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1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM
Obsah územního plánu stanovuje příloha vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006
Sb. v aktuálním znění (Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti).

Hlavní cíle územního plánu jsou v souladu s cíli územního plánování, definovanými
zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Podle návrhu územního plánu:
I. Krty mají zachovanou tradiční urbanistickou strukturu s charakteristickými rysy
okrouhlice. Základní koncepce je zástavbu rozvíjet tak, aby byla napojena místními
komunikace, rozvoj byl centralizován ke stávající zástavbě, a bylo tak chráněno
nezastavěné území.
II. Výrobní zemědělská činnost je navržena pro rozvoj návazný na již zde provozované
činnosti.
III. Základní koncepce nepodporuje rekreační bydlení.
IV. Krajina je chráněna limity území, které jsou stabilizovány (územní systém
ekologické stability, plochy lesa, a zemědělská půda).
Základní koncepce je podrobněji popsána v dílčích kapitolách návrhu územního plánu
Urbanistická koncepce, Koncepce veřejné infrastruktury a Koncepce uspořádání krajiny.
Vybrané informace z návrhu územního plánu:
-

Centrum obce Krty tvoří historické centrum (okrouhlice) a další prostorové celky
tvořené zejména ulicemi. Zástavba je tvořena plochami bydlení a veřejným
prostorem uprostřed urbanistické struktury okrouhlice.

-

V obci převažuje historická zástavba původních statků okolo veřejného prostranství,
s příslušenstvím tvořeným hospodářskými stavbami; v historickém jádru obce kolem
návsi převažují zděné objekty výšky 2NP a podkroví.

-

Na východě obce je plocha výroby a skladování, kde probíhá stávající činnost a funkce
bude zachována i do budoucna.

-

Nezastavěné území je využíváno pro zemědělské a lesní hospodaření, s řadou
zachovalých ekologicky stabilních krajinných prvků.

Návrh stanovuje cílovou kvalitu nezastavěného území, která spočívá mj. v „Zachování
charakteru přírodního prostředí v zemědělské a lesní krajině v nezastavěném území.“ a ve
„Zvyšování ekologické stability krajiny“.
„Zastavěné území je vymezeno dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb. k datu 10 /2018 nad
aktuální katastrální mapou (KM); k. ú. Krty. Zastavěné území je vymezeno ve všech
výkresech.“

5

Vyhodnocení vlivů uplatnění územního plánu na životní prostředí

Obec Krty

„Do zastavěného území je zahrnut intravilán a zastavěné stavební pozemky vně
intravilánu vč. proluk a pozemních komunikaci, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky
zastavěného území.“
Obec nemá doposud zpracován územní plán. Změny ve využití území oproti
dosavadnímu využití jsou navrženy v celém řešeném území. Návrh využití je patrný
z Hlavního výkresu (výkres č. 2). Nové zastavitelné plochy jsou vyznačeny ve výkresu č. 1 Výkres základního členění.
Označení lokality

Zastavitelné plochy – stručný popis

Z1

Plocha pro nízkopodlažní bydlení

Z2

Plocha pro nízkopodlažní bydlení

Z3

Plocha pro nízkopodlažní bydlení

Z4

Plocha pro nízkopodlažní bydlení

Z5

Plocha pro nízkopodlažní bydlení

Z6

Plocha pro technickou infrastrukturu – čistírnu
odpadních vod a účelovou komunikaci jako příjezd

Obrázek 1: Výřez z výkresu základního členění - nové zastavitelné plochy

Plochy přestavby nejsou v území navrženy.
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Obec Krty není (dle Odůvodnění) „součástí žádné rozvojové oblasti ani osy Politiky
územního rozvoje České republiky.“ Nadřazenou územně plánovací dokumentací jsou
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje.

2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
Vrcholovou koncepcí v oblasti ochrany životního prostředí je Státní politika životního
prostředí. Na ní navazují další „celostátní“ koncepce. Základní koncepční dokumenty jsou
pro některé oblasti ochrany životního prostředí zpracovány na národní úrovni. Národní
„koncepce“ jsou dále promítnuty v koncepcích na regionální úrovni, kde jsou cíle a
opatření podrobněji specifikovány a mají užší vazbu k území (vč. konkrétnějšího územního
průmětu). Přehled platných koncepčních dokumentů ochrany životního prostředí
Středočeského kraje je uveden na stránkách internetové prezentace Středočeského kraje1.
S ohledem na velký počet koncepčních materiálů a počet cílů v rámci jednotlivých
koncepcí, které se zároveň překrývají, se nejedná o úplný výčet. Přehled všech strategií je
vypracován v rámci celostátního informačního systému strategických a koncepčních
dokumentů Databáze strategií 2 . Koncepce přijaté na úrovni Ministerstva životního
prostředí znázorňuje strategická mapa3.
Tabulka v příloze uvádí přehled vybraných relevantních cílů ochrany životního prostředí
a veřejného zdraví, které byly přijaté na vnitrostátní úrovni.
Zadání územního plánu zahrnuje požadavky, které jsou s uvedenými cíli ochrany
životního prostředí ve více aspektech ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel
v souladu.

Koncepce v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí Středočeského kraje – dostupné z levého menu na
stránkách http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/koncepce
2
Databáze strategií. Dostupné na: https://www.databaze-strategie.cz
3
Strategická mapa koncepcí Ministerstva životního prostředí. Dostupná na: https://www.databazestrategie.cz/cz/strategicke-mapy-ministerstva
1
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3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI,
POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE
Údaje o stavu životního prostředí v řešeném území jsou uváděny v rozsahu
odpovídajícím možným vlivům uplatnění návrhu územního plánu na životní prostředí.
Ke stručnému popisu stavu životního prostředí jsou využity vybrané indikátory stavu
životního prostředí odpovídající klíčovým indikátorům, které jsou využívány při tvorbě
zpráv o stavu životního prostředí České republiky 4 . Za názvem indikátoru následuje
stručný popis stavu v řešeném území.
Kvalita ovzduší z hlediska ochrany lidského zdraví
V řešeném území jsou dodržovány imisní limity látek znečišťujících ovzduší stanovené
pro ochranu lidského zdraví.
Zatímco v roce 2016 došlo opakovaně na zatížených lokalitách ČR k překročení
imisního limitu pro suspendované částice PM a PM , benzo(a)pyren a přízemní ozon
v řešeném území nebyly v posledním sledovaném pětiletí (2012 - 2016) překročeny imisní
limity pro ochranu lidského zdraví dle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb5. Imisní limity
jsou vztahovány k hodnotám imisních koncentrací pro čtverce o velikost 1 km za
předchozích 5 kalendářních let (hodnocen je pětiletý klouzavý průměr).
10

2,5

2

Řešené území je možné považovat ze území s dobrou kvalitou ovzduší.
Odběry vody
„Odběry vody musí respektovat požadavky na dobrý stav a ekologické limity vodních
útvarů, a to tak, aby nadměrným využíváním nedocházelo k poškozování vodních zdrojů
ani souvisejících ekosystémů. V důsledku změny klimatu bude do budoucna růst tlak na
zdroje vody, především v souvislosti se zvyšujícími se požadavky na odběry vody pro
zemědělství, způsobenými častějšími výskyty epizod sucha. Zároveň klesá vsak vody do
půdy, a tím i doplňování dlouhodobých zásob podzemních vod.“4
Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky vychází jako společná
publikace MŽP a ČSÚ. V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES, o přístupu k informacím o životním prostředí,
podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Paralelně s touto publikací vychází Zpráva o
životním prostředí České republiky, kterou předkládá ministr životního prostředí každoročně ke schválení
vládě a projednání Parlamentu ČR. Dostupné na
http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace
5
Podle §11 (6) zákona o ochraně ovzduší „k posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů
podle odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za
předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo životního prostředí každoročně zveřejňuje pro
všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výsledky hodnocení jsou dostupné na
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/16petileti/png/stredocesky_CZ.html
4
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Na území obce je zásobování pitnou vodou zajištěno z domovních studní.
Připravována je výstavba vodovodu. „Vodovodní přiváděcí řad bude napojen nastávající
vodovodní přivaděč Stebno – Jesenice vedoucí severně od obce Krty. Vodovodním řadem
bude zásobováno cca 150 EO, průměrná denní potřeba vody je 15,75 m3/den.“6
V řešeném území je evidováno ochranné pásmo zdroje podzemních vody – vrtu HV-1.
Povolení k odběru bylo vydáno pro Státní statek, n.p. Jesenice v roce 1981 k odběru max.
0,4 l/sec, 1 000 m3/měs a 11 000 m3/rok. Zdroj sloužil k zásobení živočišné farmy v Krtech.
V současnosti je vodní zdroj využíván pro zásobení bytového domu v obci, obecního
úřadu, obchodu a hospody. Pro napojení dalších objektů nemá zdroj kapacitu.
Obrázek 2: Znázornění polohy vodního zdroje a ochranného pásma

Obrázek 3: Odběrný objekt vodního zdroje

Sdělení KÚ Středočeského kraje ze dne 29.8.2017 k záměru „Krty–obecní vodovod“ sdělení dle § 6 odst. 3
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné na:
https://portal.cenia.cz/
6
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Hospodárnosti využívání vodních zdrojů na území obce není hodnocena.
Čištění odpadních vod
ÚP vymezuje plochy pro využití území, které může být zdrojem odpadních vod.
V případě, že v území není zabezpečeno adekvátní nakládání s odpadními vodami, není
možné vymezovat další rozvojové plochy bez požadavku na vybudování odpovídající
technické infrastruktury k nakládání s odpadními vodami.
V obci není zavedena veřejná kanalizace. Udávaný podíl obyvatel v obydlených bytech
s přípojem na kanalizaci činil dle SLDB2011 0,0%.
Odpadní vody by měly být jímány a vyváženy k čištění na ČOV, popř. čištěny domácími
čistírnami odpadních vod.
Jakost vody
Jakost povrchové vody má přímý vliv především na vodní a na vodu vázané organismy,
ale ovlivňuje též další přilehlé ekosystémy (např. říční nivy). Nadměrné množství nutrientů
(především fosforu) vstupujících do vodního prostředí přispívá k eutrofizaci vod, která
může vést až ke snížení množství rostlinných a živočišných druhů (zhoršování
ekologického stavu) a má také negativní vliv na možnost využívání vod člověkem (CENIA
2016).
Řešené území leží v povodí Labe. Území spadá do několika dílčích povodí 4. řádu.
Jedná se o tato dílčí povodí:
Hydrologické pořadí:

1-13-03-0610-0-00

Název vodního toku:

Ostrovecký potok

Plocha povodí od pramene k závěrnému profilu, km2: 9,67
Hydrologické pořadí:

1-13-03-0620-0-00

Název vodního toku:

Podvinecký potok

Plocha povodí od pramene k závěrnému profilu, km2: 27,24
Hydrologické pořadí:

1-13-03-0640-0-00

Název vodního toku:

Podvinecký potok

Plocha povodí od pramene k závěrnému profilu, km2: 33,87
Hydrologické pořadí:

1-13-03-0650-0-00

Název vodního toku:

Jesenice

Plocha povodí od pramene k závěrnému profilu, km2: 8,28
Hydrologické pořadí:

1-11-03-0010-0-00

Název vodního toku:

Rakovnický potok

Plocha povodí od pramene k závěrnému profilu, km2: 36,11
10
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V řešeném území se nenachází objekty sledování množství a jakosti povrchových vod
ani profily monitoringu stavu útvarů povrchových nebo podzemních vod.
S výjimkou Rakovnického potoka (resp. útvaru „Rakovnický potok od pramene po
Kolešovický potok“), jehož ekologický stav je hodnocen jako „poškozený stav“ a stav
chemický jako dobrý, nejsou ostatní toky v území hodnoceny.
Území náleží do útvaru podzemních vod „Rakovnická pánev“. Kvantitativní stav tohoto
útvaru je hodnocen jako dobrý, chemický stav jako nevyhovující.
Uvedené informace jsou získány z Hydroekologického informačního systému VÚV
TGM.7
Ochrana přírody
Zvláště chráněná území a území soustavy NATURA 2000
Na území obce jsou vyhlášena dvě maloplošná zvláště chráněná území:
Přírodní památka Krtské skály8, výměra 88,8454
Předmět ochrany:

