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Územní plán Všetaty - vyhodnocení vlivů na životní prostředí (část A VVUR)

1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM.
1.1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace
Zastupitelstvo městyse Všetaty usnesením na svém zasedání dne 11. 6. 2007 na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) rozhodlo o pořízení nového
Územního plánu Všetaty.
Důvodem pro pořízení územního plánu je uvedení územně plánovací dokumentace do souladu s
nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje, přehodnocení nastavené urbanistické koncepce (včetně revize zastavitelných ploch), vytvoření koncepce uspořádání krajiny, revize podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, zpřesnění podmínek prostorového uspořádání
zástavby, případné vymezení území s podmínkou územní studie, regulačního plánu nebo dohody
o parcelaci a aktualizace vymezení zastavěného území. Územní plán není zpracováván ve variantách.
Hlavním cílem a obsahem navrhovaného ÚP Všetaty (dále jen ÚP) je splnění zadání pořizovatele
ÚP, které zahrnuje:
-

-

-

-

-

-

-

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury,
respektování současného charakteru zástavby městyse Všetaty dle dosud platného územního plánu sídelního útvaru Všetaty, včetně jeho změn č. 1 - 5, a z něj vyplývajícího rozsahu zastavitelných ploch, které budou v rámci návrhu nového ÚP prověřeny a doplněny,
zajistit ochranu přírodních, historických a kulturních hodnot v území,
stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (hlavní využití, pokud
je možné je stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné
využití) a podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách),
vymezení plochy pro umístění případné občanské vybavenosti ve veřejném zájmu jako
podmínku pro rozvoj bydlení,
zlepšení podmínek vedoucích ke zvýšení atraktivnosti života v obci pro stávající populaci a
podporou přiměřené výstavby nových staveb pro bydlení,
stabilizovat velikost obce vymezením optimálního rozsahu kvalitních ploch pro bydlení, což
představuje vzhledem k demografickému vývoji a s přihlédnutím k poloze obce v rozvojové
oblasti OB 1 Metropolitní region Praha, navržení nových zastavitelných ploch pro bydlení
pro max. cca 300 obyvatel (pro cca 90 rodinných domů),
návrh nových ploch řešit přednostně intenzifikací ploch v rámci zastavěného území a využitím ploch bezprostředně navazujících na zastavěné území,
řešit střet s limity a hodnotami území a zejména zajistit únosnost území minimalizací nežádoucího neúměrného rozvoje obce do krajiny,
při návrhu nových ploch zajistit prioritně jejich vhodné odkanalizování a zásobování pitnou
vodou, včetně prověření vydatnosti a dostupnosti vodních zdrojů a kapacity stávající ČOV,
přičemž nová zástavba nebude přípustná bez zajištění dostatečné kapacity ČOV,
v rámci podmínek ekonomického rozvoje řešit především podmínky pro zkvalitňování a
rozvoj terciárního sektoru (služby pro obyvatele obce a okolí, služby ve vazbě na rekreační
potenciál a cestovní ruch)
navrhnout na základě prověření plochy pro různé druhy sportů,
rozšířit systém veřejné zeleně,
rozšířit plochy mokřadů a plochy zadržující vodu v přírodě
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-

prověřit a doplnit základní síť veřejně přístupných stezek a chodníků pro pěší a cyklisty,
případně i hipostezky,
prověřit plnění hlukových limitů v plochách v blízkosti významných dopravních staveb.

Z hlediska koncepčního řeší návrh ÚP:
- prověření charakteru zástavby, včetně stanovení maximální podlažnosti a hustoty zastavění,
- prostupnost krajiny se zaměřením na možnost bezkolizního pohybu zejména pěších a cyklistů.
- návrh obnovy a revitalizace vodních ploch a drobných vodotečí a formulování územních
principů pro zvýšení vodní retence a protierozní ochrany řešeného území,
- vymezení ÚSES ve správním území obce Všetaty v návaznosti na sousední obce a jeho
doplnění o interakční prvky, údolní nivu, doprovodnou zeleň v souladu s ÚAP ORP Neratovice z roku 2016,
- vymezení územních podmínek pro jednotlivé plochy pro činnosti, které se vzájemně doplňují, podmiňují nebo nekolidují, včetně ochrany veřejných zájmů, jako jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví a ochrana hodnot civilizačních, architektonických a urbanistických
a návrhu základních podmínek ochrany krajinného rázu,
- vytvořit podmínky pro protipovodňovou, protierozní a retenční schopnost území,
- při návrhu nových ploch respektovat záplavová území a ochranná pásma vodních zdrojů i
technických zařízení.
Cílem ÚP je prověřit také všechny konkrétní požadavky vymezené zadáním ÚP v k.ú. Přívory a
k.ú. Všetaty, a zapracovat požadavky vyplývající z republikových a krajských koncepcí, včetně
PÚR ČR ve znění aktualizace č. 1 a ZÚR SK ve znění aktualizace č. 1 a 2, zejména:
- respektovat požadavky z nich vyplývající, upřesnit koridory významných komunikací nadmístního významu,
- respektovat požadavky na odstranění slabých míst a posílení příležitostí vyplývajících
z ÚAP ORP Neratovice,
- aktualizovat a upřesnit ÚSES regionální a lokální úrovně s ohledem na lokální podmínky,
- respektovat ráz sídla a okolní krajiny, řešit přechod zástavby do krajiny (pohledová exponovanost), prověřit možnost umístění rozvojových ploch primárně v místech s méně kvalitními půdami, minimalizovat zábor ZPF a PUPFL,
- prověřit možnost zvýšení podílu vodních ploch s ohledem na potřebu zadržování vody
v krajině,
- respektovat cílovou charakteristiku krajiny vymezenou v ZÚR SK.
V řešeném území jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití:
-

BH - bydlení v bytových domech
BV - bydlení venkovské
OV - občanské vybavení - veřejná infrastruktura:
OM - občanské vybavení - zařízení malá a střední
OS - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
OH - občanské vybavení - hřbitovy
PV - veřejná prostranství
SV - plochy smíšené obytné - venkovské
SK - plochy smíšené obytné - komerční
DS - dopravní infrastruktura silniční
DZ - dopravní infrastruktura - drážní
TI - technická infrastruktura
VD - výroba a skladování - drobná výroba
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-

VL - výroba a služby
VZ - zemědělská výroba
ZO - zeleň ochranná a izolační
ZP - zeleň přírodního charakteru
ZS - zeleň soukromá a vyhrazená
ZV - zeleň na veřejných prostranstvích
W - plochy vodní a vodohospodářské
NZ - plochy zemědělské
NL - plochy lesní

Řada ploch byla po prověření převzata z platného ÚP. Tyto plochy byly podle potřeby a na základě
prověření doplněny o další potřebné rozvojové plochy.

1.2 Vztah k jiným koncepcím
Navrhovaný ÚP má zejména vztah k následujícím koncepcím:
 Politika územního rozvoje ČR, v aktuálním znění změny č. 1 (duben 2015)
 Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020,
 Územní energetické koncepci Středočeského kraje,
 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (ORP Kladno) do roku
2015.
 ZÚR Středočeského kraje ve znění pozdějších změn č. 1 a 2
 Strategické dokumenty Statutárního města Kladna
Z cílů a opatření uvedených v těchto koncepčních materiálech mají k ÚP Všetaty a obecně
k územnímu plánování vztah zejména:
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1
-

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako
turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a
sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí,
avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.

Základní urbanistická koncepce ani koncepce ochrany hodnot města, stanovená platnou ÚPD, se
nemění. Při zpracování návrhu koncepce byla respektována zásada zajištění udržitelného rozvoje
území a vyváženost všech tří pilířů (environmentálního, sociálního a hospodářského).
-

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
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Požadavek je obecně v návrhu ÚP dodržen, koridory nadmístního významu jsou respektovány a
podle potřeby upřesňovány.
-

Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména
měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.

V návrhu ÚP je tento princip dodržován, např. prostřednictvím provázanosti ploch bydlení
s dostupnými službami a obslužnou dopravou.
-

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

V ÚP jsou navrhovány ploch napomáhající rozvoji pracovních příležitostí, tyto územní podmínky
pro jejich vytváření jsou vyhovující.
-

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj
území.

Koncepce tento požadavek respektuje - jsou využity rezervy uvnitř zastavěného území a plochy
navazující na stávající zástavbu.
-

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S
ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura
2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace
vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet
územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability
a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní
volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích,
zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti
vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy
krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Lokality změn jsou navrženy převážně uvnitř již zastavěného území nebo v těsné návaznosti na
ně. Stávající přírodní hodnoty, především významné krajinné prvky, zvláště chráněná území, Natura 2000, VKP, plochy ÚSES, plochy zemědělské půdy a lesních pozemků jsou respektovány.
-

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování
souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých
pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.

ÚP vymezuje systém veřejné zeleně a vymezuje plochy pro sport a volnočasové aktivity, přičemž
jsou mimo jiné respektovány požadavky na ochranu a rozvoj lesních porostů.
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-

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených
k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových
vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé
akumulaci vod.

