovník - kotelna CZT
Tesco Stores ČR a.s. - HM Rakovník
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.
Triton spol. s.r.o. prádelna a čistírna

Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník

Příčinou zařazení území Rakovníka do OZKO /1,8% rozlohy působnosti stavebního úřadu
z důvodu překračování krátkodobých limitů PM10, z 2,6% z důvodu překračování limitů pro
benzo(a)pyren) je zejména doprava na silnicích vedoucích středem města a v malé míře přenos
znečištění z okolních významných zdrojů. Z uvedených dat je ale zřejmé, že kvalita ovzduší
v řešeném území je poměrně dobrá.

4.4.2 Vliv hluku a vibrací
Hluková situace v obci je dnes závislá především na intenzitě železniční a silniční dopravy.
Hluk v řešeném území generuje převážně doprava na silnicích II/227 a II/229, které se kříží
v centru města a vedou tak přes obytnou zástavbu veškerou tranzitní i cílovou dopravu, a podél nich
je místy překročena hladina hlukového limitu. Hluk z železniční trati má významnější vliv především
v ulicích Bulovna, v oblasti Hradcova Mlýna a podél jižního okraje centra města.
Realizací hodnoceného územního plánu může dojít ke snížení dopravní zátěže v centru města a
tedy i ke snížení hlukových vlivů.

5 Současné problémy a jevy životního prostředí,
které by mohly být uplatněním politiky
územního rozvoje nebo územně plánovací
dokumentace významně ovlivněny, zejména
s ohledem na zvláště chráněná území a lokality
Natura 2000
Popis problémů a složek životního prostředí, které by realizací územního plánu mohly být
významně ovlivněny je podrobněji rozepsán v předchozí kapitole 3 a 4.
Významné vlivy na lokality Natury 2000 byly stanoviskem KUSK vyloučeny.
Řešené území vykazuje poměrně vysokou koncentraci biologických hodnot, což dokládá míra
jeho legislativní ochrany především u zvláště chráněných území. Veškeré rozvojové aktivity v této
části území je proto zapotřebí obzvláště pečlivě posuzovat v kontextu jejich obecně vysokého
32
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potenciálu negativně ovlivnit přírodní prostředí. Zastavěná část řešeného území je naopak silně
antropogenně ovlivněna a přírodní hodnoty jsou zde zcela potlačeny.
Vliv realizace územního plánu na chráněná území a předměty jejich ochrany, včetně vyhodnocení
vlivu na VKP a skladební prvky ÚSES atd. je dále popsán v kapitole 6.
Hlavními problémy a jevy ovlivnitelnými realizací územním plánem jsou:
-

zamezení další intenzifikace výstavby objektů individuální rekreace,
proluky v zástavbě jádrové části města,
existence záplavového území Rakovnického potoka,
potřeba ochrany kulturních a historických hodnot města před neuváženými stavebními
zásahy,
potenciální střety ploch individuální rekreace s ochranou přírody a krajiny,
vodní a větrná eroze půdy,
hluk a emise z dopravy na významných dopravních tazích,
nedostatečný počet parkovacích stání,
nedostatečné napojení na dálniční systém.

Tyto střety a problémy budou dále blíže specifikovány v kapitole 7 tohoto hodnocení.

6 Zhodnocení stávajících a předpokládaných
vlivů navrhovaných variant územního plánu na
životní prostředí
včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a
dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných (vlivy na obyvatelstvo,
biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní
dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně
vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení).
Návrh územního plánu je invariantní a vychází z požadavků zadání územního plánu. S ohledem
na tuto skutečnost je invariantní i hodnocení jeho vlivů.
Zpracovatelé SEA hodnotí zjištěné nebo předpokládané kladné a záporné vlivy posuzovaného ÚP
na obyvatelstvo, lidské zdraví, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové prostředí,
vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a
archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi.
Návrh ÚP je hodnocen na základě poznatků z orientačního terénního průzkumu zájmového území
(červen 2015), náhledu do dat nálezové databáze ochrany přírody (NDOP), dat mapování biotopů
(2007, 2013) poskytnutých Agenturou ochrany přírody a krajiny a zpracování dalších tištěných a
digitálních dat o sledovaném území (viz seznam literatury).
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Není-li dále v textu výslovně uvedeno jinak, jsou vlivy jednotlivých ploch na složky životního
prostředí (zejména ovzduší, vodu a půdu) a na veřejné zdraví považovány za nevýznamné. Tyto
vlivy mají ale kumulativní charakter a jako takové jsou za hodnocením jednotlivých ploch
hodnoceny souborně za celou koncepci. Jedná se zejména o vlivy na:
- ovzduší (zejména z důvodu vytápění jednotlivých staveb a také předpokládaného
postupného navýšení obslužné dopravy, u podnikatelských ploch také o emise z výroby),
- půdu (z důvodu potřeby záboru půdy pro realizaci staveb v navrhovaných
zastavitelných plochách, obecně z důvodu zamezení produkční funkce půdy),
- hlukovou situaci (z důvodu předpokládaného navýšení obslužné dopravy, přestože se u
naprosté většiny zastavitelných ploch bude jednat převážně o dopravu osobní),
- předpokládanou změnu kvality či kvantity povrchových a podzemních vod, a odtokových
poměrů u zastavitelných ploch (z důvodu zastavění nebo zpevnění nové výměry dosud
volných pozemků, z nichž budou dešťové vody odváděny přes retenci nebo do zásaku),
- zvýšené nároky na odběry pitné vody a produkci splaškových vod,
- nároky na odběry el. energie, zemního plynu nebo jiných zdrojů.
Obdobně není-li uvedeno výslovně jinak, nejsou pro hodnocené plochy navrhovány podmínky
realizace nad rámec výrokové části ÚP, nebo jsou případné další podmínky zahrnuty do obecné části
v kapitole 8.
Plochy v této části neuvedené nemají z hlediska ochrany přírody a krajiny samy o sobě významné
negativní vlivy, jejich případné negativní vlivy jsou kumulativního charakteru a jako takové jako
hodnoceny v rámci souhrnu koncepce.
Potenciálně konfliktní plochy
001-Z – PV – veřejná prostranství (1,385 ha)
Plocha určená pro výstavbu cyklostezky Rakovník – Kněževes, částečně vedené v souběhu se
silnicí II/227. Plocha prochází lesním celkem (zasahuje tedy do VKP les) a její jižní polovina je
vedena v bezprostřední blízkosti místního biokoridoru LBK 25, který v souběhu se silnicí II/227 také
kříží. S ohledem na charakter navržené plochy nelze očekávat významné ovlivnění VKP les ani
prostupnosti či funkčnosti stávajícího místního biokoridoru. Realizace této plochy je z hlediska
ochrany přírody a krajiny akceptovatelná.
Z hlediska ostatních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí kromě záboru půdy a případné
potřeby místního kácení nebude mít plocha významné negativní vlivy. Pozitivně se na veřejném
zdraví projeví rozšíření možnosti rekreace.
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Obr. 7: Plocha 001-Z na koordinačním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: HaskoningDHV CR
2015, ČÚZK).

plocha 001-Z
plocha 001-Z

075a-P – PV – veřejná prostranství (0,115 ha)
075b-Z – PV – veřejná prostranství (0,719 ha)
075c-P – PV – veřejná prostranství (0,021 ha)
075d-P – PV – veřejná prostranství (0,007 ha)
075e-P – PV – veřejná prostranství (0,169 ha)
Plochy určené pro výstavbu cyklostezky Rakovník-Šamotka – Lišany / Lužná vedené podél
Lišanského potoka v úseku Šamotka – Na Cikánce. Podél Lišanského potoka je veden regionální
biokoridor RBK 1005, s nímž jsou všechny tyto plochy buď v přímé kolizi, či se nachází v jeho
bezprostřední blízkosti. Plochy dále zasahují do blízkosti LBC 1105_L3 (075a-P, 075b-Z) a LBC_L2
(075b-Z). Vyjma plochy 075a-P dále zasahují či se nacházejí v bezprostřední blízkosti VKP vodní
tok a zasahují do VKP údolní niva. Podél Lišanského potoka se také místy vyskytuje přírodní biotop
L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy.
Vzhledem k charakteru stavby (cyklostezka) nelze očekávat významné ovlivnění VKP vodní tok
a údolní niva. V souvislosti s realizací těchto ploch nelze očekávat ani zhoršení prostupnosti a
funkčnosti stávajícího systému ÚSES. Realizace těchto ploch je z hlediska ochrany přírody a krajiny
akceptovatelná. Pro zachování přirozených funkcí Lišanského potoka doporučujeme zachovat
pás o šířce minimálně 6 m od břehové čáry zcela bez zástavby. V některých lokalitách bývá u
cyklostezek realizováno ochranné (bezpečnostní) kácení dřevin podél jejich trasy. V případě
očekávaní takového požadavku u navrhovaných cyklostezek v k.ú. Rakovník je nezbytné, aby po
provedeném kácení zůstal zachován uváděný ochranný pás dřevin podél břehu toku o šířce
minimálně 6 metrů. V místech, kde bude nutné zasáhnout do břehových porostů, je žádoucí, pokud
to prostorové parametry dovolují, zajistit náhradní výsadby dřevin stanovištně vhodného druhového
složení. Otázku případného kácení dřevin i druhovou skladbu výsadby je nezbytné konzultovat
s pracovníky příslušného orgánu ochrany přírody (v tomto případě MěÚ Rakovník).
Z hlediska ostatních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí kromě záboru půdy a případné
potřeby kácení dřevin nebudou mít plochy významné negativní vlivy. Pozitivně se na veřejném
zdraví projeví rozšíření možnosti rekreace.
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077-Z – PV – veřejná prostranství (0,119 ha)
079-Z – veřejná prostranství (0,046 ha)
Plochy určené pro obnovení původní cesty v krajině mezi Vinohrady a údolní nivou Lišanského
potoka. Východní okraje plochy zasahují do prostoru regionálního biokoridoru RBK 1005, dále
zasahují VKP údolní niva a mohly by potenciálně ovlivnit i VKP vodní tok. Součástí plochy 077-Z
je i výstavba nové lávky pro pěší a cyklisty přes Lišanský potok. Při budoucích stavebních pracích na
ploše 077-Z je třeba ve zvýšené míře dbát na minimalizaci zásahů do potoka a zamezit jeho
znečištění. V případě dodržení tohoto opatření je vliv realizace ploch na stav přírody a krajiny
v řešeném území zanedbatelný.
Kromě záborů půdy jsou negativní vlivy těchto ploch na jednotlivé složky životního prostředí
nevýznamné.
Obr. 8: Plochy 077-Z a 079-Z na koordinačním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj:
HaskoningDHV CR 2015, ČÚZK).