Kategorie IUCN:
Ochranné pásmo:
Datum prvního vyhlášení:
Datum posledního vyhlášení:

Lesní území s četnými zvětralými skalními výchozy, balvanitými
sutěmi i roztroušenými balvany a bývalými drobnými lomy. V centru
památky se nachází starý, relativně velký zatopený lom s jezírky.
Cílem ochrany je zachování této krajinné dominanty a vysoké
diverzity rostlinných a živočišných společenstev v návaznosti na
geologický podklad území.
III - přírodní památka nebo prvek
vyhlášené - 19,7544 ha
15.04.2002
15.04.2002

Přírodní památka Ostrovecká olšina9, výměra 1,9065 ha
Předmět ochrany:

Kategorie IUCN:
Ochranné pásmo:
Datum prvního vyhlášení:
Datum posledního vyhlášení:

Mokré louky a olšiny v nivě levého přítoku Ostroveckého potoka s
výskytem řady chráněných a ohrožených rostlinných druhů
(prstnatec májový, bledule jarní, úpolín evropský, jazyk hadí atd.).
IV - území pro péči o stanoviště/druhy
ze zákona - 6,0487 ha
26.09.1990
26.09.1990

Hydroekologický informační systém VÚV TGM, dostupný na http://heis.vuv.cz/
Výpis dostupný na: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=2164
9
Výpis dostupný na: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=1412
7
8
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Obrázek 4: Situace maloplošných chráněných území a jejich ochranných pásem

Zdroj: http://webgis.nature.cz/mapomat/

Přírodní stanoviště
I přes vysoký podíl lesů na území obce je zastoupení přírodních biotopů poměrně
nízké. Přírodní biotopy jsou soustředěny v lesním komplexu v jižní části katastru a v údolí
Ostroveckého potoka a dále na severovýchodě území v rámci lesní enklávy.
Všechny biotopy jsou lokalizovány v nezastavěném a nezastavitelném území zařazen.
Výpis jednotlivých typů je uveden spolu s mapou rozmístění biotopů v příloze.
Půda a krajina
Krajinná typologie
Na základě typologie české krajiny se jedná o rámcový sídelní krajinný typ „vrcholně
středověké kolonizace Hercynica“. Podle způsobu užívání se v řešeném území vyskytují
dva typy krajin – krajina lesozemědělská, zastoupená v severní části katastru a dále krajina
lesní v jižní polovině. Na jihovýchodě navazuje , v okolí rybníků na Rakovnickém a
Ostroveckém potoce, krajina rybniční. Dle reliéfu se jedná o typ Krajiny vrchovin
Hercynica.10
Využití území
Způsob využití řešeného území vystihuje do značné míry struktura pozemků.

10

Zdroj informací: Mapová kompozice Typologie krajiny Národního geoportálu INSPIRE
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Obrázek 5: Zastoupení druhů pozemků – koláčový graf

Tabulka 1: Struktura využití pozemků k 31.12.2017
Podíl na celkové
Druh pozemku
Výměra (ha)
výměře (%)

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

866,23
487,34
428,12
17,19
6,12
1,67
34,23
378,89
320,07
15,19
6,52
37,12

56,3%
49,4%
2,0%
0,7%
0,2%
4,0%
43,7%
36,9%
1,8%
0,8%
4,3%

Zdroj: ČSÚ, městské a obecní statistiky, https://vdb.czso.cz/mos/
Na území obce převažuje zemědělská půda (56,3%) s dominantním využitím jako půda
orná (49,4% absolutně), v malé míře jsou zastoupeny trvalé travní porosty. V rámci
nezemědělských pozemků jsou zastoupeny převážně lesní pozemky (celkový podíl 36,9%).
Podíl zastavěných ploch a ploch je celkem 5,1% území obce.
Na území obce nedošlo v uplynulých letech k žádnému významnému poklesu výměry
zemědělské nebo lesní půdy.
Koeficient ekologické stability (vyjádřené jako podíl stabilních a nestabilních ploch)
řešeného území je 0,84. Podle Míchala 11 je území možné charakterizovat jako „území
intenzívně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních

11

Míchal, I. (1985): Ekologický plán ČSR.” TERPLAN, Praha
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pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké
vklady dodatkové energie.“
Fragmentace krajiny
Řešené území je migračně významné pro velké savce, prochází jím dálkový migrační
koridor (viz obrázek v příloze) ve směru západo-východním jižně od zástavby Krtů. Území
obce je součástí polygonu nefragmentovaného území č. 48, kategorie „dobrý“ .
Ohrožení půdy erozí a svahovými nestabilitami
V severovýchodní části území obce jsou svažitější erozně ohrožené plochy zemědělské
(orné) půdy, které jsou klasifikovány podle koncepce GAEC2 jako mírně erozně ohrožené.
Silně erozně ohrožené půdy se vyskytují sporadicky (viz obrázek v příloze).
Svahové nestability nebo sesuvy na území obce evidovány nejsou.12
Kontaminace
V ÚAP je vyznačeno kontaminované místo u nechráněného přejezdu železniční trati. V
Systému evidence kontaminovaných míst nejsou kontaminovaná místa na katastru
evidována. 13 Jedná o již rekultivovanou starou (černou) skládku na pozemku Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace.
Hluková zátěž obyvatelstva
Intenzity dopravy nejsou na komunikacích v obci v rámci celostátního sčítání dopravy
zjišťovány. Silnice III. třídy, č. 2065, která prochází obcí, není intenzivně pojížděna. Dne
12.12.2018 bylo provedeno krátkodobé orientační sčítání dopravy a to v čase od 8:45 do
11:45. Zjištěné intenzity byly přepočty s využitím programu Hluk plus, který má
implementovány přepočtové koeficienty dle TP 189 Stanovení intenzit dopravy na
pozemních komunikacích (II. vydání).14

Česká geologická služba. Aplikace Svahové nestability. Dostupné na:
https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
13
Kontaminace: http://info.sekm.cz
14
Ministerstvo dopravy vydalo v září 2018 nové TP189, přičemž jednotlivé koeficienty jsou mírně upravené.
Tato změna nemá význam pro orientační zjištění dopravní zátěže v území.
12
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Vysvětlivky: O – osobní automobily, M – motocykly, N – nákladní automobily, A – autobusy, K – nákladní
soupravy

Orientační stanovení intenzit dopravy potvrdilo předpoklad ohledně nízké dopravní
zátěže území. I po započtení nejistoty výpočtu (cca 20%) by celková intenzita dopravy
nepřesáhla 900 vozidel za 24 hod, přičemž podíl nákladní dopravy je přibližně 7%.
V rámci vypracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí byl v programu Hluk+
(verze profi12) proveden výpočet hlukové zátěže v okolí silnice č. 2065 na příjezdu na
příjezdu do obce ze směru od Jesenice. Výpočet byl proveden pro rok 2020 na základě
dopravních dat získaných výše uvedeným sčítáním dopravy a to u dvou objektů pro
bydlení:
- Výpočtový bod 1 - Krty čp. 71
- Výpočtový bod 2 - Krty čp. 31
Obrázek 6: Pohled na příjezd do obce a výpočtové body u rodinných domů

č.p. 71 na fotografii vlevo-bílá fasáda, č.p. 31 na fotografii vpravo-zelená fasáda, dům uprostřed
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Parametry výpočtového modelu jsou stručně popsány v poznámce pod čarou.15
Hlukový hygienický limit, vyjádřený jako ekvivalentní hladina akustického tlaku, je pro
silnici III. třídy stanoven nařízením vlády č. 272/2011 Sb. následovně:
denní doba (L ) 55 dB
noční doba (L )
50 dB
Aeq,16h

Aeq,8h

Hodnoty hluku jsou po aplikaci korekce na odraz od fasád uvedeny v následující
tabulce.
Tabulka 2: Hluk v chráněném venkovním prostoru vybraných staveb v okolí silnice III. třídy v denní a noční
době
Denní doba
Výška
LAeq (dB)
Č. NadTerén Abs.Nmv
Souřadnice
doprava průmysl celkem předch.
1-

3.0

446.5

169.3; 73.8

2-

3.0

446.0

183.6; 57.5
55.0
Noční doba
LAeq (dB)
Souřadnice
doprava průmysl

Č.

Výška
NadTerén

Abs.Nmv

51.9

51.9
55.0

celkem

1-

3.0

446.5

169.3; 73.8

39.0

39.0

2-

3.0

446.0

183.6; 57.5

42.0

42.0

předch.

Z provedeného výpočtu je možné usuzovat, že v území podél silnice III/2065 v obci
Krty může u obytných objektů, které leží v těsné blízkosti silnice (např. č.p. 31), docházet
k překračování (základních) limitní hodnoty pro hluk z provozu pozemních
automobilových komunikací v době denní. V době noční není překročení limitní hodnoty
na základě provedeného výpočtu předpokládáno. U většiny domů podél silnice III. třídy v
obci, které však leží ve větší vzdálenosti než modelový objekt č.p. 31, je limitní hodnota v
denní době pravděpodobně splněna.
Železnice
Územím prochází jednokolejná neelektrifikovaná trať č. 161 (označení dle jízdního
řádu) Rakovník – Bečov nad Teplou. S ohledem na nízký provoz osobní dopravy ve výši
cca 28 jízd ve všední den a zanedbatelný provoz dopravy nákladní nejsou v ochranném
pásmu trati s vysokou pravděpodobností překračovány limitní hodnoty.

Výpočtový software: Hluk+ verze 12.03 profi12 , aktualizace srpen 2018, zhotovitel JpSoft s.r.o. Do výpočtu
byly zadány následující údaje o silnici č. 2065:
Kategorie: silnice III. třídy
Povrch vozovky: Aa (koeficient povrchu F3 = 1,0, kryt z asfaltového betonu střednězrného, např. ACO 8, ACO
11)
Rychlosti a plynulosti dopravního proudu: max. 50 km/hod
V modelu byl zadán jako převažující terén odrazivý.
Sklonitost vozovky vychází z reálné situace. Jako podklad pro vytvoření modelu terénu byl použit Digitální
model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G).
Počet vozidel byl zadán dle výsledků orientačního sčítání dopravy s úpravou dle Technických podmínek 189 Stanovení intenzit na pozemních komunikacích. EDIP s.r.o., Liberec.
15
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Stacionární zdroje hluku
Významným stacionárním zdrojem mohou být především větší průmyslové a výrobní
areály, které se na území obce nenachází. Předpokládáno je, že vůči stávající obytné jiné
chráněné zástavbě jsou hlukové hygienické limity z provozu stacionárních zdrojů hluku
plněny.

4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY
MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) se ve svém stanovisku č.j.
047425/2017/KUSK ze dne 5.5.2017 vyjádřil k návrhu zadání územního plánu z hlediska
zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad
požadoval zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu Krty na životní prostředí a
stanovil následující požadavky:
•

„Vyhodnotit návrh jako celek.

•

Posoudit plošný rozsah nezastavěných ploch mimo stávající zastavěné území
vyčleněných pro budoucí rozvoj obce z hlediska jejich potřebnosti, účelnosti a vlivu
na změny v uspořádání krajiny, záboru ZPF, vody a odtokové poměry území, atd.

•

Posoudit vlivy změn funkčního využití stávajících ploch z hlediska změny krajinného
rázu, zachování přírodních hodnot území a prostupnosti krajiny.