-

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

-

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

Do záplavového území nejsou nové rozvojové plochy navrhovány.
S ohledem na rozšíření zastavěných a zpevněných ploch je pro eliminaci zvýšeného odtoku dešťových vod navržena závazná (a také zákonná) podmínka využití vsakování nebo jiného ekologicky příznivého způsobu nakládání s dešťovými vodami.
-

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.

Koncepce služeb pro obyvatele všech věkových kategorií je v návrhu ÚP zohledněna.
-

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat
plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní
životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který
bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem
na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest,
včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.

V návrhu ÚP je dopravní koncepce požadovaným způsobem řešena, byla prověřena a zajištěna
prostupnost území pro pěší a cyklisty.
-

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v
budoucnosti.

Pro obsluhu ploch řešených v rámci ÚP Všetaty se předpokládá využití stávajících inženýrských
sítí včetně jejich rozšíření do rozvojových ploch.
-

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území
energiemi.

Požadavek je v ÚP respektován.
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PUR ČR zařazuje řešené území do:
OB1 Rozvojová oblast Praha
Hlavní město Praha, území obcí ze správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále „ORP“) Benešov (jen obce v severní části), Beroun, Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Černošice, Český Brod (bez obcí v jihovýchodní části), Dobříš (jen obce v severovýchodní části), Kladno (bez obcí v jihozápadní části), Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem,
Mělník (jen obce v jihozápadní části), Neratovice, Říčany (bez obcí ve východní části), Slaný
(jen obce v jižní části).
Důvody vymezení:
Území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, jakož i soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké části i mezinárodní význam; zásadním rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní silnice, dokončení Silničního
okruhu kolem Prahy - dále SOKP (Pražský okruh), připojení na tranzitní železniční koridory a vysokorychlostní síť železnice a efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy včetně letecké a vytvoření efektivního systému integrované veřejné dopravy.
Úkoly pro územní plánování:
a) Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury.
b) Koordinovat rozvoj a využití území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
c) Pořídit územní studie řešící problémy suburbanizace, zejména nekoncepční rozvoj.
Podrobněji jsou úkoly pro územní plánování v tomto území řešeny v ZÚR SK (viz dále).
ÚP Všetaty respektuje a dále rozvíjí požadavky vyplývající z PÚR ČR v aktuálním znění a
není s ní v rozporu.
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na léta 2014-2020
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje je dokument, který nabízí ve střednědobém výhledu řešení zásadních priorit rozvoje kraje formou naplňování navrhovaných opatření. Zastává úlohu koncepčního dokumentu, na nějž budou dále navazovat další dokumenty, které budou
v rámci priorit přesněji vymezovat konkrétní úkoly a akční plány.
Program obsahuje následující priority:
-

Priorita A: Podnikání a zaměstnanost (např. Podpora vytváření příznivého podnikatelského
prostřední a podnikatelské infrastruktury, Využití nabídky pracovní síly)
Priorita B: Infrastruktura a územní rozvoj (např. Podpora bydlení a budování občanské vybavenosti v obcích
Priorita C: Lidské zdroje a vzdělávání (pro Koncepci nerelevantní)
Priorita D: Venkov a zemědělství (pro Koncepci nerelevantní)
Priorita E: Životní prostředí (např. snižování energetické náročnosti a využívání alternativních zdrojů energie)

Vize programu jsou vymezeny následovně:
Středočeský kraj je k roku 2020:
 krajem s kvalitní zdravotní a sociální péčí pro své obyvatele,
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krajem s možnostmi pro další vzdělávání, kulturní, společenské, sportovní a rekreační
vyžití obyvatel,
krajem s kvalitní, kapacitní a nezatěžující dopravní a technickou infrastrukturou a dopravní obslužností,
krajem hospodářsky silným, s výrobou a zemědělstvím používajícím inovativní postupy
a technologie, šetrné k životnímu prostředí.

Program rozvoje Středočeského kraje byl v minulých letech aktualizován a v současné době je
v platnosti Program rozvoje Středočeského kraje 2014 - 2020.


Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se soustředěnou podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České republiky,
kterými jsou na území Středočeského kraje…

Návrh ÚP Všetaty navrhuje dostatek rozvojových ploch.


Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené
na městech Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Beroun, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Slaný,
Rakovník, Benešov, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Neratovice, Říčany a blízkých
městech Kolín-Kutná Hora, Nymburk-Poděbrady.



Rozvíjet obslužný potenciál center v příměstském území Prahy pro potřeby jejich dynamicky se rozvíjejícího spádového území.

Koncepce v dostatečné míře tento požadavek naplňuje.


Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje:

Koncepce respektuje vedení významných komunikací a jejich změn vyplývající z nadřazené krajské dokumentace.
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit
fragmentaci krajiny a srůstání sídel;
d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;
e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.
Koncepce cíleně vede k ochraně krajině rázu, respektuje městskou urbanistickou strukturu a přírodní dominanty, a podle možností minimalizuje fragmentaci území.


Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje
zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se
soustředit zejména na:
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel,
příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní
řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem
obytných souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a pre-
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ferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve
volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území;
c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - vytvářet podmínky
k vyššímu využívání existujícího potenciálu, zejména v oblastech:
-

poznávací a kongresové turistiky,

-

cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském území hl. m. Prahy a dalších rozvojových oblastech,

-

vodní turistiky,

-

rekreace ve vazbě na vodní plochy,

-

krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti Praha.

d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu,
strategických služeb (znalostní ekonomika);
e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození;
f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech,
s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;
g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi
a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním
území kraje.
Požadavky jsou Koncepcí respektovány. Je respektována a doplněna síť cyklostezek, je podporována vodní turistika a využití vodních nádrží, není bráněno využití území pro rekreaci a poznávání,
je rozvíjena síť dopravní infrastruktury a podpořena mimoprodukční funkce lesů.


Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje při zachování požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v těchto územích takové
formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí
zachování jeho hodnot. Koordinovat řešení této problematiky se sousedními kraji.

Pro území jsou navrženy formy rozvoje odpovídající požadavkům na posílení slabých stránek
území a podporu silných stránek.


Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů Severočeského a hl.
m. Prahy s cílem optimalizovat dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje.

Dopravní koncepce je dostatečně provázána tak, aby vazby s územím sousedních krajů byly podporovány.
ÚP Všetaty vymezuje plochy podporující kvalitní dopravní infrastrukturu, sportovní a rekreační vyžití obyvatel a hospodářský i sociální rozvoj území, a tedy uvedené požadavky
v relevantních bodech naplňuje.

Územní energetická koncepce Středočeského kraje (akční plán projektů z roku 2017)
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 Využívání energií z obnovitelných zdrojů, zejména spalování biomasy, bioplynu, sluneční
energie.
 Snížit energetickou náročnost např. pomocí:

Snižování tepelných ztrát budov.

Využívání kogenerace a rekuperace.

Využívání geotermální energie (tepelná čerpadla).

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

Využívání termosolárních systémů s akumulací tepla.

Energetické využívání bioplynu a biomasy
 Snížit závislost kraje na dovozu energií.
Akční plán projektů z roku 2017 počítá zejména s instalací fotovoltaických panelů, s využitím biomasy a případně s likvidací odpadů v ekologicky příznivých reaktorech PGV.
Koncepce umožňuje umístění fotovoltaických panelů na střechách i umístění jiných ekologicky
příznivých způsobů vytápění, jiná opatření aktivně nenavrhuje.
Koncepce není s uvedeným programem v rozporu.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - ORP Neratovice dle posledních změn
Cílem Plánu je zajištění optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidaci
odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých typech obcí kraje.
Koncepce zásobování vodou a odkanalizování se při realizaci ÚP Všetaty nezmění a není se
zněním části PRVaK Středočeského kraje týkající se městyse Všetaty v rozporu.
ZÚR Středočeského kraje ve znění Změny č. 1 a 2
Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále ZÚR
SK), byla podle § 41 zákona č. 183/2006 Sb. vydána usnesením zastupitelstva Středočeského
kraje č. 4-20/2011/ZK dne 19. 12. 2011 a nabyla účinnosti dne 22. 2. 2011.
O pořízení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen 1. Akt ZÚR SK)
rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 77-9/2013/ZK ze dne 9.12.2013.
O pořízení 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen 2. Akt ZÚR SK)
rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 054-12/2014/ZK ze dne 23.6.2014 a
27.6.2014.
Zásady územního rozvoje jsou především plánem koordinačním, který vytváří předpoklady rozvoje
regionálních a nadregionálních systémů dopravní i jiné technické infrastruktury při minimalizaci
kolizí s přírodními a kulturními hodnotami území a při minimalizaci možných negativních vlivů na
obyvatelstvo.
Hlavními problémy, jimiž se zabývají ZÚR Středočeského kraje, jsou:
 stanovení rozvojových os a specifických oblastí se stanovením úkolů územního plánování pro tyto prvky,
 vytváření podmínek pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje,
 zlepšit životní prostředí v sídlech zvýšením podílu zeleně,
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zajistit vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a
urbanistické celistvosti sídel,
zajištění dopravní obslužnosti území včetně silničního propojení a zlepšení železničního spojení mezi centry kraje,
stanovení veřejně prospěšných staveb,
zajištění průchodnosti ÚSES a ochrany zvláště chráněných území,
zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a
omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel;
upřesnění a zapracování cílových charakteristik krajiny do ÚPD obcí,
rozvoj odvětví s vysokou mírou přidané hodnoty.