074-Z – DS – silniční doprava (5,573 ha)
Plocha určená pro rozšíření a zlepšení technických parametrů (homogenizaci) a pro lokální
přeložky silničního napojení města Rakovník na rychlostní silnici R6 (resp. I/6) po silnici II/229
Rakovník – Lišany - Krupá. Plocha je převzata ze ZÚR SK a jako taková již byla rámcově
posouzena.
Severní okraj plochy v místě stávající komunikace zasahuje do přírodní rezervace PR Červená
louka, regionálního biocentra RBC Červená louka a místního biokoridoru LBK 29. Dále plocha
zasahuje do segmentu přírodního biotopu L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy a T1.5 – Vlhké
pcháčové louky. Doporučujeme v souvislosti s realizací této plochy minimalizovat zásahy do
přírodních biotopů. Před budoucí případnou realizací silničního rozšíření, zejména na území PR
Červená louka, doporučujeme provést biologický průzkum dotčeného prostoru. Dle výsledků
biologického průzkumu je žádoucí následně aplikovat konkrétní případná zmírňující opatření
pro realizaci stavby. Při respektování uvedených doporučení je realizace navrženého rozšíření
stávající komunikace z pohledu ochrany přírody a krajiny akceptovatelná.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí je nejvíce negativním vlivem zábor půdy.
Lokální přeložka silničního napojení spolu s dalšími opatřeními v dopravě má vést ke zmírnění
negativních vlivů dopravy na obytnou zástavbu.
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Obr. 9: Severní část plochy 074-Z na koordinačním výkresu ÚP a leteckém snímku s vyznačením
PR Červená louka (zdroj: HaskoningDHV CR 2015, AOPK ČR, ČÚZK).

Obr. 10: Zákres severní části plochy 074-Z na podkladu leteckého snímku s vrstvou dat mapování
biotopů AOPK ČR (podkladová data: HaskoningDHV 2015, AOPK ČR 2015, ĆÚZK).

080-Z – DS – silniční doprava (16,803 ha)
Plocha určená pro výstavbu přeložky silnice II/229 Rakovník – východní obchvat včetně všech
ploch staveb, součástí a příslušenství nezbytných k realizaci této přeložky (zejména náspy, zářezy,
tělesa mostů, tunelů, odvodňovací zařízení, propustky, obratiště, apod.), ochranné a izolační zeleně
podél vedení přeložky, protihlukových opatření, křižovatek a úprav trasování a napojení místních
resp. účelových komunikací vyvolaných realizací přeložky. Střední část této plochy zasahuje do III.
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zóny ochrany CHKO Křivoklátsko a je také v kolizi s památným stromem – stromořadím Alej na
břehu Rakovnického potoka. Plocha dále mostně přechází Rakovnický potok – je tedy v kolizi
s VKP vodní tok a VKP údolní niva.
Při budoucí výstavbě této plochy je nutné minimalizovat zásahy do vodního toku a zamezit
jeho znečištění. Zcela minimalizovat je nutné i případné kácení části aleje památných stromů.
Před budoucí případnou realizací silniční přeložky doporučujeme provést biologický průzkum
dotčeného prostoru. Dle výsledků biologického průzkumu je žádoucí následně aplikovat konkrétní
případná zmírňující opatření pro realizaci stavby. Při respektování uvedených doporučení je
realizace navržené plochy z pohledu ochrany přírody a krajiny akceptovatelná.
Účelem realizace plochy a jejím pozitivním dopadem je snížit hlukovou a imisní zátěž obytné
zástavby centra města. Hluk z dopravy se přesune do nové stopy a částečně se rozmělní, navíc u
novostavby bude možno realizovat protihluková opatření.
Negativním dopadem realizace plochy je rozsáhlý zábor půdy a s tím související negativní vliv na
rostliny a živočichy nacházející se v místě realizace plochy a jejím okolí. Negativními vlivy, které je
možno částečně kompenzovat technickými opatřeními (např. odlučovač ropných látek), je riziko
vnosu ropných látek a posypových solí do půdy podél nové trasy silnice.
Obr. 11: Zákres střední části plochy 080-Z na podkladu leteckého snímku s vyznačením
památných stromů (zelená linie) a území CHKO Křivoklátsko (zeleně šrafovaná plocha)
(podkladová data: HaskoningDHV 2015, AOPK ČR 2015, ĆÚZK).

střední část plochy
080-Z

103-P – rekreace v zahrádkových osadách (0,674 ha)
Plocha pro výstavbu nové zahrádkářské kolonie v místě stávající louky. Na ploše se již
v současnosti nachází jedna stavba. Plocha se nachází ve III. zóně ochrany CHKO Křivoklátsko.
Nebyla zjištěna významnější kolize se zájmy ochrany přírody a krajiny nebo s jinými složkami
životního prostředí, realizace této plochy je proto akceptovatelná.
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Obr. 12: Plocha 103-P na koordinačním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: HaskoningDHV
CR 2015, ČÚZK).

139-P – RH – rekreace hromadná (0,344 ha)
140-P – RN – rekreace na plochách přírodního charakteru (0,591 ha)
Plochy pro rekreaci se nachází ve III. zóně CHKO Křivoklátsko, na ploše 139-P se nachází
původní stavba. Nebyla zjištěna kolize se zájmy ochrany přírody a krajiny nebo s jinými složkami
životního prostředí, realizace této plochy je proto akceptovatelná. Nové stavby v ploše je doporučeno
umisťovat ve vzdálenosti min. 20 m od okraje lesa.
Obr. 13: Plochy 139-Z a 140-P na koordinačním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj:
HaskoningDHV CR 2015, ČÚZK).

141-Z – BI – bydlení individuální (3,406 ha)
Poměrně rozsáhlá plocha pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nad Koupalištěm u
Zábranského mlýna. Jedná se o značně rozsáhlou plochu, pro jejíž využití jsou v textu ÚP stanoveny
specifické podmínky zajišťující realizaci vhodné struktury zástavby. Plocha vybíhá do volné krajiny,
částečně však navazuje na stávající strukturu sídla. Nachází se ve III. zóně ochrany CHKO
Křivoklátsko a v její blízkosti prochází regionální biokoridor RBK 6005, který však nebude realizací
dané plochy negativně ovlivněn. Nebyla zjištěna významnější kolize se zájmy ochrany přírody a
krajiny, realizace této plochy je proto akceptovatelná.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí se projeví zejména u rozsáhlého záboru půdy,
produkce odpadních vod a částečného zrychlení odtoku vody z území.
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Obr. 14: Plocha 141-Z na koordinačním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: HaskoningDHV
CR 2015, AOPK ČR, ČÚZK).

142-Z – BI – bydlení individuální (0,249 ha)
143-Z – PV veřejná prostranství (0,049 ha)
144-Z – VZ – zemědělská výroba (0,339 ha)
Plocha 142-Z je určena pro výstavbu rodinných domů (dům zde již byl realizován), plocha 143pak pro její dopravní obsluhu. Na ploše 144-Z určené pro zemědělskou výrobu již v současnosti stojí
stavba. Plochy se nachází ve III. zóně ochrany CHKO Křivoklátsko a zasahují do blízkosti
stávajícího rybníka (VKP), který však nebude negativně ovlivněn. Nebyla zjištěna významnější
kolize se zájmy ochrany přírody a krajiny, realizace této plochy je proto akceptovatelná.
U plochy 144-Z je doporučeno dodržet kolem břehové hrany vodní plochy pásmo 10 m bez
umisťování staveb.
Obr. 15: Plochy 142-Z, 143-Z a 144-Z na koordinačním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj:
HaskoningDHV CR 2015, ČÚZK).
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145-Z – RN – rekreace na plochách přírodního charakteru (0,501 ha)
146-Z – RH – rekreace hromadná (0,147 ha)
147a-Z – RH – rekreace hromadná (0,130 ha)
Plochy pro výstavbu rekreačního areálu se nachází v bezprostřední blízkosti místního biokoridoru
LBK 34, který je veden podél vodního toku. V souvislosti s realizací těchto ploch nelze očekávat
zhoršení prostupnosti ani funkčnosti tohoto LBK. Realizace těchto ploch je z pohledu ochrany
přírody a krajiny akceptovatelná.
U plochy 145-Z je nutno při výstavbě rekreačních objektů zajistit ochranu proti hluku z provozu
železnice.
Obr. 16: Plochy 145-Z, 146-Z, 147a-P a 147b-P na koordinačním výkresu ÚP (zdroj:
HaskoningDHV CR 2015) a ve fotomapě.