•

Vyhodnotit vliv smíšených ploch s možností drobné výroby a podnikání a ploch
výroby a skladování na obyvatelstvo a veřejné zdraví a s ohledem na zvýšenou
dopraní zátěž a nároků na kapacitu příslušné infrastruktury.

•

Vyhodnotit vhodnost umístění ploch s rozdílným funkčním využitím do stávajících
proluk.

•

Dále je třeba stanovit, za jakých podmínek jsou tyto vlivy přípustné, příp. navrhnout
kompenzační opatření, která by mohla negativní vlivy zmírnit nebo zcela eliminovat.

•

Vyhodnocení SEA bude obsahovat kapitolu závěry a doporučení vč. návrhu
stanoviska příslušného úřadu ke koncepci s uvedením jednoznačných závěrů, zda lze
z hlediska negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení jednotlivých
návrhových ploch a schválení územního plánu jako celku, popřípadě budou
navrženy a doporučeny podmínky nutné k eliminaci, minimalizaci či kompenzaci
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.“

Požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí byl odůvodněn takto:
„Předmětem návrhu zadání územního plánu je vypracování územního plánu Krty, který
doposud nebyl obcí pořízen.
Důvodem požadavku na vyhodnocení SEA je relativně vysoká míra obecnosti zadání.
Ačkoliv záměrem je zachování převahy obytné funkce území, v rámci zpracování územního
17
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plánu mají být mimo jiné vymezeny i plochy smíšené s možností drobné výroby a podnikání,
ploch výroby a skladování, plochy rekreační doplněné o kapacitně příslušnou veřejnou
infrastrukturu. Zastavitelné plochy by měly navazovat na zastavěné území. Poloha, rozloha,
ani předpokládaný bližší účel využití jednotlivých ploch tedy není podrobněji konkretizován.
Dále nelze vyloučit významný zásah do ZPF realizací návrhu.
Lokality svým rozsahem a charakterem mohou zakládat rámec pro realizaci záměrů
uvedených v příloze č. 1 cit. zákona a vzhledem k blízkým plochám bydlení mohou vyvolávat
budoucí střety zájmů z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v daném území a
nelze ani vyloučit střety z hlediska krajinného rázu území a nároků na kapacitu technické a
dopravní infrastruktury.
S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze 8 cit. zákona příslušný úřad dospěl k
závěru, že návrh je nutné posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.“
Na základě odborného odhadu zpracovatele vyhodnocení nebudou s využitím území
podle návrhu územního plánu spojeny významné negativní vlivy na životní prostředí
a veřejné zdraví.
Nad rámec rozsahu zastavěného území (k datu 10/2018) jsou zastavitelné plochy
vymezeny v malém plošném rozsahu. S výjimkou plochy Z6 pro technickou infrastrukturu
se jedná o plochy pro bydlení (Z1 až Z5). U ploch pro bydlení v navrženém rozsahu není
předpokládáno významné ovlivnění charakteristik životního prostředí. Potenciální vlivy
výstavby na plochách pro nízkopodlažní bydlení jsou poměrně dobře předvídatelné a je
zřejmé, že související vlivy nebudou jednotlivě ani v kumulaci s dalším využitím území
významně negativní.
Potenciální negativní vlivy využití území na životní prostředí a veřejné zdraví mohou
být spojeny s využitím plochy pro výrobu a skladování. Plocha určená pro využití pro
výrobu a skladování na severovýchodní okraji obce je součástí zastavěného území
(intravilánu). Jedná se o bývalý areál živočišné výroby, částečně do dnešní doby využívaný.
Uplatněním územního plánu na ploše výroby a skladování by mohly být ovlivněny
zejména tyto charakteristiky a jevy životního životní prostředí a ochrany veřejného zdraví:
•

akustická situace v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů hluku a dopravní
obslužností,

•

krajinný ráz.

Ovlivnění dalších charakteristik životního prostředí bude málo významné. S využitím
území jsou spojeny málo rozsáhlé zábory zemědělské půdy (v rámci plochy výroby a
skladování cca 1,87 ha). Zrychlení povrchového odtoku srážkových vod a zvětšení jejich
množství (vlivem snížení možnosti zasakování srážkových vod v souvislosti s nárůstem
zpevněných ploch) nebude významné.
Vlivy využití zastavěného a zastavitelného území na předměty ochrany přírody a krajiny
jsou zanedbatelné nebo nulové.
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5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S
OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI
Problémy v území
V územně analytických podkladech obce s rozšířenou působností Rakovník jsou v
řešeném území vyznačeny16 následující problémy.
Obrázek 7: Problémy v území dle ÚAP ORP Rakovník - výřez z výkresu

16

Zdroj: Územně analytické podklady ORP Rakovník. Dostupné na: https://rakovnik.gepro.cz/#/
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Současné problémy území dle ÚAP ORP Rakovník:
•

Urbanistický problém – brownfield zemědělského areálu

Možnost ovlivnění: Za problematickou je označena plocha zemědělského areálu.
Možnost kladného ovlivnění problému územním plánováním spočívá v návrhu využití
plochy. Navrženo je využití pro plochu výroby a skladování.
•

Problém přírodního charakteru - ÚSES

Možnost ovlivnění: Vyznačený problém spočíval v napojení ÚSES na hranici sousedních
obcí. V rámci návrhu ÚP je problém vyřešen.
•

Problém staré zátěže (kontaminované plochy)

Možnost ovlivnění: Problém není návrhem územního plánu ovlivněn. Plocha leží daleko
od zastavěného a zastavitelného území. Plocha není evidována v Systému evidence
kontaminovaných míst. Jedná se pravděpodobně o starou „černou“ skládku.
Jevy související s ochranou přírody a krajiny
Příslušný orgán ochrany přírody významný vliv územního plánu na evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti vyloučil (jevy NATURA 2000 - evropsky významná lokalita,
NATURA 2000 - ptačí oblast). V řešeném území se území soustavy NATURA 2000
nenachází.
Zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma – v území se nacházejí dvě přírodní
památky - nebudou uplatněním územního plánu negativně ovlivněna.
Vlivem uplatnění územního plánu nedojde k významnému ovlivnění jevů, které jsou
podkladem pro rozbor udržitelného rozvoje území v rámci územně analytických podkladů
obcí (z podstatných jmenuji např. místo krajinného rázu a jeho charakteristika, územní
systém ekologické stability, významný krajinný prvek registrovaný a významný krajinný
prvek ze zákona, lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním
významem).
Řešené území leží v přírodním parku (jev ÚAP č. 30) Jesenicko, který byl vyhlášen
Okresním úřadem Rakovník v roce 1994. Parky byl vyhlášen „pro přírodovědné krajinné a
estetické hodnoty území“. 17 Výměra parku je cca 109 km2.
Přírodní park Jesenicko
Krty mají dochovanou urbanistickou strukturu. „Krty jsou typickou ukázkou tradiční
vesnice na Jesenicku. Uspořádání usedlostí kolem obdélníkové návsi s oblými rohy
připomíná paprsky slunce. Podobné řešení návesní zástavby nemá v širokém okolí

Obecně závazná vyhláška č. 9 Okresního úřadu Rakovník o zřízení přírodního parku Jesenicko. Dostupná
na: http://gis.kr-stredocesky.cz/dokumenty/ozp/pp_dokumenty/jesenicko.pdf.
17
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obdoby.“ (Vorel a kol. 18 ). V okolí obce jsou přítomny artefakty technické činnosti a
exploatace krajiny v podobě lomů a lůmků po těžbě žuly (tamtéž).
Obec Krty tedy leží v jádrovém území přírodního parku. Podle kapitoly „diferenciace
území přírodního parku dle cennosti a soustředěnosti znaků krajinného rázu a vymezení
jádrových území a nárazníkových pásem“:
„Na rozdíl od jiných přírodních parků, kde okolní zemědělská krajina chrání vnitřní část
s estetickými hodnotami přírodě blízkých scenérií a lokalit se soustředěnými přírodními
hodnotami, na Jesenicku vymezují lesní masivy s věncem výrazných výšin (Spálený vrch
499,7 m n.m. na severu, Lovíč 519,8 m n.m. a Lhotský vrch 605,7 m n.m. na jihu) vnitřní
prostory zemědělské krajiny a segmentů s krajinářskými úpravami (Sv. Hubert, Petrohrad).
Jádrové území proto tvoří:
- segmenty krajiny s vysokými přírodními hodnotami a estetikou přírodě blízkých partií
(Oráčovské údolí, údolí Javorníce pod Jiříkovým Mlýnem, Mladotický potok u Podbořánek,
Podvinecký potok u Ostrovce),
- segmenty s vysokými kulturně-historickými hodnotami a estetikou komponovaných
krajinných úprav (Sv. Hubert, Petrohrad),
- segmenty zemědělské krajiny s cennými vesnickými sídly (Krty, Podbořánky, Nová
Ves-Kůzová, Kosobody, Bedlno)“. (Vorela a kol. 2009).“
Obrázek 8: Schéma jádrových území přírodního parku Jesenicko, výřez

Vorel I. a kol. (2009): Studie vyhodnocení krajinného rázu na části území Středočeského kraje.
Část C – Přírodní parky. Praha, Atelier V-Doc. Dostupné na: https://www.krstredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/priroda-studie
18
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Vysvětlivka: červená šrafa = jádrové území přírodního parku
Zdroj: Vorel a kol. (2009)

Ochrana biotopů ohrožených druhů
Migračně významný koridor pro velké savce, popsaný výše v textu, leží v dostatečné
vzdálenosti od zastavitelných ploch.
V řešeném území není evidován jev „lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů s národním významem“ (jev ÚAP č. 36).
Na území obce je v nálezové databázi AOPK evidováno více nálezů zvláště chráněných
druhů živočichů. Naprostá většina nálezů je mimo zastavěné území obce )Např. V rámci
přírodní památky Krtské skály nebo přírodní památky Ostrovecká olšina), pouze několik
záznamů je lokalizováno v zastavěném území.
V zastavěném území byly nalezeny tyto druhy:
- strnad luční – okraj zemědělského areálu
- ještěrka obecná – kamenné zídky u komunikací, rybníček u hřbitova, hřbitov
- slepýš křehký – kamenné zídky u komunikací
- skokan zelený komplex, skokan štíhlý - rybníček u hřbitova
- okrotice bílá - u rybníčku u hřbitova
- skokan hnědý – rybníček na návsi
Obrázek 9: Rozmístění nálezů význačných druhů rostlin a živočichů
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Nálezy v rámci zastavěného území obce nejsou nijak zásadní a navržený rozvoj obce
není s těmito plochami ve střetu.
Záplavová území
Podle prohlížečky záplavových území projektu DIBAVOD dochází při průtocích nad Q5
k zaplavení území mimo koryto Rakovnického potoka na jihu katastru - viz obrázek.
Obrázek 10: Záplavové území