V ZÚR SK jsou jako relevantní priority územního plánování vymezeny následující požadavky
územního plánování ve Středočeském kraji:
Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí
image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit
fragmentaci krajiny a srůstání sídel;
d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;
e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.
Uvedené požadavky jsou do návrhu ÚP zapracovány.
Dalším požadavkem ZÚR SK je vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na:
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel,
příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení
dostatečné prostupnosti krajiny;
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a
preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území;
c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - vytvářet podmínky k vyššímu využívání existujícího potenciálu, zejména v oblastech:
i. poznávací a kongresové turistiky,
ii. cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském
území hl. m. Prahy a dalších rozvojových oblastech,
iii. krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové
oblasti Praha.
d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu,
strategických služeb (znalostní ekonomika);
e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození;
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na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;
g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro
hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v
ostatním území kraje.
f)

Uvedené požadavky jsou v obecné rovině do návrhu ÚP zapracovány.
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
- ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na
kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny,
- respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES: regionální biokoridory RK 1124 Záboří – Cecemín, RK 1129 Košátecký potok, RK 1125 Cecemín – Kalek, RK 1127 Jelenický potok (Na mokrých lukách), regionální biocentrum RC
1869 Záboří,
- zpřesnit vymezení regionálních biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost,
- v územních plánech obcí navrhovat nahrazení cyklotras nezávisle vedenými cyklostezkami,
a to zejména v případech dálkových „cyklotras“, v území rozvojových oblastí (vč. jejich okolí) a v turisticky atraktivních územích.
Všechny uvedené požadavky jsou do návrhu ÚP zapracovány.
ZÚR definuje ve správním území obce Všetaty jako přírodní hodnoty území kraje:
- Evropsky významnou lokalitu Všetatská černava (CZ0210034)
- Maloplošné zvláště chráněné území přírody – Přírodní rezervace Všetatská černava
- nevyužívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou součástí pozemku;
- registrované a evidované prognózní zdroje vyhrazených a nevyhrazených nerostů.
- významné krajinné prvky mimo území CHKO;
- skladebné části ÚSES.
Uvedené limity ochrany přírody jsou v ÚP respektovány.
ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného
rozvoje těchto území:
a) respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot;
b) chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními hodnotami
(ochrana biodiverzity a pozitivních charakteristik krajinného rázu, ekostabilizační a
retenční funkce, trvale udržitelné využívání vodních zdrojů, ochrana nerostného bohatství, apod.);
Uvedené požadavky ochrany přírody jsou v ÚP respektovány.
ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v
souvislosti s ochranou a rozvojem kulturních hodnot:
a) při realizaci rozvojových záměrů v širším okolí památkově chráněných území a objektů respektovat kulturně historické hodnoty (tj. především hodnoty urbanistické a architektonické)
a zvažovat možné střety s pozitivními znaky charakteristik krajinného rázu;
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b) stanovit podmínky pro využití kulturních hodnot pro cestovní ruch, s tím, že budou prosazovány trvale udržitelné formy cestovního ruchu a doprovodných služeb.
c) z hlediska širších vztahů v území budou respektovány vazby řešených lokalit na okolní
území obce a řešení bude podle potřeby koordinováno s územními plány sousedních obcí.
Uvedené požadavky ochrany kulturních, urbanistických a historických hodnot jsou v ÚP
respektovány.
ZÚR stanovují následující cílové charakteristiky krajiny:
Území obce je součástí krajinného typu N 06 – krajina relativně vyvážená dle rozčlenění řešeného
území Středočeského kraje na krajinné celky:
krajinu relativně vyváženou v územích odpovídajícím těmto charakteristikám:
a) relativně pestrá skladba zastoupených druhů pozemků;
b) nepřevažují ani ekologicky labilní ani ekologicky stabilní plochy.
ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
a) dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a stabilních ploch;
b) změny využití území nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení vyváženého stavu.
ZÚR vymezují v území obce Všetaty veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
a) ZÚR vymezují jako veřejně prospěšnou stavbu D 157 přeložku silnice II/331
a) ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy a koridory biocenter a biokoridorů ÚSES: RK 1124 Záboří - Cecemín, RK 1129 Košátecký potok, RK 1125 Cecemín – Kalek, RK 1127 Jelenický potok (Na mokrých lukách), regionální biocentrum RC 1869 Záboří
ÚP Všetaty skladebné části regionálního systému ÚSES a koridor pro přeložku silnice II/331 respektuje a vymezuje je jako veřejně prospěšná opatření v rozsahu řešeného území.
Požadavky ZÚR na koordinaci ploch a koridorů VPS a VPO:
ZÚR stanovují následující požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při
zpřesňování územního vymezení ploch a koridorů pro umístění staveb:
a) koordinaci ploch a koridorů VPO RK 1124, RK 1125, RK 1127, RK 1129 a RC 1869, vymezených ZÚR
b) koordinaci koridoru VPS D 157 – obchvat silnice II/331, vymezený ZÚR.
Uvedené plochy a koridory jsou do návrhu ÚP zapracovány, včetně jejich návaznosti na území
okolních obcí.
V obecné rovině Koncepce tento požadavek splňuje.


Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v Politice územního rozvoje ČR a pro realizaci významných krajských záměrů, které
vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje Středočeského
kraje.

V řešeném území jsou situovány nadmístně významné záměry silnice II. třídy a jsou zde trasovány
regionální prvky ÚSES. Všechny záměry nadmístního významu jsou v ÚP Všetaty respektovány a
podle potřeby upřesněny.
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Rozvojové oblasti a osy republikového významu
Správní území městyse Všetaty je součástí rozvojové oblasti OB1 Praha, vymezené PÚR ČR a
zpřesněné ZÚR SK.
Ve vymezené rozvojové oblasti se pro území města stanovují následující zásady pro usměrňování
územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:
h) rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy, zejména kolejové a s
vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou;
Dopravní síť je v návrhu ÚP podrobně řešena včetně kvalitní hromadné dopravy.
i) pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel a využití
dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí;
V koncepci jsou navrženy plochy brownfields pro sanaci a další využití.
k) vytvářet podmínky pro rekreaci a to včetně potřeb obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy;
V návrhu ÚP jsou navrženy plochy umožňující rozvoj rekreace a sportu.
l) chránit prostupnost krajiny, zejména zelené klíny, umožňující propojení s územím hl. m. Prahy a
zelené prstence okolo měst;
V rámci možností (při respektování koridorů pro významné silnice vymezené v ZÚR SK)
m)
koordinovat územní rozvoj s hl. m. Prahou, která je samostatným krajem a součástí rozvojové oblasti;
Koncepce rozvoj hlavního města Prahy respektuje.
n) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území;
Koncepce respektuje prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v řešeném území.
o) chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem
zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability před nekoordinovanou výstavbou.
Plochy a zejména koridory navrhované koncepcí vyžadují zásahy do volné krajiny, vymezení nových zastavitelných ploch je voleno tak, aby nevedlo k poškození krajinného rázu či snížení estetické hodnoty krajiny.
Ve vymezené rozvojové oblasti se pro území města stanovují následující úkoly pro územní plánování:
a) zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR;
V koncepci je zajištěno zpřesnění koridorů významné dopravní infrastruktury.
b) vymezit přeložky (zejména obchvaty) silnic nesledovaných v ZÚR pro potřeby zlepšení vazeb
osídlení na nadřazenou silniční síť;
Koncepce vymezuje silniční síť v dostatečném rozsahu.
c) optimalizovat rozmístění železničních zastávek na regionálních tratích;
Pro koncepci není relevantní. Umístění zastávek je umožněno v dostatečném rozsahu.
d) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení
(jmenovitě veřejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny;
V relevantním rozsahu navrhovaných ploch je splnění požadavku součástí návrhu ÚP.
e) respektovat požadavky na ochranu historických, architektonických a kulturních památek.
Územní plán Všetaty - vyhodnocení vlivů na životní prostředí (část A VVUR)