148-P – RZ – rekreace v zahrádkových osadách (0,495ha)
149-P – RZ – rekreace v zahrádkových osadách (1,182 ha)
150-P – BI – bydlení individuální (0,381 ha)
Plocha pro výstavbu nové zahrádkářské kolonie a rodinných domů v místě stávající louky. Plochy
se nachází ve III. zóně ochrany CHKO Křivoklátsko. Nebyla zjištěna významnější kolize se zájmy
ochrany přírody a krajiny, realizace této plochy je proto akceptovatelná. Vlivy na jiné složky
životního prostředí jsou zanedbatelné.
Obr. 17: Plochy 149-P, 148-P a 150-P na koordinačním výkresu ÚP (zdroj: HaskoningDHV CR
2015) a ve fotomapě.
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192-Z – PV - veřejná prostranství (0,066 ha)
193-Z – PV - veřejná prostranství (0,314 ha)
Plochy pro výstavbu obnovení původní cesty v krajině mezi Huřvinami a údolní nivou Jalového
potoka, včetně nové pěší a cyklistické lávky přes Jalový potok. Plochy jsou v prostorové kolizi
s místním biokoridorem LBK 537-K a VKP vodní tok a údolní niva. Plocha 192-Z zasahuje do
segmentu přírodního biotopu L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy. S ohledem na charakter ploch
(obnovení původní cesty) není důvodné očekávat významné ovlivnění VKP ani prostupnosti či
funkčnosti stávajícího místního biokoridoru. Realizace těchto ploch je z hlediska ochrany přírody a
krajiny akceptovatelná.
Obr. 18: Plochy 192-Z a 193-Z na koordinačním výkresu ÚP (zdroj: HaskoningDHV CR 2015).
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218-Z – ZV – veřejná prostranství – zeleň (0,054 ha)
219-Z – ZV – veřejná prostranství – zeleň (0,037 ha)
220 - ZV – veřejná prostranství – zeleň (0,133 ha)
221a-P – ZV – veřejná prostranství – zeleň (0,119 ha)
221b-Z – ZV – veřejná prostranství – zeleň (0,151 ha)
222-P – PV - veřejná prostranství (0,010 ha)
223-ZV – ZV – veřejná prostranství – zeleň (0,158 ha)
224a-P – PV – veřejná prostranství (0,289 ha)
225-P – ZV – veřejná prostranství – zeleň (0,434 ha)
226-P – ZV – veřejná prostranství – zeleň (0,411 ha)
Plochy pro zajištění veřejně přístupné zeleně podél obou břehů Černého potoka a veřejných
prostranství. Plochy se nachází v bezprostřední blízkosti VKP vodní tok a ve VKP údolní niva,
plochy 218-Z a 219-Z se navíc nachází v bezprostřední blízkosti místního biokoridoru LBK 20.
S ohledem na charakter ploch, kdy se jedná o návrh zeleně, nelze očekávat významné ovlivnění VKP
ani prostupnosti či funkčnosti stávajícího místního biokoridoru. Realizace ploch je z pohledu
ochrany přírody a krajiny akceptovatelná, z hlediska ostatní složek životního prostředí se projeví
pozitivně na klimatu, retenční schopnosti krajiny, snížení rizika eroze i jako opatření proti prašnosti.
Obr. 19: Plochy 218-226 ve fotomapě a na hlavním výkresu ÚP (zdroj: HaskoningDHV CR 2015).

230a-P – DS – silniční doprava (0,543 ha)
Plocha pro výstavbu prodloužení jihozápadního obchvatu města (trasa B2) do Průmyslové zóny
Rakovník. Plocha zasahuje do ochranného pásma skupiny památných stromů: Trojice jilmů vazů.
Doporučujeme v rámci zákonného ochranného pásma památných stromů neprovádět žádné
stavební práce. Aktuální rozsah ochranného pásma památných stromů a případné stavební
práce plánované v jejich okolí je nutné konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody (v
tomto případě MěÚ Rakovník).
Z pohledu ostatních složek životního prostředí bude mít dopady na kvalitu ovzduší a hlukovou
zátěž (pozitivní – omezení průjezdů nákladních vozidel kolem obytné zástavby), a tím i na veřejné
zdraví.
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Obr. 20: Plocha 230a-P na koordinačním výkresu ÚP a leteckém snímku se zákresem polohy
památných stromů (zdroj: HaskoningDHV CR 2015, AOPK, ČÚZK).

234-Z – VL – lehká výroba (0,512 ha)
Plocha pro rozšíření stávající průmyslové zóny se nachází v bezprostřední blízkosti místního
biocentra – LBC 201 (v současné době nefunkčního), které však nebude realizací plochy negativně
dotčeno. S ohledem na charakter záměru – rozšíření stávajícího průmyslové areálu bez zásahu do
přírodně cenných biotopů je realizace této plochy z pohledu ochrany přírody a krajiny
akceptovatelná.
Jedná se o plochu pro nevýznamné rozšíření stávajících ploch lehké výroby, bez významných
negativních vlivů kromě záboru půdy.
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Obr. 21: Plocha 234-Z na koordinačním výkresu ÚP (zdroj: HaskoningDHV CR 2015).

243a-P – PV – veřejná prostranství (0,009 ha)
243b-P – PV – veřejná prostranství (0,010 ha)
252a-P – PV – veřejná prostranství (0,011 ha)
252b-P – PV – veřejná prostranství (0,010 ha)
256-P – PV – veřejná prostranství (0,005 ha)
Obr. 22: Doplnění ploch v centrální zástavbě na koordinačním výkresu ÚP (zdroj:
HaskoningDHV CR 2015).

Jedná se o drobné plochy veřejných prostranství pro výstavbu mimoúrovňových křížení
cyklostezek a místních komunikací a v případě plochy 256-P pro výstavbu lávky přes Rakovnický
potok. Plochy zasahují do ochranného pásma stromořadí památných stromů – Alej na břehu
Rakovnického potoka. S ohledem na charakter ploch (budoucích staveb), tj. drobných ploch
veřejného prostranství, bez zásahu do biologicky významnějších biotopů, nelze očekávat významné
ovlivnění VKP vodní tok ani jiných cenných lokalit. Doporučujeme v rámci zákonného
ochranného pásma památných stromů neprovádět žádné stavební práce. Aktuální rozsah
ochranného pásma památných stromů a případné stavební práce plánované v jejich okolí je nutné
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konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody (v tomto případě MěÚ Rakovník). Při výstavbě
plochy 256-P je nutné minimalizovat zásahy do toku Rakovnického potoka a zamezit jeho
znečištění. Z pohledu ostatních složek životního prostředí je plocha akceptovatelná.
253-Z – PV – veřejná prostranství (0,005 ha)
Drobná plocha pro realizaci pro výstavby nové pěší a cyklistické lávky přes Lišanský potok pro
propojení navrhovaného obytného souboru Na Spravedlnosti s cyklostezkou vedenou po levém
břehu Lišanského potoka. Plocha se nachází ve III. zóně ochrany CHKO Křivoklátsko, je
v prostorové kolizi s VKP vodní tok a údolní niva a zasahuje do prostoru regionálního biokoridoru
RBK 1005. S ohledem na charakter navržené drobné stavby (lávka pro pěší a cyklisty) není důvodné
očekávat významné ovlivnění VKP vodní tok a údolní niva. Při výstavbě plochy je však nutné
minimalizovat zásahy do toku Lišanského potoka a zamezit jeho znečištění. Z pohledu ostatních
složek životního prostředí je plocha akceptovatelná.
Obr. 23: Plocha 253-Z na koordinačním výkresu ÚP (zdroj: HaskoningDHV CR 2015).

508-K – NS – plochy smíšené nezastavěného území - sportovní (3,048 ha)
Plocha smíšená nezastavěného území má být využita pro sportovní účely. Plocha zasahuje do
ochranného pásma stromořadí památných stromů - Alej na břehu Rakovnického potoka.
Doporučujeme v rámci zákonného ochranného pásma památných stromů neprovádět žádné
stavební práce. Aktuální rozsah ochranného pásma památných stromů a případné stavební práce
plánované v jejich okolí je nutné konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody (v tomto
případě MěÚ Rakovník). Z pohledu ostatních složek životního prostředí je plocha akceptovatelná,
negativní vlivy se projeví jen na záboru zemědělské půdy.
Obr. 24: Plocha 508-Z na koordinačním výkresu ÚP a ve fotomapě (zdroj: HaskoningDHV CR
2015, mapy.cz).
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X02 – TI.k – koridor technické infrastruktury (1,238 ha)
Plocha je určená pro umístění vedení kanalizační stoky v lokalitě Bulovna až po napojení do
ČOV Rakovník. Koridor se zčásti nachází ve III. zóně ochrany CHKO Křivoklátsko a jeho jižní
okraj zasahuje do trasy místního biokoridoru LBK 34. S ohledem na charakter záměru – podzemní
trasu technické infrastruktury lze případné ovlivnění prostupnosti či funkčnosti lokálního
biokoridoru prakticky vyloučit. Z pohledu ostatních složek životního prostředí je plocha bezkolizní a
za provozu bez negativních vlivů (ty se krátkodobě projeví jen ve fázi výstavby).
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Lokalita Na Spravedlnosti
Obr. 25: Rozsáhlý soubor ploch Na Spravedlnosti v koordinačním výkresu ÚP (zdroj:
HaskoningDHV CR 2015, mapy.cz).
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detail: Plocha 101-Z výroby a skladování severně
od lokality Na Spravedlnosti
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Jedná se o rozsáhlou lokalitu se souborem ploch určených pro individuální bydlení s potřebnou
infrastrukturou.
Realizace všech uvedených ploch bude mít významné kumulativní vlivy na krajinný ráz (dojde
k zastavění celé dosud převážně volné enklávy) a zemědělský půdní fond. Výstavba rodinných domů
v této lokalitě postupně povede k navýšení dopravy (zejména osobní), ke zrychlení odtoku
dešťových vod kvůli zpevnění značné výměry pozemků, ke značnému zvýšení produkce odpadních
splaškových vod a navýšení odběru pitné vody a energií.
Nevýhodou plochy je umístění mezi dvěma liniovými zdroji hluku – mezi částí východního obchvatu
města a obloukem železniční trati. Plochy 113, 132, 135a, 135b a 137 je proto nutno chránit před
hlukem z plochy 080, a plochy 138, 134 a 128 před hlukem z železnice.
Přes uvedené negativní vlivy je realizace těchto ploch akceptovatelná.
Obr. 26: Severozápadní část zastavěného území Rakovníka, bývalá Štefánikova kasárna