Záplavové území není na území obce vodoprávním úřadem administrativně
stanoveno. Obytná zástavba není ohrožena. Aktivní zóna záplavového území Q 100 je dle
mapového podkladu svým plošným rozsahem totožná s rozsahem záplavového území 20leté vody.
Ochrana půdy
Skupina jevů spojená s využitím zemědělské půdy (např. bonitované půdně ekologické
jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu, podíl zemědělské půdy z celkové
výměry územního celku, podíl druhů pozemků z celkové výměry zemědělské půdy) budou
ovlivněny v rozsahu navrhovaných zastavitelných ploch.
Z dosud nemíněných problémů, které se vyskytují na území celé ČR je potřebné uvést
výskyt erozně ohrožených zemědělských půd. Možnost ovlivnění při uplatnění návrhu
územního plánu spočívá v realizaci protierozních opatření.
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6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE
včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a
dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných
Obec Krty nemá v současné době územní plán. Návrh územního plánu stanovuje
využití celého území obce Krty. Územní plán v nevelkém rozsahu navrhuje nové
zastavitelné území a to pro funkci bydlení nízkopodlažní (Z1 až Z5) a menší plochu Z6 pro
technickou infrastrukturu – čistírnu odpadních vod a účelovou komunikaci jako příjezd.
Největší rozvojovou plochou dle návrhu je plocha pro výrobu a skladování, která leží v
rámci vymezeného zastavěného území.
Uplatnění územního plánu na navržených plochách nezastavitelného území je ve
vztahu k více složkám ochrany životního prostředí hodnoceno kladně. V případě
provedení změn využití těchto ploch (např. založení nefunkčních prvků ÚSES) je očekáván
pozitivní vliv na ekologickou stabilitu území, podpora volně žijících rostlin a živočichů (vč.
zvláště chráněných), zvýšení diverzity území, zvýšení zasakovací schopnosti krajiny a
snížení rychlosti povrchového odtoku v místě krajinného opatření.
Územním plánem je vymezena pouze jedna plocha, s jejímž využitím by mohly být
spojeny významné vlivy na životní prostředí. Jedná se o plochu pro výrobu a skladování
na severovýchodním okraji obce, která je součástí zastavěného území. Výměra plochy pro
výrobu a skladování je cca 5,1 ha (bez plochy účelovou komunikaci). Plocha je již částečně
zastavěna budovami zemědělského areálu (celková výměra stávajících zastavěných ploch
je cca 3 000 m2).
V příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. je uvedeno 118 typových záměrů. Využití území
nevytváří předpoklad pro realizaci naprosté většiny těchto záměrů. Do úvahy z hlediska
typu záměru přichází například tyto záměry:
22 Zařízení pro povrchovou úpravu kovů nebo plastických hmot s použitím
elektrolytických nebo chemických postupů s objemem lázní od stanoveného limitu 15 m3
23 Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků, používající organická
rozpouštědla při spotřebě organických rozpouštědel stejné nebo vyšší než alespoň
jeden ze stanovených limitů – 75kg/h, 100 t/rok
56 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od
stanoveného limitu - 2500 t/rok (v tomto příkladu se jedná např. o přípustnou
kompostárnu)
69 Zařízení k chovu hospodářských zvířat s kapacitou od stanoveného počtu dobytčích
jednotek. (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) - 50 DJ
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76 Výroba dřevovláknitých, dřevotřískových, pilinových desek nebo překližek a dýh od
stanoveného limitu - 200 m3/den
Jedná se pouze o teoretické příklady. Hlavní funkcí území je dle návrhu výroba a služby
související se zemědělstvím a výrobou. V rámci přípustného využití je stanovena podmínka
maximální výměry nových staveb 500 m2. Některé běžné záměry podle přílohy č. 1 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí tak nemohou být na lokalitě s vysokou
pravděpodobností realizovány, neboť plocha neumožňuje dosažení/překročení
zákonného limitu. Jedná se např. o záměry 96 Výroba a montáž motorových vozidel,
drážních vozidel, lodí, výroba a oprava letadel a výroba železničních zařízení na výrobní
ploše od stanoveného limitu - 10 tis. m2, 106 Výstavba skladových komplexů s celkovou
zastavěnou plochou od stanoveného limitu - 10 tis. m2.
Zhodnocení předpokládaných vlivů využití vymezených zastavitelných ploch je členěno
podle složek životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví. Zhodnocení vychází
z identifikace předpokládaných vlivů, nejsou tedy popisovány veškeré možné eventuality,
ale pouze vlivy potenciálně významné negativní.

VLIVY NA OBYVATELSTVO (VEŘEJNÉ ZDRAVÍ), VLIVY NA OVZDUŠÍ,
HLUK
Vlivy výroby a skladování
Plocha vymezená pro výrobu a skladování je napojena na silnici III. třídy č. 2065.
Proveden je odhad generované dopravy při využití území pro skladování. Odhad pro
výrobní provozy proveden není, neboť je založen na znalosti počtu zaměstnanců, přičemž
takový odhad by byl zatížen vysokou mírou nejistoty. Pro plochu je stanovena výšková
regulace 10 m. Z uvedené výškové regulace vyplývá vyšší pravděpodobnost výstavby
pouze jednopodlažních objektů. Není pravděpodobná výstavba logistických center
s vysokou obrátkovostí. Do úvahy přichází např. typ zástavby:
L1 – firemní a pronajímatelné sklady s menší obrátkou zboží
Hodnota výchozího ukazatele území – plocha skladu - je převzata z návrhu územního
plánu, který limituje velikost jednoho objektu a stanovuje max. Výměru 500 m2. Čistá
plocha skladu je uvažována ve výši 80% velikosti objektu, tj. 400 m2.
Odhad intenzity generované dopravy pro jeden objekt
Intenzita generované dopravy je stanovena přímým výpočtem předpokládané (možné)
intenzity dopravy IAD (voz/den). Způsobem postupného výpočtu není možné v řešeném
případě postupovat, neboť není známa celková intenzita dopravy generovaná územím.
Intenzita automobilové dopravy IAD
IIAD = U * kAD * kMHD
IIAD

intenzita individuální automobilové dopravy
25
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kIAD

koeficient intenzity individuální automobilové dopravy na jednotku ukazatele
U

kMHD

koeficient vlivu kvality obsluhy MHD na intenzitu IAD

Intenzita nákladní automobilové dopravy se počítá na základě znalosti parametru U
jako intenzita IND.
IND = U * kND
IND

intenzita nákladní dopravy (voz/den)

kND koeficient intenzity nákladních vozidel na jednotku ukazatele U
Intenzita IAD – počet vozidel

Kategorie zástavby

L1 - firemní a
pronajímatelné
sklady s menší
obrátkou zboží

Intenzita dopravy na 100
m2 plochy skladu
kND –
kIAD – osobní
nákladní
vozidla
vozidla
1,5 – 3,0

1,0 – 2,0

kMHD
dobrá

špatná

0,75 - 1

1 – 1,1

Průměrná obsazenost vozidla kOBS je 1,3 osob/vozidlo.
Výpočet předpokládaných intenzit nákladních vozidel vztažený k ploše 1 objektu se
skladem 400 m2:
IND = U * kND
IND = 400/100 * 1,0 až 2,0 = 4 až 8
Výpočet předpokládaných intenzit osobních vozidel vztažený k ploše 1 objektu se
skladem 400 m2:
IIAD = U * kIAD * kMHD
IIAD = 400/100 * 1,5 * 1 = 6
Celková minimální plocha jednoho dílčího areálu by po zahrnutí regulativu max.
zastavěnosti 80% mohla být teoretických 625 m2, což je ale nereálná hodnota ve vztahu k
zabezpečení vnitoareálových komunikací apod. Jako minimální plocha je uvažována
výměra dílčí provozovny 2 000 m2. Teoreticky by bylo možné v rámci ploch výroby a
skladování umístit odhadem cca 15 provozoven (se zahrnutím stávajících objektů). Tím
dostaneme odhad vyvolané dopravy pro celou plochu výroby a skladování při jejím
úplném naplnění a využití ve výši 60 – 120 nákladních vozidel (120 – 240 jízd) a až 90
osobních vozidel (180 jízd).
Vypočtené intenzity dopravy pro nákladní dopravu jsou relativně vysoké ve vztahu ke
stávajícím intenzitám dopravy, které činí cca 680 jízd osobních vozidel a 47 jízd nákladních
vozidel. Zařazený výpočet je však pouze teoretickým výpočtem pro jeden z více možných
26
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způsobů využití území. Zároveň je možné poznamenat, že právě skladování není
nejpravděpodobnější využití s ohledem na podmínku max. velikosti objektů (objekty do
500 m2 jsou pro logistiku malé). Předpoklad dopravní obslužnosti jednoho objektu v řádu
jednotek vozidel se však nejeví jako přehnaný a vzhledem k celkové velikosti území
vymezeného pro funkci výroby a skladování není možné vyloučit celkové intenzity
generované dopravy v řádu desítek nebo stovek vozidel za 24 hod. Podobně v případě
využití pro umístění kompostárny, může být intenzita vyvolané dopravy v řádu desítek
nákladních vozidel za den v závislosti na zpracovávaném množství odpadu.
Umístění komerčního obchodního zařízení (v rámci funkce občanské vybavenosti) je
nepravděpodobné kvůli umístění obce.
Plné využití areálu by mohlo výrazně navýšit intenzity dopravy na silnici III. třídy oproti
současnému stavu. Předpokládáno je více výjezdů z plochy výroby a skladování, přičemž
hlavní vjezd je v místě navržené účelové komunikace.
Vlivem uplatnění územního plánu může dojít k překračování limitních hodnot pro hluk
zejména na výjezdu z obce ve směru na Jesenici. V této části obce může již v současné
době docházet k překročení limitní hodnoty pro hluk v době denní (50 dB), což není
primárně zapříčiněno tím, že by v obci byly vysoké intenzity dopravy, ale tím, že některé
domy leží v těsné blízkosti komunikace. Obdobný problém může nastat v obci Jesenice,
popř. Blatno, kterými by obslužná doprava též nezbytně projížděla. Již při nárůstu dopravy
o 60 jízd nákladních vozidel a o 90 jízd osobních vozidel (za 24 hod), což by odpovídalo
pouze částečnému využití výrobních ploch, by došlo k nárůstu hlukové zátěže ve
zvolených výpočtových bodech o 2,1 – 2,2 dB. Překročení limitní hodnoty u domu č.p. 31
by bylo pravděpodobné.
Úplné využití území pro vymezenou funkci by tedy pravděpodobně mohlo vést
k překročení hlukových hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru staveb v
blízkosti silnice III. třídy. V praxi bude v souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného
zdraví nezbytné po stavebnících (uživatelích výrobní plochy) požadovat, aby v rámci řízení
podle stavebního zákona prokázali, že vlivem využití území nedojde k negativní změně
akustické situace v území.
Překročení limitních hodnot v době noční je méně pravděpodobné.
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Opatření
Přestože podmínky využití plochy neumožňují umístění plošně nebo kapacitně
rozsáhlých záměrů, velikost areálu (plochy) může vést ke kumulaci vlivů více menších
záměrů. Proto pro každé dílčí využití plochy bude nezbytné v souladu se zákonem
o ochraně veřejného zdraví provést vyhodnocení možného hlukového zatížení dle
konkrétního využití plochy, popř. dalších negativních vlivů. Ve fázi návrhu územního plánu
je možné konstatovat, že se jedná o využití podmíněně vhodné ve vztahu k okolní
obytné zástavbě z hlediska vlivu hluku na zdraví obyvatel.
Vlivy spojené s umístěním ploch pro bydlení (nebo jiných ploch s možným výskytem
chráněných prostor) do blízkosti ploch zdrojů hluku dopravních (silniční doprava) a
průmyslových
Nové plochy pro bydlení jsou vymezeny v území (nadlimitně) nezatíženém zdroji hluku.
Na jižním okraji plochy pro výrobu a skladování se nachází objekt pro bydlení – dům
č.p. 71. Ve vztahu k tomuto objektu, a samozřejmě i ve vztahu k dalším rodinným domům
za silnicí, musí nově umisťované provozovny se zdroji hluku splnit hlukové hygienické
limity. Ochranu před hlukem zajišťuje na své náklady nově příchozí do území (stavebník).
Vlivy změn využití území na kvalitu ovzduší
Územní plán nevylučuje možnost umístění vyjmenovaného zdroje znečišťování
ovzduší. Vlivy na kvalitu ovzduší vyvolané konkrétním využitím území musí být posouzeny
v rámci navazujících správních řízeních při povolování konkrétních změn využití území.
Nejsou však předpokládány změny v distribuci a intenzitách automobilové dopravy, které
by významně ovlivnily kvalitu ovzduší (hodnocené na základě koncentrací emisí
znečišťujících látek, pro něž jsou stanoveny limity k ochraně lidského zdraví) v řešeném
území.
Na ploše pro výrobu a skladování není vyloučeno umístění chovu hospodářských
zvířat. V případě tohoto způsobu využití území musí být zajištěno, aby provoz nebyl
zdrojem zápachu ve vztahu k obydlenému území.