16

V koncepci je splněno.
g) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES.
Ochrana vymezení skladebných částí ÚSES regionální úrovně je v návrhu ÚP zajištěna.
Přírodní hodnoty území kraje
ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného
rozvoje těchto území:
a) respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot;
Výše uvedené přírodní hodnoty jsou v ÚP respektovány a nejsou ve střetu s navrhovanými plochami.
b) chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními hodnotami (ochrana
biodiverzity a pozitivních charakteristik krajinného rázu, ekostabilizační a retenční funkce, trvale
udržitelné využívání vodních zdrojů, ochrana nerostného bohatství, apod.);
Z důvodu situování navrhovaných ploch nedochází k negativnímu ovlivnění krajinných funkcí.
c) v CHKO pro rozvoj sídel využít přednostně přestavbu nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných ploch v zastavěném území sídel, nová zastavitelná území vymezovat výjimečně a v
souladu s požadavky na ochranu přírody a krajiny;
Pro ÚP Všetaty není relevantní.
d) při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných územích zabezpečit ochranu krajinného rázu;
Požadavek na ochranu přírodních hodnot je v ÚP respektován.
e) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou krajinného rázu. Při
umisťování ostatních staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit
pozitivní charakteristiky krajinného rázu, tento vliv hodnotit studií krajinného rázu a negativní
dopady eliminovat;
Výškové stavby nejsou v ÚP navrhovány.
f) vedení nových dopravních staveb ve volné krajině navrhovat přednostně mimo zvláště chráněná území, lokality soustavy NATURA 2000, mokřadní ekosystémy a v případě střetu posoudit
vliv navrhovaných staveb a přijmout náležitá kompenzační a eliminační opatření;
Požadavek je v ÚP respektován.
g) ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj šetrných forem
turismu, zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů mimo zastavěná území a navrhnout rekreační využití vesnických sídel. Podporovat ekologicky únosné využití vodních toků k rekreační
a sportovní plavbě a zabezpečit související zázemí (veřejná tábořiště, parkoviště apod.) s ohledem na ochranu přírody, podporovat rozvoj eko- a agroturistiky;
Požadavek je v ÚP respektován.
h) podporovat rozvoj léčebných lázní, respektovat požadavky na zajištění ochrany přírodních léčivých zdrojů a dbát na kvalitu obytného a přírodního prostředí;
Pro ÚP není relevantní.
i) vytvářet podmínky pro šetrné využívání ložisek nerostů. Při vymezování ÚSES hledat plochy
mimo ložiska nerostů, vnik překryvu ložiska skladebnou částí ÚSES umožnit jen v nezbytných
případech a při zohlednění stanovených dobývacích prostorů. Při povolování hornické činnosti
vycházet z toho, že vymezení biocenter a biokoridorů přes ložiska nerostů není překážkou jejich
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využívání. V takových případech je nezbytné podporovat funkci ÚSES jak při samotné těžbě,
tak při jejím ukončování a zejména rekultivaci těžbou dotčeného území, kdy dojde za předem
stanovených podmínek k vytvoření funkčního prvku ÚSES.
Požadavek je v ÚP respektován.
j) při vytváření lokální úrovně ÚSES respektovat ochranu a šetrné využití přírodních zdrojů;
Požadavek je v ÚP respektován.
k) při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat vlivy na území
přírodních hodnot. Optimální řešení ověřovat v rámci zpracování podrobné dokumentace a posuzované z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA);
Požadavek je v ÚP respektován.
l) řešit střety dopravní a technické infrastruktury s územním systémem ekologické stability;
Požadavek je v ÚP respektován.
m) chránit říční nivy; zabránit je třeba vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky, odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá ramena,
mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky).
Požadavek je v ÚP respektován.
ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v
souvislosti s ochranou a rozvojem kulturních hodnot:
-

Cílové charakteristiky krajiny

Městys Všetaty je zařazen dle ZÚR SK v následujícím krajinném typu:
Krajina relativně vyvážená.
ZÚR stanovují tyto základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozhodování
o nich:
a) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní charakteristiky krajinného
rázu;
b) rozvíjet retenční schopnost krajiny;
c) respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich ochrany;
d) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových území
před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině;
e) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a
intenzifikaci chatových lokalit;
f) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově
vhodnými stavbami;
g) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s požadavky na ochranu krajinného rázu
h) při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní
charakteristiky krajinného rázu vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady
eliminovat.
Stanovené zásady jsou návrhem ÚP respektovány.
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2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ
ÚROVNI
Ekologická problematika legislativy České republiky a Evropské unie se v relevantních požadavcích v potřebném rozsahu promítá do krajských dokumentů a odráží se v cílech, které jsou v těchto
dokumentech uvedeny.
Územní plán je nástrojem pro vymezování ploch a linií daného zaměření, nikoliv nástrojem pro
aplikaci opatření organizačního charakteru. Z tohoto pohledu jsou také vnímány možné aplikace
dále uváděných dokumentů.
a) Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje
Pro danou koncepci jsou požadavky stanovené v rámci POH kraje nerelevantní, resp. jejich naplňování zůstává v porovnání s platnou ÚPD beze změny.
Opatření jsou převážně organizačního charakteru a nemají přímou vazbu na územní plány obcí.
Systém nakládání s odpady zůstává beze změn, jeví se jako vyhovující. Komunální odpady jsou
odváženy mimo řešené území, ve městě je zajištěn dostatečný počet shromažďovacích míst odpadů, jsou zde k dispozici i sběrné dvory.
b) Program snižování emisí a imisí na území Středočeského kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje
c) Program ke zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02
-

-

-

Snižování prvotních i druhotných prachových částic PM10 jejich záchytem u zdroje,
údržbou manipulačních ploch i komunikací, zatravňováním nebo zpevněním sprašovaných ploch.
Vymisťovat aktivity potenciálně uvolňující prach mimo obytné území (odklonění tranzitní dopravy mimo centra obcí, odstraňování bodových závad na komunikacích).
Plynofikace obcí.
Prioritou jsou dopravní řešení, která by vedla k omezení imisních koncentrací jak
PM10, tak benzo(a)pyrenu a arsenu - volit co nejjednodušší a nejkratší dopravní napojení všech rozvojových ploch a zvyšovat podle možnosti plynulost dopravy, zlepšit
možnosti parkování a zatraktivnit hromadnou dopravu včetně ekologizaci pohonných
hmot, což napomůže omezení produkce oxidů dusíku z dopravy, podpořit cyklistiku.
Zajistit maximální omezení produkce emisí těkavých organických látek.

Konkrétní opatření pro splnění požadavků Programu CZ02 jsou uvedena v kapitole III. Opatření ke
snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší v zóně CZ02. Část těchto opatření je organizačního
charakteru, jsou zde ale i opatření realizovatelná v rámci ÚP (např. zajištění odstavných parkovišť,
výsadba liniové zeleně, podpora pěší a cyklistické dopravy, zvyšování podílu zeleně apod.).
Koncepce neobsahuje plochy, jejichž realizace by měla potenciálně vést k významnému zhoršení
ovzduší v řešeném území a okolí, lze ale očekávat lokální příspěvky k imisním koncentracím škodlivin ze související dopravy zejména podél dopravních tras. V rámci ploch bude zajištěn dostatečný
počet parkovacích míst.
Koncepce vytápění v rámci městyse zůstává beze změn (řešené území je plynofikováno).
d) Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006-2016
-

Zajistit existenci zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v oblastech jejich současného rozšíření
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-

-

Zachování cenných lokalit neživé přírody a péče o ně.
Zvýšení výměry lesů důslednou ochranou stávajících a zalesněním vhodných lokalit nelesních půd.
Šetrné využívání zemědělského půdního fondu s ohledem na ochranu půdy, kvalitu vody,
retenční schopnost a biologickou rozmanitost. Omezit ztráty zemědělské a lesní půdy
v důsledku nepřiměřené územní expanze suburbanizovaných území.
Snížení míry erozní ohroženosti a degradace zemědělské půdy, obnova vodního režimu
krajiny, zvýšení retenční schopnosti, zvětšení ploch pro vsakování srážkových vod.
Zlepšení kvality vody ve vodních tocích, rybnících a mokřadech.
Zvýšení ekologické stability krajiny podporou funkčnosti ÚSES.
Zlepšení stavu sídelní zeleně.

Dále je ÚP posuzován ve vztahu k požadavkům obecně závazných předpisů pro ochranu půdy,
vody, ovzduší, přírody a krajiny, zvláště chráněných území a Natury 2000.
S žádným z výše uvedených dokumentů a cílů přijatých na vnitrostátní úrovni není návrh ÚP
v rozporu. V rámci návrhu ÚP jsou rozvojové plochy navrhovány přednostně uvnitř zastavěného
území a v návaznosti na ně.

3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM
ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA
UPLATNĚNA POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE.
3.1. Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území
Městys Všetaty leží v okrese Mělník v kraji Středočeském. Rozkládá se cca 13 kilometrů od
Mělníka (JV) a asi km východně od Neratovic. Obec má dvě části:
- Všetaty
- Přívory.
Celková katastrální výměra 12,86 km2 je rozdělena mezi katastrální území Všetaty (787485) o
celkové výměře cca 6,12 km2 a Přívory (736376) o celkové výměře 6,74 km2.
Nadmořská výška řešeného území činí přibližně 175 m n. m.
Obcí prochází pozemní komunikace silnice II/244 Líbeznice – Kostelec nad Labem – Všetaty –
Byšice. Městys Všetaty je také železniční křižovatkou tratí 070 Praha - Turnov a 072 Lysá nad Labem - Ústí nad Labem. Železniční trať 070 Praha - Turnov je jednokolejná celostátní trať. Železniční trať 072 Lysá nad Labem - Mělník - Litoměřice - Ústí nad Labem západ je dvoukolejná elektrizovaná celostátní trať zařazená do evropského železničního systému.
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Obr. 1: Situační mapa polohy zájmového území městyse Všetaty u Mělníka

Zdroj: textová část www.wikipedieorg., www.mestys-vsetaty.cz, http://www.cuzk.cz
mapová část: https://gis.kr-stredocesky.cz

Geologické a geomorfologické poměry
Celé řešené území z hlediska geomorfologického spadá do:
- soustavy Česká tabule
- podsoustavy Středočeská tabule
- celku Středolabská tabule
- podcelku Mělnická kotlina
- okrsku Všetatská pahorkatina

Zdroj:
textová část: http://mapy.nature.cz/
mapová část: http://geoportal.cuzk.cz
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Geologická stavba je budována sedimenty české křídové výplně (Česká křídová pánev),
svrchní křída, st. turon, souvrství jizerské, marinní geneze. Jedná se o sedimenty zpevněné,
pískovce vápenito jílové, glaukonitické. Na ně nasedají sedimenty kvartérní, fluviální, nezpevněné
– písky a štěrky, resp. organické nezpevněné sedimenty ve formě hnilokaly, rašeliny.