Areál bývalých Štefánikových kasáren, u něhož je navržena přestavba na plochy drobné a řemeslné
výroby a na veřejné prostranství s možností umístění budov školství (009-P).
Přes rozsáhlou výměru se nejedná o plochy, které by mohly mít proti současnému stavu významné
negativní dopady, a to ani v kumulaci s ostatními plochami.
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Severní okraj zástavby Rakovníka západně od Bendovky
Obr. 27: Soubor ploch na severním okraji Rakovníka v koordinačním výkresu ÚP a ve fotomapě
(zdroj: HaskoningDHV CR 2015, mapy.cz).
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Bendovka
Obr. 28: Plochy Na Bendovce v koordinačním výkresu ÚP a ve fotomapě (zdroj: HaskoningDHV
CR 2015, mapy.cz).

Plochy na Bendovce jsou koncipovány jako doplnění proluk ve stávající zástavbě. Jejich vlivy na
jednotlivé složky životního prostředí jsou nevýznamné, nejpodstatnější jsou záboru ZPF.
Plochy u kynologického cvičiště
Obr. 29: Plochy u kynologického cvičiště v koordinačním výkresu ÚP a ve fotomapě (zdroj:
HaskoningDHV CR 201, mapy.cz5).

Jedná se o dvě menší plochy určené pro parkoviště návštěvníků kynologického cvičiště a pro
umístění rozhledny s potřebným zázemím. Negativní vlivy těchto ploch jsou kromě záboru ZPF a
vzniku nové výškové dominanty jsou zanedbatelné.
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Plochy podél severovýchodního okraje zástavby Rakovníka
Obr. 30: Severozápadní okraj Rakovníka v koordinačním výkresu ÚP a na fotomapě (zdroj:
HaskoningDHV CR 2015, mapy.cz).

Plochy v této lokalitě jsou doplnění proluky v zástavbě. Jejich hlavním negativním vlivem je zábor
půdy. Problematicky může koexistovat plocha řemeslné výroby a plochy pro hromadné a
individuální bydlení, proto je nutno důsledně dbát na splnění regulativů pro umisťování staveb
v plochách drobné řemeslné výroby.
Jinak bez podstatných negativních vlivů.
Šamotka
V lokalitě Šamotka je navržena 1 plocha pro individuální bydlení, bez významných negativních
vlivů.
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Obr. 31: Šamotka v koordinačním výkresu ÚP a ve fotomapě
(zdroj: HaskoningDHV CR 2015, mapy.cz).

Lokalita východně od Bulovny
Obr. 32: Lokalita Na Bulovně v koordinačním výkresu ÚP a ve fotomapě (zdroj: HaskoningDHV
CR 2015, mapy.cz).

V lokalitě jsou navrženy drobné plochy pro hromadnou rekreaci, mimo jejich dosah pak plocha pro
zemědělství – výrobu a skladování. Nepředpokládají se zde významné negativní vlivy.
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Zátiší
Obr. 33: Šamotka v koordinačním výkresu ÚP a ve fotomapě (zdroj: HaskoningDHV CR 2015,
mapy.cz).
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Rozsáhlá výměra ploch pro bydlení a veřejná prostranství bude mít významný vliv na zábor
zemědělské půdy a změní lokální charakteristiky krajiny. V území dojde k postupnému zahuštění
osobní dopravy s doprovodnou produkcí hluku a emisí, a také ke zvýšení potřeby pitné vody a
nároků na odkanalizování a čištění odpadních vod. Podél západního okraje ploch 155-Z a 156-Z
doporučujeme realizaci zeleného pásu.
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Jižní okraj zástavby Rakovníka
Obr. 34: Jižní okraj zástavby Rakovníka v koordinačním výkresu ÚP a ve fotomapě (zdroj:
HaskoningDHV CR 2015, mapy.cz).
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Doplnění proluk ve stávající zástavbě je vhodně zvoleno tak, aby negativní vlivy na krajinný ráz
byly minimální. U ploch VL lze očekávat zrychlení odtoku dešťových vod z území a zvýšení
intenzity obslužné dopravy, případně u ploch 211 a a 211b i hlukové vlivy na zástavbu.
Plochy výroby v jižní části zastavěného území Rakovníka
Obr. 35: Plochy pro výrobu – jih zástavby - v koordinačním výkresu ÚP a ve fotomapě (zdroj:
HaskoningDHV CR 2015, mapy.cz).

Rozsáhlé rozšíření průmyslové zóny Rakovník 2, v němž je realizace části ploch podmíněna územní
studií. Účelem územní studie by mělo být mimo jiné zajištění bezpečného způsobu nakládání
s dešťovými vodami.
Potenciálními negativními vlivy realizace těchto ploch jsou kromě zrychlení odtoku z nově
zpevňovaných nebo zastavovaných pozemků také vlivy na kvalitu ovzduší (předpoklad emisí
z technologických zdrojů), produkce odpadních technologických vod a vod z manipulačních
prostranství znečištěných ropnými látkami, a zejména vyvolaná nákladní doprava. Z tohoto důvodu
je doporučeno realizovat tyto plochy až po realizaci jihozápadního obchvatu města (trasa B2).
Hlukové vlivy se s ohledem na vzdálenost obytné zástavby nepředpokládají. S ohledem na návaznost
ploch na stávající průmyslovou zástavbu v území nebudou vlivy na krajinný ráz významně negativní.
Dojde ale k rozsáhlému záboru zemědělské půdy.
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Huřviny
Obr. 36: Šamotka v koordinačním výkresu ÚP a ve fotomapě (zdroj: HaskoningDHV CR 2015,
mapy.cz).

V souladu se zadáním jsou v lokalitě Huřviny navrhovány pouze plochy pro drobnou podnikatelskou
činnost jako doplnění stávající zástavby. Realizace těchto ploch nebude mít významné negativní
vlivy, je ale nutno zajistit ochranu před hlukem u stávající izolované obytné zástavby. Vlivy na
ostatní složky budou obecné – zrychlení odtoku vody z území, nevýznamná produkce emisí a
odpadních vod, zábor zemědělské půdy.
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Centrum města
V centru města jsou navrhovány plochy pouze do proluk. Ve všech případech se jedná o plochy
smíšeného bydlení a veřejných prostranství bez významných negativních vlivů.
Obr. 37: Centrum města v koordinačním výkresu ÚP (zdroj: HaskoningDHV CR 2015).

Plochy technické infrastruktury
Plochy X01-X04 pro technickou infrastrukturu určené pro přeložky a novostavby stok, vodovodů a
plynovodů, nebudou mít v době svého provozu negativní vlivy na okolí. Projeví se u nich jen
krátkodobé negativní vlivy v době výstavby z hlediska možného znečištění ovzduší, hlukových
výstupů z doprovodné dopravy a pohybu mechanismů.
Nezastavitelné plochy přírodního charakteru
V hodnoceném ÚP je navržena celá řada nezastavitelných ploch přírodního charakteru, které zde
nejsou jednotlivě hodnoceny.
Tyto plochy mají vesměs pozitivní vliv:
- na retenční schopnost krajiny,
- na krajinný ráz,
- pro snížení rizika eroze,
- jako interakční prvky,
- pro zvýšení průchodnosti krajiny pro migrující živočichy,
- pro doplnění ÚSES,
- pro zlepšení klimatu,
- pro biodiverzifikaci území.
Nezastavitelné plochy jsou v návrhu ÚP vhodně umístěny.
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Všechny nezastavitelné plochy jsou z hlediska životního prostředí akceptovatelné.
Územní rezervy
Územní rezervy nejsou v souladu s použitou metodikou hodnoceny, pouze je zde upozorněno na
některé výhledové konflikty, k nimž by při převádění územních rezerv do návrhových ploch mohlo
dojít:
Tab. 6 Územní rezervy
označení
kód
plochy ve
rozdílného
výkrese
způsobu
I.2a
využití

název rozdílného způsobu
využití

podmínky pro prověření

R01

VT

těžký průmysl a energetika Prokázání nevhodnosti využití plochy pro
bydlení s ohledem na zhoršenou kvalitu
prostředí a nízkou pohodu bydlení.

R02

VD

drobná a řemeslná výroba

Prokázání nevhodnosti využití plochy pro
bydlení s ohledem na zhoršenou kvalitu
prostředí a nízkou pohodu bydlení.