VLIVY NA VODY
Změny v odtokových poměrech
Oproti platnému územnímu plánu není s novým návrhem spojeno významné navýšení
zastavitelných a s tím souvisejících zpevněných ploch. S ohledem na relativně malý nárůst
zpevněných ploch a jejich situování v území není předpokládána významná změna
odtokových poměrů.
U bytové výstavby, jež na území obce dominuje, budou plněna ustanovení Vyhlášky o
obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb.: § 21 odst. (3): Vsakování
dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§ 20 odst. 5 písm. c)], jestliže
poměr výměry části pozemku schopné zasakování dešťové vody k celkové výměře
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pozemku činí v případě samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou
rekreaci nejméně 0,4, řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.
Způsob nakládání se srážkovými vodami na ploše pro výrobu a skladování bude
upřesněn v dalších stupních projektové dokumentace. Podmínky pro likvidaci srážkových
vod musí být v navazujících řízeních ověřeny výpočtem na základě znalosti podílu
zastavěných a zpevněných ploch (tedy konkrétního využití území).
Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod
Za předpokladu dodržení právních požadavků v oblasti nakládání s odpadními vodami
nebude mít uplatnění územního plánu vliv na kvalitu podzemních a povrchových vod.
V řešeném území není vybudována splašková kanalizace. Je předpokládáno jímání vod
a jejich vyvážení na ČOV nebo povolování výstavby domácích čistíren odpadních vod.
Problematika nakládání s odpadními vodami bude řešena při přípravě konkrétních
staveb. U plochy pro výrobu a skladování je nezbytné upozornit na skutečnost, že lokalita
není vhodná pro využití spojené se zvýšenou produkcí odpadních vod a to právě s
ohledem na nutnost jejich jímání. S ohledem na polohu plochy výroby a skladování nad
obcí by v případě úniku odpadních vod mohla být ohrožena kvalita vody ve zdrojích pro
individuální zásobení.
Není navrhováno využití území, jež by bylo bezpodmínečně spojené s nakládáním se
závadnými nebo zvláště závadnými látkami ve větším množství, zároveň však nakládání se
závadnými látkami nelze vyloučit. V takovém případě bude postupováno v souladu
s požadavky zákona o vodách a dalšími právními požadavky (např. zákonem o prevenci
závažných havárií).
Navržené rozvojové plochy leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů.
Zásobení území výroby a skladování (obdobně jako zbytku obce) bude až do výstavby
vodovodu a připojení na vodovod probíhat z vlastních individuálních zdrojů. To by mohlo
být limitující v případě využití plochy pro výrobu a skladování v případě využití, které
vyžaduje vyšší dodávku vody (např. pro výrobu). Není však předpokládáno, že by vlivem
využití území došlo k negativnímu ovlivnění hladiny podzemní vody v okolí. Pozn.: dané
území bylo v minulosti také zásobeno ze studny a to pro chov hospodářských zvířat a
související činnosti.
U ostatních lokalit není předpokládáno negativní ovlivnění kvality povrchových nebo
podzemních vod, popř. riziko znečištění vod nebo ohrožení kvality vody ve vodních
zdrojích je nízké.

VLIVY NA PŮDY
Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů je pro nezemědělské účely nutno použít především nezemědělskou
půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo
na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území, stavební
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proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li však v nezbytných
případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, nutno zejména a) co nejméně
narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v
území a síť zemědělských účelových komunikací, b) odnímat jen nejnutnější plochu
zemědělského půdního fondu.
Odůvodnění územního plánu obsahuje Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond. Z přehledu záborů ZPF vyplývá, že
výměra zemědělské půdy, na níž je navržen trvalý rozvoj zastavitelného území, činí pouze
2,28 ha a to téměř (bez 0,03 ha pro lokalizaci ČOV) výhradně pro bytovou výstavbu.
Potenciální zábory jsou navrženy převážně na půdách nižší kvality, půdy I. třídy ochrany
jsou zasaženy jen okrajově (výměra potenciálního záboru je pouze 100 m2).
V návaznosti na zastavěné území obce se vyskytují zejména půdy IV. třídy ochrany ZPF.
Kvalitní půdy leží pouze v úzkém pásu na západ od obce v nivě vodního toku. Tyto půdy
nebudou stavební činností dotčeny.
Obrázek 11: Znázornění tříd ochrany ZPF v okolí obce

Plochy pro výrobu a skladování jsou vymezeny na půdách IV. třídy ochrany ZPF
a okrajově na půdách III. třídy ochrany ZPF (viz obrázek výše).
Do záborů není započítána výměra zemědělské půdy v rámci plochy výroby
a skladování, která je součástí zastavěného území . Zde se nachází dle registru LPIS půdní
blok orné půdy o výměře 1,24 ha a pozemky 427/2 a 427/1, které jsou taktéž ornou půdou,
o celkové výměře cca 0,63 ha. Celkem se v rámci plochy výroby a skladování vyskytují
zemědělské půdy o výměře 1,9 ha.
K zákonné podmínce co nejmenšího narušení organizace zemědělského půdního
fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území a síť zemědělských účelových
komunikací je možné konstatovat, že nový územní plán nepřináší významné změny oproti
současnému stavu využití území. Největší potenciální zábor ZPF je lokalizován v
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jihozápadní části plochy pro výrobu a skladování. Tato část – v současné době orná půda
– nenavazuje na okolní zemědělské pozemky, k narušení organizace ZPF nedojde.
Navržené rozvojové plochy na území obce Krty nenarušují významněji odtokové
poměry v území.
Obrázek 12: Půdní bloky zemědělské půdy

Vysvětlivky: žlutá šrafa – půdní bloky, šedě – plocha výroby a skladování

Ohledně podmínky odnímání jen nejnutnější plochy ZPF je v odůvodnění územního
plánu rozsah ploch pro bydlení vyhodnocen jako přiměřený potřebám obce v horizontu
využití území dle územního plánu. Zábory zemědělské půdy pro funkce výroby a
skladování nejsou značné, nicméně preferováno by mělo výt využití území brownfield,
tedy východní a severní části plochy, kde jsou všechny pozemky již vyjmuty ze
zemědělského půdního fondu (pozemky druhu ostatní). Využití půdního bloku orné půdy
by v optimálním případě mělo následovat až po vyčerpání pozemků druhu ostatní.
Znečištění půd
Významné znečištění půd vlivem uplatnění územního plánu (např. dálkovými přenosy,
nakládáním s odpady, vlivem vypuštění odpadních vod, nakládáním s nebezpečnými
chemickými látkami apod.) se nepředpokládá.
Eroze půdy
Návrh územního plánu nevytváří podmínky pro zvýšení erozní ohroženosti půd. Na
vymezených zemědělských plochách je možné realizovat jak organizační, tak technická
protierozní opatření.
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Na základě provedeného vyhodnocení nejsou navrhována opatření nad rámec
podmínek stanovených územním plánem.

VLIVY NA PŘÍRODU (BIOLOGICKOU ROZMANITOST, FAUNU, FLORU),
VLIVY NA KRAJINU
Uplatněním územního plánu nebude negativně ovlivněna žádná evropsky významná
lokalita ani ptačí oblast.
Zvláště chráněná území - přírodní památky Krtské skály a Ostrovecká olšina - leží mimo
zastavěné území, nové zastavitelné plochy nejsou v jejich blízkosti navrženy.
Území PP Krtské skály leží v lesním komplexu, který je územním plánem vymezen jako
plochy lesní.
V případě PP Ostrovecká olšina je část pozemků v rámci přírodní památky v katastru
nemovitostí vedena jako pozemky trvalých travních porostů. Ve shodě s druhem pozemku
je územním plánem vymezeno využití těchto ploch jako Z2 trvalé travní porosty. Podle
návrhu ÚP je hlavní využití jako „plocha k zemědělskému obhospodařování zejména
ovocný sad, louka nebo pastvina“. Přípustným využitím je mj. účelová komunikace,
umísťování staveb pro vodní hospodářství, ukládání inženýrských sítí. V daném případě
by bylo žádoucí vymezit území přírodní památky Ostrovecká olšina jako funkci „NL
Nelesní zeleň s dominantní přírodní funkcí“, jejíž hlavní využitím je charakterizováno
takto: „Část území zásadně významná pro stabilitu krajiny. Cílem ochrany je zajistit

dlouhodobý, relativně nerušený vývoj přírodních společenstev. Jejich přirozený vývoj
podmiňuje dlouhodobou ekologickou stabilitu. Území je trvale nezastavitelné.“
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Obrázek 13: Zákres přírodní památky Ostrovecká olšina a jejího ochranného pásma

Návrh územního plánu je z hlediska ochrany přírody velmi málo konfliktní. Rozvojové
plochy pro bydlení jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území mimo plochy
přírodních biotopů a plochy s výskytem zvláště chráněných druhů. Převážně budou
dotčeny pozemky orné půdy bez vyšší přírodovědné a ochranářské hodnoty. Plocha pro
výrobu a skladování je vymezena z větší části v půdorysu bývalého zemědělského areálu,
část plochy zaujímají pozemky orné půdy. V rámci areálu se vyskytují převážně ruderální
druhy rostlin a sporadicky náletové dřeviny (převážně keře, např. bez černý, růže šípková).
Na rozvojových lokalitách se nevyskytují vzrostlé dřeviny. Lokality nemají charakter
přírodních ani přírodě blízkých biotopů. Uplatněním ÚP nebudou dotčeny významné
krajinné prvky. Rozvojové plochy nezasahují do prvků územního systému ekologické
stability.
Rozvojové lokality leží mimo les a jeho ochranné pásmo.
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Návrhem územního plánu nejsou vymezeny plochy, jejichž využití by vedlo ke snížení
prostupnost krajiny pro organismy. Území migračně významné pro velké savce nebude
využitím území negativně dotčeno.
Vlivy na prostupnost krajiny budou nulové.
Návrh územního plánu vymezuje územní systém ekologické stability.
Respektovány jsou návaznosti na prvky ÚSES na sousedních katastrech. Regionální
úroveň ÚSES je vymezena ve shodě s nadřazenou územně plánovací dokumentací.