Zdroj: textová část: www.geology.cz
mapová část: www.geology.cz

V okrajových částech se nachází plochy evidované jako prognózní zdroje nevyhrazených
nerostů. Ze surovinového hlediska se jedná především o nezpevněné sedimenty – štěrky, písky a
štěrkopísky.

Zdroj:
textová část: www.geology.cz
mapová část: www.geology.cz
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V řešeném správním území nejsou evidovány svahové nestability ani sesuvy ve všech
kategoriích.
Zdroj: textová část: www.geology.cz

Klimatické a hydrologické poměry
Klima
Z klimatického hlediska se zájmové území nachází v teplé oblasti W2 (dříve T2). Pro tuto oblast je
charakteristické dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky.
Klimatická charakteristika oblasti
Klimatická charakteristika oblasti
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 100 C
Počet mrazivých dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

T2
50 – 60
160 – 170
120 - 130
30 – 40
-2 - -3
18 – 19
8–9
7–9
90 – 100
350 – 400
200 – 300
40 – 50
120 – 140
40 – 50

Širší okolí patří k oblastem s nízkými úhrny atmosférických srážek. Průměrné roční srážkové úhrny
dosahují cca 720 mm.
Odborný odhad větrné růžice pro oblast Neratovic
m/s
S
SV
V
JV
1.7
3,2
2,8
8,9
4,9
5.0
1,9
1
5,6
2,9
11.0
0,1
0,1
0,2
0,2
Celkem
5,2
3,9
14,7
8

J
3,2
2,4
0,1
5,7

JZ
6,2
6,3
1
13,5

Z
10,2
8,5
1,7
20,4

SZ
5,1
4,3
0,3
9,7

calm
18,9
0
0
18,9

Hydrologie
Intravilán městyse je odvodňován Košáteckým - č. hydrogeologického pořadí 11-05-04-053, a
Tišickým potokem - č. hydrologického pořadí 1-05-04-054 (pravostranné přítoky Labe), z nichž
Košátecký potok má stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny zasahující do zástavby v k.ú.
Přívory. Severně od Přívor se do Košáteckého potoka vlévá Jelenický potok. Na území je vybudováno několik nevýznamných vodních nádrží (převážně v jižní části). Do SV části zasahuje ochranné pásmo vodních zdrojů (Všetaty – skupinový vodovod vrty). Zájmové území nezasahuje do žádné Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
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Ochranné pásmo vodního zdroje Všetaty

Zdroj: textová část: https://heis.vuv.cz
mapová část: https://heis.vuv.cz
Záplavové území Košáteckého potoka

mapová část:
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire

Pedologické poměry
Ve sledovaném území se nacházejí převážně půdní typy rendziny pararendziny (19), regozemě
(21) fluvizemě (55), černozemě (05), černice (60). Sklonitost – převážně úplná rovina (0) a mírná
sklonitost (1), střední svažitost (4 a5). Skeletovitost - bezskeletovité až slabě skeletovité.
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Pedologické poměry v území

Zdroj: textová část: https://bpej.vumop.cz
mapová část: http://mapy.vumop.cz/

Biogeografické poměry
Podle Culka et al, 2013 oblast patří do biogeografické podprovincie – hercynská (1),
k bioregionu 1.7 Polabský, Zastoupení biochor (Cule ket al., 2005):
2BD – Erodované plošiny v opukách v suché oblasti 2 v.s.
2RV – Plošiny s pahorky na vátých píscích 2 v.s.
2DA – Podmáčené sníženiny se slatinami 2 v.s.
2RU – Plošiny v kyselých štěrkopíscích 2 v.s.
Zákres biochor

Zdroj: textová část: http://mapy.nature.cz/
mapová část: http://mapy.nature.cz/
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Mozaikovité rozložení biotopů zejména:
Sekundární trávníky a vřesoviště
T34D
Porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného Juniperus
communis
T41
Suché bylinné lemy
Křoviny
K3
Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
Lesy
L1
Mokřadní olšiny
L24
Měkké luhy nížinných řek
Mokřady a pobřežní vegetace
M7
Bylinné lemy nížinných řek
Vodní toky a nádrže
V4
Makrofytní vegetace vodních toků
Výřez mapy biotopů

Zdroj: textová část: https://www.biolib.cz
mapová část: https://geoportal.gov.cz
Řešené území se nachází ve
(http://www.biolib.cz/cz/toolKFME/).

čtverci

zoologického

síťového

mapování

č.