R03

VD

drobná a řemeslná výroba

Prokázání nevhodnosti využití plochy pro
bydlení s ohledem na zhoršenou kvalitu
prostředí a nízkou pohodu bydlení.

R04

VD

drobná a řemeslná výroba

Prokázání nevhodnosti využití plochy pro
bydlení s ohledem na zhoršenou kvalitu
prostředí a nízkou pohodu bydlení.

R05

TI

technická infrastruktura

Prokázání potřeby intenzifikace stávající ČOV a
prokázání nemožnosti intenzifikace v rámci
stávajícího areálu ČOV.

R11

W

vodní plochy a toky

Prověření vhodnosti umístění vodní plochy
zejména s ohledem na zájmy ochrany přírody a
krajiny, ochranu ZPF a vodní režim v povodí
Lišanského potoka ověřovací studií.

R12

W

vodní plochy a toky

Prověření vhodnosti umístění vodní plochy
zejména s ohledem na zájmy ochrany přírody a
krajiny, ochranu ZPF a vodní režim v povodí
Lišanského potoka ověřovací studií.

R13

W

vodní plochy a toky

Prověření vhodnosti umístění vodní plochy
zejména s ohledem na zájmy ochrany přírody a
krajiny, ochranu ZPF a vodní režim v povodí
Lišanského potoka ověřovací studií.
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7 Porovnání zjištěných nebo předpokládaných
kladných a záporných vlivů podle jednotlivých
variant řešení a jejich zhodnocení.
Srozumitelný popis použitých metod
vyhodnocení včetně jejich omezení
Posuzování vlivu jednotlivých ploch a územně plánovací dokumentace jako celku bylo
prováděno na základě aktuálního průzkumu v terénu a odborných podkladů, které jsou v textu
průběžně citovány. Vlivy koncepce na životní prostředí byly hodnoceny na základě podrobné
analýzy jednotlivých ploch i ÚP jako celkové koncepce a na základě expertního odhadu
zpracovatelů. Při hodnocení nebyly použity zvláštní výpočtové modely.
Návrh ÚP Rakovník je předkládán invariantně. U předloženého návrhu byly v předchozí kapitole
hodnoceny vlivy jednotlivých ploch. Na tomto místě jsou pak uvedeny kumulativní a synergické
vlivy navrhovaných ploch a koncepce jako celku.
Půda
V odůvodnění ÚP je uvedeno podrobné vyhodnocení vlivů realizace ÚP na zemědělský půdní
fond a lesní pozemky. Celková bilance záborů ZPF je následující:
Tab. 7 Celková bilance požadavků na zábor půdního fondu v řešeném území

Způsob využití plochy

Celkový
zábor ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I

II

III

IV

V

Investice
do půdy
(ha)

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RAKOVNÍK
Plochy bydlení celkem

34,0275

3,8874

0,0000

2,3165

23,8357

3,9879

0,0000

Plochy rekreace celkem

9,2695

0,0363

3,8640

3,0538

2,3154

0,0000

0,0000

Plochy občanského vybavení celkem

6,2762

0,8213

3,1657

0,0000

1,7979

0,4913

0,0000

Plochy dopravní infrastruktury celkem

21,4950

1,2732

0,8176

0,2423

18,4897

0,6722

0,0836

Plochy veřejných prostranství celkem

31,0939

11,5118

0,5453

10,7242

6,4455

1,8671

0,1562

Plochy výroby a skladování celkem

37,2991

22,1553

8,7000

4,9942

0,8162

0,6334

0,0000

Plochy systému sídelní zeleně celkem
Plochy vodní a vodohospodářské
celkem
Plochy zemědělské celkem

12,8271

11,3606

0,0116

0,0718

0,8584

0,5247

0,0000

0,1767

0,0000

0,0000

0,0000

0,1767

0,0000

0,2171

0,0261

0,0261

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Plochy přírodní celkem
Plochy smíšené nezastavěného území
celkem

17,8978

9,7272

4,2669

0,0000

2,5025

1,4012

0,0000

0,0135

0,0000

0,0135

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

170,4024

60,7992

21,3846

21,4028

57,2380

9,5778

0,4569

ZÁBOR CELKEM
ZÁBOR ZPF CELKEM

Jak vyplývá z předchozí tabulky, z celkové výměry záborů pro zastavitelné plochy téměř 50%
tvoří zábory půd I. a II. třídy ochrany, což je odůvodnitelné pouze s ohledem na významný podíl
těchto půd v řešeném území.
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Plochy jsou navrhovány tak, aby bylo podle možností eliminováno narušení investic do půdy, a
aby byla zajištěna funkčnost protierozních opatření. Přesto je navrženo několik ploch, která jsou
s investicemi do půdy v kolizi.
Kromě úbytku zemědělské půdy má zastavění dosud volných ploch negativní vliv i na organizaci
obhospodařování ZPF, vznik zbytkových ploch s obtížným přístupem, zrychlení odtoku dešťových
vod a potenciální riziko vzniku bleskových povodní. To platí pro plochy zastavitelné, u
nezastavitelných ploch je úbytek půdy formální, protože sice nelze půdu obhospodařovat, ale
nedochází k jejímu zničení a její mimoprodukční funkce zůstávají zachovány.
Je třeba vzít v potaz skutečnost, že uvedené zastavitelné plochy navržené k odnětí, zejména
plochy pro bydlení, nebudou zastavěné celé, nýbrž pouze z menší části. Až na výjimky navazují
navrhované plochy na stávající zástavbu a jsou situovány do proluk nebo tvoří enklávy zahušťující
zástavbu města, čímž se zvyšuje jejich využitelnost a omezuje znehodnocení půdy pro inženýrské
sítě a dopravní obslužnost. Současně je ale třeba konstatovat, že i když bude zastavěna jen menší část
výměry ploch, bude na celé výměře ploch znemožněno zemědělské hospodaření.
Přes tuto snahu se jedná o nejvýznamnější negativní vliv navrhovaného územního plánu, který by
měl být při hodnocení vlivu ÚP na trvale udržitelný rozvoj brán v úvahu.
ÚSES
Návrh územního plánu má pozitivní vliv na ÚSES lokální i vyšší úrovně. Prvky ÚSES jsou
návrhem ÚP upřesněny v potřebných parametrech, jsou stabilizovány a v chybějících parametrech
doplněny, jsou respektovány prvky vyššího ÚSES zakreslené v ZÚR SK.
Žádná z navrhovaných ploch není s prvky ÚSES v takové kolizi, že by byla omezena jejich
funkčnost ÚSES a průchodnost krajinou.
Flóra, fauna, ekosystémy, Natura 2000, zvláště chráněná území
Až na výjimky, u nichž je navržena zpracovatelským týmem SEA úprava parametrů, nepřináší
realizace navržených ploch významné vlivy na flóru, faunu a ekosystémy. Poškození zvláště
chráněných druhů se nepředpokládá.
Žádná z ploch nemá významný negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000 ani na zvláště
chráněná území.
Dopravní zatížení, kvalita ovzduší, hluk, vlivy na zdraví
Realizace navrhovaných ploch bude mít kumulativní charakter se stávající zátěží území, bude
docházet i ke kumulaci a synergickému působení hlukové a imisní zátěže z jednotlivých ploch
navzájem.
Přestože většinou mají jednotlivé plochy (zejména plochy pro bydlení) samy o sobě pouze
nevýznamné, zanedbatelné či malé vlivy na jednotlivé složky životního prostředí, dojde při jejich
postupném naplňování ke znatelnému nárůstu dopravní zátěže související s rostoucím počtem osob
v řešeném území vlastnících dopravní prostředek. Tím se současně zvýší i hluková a imisní zátěž
v okolí silnic a místních komunikací. Podstatně větší význam pak má realizace poměrně rozsáhlých
ploch pro výrobu a skladování, které jsou ale navrženy v ucelených lokalitách s omezenou obytnou
zástavbou a v návaznosti na dostatečně kapacitní dopravní systémy.
Vlivy na kvalitu ovzduší a hlukovou zátěž se projeví zejména u ploch pro přeložku silnice II/229.
třídy, a to poklesem zatížení tranzitní dopravou v centrální části obytné zástavbě. U této komunikace
nastane přesun části dopravní zátěže na novou trasu, a tím také může dojít k negativnímu ovlivnění
malých částí zástavby, k níž se nová trasa přiblíží. Jedná se zejména o jižní část obytné zástavby
Rakovníka:
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Obr. 38 Jižní okraj zástavby – přeložka II/229 ve výkresu Doprava (zdroj: HaskoningDHV CR
2015).