VLIVY NA KRAJINU
Vorel a kol.19 k ochraně krajinného rázu na území přírodního parku Jesenicko uvádí
Návrh rámcových zásad pro tvorbu a ochranu krajinného rázu:
„Obecnou zásadou je zachování hlavních znaků struktury a obrazu krajiny v území
přírodních parků, charakteru a struktury vegetačního krytu (podíl lesních porostů, podíl
výrazných strukturních prvků zeleně zejména doprovodů vodotečí, mokřadů, porostů mezí,
doprovodů cest, lesíků, remízů, alejí), struktury vodních prvků, struktury osídlení a cestní sítě,
harmonie měřítka a vztahů, diverzity vizuálních prvků. Zejména je třeba dbát na:
•

posilování podílu rozptýlené nelesní zeleně a péče o zachováni nebo dotvoření
maloplošné struktury zemědělské krajiny na území PPa (pozemkové úpravy, realizace
ÚSES)

•

omezení možností výstavby na vizuálních horizontech a v jejich blízkosti

•

ochrana charakteru okrajů území PPa a přechodu do volné krajiny

•

respektování dochované struktury osídlení a urbanistické struktury vesnických sídel
na území PPa

•

respektování tradičních forem a měřítka objektů (obytné objekty, hospodářské
objekty), vyloučení netradičních forem zástavby a netradičního architektonického
výrazu staveb z poloh v kontextu s lokalitami s cennou architekturou, zejména s
cennou lidovou architekturou

•

úpravy veřejných prostranství obcí, které budou respektovat tradiční prostředí
vesnických sídel a budou používat domácích dřevin

•

přísné posouzení záměrů rozšíření zastavěného území obcí a navrhovaných
regulativů zástavby zejména tam, kde charakter zástavby a urbanistická struktura
jsou významnými a spoluurčujícími znaky krajinného rázu

•

omezení plošného rozsahu nové výstavby, upřednostnění výstavby uvnitř
zastavěného území obcí (transformace funkcí, recyklace stavebního fondu, úměrné
zahuštění zástavby)

Vorel I. a kol. (2009): Studie vyhodnocení krajinného rázu na části území Středočeského kraje.
Část C – Přírodní parky. Praha, Atelier V-Doc. Dostupné na: https://www.krstredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/priroda-studie
19
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•

pečlivě zvažovat výstavbu nových liniových technických staveb a zařízení, které by
mohly zasáhnout do harmonického měřítka a vztahů v krajině

•

pečlivě zvažovat výstavbu nových průmyslových, skladových a velkokapacitních
zemědělských staveb a areálů na území přírodního parku.“

Výše uvedené zásady mohou být porušeny při využití plochy pro výrobu a skladování.
V minulosti na této ploše vznikly stavby pro chov hospodářských zvířat. Stavba na
jihovýchodě areálu vznikla již v 50-tých letech (v současné již obvodové stěny odstraněny,
patrné jsou základy a deska), postupně byla doplněna dalšími stavbami severně od obce
včetně silážní jámy na východě. Do současné doby jsou zachovány dvě stavby při severním
okraji dotčeného území, které jsou využívány.
Obrázek 14: Letecký snímek obce z roku 2000

Zdroj: Ústřední archiv zeměměřičství a katastru – Národní archiv leteckých měřičských snímků

Využitím území by mohlo dojít k další výstavbě na vizuálním horizontu a v jeho blízkosti.
Pro plochu výroby a skladování platí podle návrhu ÚP podmínky prostorového
uspořádání:
- Max. výška nových staveb 2 nadzemní podlaží a podkroví, nebo výška stavby do 10
m nad rostlý terén.
- Zastavěnost max. 80 %
Při výstavbě v blízkosti návrší mohou být nové stavby viditelné od severu a od východu.
Pro ověření viditelnosti tohoto exponovaného prostoru byla provedena analýza
viditelnosti pro objekt o výšce 8 m (v modelu situovaný na severním okraji plochy v její
východní části - viz obrázek níže).
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Obrázek 15: Analýza viditelnosti objektu o výšce 8 m na severní hranici plochy pro výrobu a skladování

Vysvětlivky: okruh analýzy viditelnosti, červený bod – objekt o výšce 8 m, žlutá barva – pole viditelnosti
Zdroj: Aplikace Analýzy výškopisu. Dostupné na: https://ags.cuzk.cz/dmr/

Lokalita pro výrobu a skladování se z hlediska krajinného rázu nachází v poměrně
vizuálně exponovaném prostoru. Tato exponovanost je determinována vyvýšenou pozicí
nad obcí. Jak vyplývá z analýzy viditelnosti a z obhlídky lokality a okolí, nové objekty v
dané poloze mohou být viditelné zejména ze směru severního a od východu až
jihovýchodu. Viditelnost lokality dokreslují fotografie.
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Obrázek 16: Pohled na plochu výroby a skladování od východu

Obrázek 17: Bližší pohled na plochu výroby a skladování od východu

Z vyhlídky od kaple Všech svatých u Petrohradu není areál viditelný, neboť ve výhledu
brání vzrostlá dřevinný vegetace.
V souvislosti s výstavbou na ploše nedojde k negativnímu zásahu do přírodní
charakteristiky území. Dopady vyvolané možnou výstavbou nepřekročí hranice zájmové
lokality (dotčeného pozemku) bez potenciálu ovlivnění celkového přírodního charakteru
v rámci dotčeného krajinného prostoru. Vlivy na předměty ochrany přírody a krajiny
vyplývající z platné legislativy (zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, přírodní
parky – zákon č. 114/1992 Sb.) v důsledku uskutečnění záměru nenastanou.
Umístění výstavby však může negativně ovlivnit kulturně-historickou charakteristiku
území, zejména při výstavbě v návaznosti na stávající zástavbu na poli nad silnicí. Při plném
využití plochy výroby a skladování a zastavěnosti až 80% by při povoleném objemu
objektů (výška 10 m, půdorys až 500 m2) mohlo dojít k narušení dochované urbanistické
struktury.
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Obrázek 18: Západní okraj plochy vymezený pro výrobu a skladování v návaznosti na stávající zástavbu

Citovaná studie (Vorel a kol. 2009) dále zahrnuje návrh omezení činností ve smyslu §
12 zákona o ochraně přírody a krajiny:
„Pro území přírodního parku jsou navrhována následující omezení činností z hlediska
ochrany KR dle § 12, která se týkají znaků a hodnot přírodní, kulturní a historické
charakteristiky a estetických hodnot a která mohou být promítnuta do činnosti
orgánů ochrany přírody a do legislativních nástrojů :
a) Na území PPa platí omezení takových změn v krajině, které by vedly k zásahům do
hlavních znaků a rysů přírodní charakteristiky - do morfologie terénu (např.
těžební činnost, skládky, silniční a dálniční stavby), do vegetačního krytu
(odlesnění, zalesnění) a do vodotečí a vodního režimu (technické úpravy a
využití toků, nové vodní nádrže nad 1 ha)
Komentář zpracovatele SEA: takovéto změny s využitím ÚP nesouvisí
b) Na území PPa platí omezení plošného rozsahu výstavby a omezení změn ve využití
území z důvodů zachování harmonického měřítka a vztahů v krajině a to i s
ohledem na charakter okrajového pásma Ppa.
Komentář zpracovatele SEA: Rozsáhlejší výstavba v rámci plochy výroby a skladování je
navržena v zastavěném území .
c) Nová výstavba, přestavby a dostavby budov a zařízení nesmí výrazně zasahovat do
vizuálních horizontů a dominantních míst krajiny.
Komentář zpracovatele SEA: Nová výstavba na ploše pro výrobu a skladování může při
uplatnění územního plánu výrazně zasáhnout do vizuálního horizontu.
d) Na území PPa je omezena možnost rozšíření zastavěného území obcí mimo
kontakt se současně zastavěným územím. Přísně je třeba posuzovat rozšiřování
samostatných částí současně zastavěného území.
Komentář zpracovatele SEA: využitím území plochy výroby a skladování dojde
k výstavbě v zastavěném území, část území, která je dnes využita jako orná půda,
nebyla v minulosti zastavěna.
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e) Nová výstavba bude v lokalitách s dochovanou cennou lidovou architekturou
dodržovat tradiční formy a měřítka objektů a v architektonickém řešení bude
respektovat tradiční architektonický výraz staveb a v dalších lokalitách bude
respektovat tradiční formy a měřítko objektů při novodobém architektonickém
výrazu. Na území PPa je nutno dodržovat tradiční barevnost staveb a to i při
použití novodobých materiálů (omítky obvodových zdí, obklady, střešní krytiny.
Komentář zpracovatele SEA: Výstavba na ploše výroby a skladování může narušit
měřítko stávající zástavby.
f) Nová výstavba bude respektovat dochované pozitivní znaky struktury osídlení a
dochované urbanistické struktury vesnických sídel
Komentář zpracovatele SEA: Nová výstavba na ploše výroby a skladování může narušit
dochovanou urbanistickou strukturu.
g) Na území PPa je omezena možnost výstavby nových silnic a dálnic a vzdušných
vedení VVN
Komentář zpracovatele SEA: Tyto druhy staveb nejsou navrhovány.
Z výše zařazených komentářů vyplývá potřeba upravit možnosti využití území v rámci
plochy výroby a skladování tak, aby bylo předejito negativnímu zásahu do krajinného rázu,
zejm. v důsledku výstavby na vyvýšené poloze nad obcí (pohledově významný horizont)
a v důsledku výstavby objektů přesahujících výrazně měřítko stávající zástavby v její
blízkosti.
Doporučeno je (nezanedbatelně) snížit max. podíl zastavěné plochy v rámci výstavby
na pozemku/pozemcích. Tímto opatřením dojde ke zvýšení podílu zeleně v rámci plochy
výroby a skladování.
Při rozhodování (v rámci řízení dle stavebního zákona) o využití území na ploše výroby
a skladování bude provedeno vyhodnocení vlivů výstavby na krajinný ráz podle zákona o
ochraně přírody a krajiny.
V rámci navazujících řízení, tzn. při rozhodování o využití území, by měla být zvážena
následující opatření:
•

využití ochranné zeleně,

•

posunutí hranice výstavby dále od pohledově významného horizontu,

•

snížení výšky staveb v blízkosti horizontu.

V důsledku uplatnění územního plánu není předpokládáno narušení a likvidace
kulturních památek, vč. archeologických, geologických, paleontologických památek či
nalezišť.
Hodnocení vlivů na kulturní hodnoty nehmotné povahy (pozitivní i negativní) – tradice,
spolkový život, kulturní akce (představení, festivaly ..) není součástí předkládaného
hodnocení.
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VLIV NA PRODUKCI ODPADŮ A NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, NÁROKY NA
NEOBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ A SUROVINOVÉ ZDROJE
Potenciální negativní vlivy na zdroje a produkci odpadů mají obecně všechny budoucí
záměry, které znamenají stavební rozvoj, spotřebovávající zdroje (zejm. stavebních hmoty).
Přirozeně také udržení funkcí (fungování) těchto ploch vyžaduje neustálý přísun energie
(vytápění, provoz) a hmot (údržba).
Z hlediska nakládání s odpady nevyvolá nová bytová výstava potřebu zásadní úpravy
stávajícího systému nakládání s odpady.

7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH
KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH
VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ
POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH
OMEZENÍ
Návrh územního plánu obce Krty byl zadán v jedné variantě, jež je představována
dílčími požadavky na prověření využití území a jeho změn. Z tohoto důvodů není
prováděno porovnání zjištěných vlivů podle jednotlivých variant, neboť žádné varianty
nebyly řešeny.
Pro hodnocení vlivů změny na životní prostředí a veřejné zdraví byla využita metoda
expertního úsudku. Volba metody je provedena za předpokladu možnosti odborné
diskuse zainteresovaných stran ohledně správnosti vyslovených předpokladů a závěrů
v rámci procesu pořizování územního plánu (tzn., že k návrhu územního plánu se vyjadřují
jednotlivé dotčené úřady, jež mají znalost problematiky a místních podmínek). Metoda
spoléhá na zkušenosti zpracovatele vyhodnocení a pracovníků stání správy v oblasti
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
Využití metod pro vícekriteriální rozhodování je v daném případě omezeno zadáním
úlohy (požadavků dle zadání územního plánu), kdy není požadováno variantní hodnocení.
Varianta nulová není ve své podstatě plnohodnotnou alternativou pro výběr, neboť je to
právě platný územní plán, jež obec ve svém zadání nového územního plánu požaduje
změnit. Z tohoto důvodu bylo od využití vícekriteriálního hodnocení upuštěno.
Ve srovnání s uplatňováním platného územního plánu a se současným stavem území
je změna rozsahu a významnost negativních vlivů přijatelná.
Územní plán řeší celé území obce Krty. Porovnávat je možné pouze změny oproti
současnému využití zastavěného a nezastavitelného území.
Přijetí územního plánu v navrženém rozsahu je podmínečně doporučeno. Přijetím
navržených opatření je možné snížit negativní dopady uplatnění územního plánu.
V případě akceptace navržených opatření je možné návrh územního plánu doporučit ke
schválení zastupitelstvem obce.
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Stav životního prostředí je posuzován na základě informací uvedených v územně
analytických podkladech a veřejně dostupných podkladů.
Terénní šetření bylo provedeno v prosinci 2018. Terénní práce byly zaměřeny na
obhlídku navrhovaných zastavitelných ploch a plochy pro výrobu a skladování.
Vývoj stavu životního prostředí (trendy) je odhadnut zejména na základě odborného
úsudku.
Odhad vlivů vyvolané dopravy při využití plochy výroby a skladování je ztížen
nejistotou ohledně skutečného budoucího využití plochy. Modelový odhad generované
dopravy počítá spíše s vyšším dopravním zatížením, než pravděpodobně nastane. Další
nejistota, která se týká této plochy je spojena s vlivy na krajinný ráz. Zatímco návrh
územního plánu umožňuje výstavbu i poměrně velkých objektů, jejich skutečná velikost a
prostorové uspořádání se od těchto limitních hodnot mohou značně lišit (mohou být
menší, výrazně nižší může být podíl zastavěných a zpevněných ploch ve prospěch zeleně.