5753

Biota
Vegetační stupně (Skalický) v území: vyskytuje se zde jen stupeň planární (až kolinní).
Potenciální přirozenou vegetací říčních niv jsou lužní porosty podsvazu Ulmenion (FicarioUlmetumcampestris), které se na nejvlhčích místech střídaly s ostrůvky vrbin svazu Salicion albae.
Na slatinách, nepřeplavovaných každoročními záplavami, jsou potenciální vegetací olšiny svazu
Alnion glutinosae. Na vyšších terasách jsou potenciální vegetací acidofilní doubravy (Genisto
germanicae-Quercion), zřejmě i s autochtonní borovicí, které na extrémnějších stanovištích
přecházely do borů svazu Dicrano-Pinion a na těžších, podmáčených půdách i ve vegetaci
asociace Tilio-Betuletum. Vzácně byly přítomny dubohabrové háje (Melampyro nemorosiÚzemní plán Všetaty - vyhodnocení vlivů na životní prostředí (část A VVUR)
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Carpinetum), teplomilné doubravy (Potentillo albae-Quercetum) jen výjimečně na opukových
vyvýšeninách. Primární bezlesí bylo ostrůvkovité a mělo podobu jednak slatinné vegetace
extrémních asociací svazů Caricion davallianae (např. Schoenetum nigricantis) a Magnocaricion
elace (Cladietum marisci), a dále katény vodní a mokřadní vegetace, kterou tvořily různé asociace
svazů Phragmition communis, Phalaridion arundinaceae, Caricion gracilis, Oenanthion aquaticae,
Hydrocharition, Nymphaeion albae a Potamion lucentis.
Přirozená náhradní vegetace vlhkých luk je představována různými typy, které náležejí
svazům Calthion i Molinion, často přecházejí i do ostřicových porostů svazu Caricion gracilis. Na
slatinách jsou typické různéasociace svazu Caricion davallianae (např. Juncetum subnodulosi a
Seslerietum uliginosae). Na suchých stanovištích jsou to zejména suché trávníky svazu PlantaginiFestucion ovinae, které přecházejí na otevřenějších místech do vegetace svazů Corynephorion a
Koelerion glaucae. Pouze na opukových elevacích se vyskytuje vegetace svazu CirsioBrachypodion pinnati.
Flóra je dosti pestrá, převažuje soubor nivních druhů středoevropského typu. Zejména na
slatinách, které mají reliktní charakter, jsou zastoupeny i exklávní prvky a výjimečně i endemity. K
typickým druhům patří sněženka předjarní (Galanthus nivalis), česnek medvědí (Allium ursinum),
hrachor bahenní (Lathyrus palustris), středoevropský endemit kruštík polabský (Epipactis
albensis). Druhy demontánní jsou nečetné, např. knotovka lesní (Melandryum sylvestre). Mezi
kontinentálními druhy (v některých případech sarmatské tendence) jsou kozinec písečný
(Astragalus arenarius), sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides), violka nízká (Viola pumila), jarva
žilnatá (Cnidium dubium), ostřice banátská (Carex buekii), mečík bahenní (Gladiolus palustris),
dříve matizna bahenní (Oristecum palustre), len vytrvalý (Linum perenne). Druhů, evidentně
přesahujících z Panonie, je málo, příkladem je lněnka větvená (Thesium arvense). Na reliktních
stanovištích slatin a písků jsou zastoupeny jednak druhy boreokontinentální, např. třtina tuhá
(Calamagrostis stricta), tomkovice vonná (Hierochloe odorata), lněnka bezlistenná (Thesium
ebracteatum), ostřice Buxbaumova (Carex buxbaumii), hlízovec Loeselův (Liparis loeselii), dříve i
rosnatka anglická (Drosera anglica), jednak druhy alpidské, alpidsko-baltické, respektive baltické, k
nimž náleží třtina pestrá (Calamagrostis varia), šášina načernalá (Schoenus nigricans), š. rezavá
(S. ferrugineus), kohátka kalíškatá (Tofieldia calyculata), pěchava slatinná (Sesleria uliginosa) a
tučnice obecná (Pinguicula vulgaris). Od ní je odvozen neoendemit tučnice česká (Pinguicula
bohemica).
Krajina bioregionu je vodohospodářskými úpravami a hospodářskou činností silně
pozměněná, s náhradními společenstvy kulturní stepi a mozaikou druhotných lesních stanovišť
menšího rozsahu. Odpovídající fauna hercynského původu je silně ochuzená, se západními vlivy
(ježek západní, ropucha krátkonohá), s ojedinělými
zástupci xerotermní fauny (ještěrka zelená). Významným fenoménem je niva Labe, s torzy
svérázné fauny na polabských píscích (vřetenuška pozdní, keřnatka vrásčitá), se zbytky lužních
lesů (moudivláček lužní, cvrčilka říční), mokřadů a luk s periodickými tůněmi (korýši, měkkýši
jantarka obecná, keřovka plavá aj., ptáci vodouš rudonohý, cvrčilka slavíková aj.) Labe a jeho větší
přítoky náleži do cejnového pásma, v Labi je však biota decimována znečištěním.
Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus). Ptáci: chřástal malý
(Porzana parva), vodouš rudonohý (Tringa totanus), mandelík hajní (Coracias garrulus), břehule
říční (Riparia riparia), crvčilka říční (Locustella fluviatilis), c. slavíková (L. luscinioides), sýkořice
vousatá (Panurus biarmicus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), havran polní (Corvus
frugilegus). Obojživelníci: ropucha krátkonohá (Bufo calamita), skokan štíhlý (Rana dalmatina),
mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Plazi: ještěrka zelená (Lacerta viridis). Měkkýši: keřnatka
vrásčitá (Euomphalia strigella), hlemýžď zahradní (Helix pomatia), jantarka obecná (Succinea
putris), keřovka plavá (Bradybaena fruticum), závornatka kyjovitá (Clausilia pumila), pláštěnka
sliznatá (Myxas glutinosa). Hmyz: vřetenuška pozdní (Zygaena laeta). Korýši: žábronožky
Siphonophanes grubii, Branchipus schaefferi, listonozi Lepidurus, Apus, škeblovky Ostracoda.
Zdroj: citace Charakteristika biogeografických podprovincií a bioregion v České republice,
http://user.mendelu.cz
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Fytogeografická klasifikace a potenciální přirozená vegetace
Z fytogeografického hlediska území náleží do oblasti termofytika a fytogeografického okresu
11a České Termofytikum.
Potenciální přirozená vegetace na většině území je rozložena mozaikovitě a tvoří ji:
1 Střemchová jasanina (Pruno – Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion
glutinosea).
Střemchovou jasaninu tvoří třípatrové až čtyřpatrové, druhově bohaté fytocenózy
s dominantním jasanem (Fraxinus excelsior), řidčeji s převažující olší (Alnus glutinosa, ve vlhčích
typech) nebo lípou srdčitou (Tilia cordata, v sušších typech) a s častou příměsí střemchy (Padus
avium) nebo dubu letního (Quercus robur).
Také keřové patro je velmi pestré a místy velmi husté. Nejhojnější se v něm vyskytuje
Euonymus europia, Fraxinus excelsior a Padum avium. Dobře zapojené je též bylinné patro
s převahou hygrofyt a mezohygrofyt (Aegopodium podagratia, Cirsium oleraceum, Crepis
paludosa, Deshampsia cespitosy, Glechoma hederacea, Impatiens noli-tangere, Lysymachia
vulgarit, Stachys sylvatica). Časté jsou též mezofyty (Brachypodium sylvaticum, Melica nutans,
Poa nemoralis,Viola riviniana aj.) Nejčastějším druhem mechového patra, pokrývajícího místy až
třetinu ploch, je Plagiomnium undulatum.
30 Nerozlišené bazofilní teplomilné doubravy (Brachyopodio pinnati – Quercetun a další blíže
neidentifikovatelné doubravy)
Jsou tvořeny dominantním dubem zimním (Quercus petraea) nebo dubem letním (Quercus
robur), ve většině existujících porostů však nahrazenými borovicí (Pinus sylvetsris, P. nigra), místy
s příměsí břízy (Betula pendula). Keřové patro chybí nebo je poměrně chudé (Rosa canina agg.,
Betula pendula, Crataegus sp. div., Juniperus communis, Ligustrum vulgare, Pyrus pyraster).
Fyziognomii bylinného patra určují Brychypodium pinnatum s příměsí subxerotermních lesních
druhů. Mechové patro chybí nebo nepřesahuje 10% pokryvnosti.
36 Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidea – Quercetum petraeae, Abieti – Quercetum)
Mapovací jednotka sdružuje acidofilní bíkové a jedlové doubravy blízkého druhového složení a
obdobných stanovištních poměrů.
Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus petraeae) se se vyznačuje slabší
příměsí až absencí méně či více náročných listnáčů – břízy (Betula pendula), habru (Carpinus
betulas), buku (Fagus sylvatica), jeřábu (Sorbus aucuparia), lípy srdčité (Tilia cordata), na sušších
stanovištích i s přirozenou příměsí borovice (Pinus sylvestris). Zmlazené dřeviny stromového patra
jsou nejdůležitější složkou slabě vyvinutého patra keřového, kde se též častěji objevuje Frangula
alnus a Juniper communis. Fyziognomii bylinného patra určují (sub)acidofilní a mezofilní druhy.
Mechové patro bývá druhově pestré.
39 Kostřavová borová doubrava (Festuco ovinae – Quercetum roboris)
Tato jednotka reprezentuje světlé borové doubravy na vátých a terasových píscích teplých
oblastí Čech a Moravy s přirozeným výskytem dubu letního (Quercus robur) a borovice (Pinus
sylvestris). Kromě jmenovaných druhů bývá ve stromovém patře zastoupen dub zimní (Qurcus
petraeae) a jednotlivě i bříza (Betula pendula). Keřové patro dosahuje vyšší pokryvnosti zejména
ve světlých borových porostech se slabou příměsí dalších stromů. V bylinném patře převažují
(sub)acydofyty, často xerofilní a subtermofilní.
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Výřez mapy potenciální přirozené vegetace

Zdroj:
textová část Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, textová část, Z. Neuhauslová a
kol. Academia 2001
mapová část: http://mapy.nature.cz/

Radonový index geologického podloží
Zvýšené koncentrace radonu v podloží mohou následně ovlivnit i koncentrace radonu ve
stavebních materiálech přírodního původu a ve vodě, dodávané do objektů z podzemních zdrojů.
Radon z podloží proto nejvíce ovlivňuje výslednou koncentraci radonu v objektech.
Hlavním cílem mapování radonového rizika z geologického podloží je vymezení území, v nichž
lze předpokládat vyšší frekvenci výskytu objektů s ekvivalentní objemovou aktivitou radonu
převyšující směrnou hodnotu 200 Bq.m-3. Posouzení efektivity vyhledávání lze provést srovnáním
předpokládané kategorie radonového rizika z podloží a odpovídajícího počtu objektů nad 200
Bq.m-3.
Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno
očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce.
V posuzovaném území je převažující radonový index nízký – 1, typ horniny: nezpevněné
sedimenty Q nebo zpevněné sedimenty Kr.
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Výřez radonové mapy

Zdroj: textová část: www.geology.cz
mapová část: www.geology.cz

Archeologická naleziště, historické památky
V řešeném území jsou evidovány nemovité kulturní památky památkového fondu ČR (dle
MonumNet na stránkách Národního památkového ústavu):
- kaplička (číslo rejstříku 101120) - památkou od 28.7.2004
- kostel sv. Petra a Pavla (číslo rejstříku 45013/2-3837) – památkou od 3.5.1958
Památky jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a podléhají
legislativní ochraně dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Na
území městyse se dále nacházejí památky místního významu.
Podle mapového serveru AMČR Archeologická mapa české republiky se v posuzované lokalitě
nenachází žádné jednotky PIAN (Prostorová identifikace archeologických nalezišť).
Staré ekologické zátěže
Dle mapového portálu Středočeského kraje a celostátního portálu SEKM není v posuzované
oblasti evidovaná stará ekologická zátěž.
Dle ÚAP ORP Neratovice (aktualizace 2016) se v řešeném území nachází evidovaná stará
zátěž/kontaminovaná plocha - skládka Všetaty-Vinice.
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Výřez mapy starých ekologických zátěží

Zdroj: textová a mapová část: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/OZP_SEZ

Velkoplošná zvláště chráněná území
V bezprostřední blízkosti posuzovaného území se nenachází velkoplošně zvláště chráněné
území. SSZ od řešeného území se rozprostírá Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův
kraj.
Maloplošná zvláště chráněná území
Ve správním území městyse Všetaty, resp. v jeho hraničních částech se nachází maloplošné
zvláště chráněné území (MZCHÚ):
 PR Všetatská černava (současně EVL) - Vápenitá slatiniště s mařicí pilovitou a druhy
svazu Caricion davallianae, s řadou na ně vázaných zvláště chráněných a vzácných
druhů rostlin a živočichů
 PP Prutník - Ochrana vstavačovitých rostlin, zejména vstavače vojenského a bradáčku
vejčitého.
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Zákres maloplošných zvláště chráněných území