Celkově se předpokládá, že změna zatížení obyvatelstva hlukem nebude mít vliv dosahující
úrovně poškozující zdraví nebo vliv obtěžující, lokální zahuštění zástavby v rozsáhlých plochách
zejména v severní a východní části Rakovníka bude na intenzitách dopravy patrné. Omezit tento vliv
by bylo možno pouze zajištěním dostatečného zázemí pro obyvatelstvo, aby nebylo nutno dojíždět za
nákupy denního zboží do historické části města.
Celkově lze ale konstatovat, že koncepce nepřináší vlivy na obyvatelstvo, které by mohly vést
k poškození veřejného zdraví nad stávající úroveň.
Ložiska nerostných surovin
Žádná z ploch ani ÚP jako celek nemá omezující nebo znehodnocující vliv na využívání ložisek
nerostných surovin, obnova těžební činnosti v území se nepředpokládá.
Archeologické a kulturní památky, tradice
ÚP nemá negativní vliv na archeologické a kulturní památky a místní tradice.
Krajina
Pro ochranu krajinného rázu je v návrhu ÚP stanovena maximální podlažnost nových staveb
a koeficient zastavění pozemků v souladu s charakterem stávající zástavby. U jednotlivých typů
ploch s rozdílným způsobem využití a koridory pro umístění vedení dopravní a technické
infrastruktury stanovuje vždy hlavní, přípustné, podmíněné a nepřípustné využití. U některých ploch
změn je výhradní způsob využití stanovený explicitně.
Dále je v návrhu ÚP obsažena podmínka respektování a ochrany exponovaných území s vysokou
hodnotou krajinného rázu, zejména:
a) významné krajinné osy údolí Rakovnického, Lišanského, Skelnohuťského, Čistého, Jalového a
Černého potoka vč. údolí a vegetačního doprovodu
b) pohledy na krajinné dominanty převážně situované mimo území města – vrcholy Blatinka 407
m n. m., Šibeník 406 m n. m., Pavlíkovské vršky 437 m n. m. a Teplá stráň 472 m n. m. s
lesními porosty, zalesněný ostroh Hlaváčov se zříceninou hradu a lesní komplex u Olešné
c) významné stavební dominanty chrám sv. Barotoloměje, Velká zvonice, Pražská brána a
Vysoká brána včetně pohledů na tyto dominanty
d) další liniové a bodové krajinné prvky, zejména alej památných stromů nad nemocnicí, městský
hřbitov a urnový háj a drobné krajinné prvky v nezastavěném území
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Dále je v návrhu ÚP věnována zvláštní pozornost ochraně kulturních hodnot území města
Rakovník. Za kulturní hodnoty jsou označeny nemovité kulturní památky, vybraná urbanisticky
cenná území, architektonicky významné stavby a systém veřejných prostranství na území města.
Některé navržené plochy jsou značně rozsáhlé a jejich realizací dojde k plošnému rozvoji sídla,
plochy ale navazují na stávající urbanistickou strukturu sídla, jsou směrovány k větší kompaktnosti
sídla a svým měřítkem krajinu významně nenarušují.
Nejvíce z dosavadní urbanistické struktury vybočuje navržená plocha 141Z určená pro bydlení,
ani v tomto případě však nedojde k výraznému narušení struktury sídla a negativnímu ovlivnění
krajinného rázu.
Povrchové a podzemní vody
Návrh ÚP respektuje požadavky na ochranu povrchových a podzemních vod. Realizace všech
ploch ÚP by znamenala výrazný nárůst spotřeby pitné vody a zvýšenou produkci splaškových i
průmyslových odpadních vod. Současně ÚP navrhuje dostatečně účinný způsob odkanalizování
nových ploch a čištění odpadních splaškových vod i řešení pro odvádění (resp. zdržení či
zasakování) dešťových vod z nově zastavěných ploch.
Lze proto konstatovat, že vliv realizace ÚP na tyto složky nebude významně negativní.

Výše uvedené vlivy na životní prostředí byly hodnoceny slovně bez použití speciálních
výpočetních modelů.
V průběhu hodnocení nebyly shledány takové významné negativní vlivy, které by realizaci
návrhu ÚP bránily nebo ji výrazně omezovaly. Vliv návrhu ÚP jako celkové koncepce je i při
zahrnutí kumulativních vlivů dosavadních aktivit v území akceptovatelný. Za nejzávažnější negativní
vliv je považován zábor zemědělské půdy.

8 Popis navrhovaných opatření pro předcházení,
snížení nebo kompenzaci všech zjištěných
nebo předpokládaných závažných záporných
vlivů na životní prostředí
Pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů zjištěných závažných záporných vlivů na životní
prostředí je koncepcí navrženo:
8.1 Vlivy na půdu
– Při realizaci záborů zemědělské půdy zajistit návaznost a funkčnost všech investic do
půdy.
8.2 Dopravní zátěž v území
– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.
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8.3. Hluková a imisní zátěž
– U nově navrhovaných ploch pro bydlení sousedících s plochami silnic II. třídy,
s plochami pro obchvat a se železnicí zajistit před realizací prověření splnění
hlukových limitů a podle výsledků prověření realizovat protihluková opatření.
– Před umístěním staveb do ploch pro výrobu a skladování prověřit předpokládanou
intenzitu související dopravy a s ní související produkované hlukové příspěvky.
8.4. Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod, zvýšení rizika havárií
– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.
8.5 Změny odtokových poměrů a ochrana vod
– Odvádění dešťových vod ze zastavitelných ploch pro podnikatelské účely řešit přes
zásak nebo retenci.
8.6. Vlivy na čerpání podzemních a povrchových vod
– Kolem všech vodotečí a vodních ploch podle možnosti zajistit manipulační prostor
min. 6 m od břehové hrany.
8.7 Vliv na flóru, faunu, ÚSES a krajinný ráz včetně vlivů na zvláště chráněná území
– Kácení před výstavbou ve všech druzích ploch realizovat mimo hnízdní období
relevantních druhů ptactva.
– Neumisťovat stavby do ochranného pásma památných stromů a stromořadí, není-li to
ve veřejném zájmu nezbytné (např. při průchodu přeložek silnic vyšších tříd) a
výstavbu předem konzultovat s orgánem ochrany přírody.
– V dalším stupni přípravy územního plánu zvážit možnost stanovení koeficientu zeleně
pro plochy průmyslu a skladování a plochy drobné řemeslné výroby.
8.8 Vlivy na veřejné zdraví
– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.
8.9 Vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů
– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.
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9 Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany
životního prostředí přijatých na mezinárodní
nebo komunitární úrovni do politiky územního
rozvoje a jejich zohlednění při výběru řešení .
Zhodnocení způsobu zapracování
vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí
do územně plánovací dokumentace a jejich
zohlednění při výběru variant řešení
Při zpracování návrhu ÚP byly zvažovány relevantní stanovené cíle přijaté na vnitrostátní a
komunitární úrovni. Cíle v dostupných krajských koncepcích a další dokumentaci stejně jako
požadavky platných předpisů v ochraně ovzduší, vod a půdy nebo přírody byly zpracovatelem ÚP
zhodnoceny a promítly se do konečného řešení předkládaného návrhu ÚP. Bližší specifikace těchto
cílů byla hodnocena v kapitole 2.
Tyto cíle byly zohledněny zejména v řešení dopravních systémů, odkanalizování a čištění vod,
řešení záboru ZPF a PUPFL, v požadavcích na prostupnost vyšších i lokálních systémů ÚSES
územím a na ochranu zvláště chráněných území.
Návrh ÚP je zpracován invariantně.

10 NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ
VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Návrh ukazatelů, které umožní sledovat vliv změn charakteristik dílčích složek životního
prostředí vyvolaných naplňováním územního plánu, je stanoven dle vybraných potenciálně
ovlivnitelných charakteristik životního prostředí (viz kapitoly 4 a 6).
Pro tuto koncepci byly stanoveny následující ukazatele:
-

Plošné vyjádření skutečných záborů ZPF a PUPFL

-

Imisní koncentrace PM10 a benzo(a)pyrenu

-

Překročení hlukových limitů v návaznosti na plochy pro dopravu a podnikání

-

Jakost povrchových vod, stav koryt vodních toků

-

Trendy znečištění podzemních vod

-

Trendy v zastoupení a územním rozložení přírodních či přírodě blízkých biotopů a
změna výměry ploch zeleně v zastaveném území

-

Změny ve využití krajiny a s tím související změna ekologické stability

-

Nevhodné zásahy do krajinného rázu a historické části města
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11 Návrh požadavků na rozhodování ve
vymezených plochách a koridorech z hlediska
minimalizace negativních vlivů na životní
prostředí
Ve vymezených plochách jsou navržena opatření pro minimalizaci vlivů ÚP na životní prostředí.
Tato opatření jsou specifikována v příloze č. 1 ÚP – návrh stanoviska Krajského úřadu
Středočeského kraje.
Pro zajištění minimalizace negativních vlivů realizace návrhu ÚP na životní prostředí jsou u
následujících vybraných ploch navržena opatření:
Tab. 8 Návrh požadavků na rozhodování v jednotlivých vymezených plochách
ozn.
plochy

typ
kód
plochy způsobu
změny využití

název rozdílného způsobu
využití

výměr
a (ha)

podmínka realizace nad rámec
výrokové části ÚP

048-P

P

BI

bydlení individuální

2,213

nezasahovat do památného
stromořadí

056-Z

Z

BI

bydlení individuální

0,323

nezasahovat do památného
stromořadí

128-Z

Z

BI

bydlení individuální

0,167

zajistit ochranu před hlukem z
železnice

132-Z

Z

BI

bydlení individuální

0,435

zajistit ochranu proti hluku z
dopravy

134-Z

Z

BI

bydlení individuální

0,925

zajistit ochranu před hlukem z
železnice

135a-Z

Z

BI

bydlení individuální

0,164

zajistit ochranu proti hluku z
dopravy

135b-Z

Z

BI

bydlení individuální

0,404

zajistit ochranu proti hluku z
dopravy

137-Z

Z

BI

bydlení individuální

0,496

zajistit ochranu proti hluku z
dopravy

138-Z

Z

BI

bydlení individuální

1,456

zajistit ochranu před hlukem z
železnice

150-P

P

BI

bydlení individuální

0,381

zajistit ochranu zástavby proti
hluku z dopravy

139-P

P

RH

rekreace hromadná

0,344

Nové stavby v ploše je doporučeno
umisťovat ve vzdálenosti min. 20
m od okraje lesa.