8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ,
SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Na základě vyhodnocení vlivu uplatnění návrhu územního plánu obce Krty jsou pro
předcházení, snížení nebo kompenzaci významných negativních vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví navržena opatření.
Opatření ve vztahu k nezastavitelnému území
•

Změnit využití ploch v rámci přírodní památky Ostrovecká olšina z funkce Z2 trvalé
travní porosty na funkci NL Nelesní zeleň s dominantní přírodní funkcí.

Odůvodnění: plocha není určena k běžnému zemědělskému obhospodařování, na ploše se
nachází zamokřené trvalé travní porosty s porostem olší.
Opatření ve vztahu k zastavěnému a zastavitelnému území
Pro plochy bydlení Z1 až Z5 a plochu Z6 pro technickou infrastrukturu nejsou
navrhována další opatření další opatření nad rámec podmínek využití dle návrhu
územního plánu.
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Opatření při využití plochy výroby a skladování
1) Opatření na ochranu veřejného zdraví
Přestože podmínky využití plochy neumožňují umístění plošně nebo kapacitně
rozsáhlých záměrů, velikost areálu (plochy) může vést ke kumulaci vlivů více menších
záměrů. Proto pro každé dílčí využití plochy bude nezbytné v souladu se zákonem
o ochraně veřejného zdraví provést vyhodnocení možného hlukového zatížení dle
konkrétního využití plochy, popř. dalších negativních vlivů. Ve fázi návrhu územního plánu
je možné konstatovat, že se jedná o využití podmíněně vhodné ve vztahu k okolní obytné
zástavbě z hlediska vlivu hluku na zdraví obyvatel.
2) Opatření ve vztahu k ochraně krajinného rázu
Maximální výměra jednotlivých staveb na ploše výroby a skladování není v rámci
podmínek prostorového uspořádání stanovena přímo, zakotvena je v rámci přípustného
využití („Provozovny živností mohou být umísťovány ve stavbách s max. půdorysnou
výměrou 500 m2 celkem a ve stávajících stodolách a hospodářských stavení.“). Tato
podmínka limitující plochu jednotlivých staveb by měla být zahrnuta do podmínek
prostorového uspořádání tak, aby následný postup při rozhodování o využití plochy nebyl
ovlivněn nejednoznačným výkladem podmínky.
Ve fázi pořízení územního plánu je doporučeno snížit max. podíl zastavěné plochy v
rámci výstavby na pozemku/pozemcích plochy výroby a skladování. Tímto opatřením
dojde ke zvýšení podílu zeleně v rámci plochy výroby a skladování. Toto opatření se
nedotýká stávajících staveb. Snížení zastavěné plochy v rámci budoucích dílčích areálů je
jedním z opatření ochrany krajinného rázu.
Při rozhodování (v rámci řízení dle stavebního zákona) o využití území na ploše výroby
a skladování bude provedeno vyhodnocení vlivů výstavby na krajinný ráz podle zákona o
ochraně přírody a krajiny.
V rámci navazujících řízení, tzn. při rozhodování o využití území plochy výroby
a skladování, by měla být zvážena následující opatření:
•

využití ochranné zeleně,

•

posunutí hranice výstavby dále od pohledově významného horizontu,

•

snížení výšky staveb v blízkosti horizontu.

Tato opatření se týkají zejména výstavby na severním a východním okraji plochy pro
výrobu a skladování, tzn. v poloze vyvýšené nad obcí, která tvoří pohledově významný
horizont.
Ve vztahu k ostatním charakteristikám a složkám životního prostředí nejsou
navrhována žádná opatření nad rámec podmínek pro rozdílný způsob využití území dle
textové části územního plánu. Tímto nejsou nijak dotčeny požadavky právních předpisů
na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví, které je při využití území nezbytné
splnit.
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9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ
VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH
ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ
Variantní řešení požadavků nebylo součástí zadání územního plánu. Z tohoto důvodu
jsou potenciální střety s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví řešeny
stanovením opatření ve vztahu k identifikovaným potenciálním významným vlivům
uplatnění územního plánu.
Oproti variantě rozvoje území představované současným stavem a vývojem stavu
životního prostředí bez schválení územního plánu, může využití území dle návrhu
územního plánu být spojeno s negativními vlivy na zdraví obyvatel v důsledku zvýšení
dopravy a hlukové zátěže při obsluze plochy pro výrobu a skladování a dále s vlivy na
krajinný ráz taktéž ve spojitosti s využitím plochy výroby a skladování.
Vnitrostátní cíle jsou zohledněny v zadání územního plánu. Návrh územního plánu
respektuje a plní požadavky zadání a není v rozporu s vnitrostátními cíli ochrany životního
prostředí. K potenciálnímu střetu s cíli ochrany životního prostředí dochází
pravděpodobně pouze v těchto případech:
Cíl: Snižování zátěže populace v sídlech z expozice dopravním hlukem a hlukem
z průmyslové činnosti
Využití plochy pro výrobu a skladování by mohlo vést k nárůstu dopravní zátěže
a nárůstu hlukového zatížení v chráněném venkovním prostoru domů ležících v blízkosti
silnice III. třídy. Otázka vlivu na veřejné zdraví bude řešena v souladu se zákonem o
ochraně veřejného zdraví v navazujících řízeních při rozhodování o využití území. Ve fázi
pořizování územního plánu je možné předcházet nárůstu dopravního zatížení např.
zmenšení plochy pro výrobu a skladování nebo vyloučení některých způsobů využití, která
jsou spojená s vyšší dopravní obslužností. S ohledem na velikost rozvojových ploch a
předpokládané spíše menší tempo zastavování území se jako dostačující jeví postupy
zakotvené v zákoně o ochraně veřejného zdraví.
Cíl: Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní
krajiny v rámci ochrany krajinného rázu přírodního parku Jesenicko.
Podmínka limitující plochu jednotlivých staveb by měla být zahrnuta do podmínek
prostorového uspořádání tak, aby následný postup při rozhodování o využití plochy nebyl
ovlivněn nejednoznačným výkladem podmínky.
Upravit podmínky využití území v rámci plochy výroby a skladování tak, aby bylo
předejito negativnímu zásahu do krajinného rázu, zejm. jako důsledek výstavby na
severním a východním okraji plochy, tzn. v poloze vyvýšené nad obcí, která tvoří
pohledově významný horizont a dále v důsledku výstavby, která by mohla přesáhnout
měřítko stávající obytné zástavby.
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Příklady opatření jsou uvedeny na předchozí straně. Vybraná opatření by měla být
zapracována do podmínek využití plochy a podmínek prostorového uspořádání.
Při rozhodování (v rámci řízení dle stavebního zákona) o využití území na ploše výroby
a skladování bude provedeno vyhodnocení vlivů výstavby na krajinný ráz podle zákona
o ochraně přírody a krajiny.

10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ve zprávě o uplatňování územního plánu (zpráva dle §55 stavebního zákona)
doporučuji hodnotit v této zprávě zahrnuté ukazatele stavu životního prostředí a splnění
podmínek (uvedených v této zprávě) z hlediska ochrany životního prostředí a využití
rozvojových ploch.
Zpráva zahrne popis změn stavu životního prostředí a popis vývojového trendu
v souvislosti s uplatňováním územního plánu.
Zpráva vyhodnotí plnění podmínek závazného stanoviska k návrhu územního plánu.
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11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE
VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA
MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Kapitola je vypracována jako návrh stanoviska dotčeného orgánu pro posuzování vlivů
na životní prostředí. Předložení návrhu stanoviska autorizovanou osobou pro posuzování
vlivů na životní prostředí požadoval Krajský úřad Středočeského kraje ve stanovisku
k zadání územního plánu. Stanovisko je formulováno ve vztahu k posouzenému návrhu.
V případě, že některá opatření budou do návrhu územního plánu zapracována před
jeho předložením na Krajský úřad Středočeského kraje, je nezbytné návrh stanoviska
přiměřeně upravit tak, aby neobsahoval již přijatá opatření.
NÁVRH STANOVISKA DOTČENÉHO ORGÁNU PRO POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Na základě předloženého vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)
vydává
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 § 10g
téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
souhlasné stanovisko
k vyhodnocení vlivů
návrhu územního plánu obce Krty
na životní prostředí.
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 obecně závazných zvláštních právních předpisů.
Pro fázi vydání návrhu územního plánu obce Krty se navrhují následující podmínky:
•

Změnit navržené využití ploch v rámci přírodní památky Ostrovecká olšina z funkce Z2 trvalé travní
porosty na funkci NL Nelesní zeleň s dominantní přírodní funkcí. Na ploše se nachází zamokřené trvalé
travní porosty s porostem olší. Stanovit maximální podíl zastavěných ploch v rámci plochy výroby a
skladování jako podmínku prostorového uspořádání.

•

Snížit podíl zastavěných ploch v rámci plochy výroby a skladování. Doporučena je max. hodnota
zastavěnosti pozemků 60%.

Pro fázi uplatňování návrhu územního plánu obce Krty se navrhují následující podmínky a
doporučení (podmínky pro navazující řízení pro výstavbu na vybraných plochách):
•

Při rozhodování (v rámci řízení dle stavebního zákona) o využití území na ploše
výroby a skladování bude provedeno vyhodnocení vlivů výstavby na krajinný ráz
podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
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Jednotlivá opatření jsou podrobně popsána v kapitole 8. Závěr vyhodnocení je uveden
v následující kapitole.