Zdroj: textová část: https://www.biolib.cz/cz/locality; https://gis.kr-stredocesky.cz/
mapová část: https://gis.kr-stredocesky.cz/

Území soustavy Natura 2000
K jižní části sledovaného území v blízkosti sídelního útvaru Tišice přisedá EVL Všetatská
černava (2621).
Zákres EVL Všetatská černava

Zdroj: http://mapy.nature.cz/

Památné stromy
Ve správním území městyse Všetaty se nenachází památné stromy ani památné stromy –
stromořadí
Zdroj: http://mapy.nature.cz/
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Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je obecně tvořen soustavou biocenter vzájemně
propojených biokoridory. Principiálně je rozlišován územní systém ekologické stability ve třech
úrovních – nadregionální, regionální a místní ÚSES.
V řešeném území se vyskytují prvky nadregionální, regionální i místní úrovně ÚSES.
Nadregionální ÚSES:
Do zájmového území zasahuje - část nadregionálního biokoridoru NRBK ID 1
Regionální ÚSES:
Ve sledovaném území nebo v jeho těsném okolí se nachází řada regionálních biocenter:
- RBC Cecemín (JV) – 1870 je vymezeno dle přírodních podmínek na tzv. “bílých stráních“
- RBC Libice (mimo sledované území) – 1479
- RBC Záboří (Turbovický hřbet) – je vymezen na jižním svahu mezi obcemi Záboří a Přívory.
Zahrnuje přírodě blízká společenstva typu tzv. „bílých strání“
Jednotlivé stavební prvky RBC jsou vzájemně propojeny regionálními biokoridory:
- RK 1129
- RK 1124

Zdroj:
textová část: https://gis.kr-stredocesky.cz/, http://mapy.nature.cz/, Studie územních systému
ekologické stability – regionální a nadregionální úroveň ÚSES na území Středočeského kraje, U 24
s.r.o., 2009
mapová část: https://gis.kr-stredocesky.cz
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Významné krajinné prvky
Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, resp. jiné části krajiny
zaregistrované podle § 6 výše citovaného zákona.
Na území městyse Všetaty nebo v jeho těsném okolí se nachází VKP:
 VKP 208 Na Kuchyňce, typ – alej a sady
 VKP 92 U Všetatské silnice – vody, mokřady, břehy
 VKP145 Louky pod vodárnou – travnaté plochy
Zákres VKP

Zdroj: textová část: https://gis.kr-stredocesky.cz
mapová část: https://gis.kr-stredocesky.cz

Přírodní parky
Nejsou ve sledované lokalitě zaznamenány.
Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz

Migrační prostupnost krajiny
Posuzovaným územím neprochází významný migrační koridor a ani území nepatří mezi
migračně významné území.
Zdroj: http://mapy.nature.cz
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4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT
UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ
OVLIVNĚNY.
4.1 Zemědělská půda (vliv realizace ÚP bude negativní vlivem nových záborů půdy)
Půdní podmínky v oblasti nejsou příliš pestré. V řešeném území jsou v návaznosti na zástavbu
zastoupeny půdy zejména I. třídy ochrany, méně III. třídy ochrany, ojediněle IV. třídy ochrany.
Jedná se o půdy, které se vyvinuly na štěrkopískové terase Labe překryté vátými písky. Vlastním
půdotvorným substrátem je převážně navátá spraš. Ze spraše se vyvinuly dva základní půdní horizonty: Am – svrchní molikový humózní horizont a C – spraš. Pod spraší se nachází horizont D –
štěrkopísková terasa. Zemina štěrkopískové terasy se na tvorbě samotné výše ležící půdy materiálově nepodílela, díky vysoké hladině podzemní vody a vysoké průlinové propustnosti však zásadním způsobem ovlivňuje vodní režim půdy. Propustný štěrkopísek je schopen rychle odnášet nadbytečnou srážkovou vodu z půdního profilu. Díky nízko zaklesnuté hladině podzemní vody je tato
voda dostupná díky kapilárnímu vzlínání kořenům plodin. V případě zvýšení hladiny podzemních
vod v důsledku déle trvajících a vydatných srážek ale může dojit k přechodnému převlhčení půdního profilu.
V systému bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) jsou půdy charakterizovány na základě zvlášť významných charakteristik klimatu, půdy a konfigurace terénu. Konkrétní vlastností
BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem, označujícím klimatické pásmo, hlavní půdní
jednotku, svažitost, expozici, hloubku a skeletovitost půdy.
V řešeném území se vyskytují půdy klimatického regionu 1 a klimatického regionu 2:

Další dvojčíslí u BPEJ označuje hlavní půdní jednotku (HPJ), která je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením.
Charakteristika dotčených HPJ vyskytujících se v řešeném území:
06 Černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých substrátech (jílech, slínech,
karpatském flyši a terciérních sedimentech), těžké až velmi těžké s vylehčeným orničním horizontem, ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového převlhčení v profilu
19 Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo vápnitých
svahových hlínách, středně těžké až těžké, slabě až středně skeletovité, s dobrým vláhovým režimem až krátkodobě převlhčené
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21 Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech
60 Černice modální i černice modální karbonátové a černice arenické na nivních uloženinách,
spraši i sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky až mírně vlhčí
62 Černice glejové, černice glejové karbonátové na nivních uloženinách, spraši i sprašových hlínách, středně těžké i lehčí, bez skeletu, dočasně zamokřené spodní vodou kolísající v hloubce 0,5
-1m
65 Gleje akvické, histické, modální zrašelinělé, organozemě glejové na nivních uloženinách, svahovinách, horninách limnického terciéru i flyše, lehké až velmi těžké s vyšším obsahem organických látek, vlhčí než HPJ 64
Druhy pozemků v řešeném území

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
Zdroj tabulky: ČSÚ

31. 12.
2016
1 286,84
1 087,77
1 046,72
32,27
3,49
5,30
199,07
15,84
10,88
42,66
129,69

31. 12.
2017
1 286,76
1 087,99
1 047,00
32,18
3,50
5,31
198,77
15,84
10,78
42,69
129,47
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PUPFL (realizace ÚP nebude mít významný vliv)
Lesnatost území je zcela zanedbatelná, činí cca 1,2 % z celkové rozlohy.
Kvalita ovzduší (realizace ÚP bude mít mírný negativní vliv)
V současné době se kvalita ovzduší v území pohybuje v následujících hodnotách (dle ČHMÚ,
průměrné údaje za 2012-2016):
PM10 µg/m3, roční průměr

NOx, µg/m3, roční průměr
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PM10 µg/m3, 36. nejvyšší denní hodnota

Benzo(a)pyren, ng/m3, roční průměr

Z údajů ČHMÚ vyplývá, že v řešeném území jsou překračovány imisní limity pro benzo(a)pyren, u
ostatních škodlivin jsou imisní limity splněny.
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Hluková zátěž (realizace ÚP bude mít mírný negativní vliv)
Hluk je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících kvalitu především městského prostředí a je považován za jeden z nejzávažnějších faktorů negativně působících na zdravotní stav obyvatel. Důsledkem hlukové zátěže je zvyšování celkové nemocnosti, vznik neuróz, poruch spánku, poškozování
sluchu i chorobných změn krevního tlaku.
Ve středních Čechách, v souladu s obecným trendem, stoupá role silniční dopravy jako hlavního
zdroje hluku. Zvýšením její intenzity lze vysvětlit postupný nárůst denní i noční hlučnosti podél komunikací. Hlavní dopravní cestou je silnice II/244, u níž dle sčítání dopravy v roce 2016 intenzita
dopravy dosahovala souhrnné hodnoty 2277 vozidel/24 hodin, z toho 315 vozidel představovala
těžká nákladní doprava a 1922 vozidel osobní a dodávková doprava.
Tato dopravní zátěž je liniovým zdrojem hluku, byť se v řešeném území s ohledem na nepříliš vysokou dopravní zátěž nejedná o závažný problém. Současně ale středem k.ú. Všetaty procházejí
dvě poměrně významné železniční trati, které hlukovou zátěž území dále zvyšují. Městys Všetaty
ale nebyl zahrnut ve strategickém hlukovém mapování r. 2012.