140-P

P

RN

rekreace na plochách přírodního
charakteru

0,591

Nové stavby v ploše je doporučeno
umisťovat ve vzdálenosti min. 20
m od okraje lesa.

145-Z

Z

RN

rekreace na plochách přírodního
charakteru

0,501

při výstavbě rekreačních objektů
zajistit ochranu proti hluku
z provozu železnice

68

Vyhodnocení vlivů ÚP Rakovník na udržitelný rozvoj území - část A (SEA)

ozn.
plochy

typ
kód
plochy způsobu
změny využití

07/2015

název rozdílného způsobu
využití

výměr
a (ha)

podmínka realizace nad rámec
výrokové části ÚP

049a-P

P

OV

občanské vybavení veřejné

0,305

nezasahovat do památného
stromořadí

113-Z

Z

OV

občanské vybavení veřejné

1,033

zajistit ochranu proti hluku
z plochy 080-Z

048d-P

P

PV

veřejná prostranství

0,470

nezasahovat do památného
stromořadí

023-Z

Z

ZV

veřejná prostranství - veřejná
zeleň

0,472

ponechat část vzrostlé zeleně

053-Z

Z

ZV

veřejná prostranství - veřejná
zeleň

0,459

nezasahovat do památného
stromořadí

054-Z

Z

ZV

veřejná prostranství - veřejná
zeleň

0,714

nezasahovat do památného
stromořadí

055-Z

Z

ZV

veřejná prostranství - veřejná
zeleň

1,082

nezasahovat do památného
stromořadí

075a-P

P

PV

veřejná prostranství

0,115

075b-Z

Z

PV

veřejná prostranství

0,719

075c-Z

Z

PV

veřejná prostranství

0,021

075d-Z

Z

PV

veřejná prostranství

0,007

075e-Z

Z

PV

veřejná prostranství

0,169

077-Z

Z

PV

veřejná prostranství

0,119

minimalizovat zásahy do vodního
toku

079-Z

Z

PV

veřejná prostranství

0,046

minimalizovat zásahy do vodního
toku

243a-P

P

PV

veřejná prostranství

0,009

243b-P

P

PV

veřejná prostranství

0,010

minimalizovat zásahy do
ochranného pásma památného
stromořadí, stavební práce předem
konzultovat s MěÚ Rakovník

252a-P

P

PV

veřejná prostranství

0,011

252b-P

P

PV

veřejná prostranství

0,010

253-Z

Z

PV

veřejná prostranství

0,005

minimalizovat zásahy do toku
Lišanského potoka a zamezit jeho
znečištění

256-P

P

PV

veřejná prostranství

0,012

minimalizovat zásahy do vodního
toku a do ochranného pásma
památného stromořadí

074-Z

Z

DS

silniční doprava

5,573

minimalizovat zásahy do
přírodních biotopů, před zahájením
stavby provést biologický průzkum
dotčeného území a realizovat
opatření z něj vyplývající

ponechat bez zástavby a kácení pás
6 m od břehové hrany Lišanského
potoka, zajistit náhradní výsadbu,
druhovou skladbu výsadby
konzultovat s MěÚ-OŽP Rakovník

minimalizovat zásahy do
ochranného pásma památného
stromořadí, stavební práce předem
konzultovat s MěÚ Rakovník
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080-Z

Z

DS

silniční doprava

16,803

minimalizovat zásahy do vodního
toku a zamezit jeho znečištění,
zcela minimalizovat případné
zásahy do aleje památných stromů,
před budoucí realizací plochy
provést biologický průzkum
dotčeného prostoru a zajistit
konkrétní zmírňující opatření z něj
vyplývající

230a-P

P

DS

silniční doprava

0,543

při výstavbě nepoškodit skupinu
památných stromů, stavení práce
v jejich blízkosti konzultovat
předem s MěÚ Rakovník

144-Z

Z

VZ

zemědělská výroba

0,339

neumisťovat stavby ve vzdálenosti
menší než 10 od břehové hrany
vodní plochy

155-Z

Z

VD

drobná a řemeslná výroba

0,539

podél západního okraje plochy
realizovat pás zeleně

156-Z

Z

VD

drobná a řemeslná výroba

1,422

podél západního okraje plochy
realizovat pás zeleně

191-Z

Z

VD

drobná a řemeslná výroba

1,290

zajistit ochranu sousední obytné
zástavby před hlukem

227-Z

Z

VL

lehká výroba

3,211

výstavbu v ploše připustit až po
realizaci prodloužení
jihozápadního obchvatu města

228-Z

Z

VL

lehká výroba

4,278

výstavbu v ploše připustit až po
realizaci prodloužení
jihozápadního obchvatu města

231b-Z

Z

VL

lehká výroba

5,566

výstavbu v ploše připustit až po
realizaci prodloužení
jihozápadního obchvatu města

232-Z

Z

VL

lehká výroba

8,456

výstavbu v ploše připustit až po
realizaci prodloužení
jihozápadního obchvatu města

508-K

K

NS

plochy smíšené nezastavěného
území - sportovní

3,048

nezasahovat do ochranného pásma
památného stromořadí
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12 Netechnické shrnutí výše uvedených údajů
Hlavním cílem navrženého Územního plánu Rakovník je vytvoření podmínek pro budoucí
vyrovnaný rozvoj řešeného území se zahrnutím všech jeho místních částí. Návrh obsahuje zejména
dostatečnou nabídkou ploch pro bydlení, výrobu a skladování, komerční využití a potřebné plochy
dopravní a technické infrastruktury, ale také celou řadu ploch přírodního charakteru, které posilují
územní systém ekologické stability a mají pozitivní vliv na strukturu a vzhled krajiny, na její
retenční schopnost a ochranu proti erozi.
Návrh územního plánu akceptuje a upřesňuje plochy a koridory nadmístního významu uvedené
v nadřazené územně plánovací dokumentaci (zejména plochy pro dopravu a vyšší územní systém
ekologické stability) v návaznosti na okolní sídla.
Návrh územního plánu je zpracován na základě podrobného zadání, které kromě obecných
požadavků na zpracování územního plánu stanovilo zpracovatelům prověřit požadavky na dílčí
změny v území ze strany obyvatelstva.
Pro zachování kontinuity rozhodování byly stávající nevyužité plochy schválené v předchozím
platném ÚP přezkoumány a podle zvážení znovu zařazeny do návrhu.
Pro zabezpečení rozvojových ploch jsou dále v ÚP vymezeny plochy technické infrastruktury,
především dopravního napojení. V územním plánu je také navrženo rozšíření sítě cyklostezek.
Plochy většího rozsahu jsou navrhovány přednostně po obvodu stávající zástavby Rakovníka, což
umožňuje využít stávající infrastrukturu a přitom nezasáhnout negativně do pobytové pohody
obyvatelstva. Tyto plochy jsou navrhovány v souběhu s dopravním systémem, aby realizace nových
rozsáhlých ploch nevedla k intenzifikaci dopravy vedené přes město.
Návrhové plochy, resp. budoucí záměry realizované na těchto plochách, by při své realizaci, bez
dalších doprovodných korekcí, mohly mít výrazný negativní vliv na jednotlivé složky životního
prostředí. Tam, kde to bylo možné, byla navržena konkrétní opatření s cílem předcházení, snížení či
kompenzace potenciálně negativních vlivů.
Na základě důsledného zvážení všech možných negativních vlivu navrhovaných ploch je
konstatováno, že předložený územní plán je při dodržení doporučení uvedených v tomto
Vyhodnocení (kapitoly 8 a 11) z hlediska ochrany životního prostředí akceptovatelný. Navržený ÚP
bude splňovat požadavky právních předpisů, požadavky na potřebnou úroveň bydlení a jeho
technické zabezpečení, na rozvoj podnikání v území stejně jako požadavky ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví.

71

Vyhodnocení vlivů ÚP Rakovník na udržitelný rozvoj území - část A (SEA)

07/2015

Doporučení stanoviska ke koncepci
Zpracovatelé vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) „Územní plán
Rakovník“ na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví navrhují, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované územně plánovací
dokumentaci s podmínkami.
Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními nadřazenými
strategickými dokumenty a koncepcemi a nepřináší významné negativní vlivy, které by měly vést
k jeho úplnému nebo částečnému zamítnutí.
Jednotlivé návrhové plochy i celý územní plán je z hlediska vlivů na životní prostředí doporučen
ke schválení za podmínky splnění opatření stanovených v kapitole 8 a 11 tohoto vyhodnocení.
V Opavě dne 10.7.2015

………………………………………………….
Ing. Pavla Žídková
Držitelka
autorizace podle §19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění (osvědčení MŽP o odborné způsobilosti ke zpracování
dokumentace a posudku, č.j. 34671/ENV/11).