12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ,
ZÁVĚR
Obec Krty nemá v současné době vypracován území plán. Předložen je návrh
územního plánu, který stanovuje využití celého území obce. Řešeno je jak území zastavěné
a zastavitelné, tak území nezastavitelné.
Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví mohou být návrhem územního
plánu vymezeny takové způsoby využití, které by mohly přinést zhoršení stavu životního
prostředí nebo zdraví obyvatel. To je důvod, proč se na základě požadavku Krajského
úřadu Středočeského kraje vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracovává.
Současný stav životního prostředí je popsán v kapitole č. 3. V rámci hodnocení
současného stavu nejsou učiněna žádná závažná zjištění.
V kapitole č. 4 jsou popsány charakteristiky životního prostředí, které by mohly být
uplatněním územního plánu negativně ovlivněny. V kapitole č. 5 jsou popsány současné
problémy a jevy v území, které by mohly být uplatněním územního plánu významně
ovlivněny. Případné negativní vlivy mohou být spojeny s využitím plochy pro výrobu a
skladování na místě bývalého zemědělského areálu - ovlivněna může být zejména hluková
situace v obci v důsledku nových zdrojů hluku a navýšení dopravy a dále krajinný ráz v
důsledky výstavby rozsáhlejších staveb. Jinak v území nejsou žádné závažnější problémy
týkající se životního prostředí.
V kapitole 6. jsou vyhodnoceny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Mezi zjištěné
negativní vlivy patří nárůst hlukové zátěže vlivem nákladní a osobní dopravy při využití
plochy výroby a skladování. V současné době je u některých obytných objektů v blízkosti
silnice III. třídy již dosahována limitní hodnota pro hluk z dopravy v době denní. Je
pravděpodobné, že stávající hluková zátěž podél silnice by byla při intenzivnějším využití
výrobního území zvýšena a u nemovitostí v blízkosti silnice by mohlo dojít k překračování
limitní hodnoty 50 dB v denní době. Otázka ochrany před hlukem proto bude (v souladu
se zákonem o ochraně veřejného zdraví) řešena v rámci povolování jednotlivých staveb.
Dalším negativním vlivem, který byl vyhodnocen jako potenciálně závažný, je vliv na
krajinu a krajinný ráz. Při výstavbě na vyvýšené pozici nad obcí v rámci vymezené plochy
výroby a skladování může dojít k negativnímu ovlivnění krajinného rázu. Výstavbou také
může být ovlivněna dochovaná urbanistická struktura obce. Proto je jako podmínka pro
další výstavbu na ploše pro výrobu a skladování požadováno hodnocení vlivů konkrétních
staveb na krajinný ráz v přírodním parku Jesenicko. Zároveň je stanovena podmínka
snížení podílu zastavěných ploch v jednotlivých budoucích areálech v rámci plochy výroby
a skladování a nepřímo tak zvýšení podílu zeleně.
Pro bytovou výstavbu žádné další podmínky nad rámec návrhu územního plánu
zařazeny nejsou.
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Na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí je možné návrh územního plánu z
hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s uvedenými podmínkami doporučit ke
schválení.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A VYBRANÉ POJMY
BPEJ

bonitovaná půdně ekologická jednotka

CSD

Celostátní sčítání dopravy (provádí ŘSD)

dB

decibel, jednotka

HEIS

aplikace Hydroekologický informační systém VÚV TGM, standardy

Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k
rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a
zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. […] Rekreace […] zahrnuje i
užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního
práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem
nebo podnájmem bytu v nich.
Chráněný venkovní prostor staveb - prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich
obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do
chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro
předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální
účely, jakož i funkčně obdobných staveb (definice dle zákona č. 258/2000 o
ochraně veřejného zdraví)
Hluk

zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit
stanoví prováděcí právní předpis (definice dle zákona č. 258/2000 o ochraně
veřejného zdraví). (pozn.: prováděcím právním předpisem je nařízení vlády
č. 272/2011 Sb.)

KES

koeficient ekologické stability

KN

katastr nemovitostí

KÚ

krajský úřad

NPP

národní přírodní památka

MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR

PRVK´

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa (lesní pozemky)

PÚR

Politika územního rozvoje ČR

řešené území - území řešené návrhem územního plánu, tj. území obce Krty. Pojem řešené
území není totožný s pojmem dotčené území. Pojem „dotčené území“ je
v textu obvykle použit pro označení území vymezeného dosahem vlivu/ů
určitého využití území.
ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SEA

Strategic Environmental Assessement – posuzování vlivů koncepcí na životní
prostředí. V daném případě je hodnocenou koncepcí využití území územní
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plán. V tomto Vyhodnocení je zkratka SEA zjednodušeně využívána pro
označení Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí v rozsahu
podle přílohy stavebního zákona.
ÚAP

územně analytické podklady

ÚP

územní plán

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

Vyhodnocení (též SEA) - Vyhodnocení vlivů uplatnění územního plánu podle ustanovení
stavebního zákona. Rámcový obsah stanovuje příloha stavebního
zákona. Vyhodnocení zahrnuje posouzení vlivů koncepce na životní
prostředí a stanovení významnosti vlivů.
ZPF

zemědělský půdní fond

ZÚR SK

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje

SOFTWARE POUŽITÝ pro práci s mapovými podklady
QGIS - svobodný a multiplatformní geografický informační systém (GIS). Dostupný na
www.qgis.org

49

Vyhodnocení vlivů uplatnění územního plánu na životní prostředí

Obec Krty

PŘÍLOHY
Grafické znázornění vybraných informací zařazených v textu vyhodnocení
Příloha 1: Koncepční dokumenty na vnitrostátní úrovni a relevantní cíle pro územní
plánování .................................................................................................................................................. 51
Příloha 2: Povodí 4. řádu a vodní toky v řešeném území ........................................................ 54
Příloha 3: Přírodní biotopy v území ................................................................................................. 55
Příloha 4: Migračně významná území ............................................................................................ 56
Příloha 5: Erozní ohroženost půd - zdrojová vrstva pro hodnocení eroze na dílech půdních
bloků .......................................................................................................................................................... 57
Příloha 6: Lokalizace nálezů druhů živočichů zvláště chráněných druhů a zařazených
v Červeném seznamu na území obce ............................................................................................ 58

50

Vyhodnocení vlivů uplatnění územního plánu na životní prostředí

Obec Krty

Příloha 1: Koncepční dokumenty na vnitrostátní úrovni a relevantní cíle pro územní plánování
Vybrané cíle ochrany ŽP přijaté na vnitrostátní úrovni (cíle SEA)
Vybrané koncepce na
národní úrovni

Odpovídající koncepce na
regionální úrovni

Vybrané cíle dle koncepce

Ochrana klimatu
Politika ochrany
klimatu v ČR, 2017

-

Podpora zalesňování (Upravit dotace na
zalesňování tak, aby cíleně podporovaly
adaptaci na změnu klimatu. Vázat dotace
pouze na podporu vytváření porostů s
přirozenou druhovou skladbou.
Nepodporovat zalesňování přírodně
hodnotných stanovišť.)
Podpůrný program ‐ ochrana půdy proti
erozi, degradaci a nadměrnému vysychání

Ochrana ovzduší
Národní program
snižování emisí ČR,
2015

Program zlepšování kvality V rámci opatření Územní plánování mj.:
ovzduší - zóna Střední
- rozvoj environmentálně příznivé
Čechy, vyhlášený opařením
energetické infrastruktury,
MŽP, 05/2016
- vytvoření územních podmínek pro
zajištění rozvoje města s ohledem na
snižování přepravních nároků a
maximalizaci energetických úspor,
- vytvoření územních podmínek pro
snižování objemu individuální
automobilové dopravy

Ochrana zdraví
Zdraví 2020 – Národní
strategie ochrany a
podpory zdraví a
prevence nemocí,
2014
Dlouhodobý program
zlepšování
zdravotního stavu
obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v
21. století
Státní politika
životního prostředí

obsahuje cíle, které jsou zahrnuty i
v ostatních koncepčních materiálech. Pro
územní plánování platí cíl zajištění takové
struktury využívání území, která povede ke
zdravým místním životním podmínkám
Snižovat vliv dopravy na životní prostředí a
zdraví obyvatel
Zajistit obyvatelstvu dobrý přístup k
dostatečnému množství pitné vody
uspokojivé kvality

Akční hlukový plán pro
hlavní pozemní
komunikace ve vlastnictví
státu, Středočeský kraj,
aglomerace Praha, 2016

Ochrana tichých míst v krajině
Snižování zátěže populace v sídlech z
expozice dopravním hlukem a hlukem z
průmyslové činnosti
po řešené území neobsahuje žádná opatření
(nejedná se o kritické místo dle plánu)

Ochrana vod
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kraje, 2004, průběžně
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Plán oblasti povodí Dolní
Vltavy, 2009
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Ochrana zdrojů podzemních vod, pramenišť a
sběr. lokalit pramenných vývěrů, oblastí
přiroz. akumulace podz. vod
Rozvoj sítě vodovodů a kanalizační sítě

Revitalizace koryt vodních toků a niv
Výstavba suchých vodních nádrží – poldrů

Ochrana půdy
Státní politika
životního prostředí

Ochrana půdy - Chránit půdu před zábory a
neodpovědným rozšiřováním měst a obcí
mimo současná zastavěná území.

Ochrana přírody
Státní politika
životního prostředí
Státní program
ochrany přírody a
krajiny
Strategie ochrany
biologické
rozmanitosti ČR

Odpadové
hospodářství
Plán odpadového
hospodářství ČR na
roky 2015 - 2025

Koncepce ochrany přírody
a krajiny Středočeského
kraje, 2006, průběžně
upravováno

obnova a revitalizace vodních biotopů a
mokřadů
Zlepšování podmínek pro existenci
chráněných a ohrožených druhů rostlin a
živočichů.
Šetrné využívání ložisek nerostných surovin.
Obnova vodního režimu krajiny, zvýšení
retenční schopnosti krajiny.
Funkční ÚSES jako základ ekologické stability
krajiny.
Prostupná krajina pro biotu a člověka.
Zlepšení stavu a zvýšení množství rozptýlené
zeleně.

Plán odpadového
hospodářství
Středočeského kraje pro
období 2016 až 2025

Odstranění starých zátěží, kde se nacházejí
nebezpečné odpady.

Dopravní politika ČR
Národní strategie
rozvoje cyklistické
dopravy
Energie, suroviny

Generel cyklistických tras a
cyklostezek na území
Středočeského kraje, 2014,
průběžně aktualizován

Rozvoj cyklistiky v území. Opatření: Využití
všech stupňů územního plánování k vytvoření
podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy.

Státní politika
životního prostředí,
Státní surovinová
politika
Státní energetická
koncepce ČR*

Surovinová politika
Středočeského kraje

Územní ochrana ložisek nerostů

Územní energetická
koncepce Středočeského
kraje, 2005
Regionální surovinová
politika Středočeského
kraje

V podstatě nemá územní průmět

Doprava

Územní ochrana ložisek nerostů
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Řízení rizik
Povodňový plán ČR

Povodňový plán
Středočeského kraje, 2004,
pravidelně aktualizován

Územní rozvoj, využití
území
Státní politika
životního prostředí

Respektování stanovených záplavových území

Udržitelný rozvoj sídel:
Chránit kvalitní segmenty přírodního
charakteru v zastavěných územích.
Podporovat vznik a rozšiřování zelených
prstenců kolem měst
Zkvalitnit ochranu a péči o sídelní zeleň a
další přírodní složky urbanizovaného území.
Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury
území, struktury osídlení a kulturní krajiny,

Politika územního
rozvoje

Zásady územního rozvoje

vytvářet předpoklady pro nové využívání
opuštěných areálů a ploch
vytvářet podmínky pro preventivní ochranu
území před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území
viz cíle dle zadání ÚP

Aktualizováno ke dni: 4.6.2018
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Příloha 2: Povodí 4. řádu a vodní toky v řešeném území
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Příloha 3: Přírodní biotopy v území

Vysvětlivky:
L2.2 údolní jasanovo-olšové luhy
L3.1 hercynské dubohabřiny
L7.1 suché acidofilní doubravy
L8.1 boreokontinentální bory
K3 vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
S1.2 štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
T1.5 vlhké pcháčové louky
V4 makrofytní vegetace vodních toků
V1 makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod
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Příloha 4: Migračně významná území

Zdroj: Národní geoportál INSPIRE – vrstva Průchodnost krajiny pro velké savce
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Příloha 5: Erozní ohroženost půd - zdrojová vrstva pro hodnocení eroze na dílech půdních bloků

SEO – silně erozně ohrožené půdy, MEO mírně erozně ohrožené půdy
Vrstevnice 5 m
Zdroje dat: Digitální ortofotomapa © Český úřad zeměměřický a katastrální, Data půdních bloků a dílů ©
Ministerstvo zemědělství ČR
Dostupné na: http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/
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Příloha 6: Lokalizace nálezů druhů živočichů zvláště chráněných druhů a zařazených v Červeném seznamu
na území obce

Zdroj: (c) AOPK ČR, Nálezová databáze ochrany přírody
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