Spolupráce RNDr. Marek Banaš, Ph.D.,
Mgr. Eva Jirásková,
Ekogroup czech s.r.o., Olomouc
ochrana přírody a krajiny

72

Vyhodnocení vlivů ÚP Rakovník na udržitelný rozvoj území - část A (SEA)

07/2015

Seznam použitých podkladů
AOPK ČR (2015a): Vrstva mapování biotopů. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. 2015-01-10].
AOPK ČR (2015b): Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. 2015-0110].
Culek M (ed.) (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha.
de Molenaar J.G. (2005): Road lights and behaviour of some common mammals. Presentation at the
symposium of the International Dark Sky Society Europe.
Demek J (ed.) a kol. (1987): Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. Academia, Praha, 584s.
Ecological Consulting (2010): Rozšíření dobývacího prostoru Grygov – Dokumentace o posuzování vlivů na
životní prostředí podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. včetně posouzení vlivu na lokality soustavy
Natura 2000.
Háková, A., Klaudisová, A., Sádlo J. (eds.) (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura
2000. Planeta XII, 8/2004. MŽP ČR.
Holec V. (2009): terénní šetření (ex. AOPK ČR. Nálezová databáze AOPK ČR 2015. [on-line databáze;
portal.nature.cz]. [cit. 2015-01-10])
John V. (2008): In: Zicha O. et al. 2010: Mapování výskytu fauny, Databáze Biolib (ex. AOPK ČR. Nálezová
databáze AOPK ČR 2015. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. 2015-01-10])
Kubát K. et al. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České republiky.Academia, Praha 928 s.
Mačát Z. (2014): Nálezy obojživelníků a plazů v roce 2014 (ex. AOPK ČR. Nálezová databáze AOPK ČR
2015. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. 2015-01-10])
Machač O. (2011) In: Mačát Z. (2012): Mapování obojživelníků a plazů 2012 - vlastní data (ex. AOPK ČR.
Nálezová databáze AOPK ČR 2015. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. 2015-01-10]).
Neuhäuslová Z et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha, 341 s.
Pelikán J, Gaisler J, Rödl P (1979): Naši savci. Academia, Praha, 163 s.
Pišl P. (2009): Grygov – hydrogeologický posudek + dodatek 2010, 16 s.
Podpěra P. (2011): Hydrogeologický posudek záměru „Rozšíření dobývacího prostoru Grygov“, 2s.
Pruner L., Míka P. (1996): Klapalekiana. Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí
pro síťové mapování fauny, 1996, č. 32, s. 1–115.
Quitt E (1971): Klimatické oblasti Československa. Studia geographica 16. Geogr. úst. ČSAV Brno.
Směrnice Rady č. 92/43/EEC z 21.5.1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin (NATURA 2000).
Zákon ČNR ČR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů.
Dále byly použity internetové zdroje: http://www.natura2000.cz/, http://www.mzp.cz, http://www.cenia.cz,
http://www.biomonitoring.cz, http://www.nature.cz, , http://www.geofond.cz, http://vdb.czso.cz/mos/

Přílohy
Příloha 1: Návrh stanoviska

73

Vyhodnocení vlivů ÚP Rakovník na udržitelný rozvoj území - část A (SEA)

07/2015

Příloha č. 1
Návrh stanoviska
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad
podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění,
v souladu s § 10i téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
k předloženému vyhodnocení SEA návrhu Územního plánu Rakovník orgán posuzování
vlivů na životní prostředí ve smyslu § 22 písm. e) citovaného zákona vydává
souhlasné stanovisko s podmínkami.
V rámci navazujícího stupně řešení územního plánu a navazujících samostatných správních řízení
bude kromě níže uvedených podmínek a doporučení v plném rozsahu zajištěn systém limitů
a regulativů, vyplývajících z návrhu územního plánu pro jednotlivé typy ploch a z obecně závazných
zvláštních právních předpisů.
Pro fázi vydání a uplatňování Územního plánu Rakovník se navrhují následující podmínky:
Vlivy na půdu
– Při realizaci záborů zemědělské půdy zajistit návaznost a funkčnost všech investic do
půdy.
Hluková a imisní zátěž
– U nově navrhovaných ploch pro bydlení sousedících s plochami silnic II. třídy,
s plochami pro obchvat a se železnicí zajistit před realizací prověření splnění
hlukových limitů a podle výsledků prověření realizovat protihluková opatření.
– Před umístěním staveb do ploch pro výrobu a skladování prověřit předpokládanou
intenzitu související dopravy a s ní související produkované hlukové příspěvky.
Změny odtokových poměrů a ochrana vod
– Odvádění dešťových vod ze zastavitelných ploch pro podnikatelské účely řešit přes
zásak nebo retenci.
Vlivy na čerpání podzemních a povrchových vod
– Kolem všech vodotečí a vodních ploch podle možnosti zajistit manipulační prostor
min. 6 m od břehové hrany.
Vliv na flóru, faunu, ÚSES a krajinný ráz včetně vlivů na zvláště chráněná území
– Kácení před výstavbou ve všech druzích ploch realizovat mimo hnízdní období
relevantních druhů ptactva.
– Neumisťovat stavby do ochranného pásma památných stromů a stromořadí, není-li to
ve veřejném zájmu nezbytné (např. při průchodu přeložek silnic vyšších tříd) a
výstavbu předem konzultovat s orgánem ochrany přírody.
– V dalším stupni přípravy územního plánu zvážit možnost stanovení koeficientu zeleně
pro plochy průmyslu a skladování a plochy drobné řemeslné výroby.
Opatření pro konkrétní návrhové plochy
Navrhované plochy uvedené v návrhu ÚP jsou akceptovatelné se specifickými podmínkami
využití pro následující konkrétní plochy:
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název rozdílného způsobu využití

výměr
a (ha)

podmínka realizace nad rámec
výrokové části ÚP

048-P

P

BI

bydlení individuální

2,213

nezasahovat do památného
stromořadí

056-Z

Z

BI

bydlení individuální

0,323

nezasahovat do památného
stromořadí

128-Z

Z

BI

bydlení individuální

0,167

zajistit ochranu před hlukem z
železnice

132-Z

Z

BI

bydlení individuální

0,435

zajistit ochranu proti hluku z
dopravy

134-Z

Z

BI

bydlení individuální

0,925

zajistit ochranu před hlukem z
železnice

135a-Z

Z

BI

bydlení individuální

0,164

zajistit ochranu proti hluku z
dopravy

135b-Z

Z

BI

bydlení individuální

0,404

zajistit ochranu proti hluku z
dopravy

137-Z

Z

BI

bydlení individuální

0,496

zajistit ochranu proti hluku z
dopravy

138-Z

Z

BI

bydlení individuální

1,456

zajistit ochranu před hlukem z
železnice

150-P

P

BI

bydlení individuální

0,381

zajistit ochranu zástavby proti
hluku z dopravy

139-P

P

RH

rekreace hromadná

0,344

Nové stavby v ploše je doporučeno
umisťovat ve vzdálenosti min. 20
m od okraje lesa.

140-P

P

RN

rekreace na plochách přírodního
charakteru

0,591

Nové stavby v ploše je doporučeno
umisťovat ve vzdálenosti min. 20
m od okraje lesa.

145-Z

Z

RN

rekreace na plochách přírodního
charakteru

0,501

při výstavbě rekreačních objektů
zajistit ochranu proti hluku
z provozu železnice

049a-P

P

OV

občanské vybavení veřejné

0,305

nezasahovat do památného
stromořadí

113-Z

Z

OV

občanské vybavení veřejné

1,033

zajistit ochranu proti hluku
z plochy 080-Z

048d-P

P

PV

veřejná prostranství

0,470

nezasahovat do památného
stromořadí

023-Z

Z

ZV

veřejná prostranství - veřejná zeleň

0,472

ponechat část vzrostlé zeleně

053-Z

Z

ZV

veřejná prostranství - veřejná zeleň

0,459

nezasahovat do památného
stromořadí

054-Z

Z

ZV

veřejná prostranství - veřejná zeleň

0,714

nezasahovat do památného
stromořadí

055-Z

Z

ZV

veřejná prostranství - veřejná zeleň

1,082

nezasahovat do památného
stromořadí
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název rozdílného způsobu využití

výměr
a (ha)

podmínka realizace nad rámec
výrokové části ÚP

075a-P

P

PV

veřejná prostranství

0,115

075b-Z

Z

PV

veřejná prostranství

0,719

075c-Z

Z

PV

veřejná prostranství

0,021

075d-Z

Z

PV

veřejná prostranství

0,007

075e-Z

Z

PV

veřejná prostranství

0,169

077-Z

Z

PV

veřejná prostranství

0,119

minimalizovat zásahy do vodního
toku

079-Z

Z

PV

veřejná prostranství

0,046

minimalizovat zásahy do vodního
toku

243a-P

P

PV

veřejná prostranství

0,009

243b-P

P

PV

veřejná prostranství

0,010

minimalizovat zásahy do
ochranného pásma památného
stromořadí, stavební práce předem
konzultovat s MěÚ Rakovník

252a-P

P

PV

veřejná prostranství

0,011

252b-P

P

PV

veřejná prostranství

0,010

253-Z

Z

PV

veřejná prostranství

0,005

minimalizovat zásahy do toku
Lišanského potoka a zamezit jeho
znečištění

256-P

P

PV

veřejná prostranství

0,012

minimalizovat zásahy do vodního
toku a do ochranného pásma
památného stromořadí

074-Z

Z

DS

silniční doprava

5,573

minimalizovat zásahy do
přírodních biotopů, před zahájením
stavby provést biologický průzkum
dotčeného území a realizovat
opatření z něj vyplývající

ponechat bez zástavby a kácení pás
6 m od břehové hrany Lišanského
potoka, zajistit náhradní výsadbu,
druhovou skladbu výsadby
konzultovat s MěÚ-OŽP Rakovník

minimalizovat zásahy do
ochranného pásma památného
stromořadí, stavební práce předem
konzultovat s MěÚ Rakovník

Upozorňujeme, že podle § 10i odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, je schvalující orgán povinen ve svém usnesení o schválení změny územně
plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky stanoviska k vyhodnocení vlivů ÚP na
životní prostředí a dále je povinen toto usnesení zveřejnit.
Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
Obdrží:


xxxxxx

76