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.
Realizace ÚP nebude mít negativní vliv na EVL Všetatská černava (významný vliv byl stanoviskem
KÚ SK vyloučen).
Voda
Odběry vod (vliv realizace ÚP bude mírně negativní)
Způsob zásobování vodou zůstane beze změn, zdroje vody pro zásobování veřejného vodovodu
(skupinový vodovod Kladno-Slaný-Kralupy-Mělník, na který je napojeno cca 95% obyvatel) i pro
nové rozvojové plochy jsou dostatečné na celé výhledové období ÚP. Předpokládané navýšení
spotřeby pitné vody bude navíc sníženo technickým zlepšením vodovodní sítě, které omezí stávající úniky vody.
Odkanalizování obce (vliv realizace ÚP bude mírně negativní)
Požadavky na odkanalizování městyse byly stanoveny tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění
vodotečí v území.
Koncepce odkanalizování městyse zůstane bez podstatných změn. Obec Všetaty má vybudovaný
systém kanalizace pro veřejnou potřebu, který odvádí splaškové vody od trvale i přechodně žijících
obyvatel tlakovou splaškovou kanalizací na biologicko-mechanickou ČOV v Přívorech. Podle dostupných údajů je ČOV navržena s kapacitou pro 3050 EO, se specifickou produkcí odpadních vod
150 l/obyv/den, specifickou produkcí znečištění 60 g BSK5/EO/den, denním objemem 344 m3/den
a látkovým zatížením 138 kg BSK5/den. Recipientem přečištěných odpadních vod je Košátecký
potok. Z návrhu ÚP vyplývá, že z krátkodobého hlediska existuje dostatečná rezerva a kapacita
ČOV bude dostačující. Jak přitom vyplývá z výpočtů a prověření stavu ČOV, při dosavadním klesajícím trendu produkce odpadních vod by kapacita ČOV měla být dostačující i z dlouhodobého hlediska, což je ovšem nutno průběžně monitorovat a technologickou způsobilost ČOV udržovat minimálně na stávající úrovni, případně zvážit její intenzifikaci.
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Odvádění dešťových vod je částečně zajišťováno stávající dešťovou kanalizací do Košáteckého a
Tišického potoka. V některých částech obce jsou dešťové vody odváděny systémem příkopů, struh
a propustků a zasakovány do terénu.
Dopravní, hlukové a imisní zatížení, veřejné zdraví (vliv realizace ÚP bude mírně negativní)
již bylo řečeno v předchozí kapitole, správní území městyse spadá mezi území, v nichž jsou překračovány imisní limity pro přízemní ozón a benzo(a)pyren, a to přes značné zlepšení kvality
ovzduší v uplynulých letech.
Hluková zátěž území pochází ze silniční a železniční dopravy a má obtěžující charakter (hlukové
limity mohou být v blízkosti silnice II/244 lokálně překročeny, pravděpodobně ale nikoliv v nočních
hodinách).
Koeficient ekologické stability (KES) (vliv realizace ÚP bude pozitivní díky návrhu zalesnění 16 ha
ploch)
Správní území městyse Všetaty má dle ÚAP ORP Neratovice 2016 KES 0,06 (velmi nízký). To je
dáno vysokým podílem zornění zemědělské půdy a velmi nízkou lesnatostí území, což kromě nízkého KES také značně zvyšuje riziko větrné eroze.
Realizace Koncepce by znamenala nevýznamné snížení KES s ohledem na převedení pozemků
orné půdy na pozemky zastavěné.
EVL a PO, zvláště chráněná území (vliv realizace ÚP bude nulový)
V dosahu možných vlivů realizace zastavitelných ploch ÚP se nenacházejí evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti, které by mohly být uplatněním územně plánovací koncepce jakkoliv
ovlivněny (EVL Všetatská černava zasahuje do řešeného území jen okrajové mimo vlivy zastavitelných ploch).

Zákres EVL Všetatská černava
Biologická hodnota a biodiverzita území (vliv realizace ÚP bude nulový)
Do řešeného území nezasahují žádná ochranářsky nebo biologicky cenná území ani významné
migrační koridory, území nemá vysokou biodiverzitu.
Ložiska nerostných surovin (vliv realizace ÚP bude nulový)
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V řešeném území v současné době nejsou těžena žádná ložiska nerostných surovin, ale do řešeného území zasahují dosud netěžená ložiska štěrkopísků (prognózní zdroje) Přívory 1, Přívory 2,
Všetaty-Nedomice a Čečelice.

zdroj: ČGS

ÚSES (vliv realizace ÚP bude mírně pozitivní)
Koncepce nemá žádný vliv na funkčnost lokálního nebo vyššího ÚSES, ten prochází mimo navrhované zastavitelné plochy. Koncepce ÚSES zůstává beze změny, regionální ÚSES je přebírán
z nadřazené územně plánovací dokumentace, lokální ÚSES je převzat z aktualizovaného generelu
(Ing. Morávková, 2018) a je podle potřeby upraven a doplněn. ÚSES v řešeném území zpřesňuje,
územně stabilizuje a vymezuje skladebné části ÚSES regionálního a místního významu na území
obce:





regionální biokoridory RK 1124, RK 1125, RK 1127, RK 1129
regionální biocentrum RC 1869
Lokální biokoridory LBK 095, LBK 096 a LBK 086
Lokální biocentra LBC 332, LBS 137, LBC 138, LBC 140, LBC 144, LBC 145, LBC 146,
LBC 167 a LBC 168

Záplavová území (vliv realizace ÚP bude nulový)
Řešeným územím prochází mimo jiné vodoteč Košátecký potok, který protéká zástavbou v k.ú.
Přívory. Jeho vymezené záplavové území včetně aktivní zóny omezuje rozvoj území a limituje navrhování nových rozvojových ploch.

Krajinný ráz (vliv realizace ÚP bude nulový)
Území obce je součástí krajinného typu N 06 – krajina relativně vyvážená. Jedná se o krajinu odpovídající těmto charakteristikám:
a) relativně pestrá skladba zastoupených druhů pozemků;
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b) nepřevažují ani ekologicky labilní ani ekologicky stabilní plochy.
V tomto typu krajiny je vyžadováno splnění podmínek:
a) dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a stabilních ploch;
b) změny využití území nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení vyváženého stavu.
Eroze půdy, záplavová území, nízká lesnatost (vliv ÚP bude pozitivní díky zalesnění ploch a doplnění ÚSES, a návrhu protierozních opatření)
Všechny uvedené problémy mají příčinu v nízké lesnatosti území (pouze kolem 1% rozlohy území)
a nízkému počtu interakčních prvků, které by zvyšovaly sorpční kapacitu území.
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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
(VLIVY NA OBYVATELSTVO, BIOLOGICKOU ROZMANITOST, FAUNU, FLORU, PŮDU,
VODU, OVZDUŠÍ, KLIMA, HMOTNÉ STATKY, KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ DĚDICTVÍ
ARCHITEKTONICKÉHO A ARCHEOLOGICKÉHO A VLIVY NA KRAJINU VČETNĚ
VZTAHŮ MEZI UVEDENÝMI OBLASTMI VYHODNOCENÍ).
Koncepce je řešena invariantně.
6.1 Hodnocení navrhovaných ploch a skupin ploch
Dolní Přívory
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V lokalitě Dolní Přívory jsou navrženy plochy:
Z13 BV, 0,8021 ha – plocha pro venkovské bydlení nevyžaduje zábor půdy. Je navržena jižně od
ulice Mělnické mezi dvěma plochami pro zemědělskou výrobu (severně od Mělnické plocha VZ
stabilizovaná, jižně od plochy Z13 plocha Z14 VZ navrhovaná). Před zahájením výstavby v ploše
Z13 je nutno vyloučit překračování hlukových limitů provozem ve stabilizované ploše VZ a
na ul. Mělnické. Při splnění této podmínky je plocha doporučena k realizaci.
Plocha sama o sobě nemá významné negativní vlivy z hlediska žádné ze sledovaných složek životního prostředí. Její vlivy na krajinný ráz, biodiverzitu, ovzduší, povrchové a podzemní vody, faunu a flóru stejně jako vlivy na veřejné zdraví jsou zanedbatelné a jsou zahrnuty do hodnocení kumulativních vlivů realizace koncepce jako celku.
Z14 VZ, 1,0172 ha - plocha pro zemědělskou výrobu nevyžaduje zábor ZPF. Její situování v návaznosti na ploch venkovského bydlení Z13 vyžaduje pohledové i hlukové oddělení obou ploch,
např. pásem ochranné zeleně, který může být součástí plochy Z14. Stejně tak koexistence obou
ploch vyžaduje prověření potenciálního negativního ovlivnění plochy Z13 hlukem. Potenciální negativní vlivy realizace plochy Z14 spočívají kromě negativního ovlivnění okolí hlukem a emisemi
také v možném mírně negativním vlivu realizace této plochy na krajinný ráz (lze očekávat hmotově
a výškově výrazné stavby). Vzhledem k tomu, že v ploše jsou přípustné stavby pro zpracování
bioodpadu a nejsou zde vyloučeny stavby pro chov hospodářských zvířat, může se jevit koexistence ploch Z13 a Z14 výhledově jako problematická.
Zpracovatelka SEA doporučuje zvážit vhodnost umístění plochy Z14 v sousedství plochy
pro venkovské bydlení. V případě, že plocha bude ponechána jako rozvojová plocha ÚP,
podmiňuje její realizaci umístěním pásu ochranné zeleně min. šířky podél severního a východního okraje plochy, nebo upravit podmínky využití plochy tak, aby negativní vlivy plochy Z14 na okolní plochy venkovského bydlení byly minimalizovány.
Přestavbové plochy P1a BV, 0,3448 ha, P1b BV, 0,1107 ha a P2 BV, 0,2445 ha jsou vhodně
voleny jako doplnění stabilizované zástavby pro venkovské bydlení. Negativní vlivy těchto ploch na
krajinný ráz, biodiverzitu, ovzduší, povrchové a podzemní vody, faunu a flóru stejně jako vlivy na
veřejné zdraví jsou zanedbatelné a jsou zahrnuty do hodnocení kumulativních vlivů realizace koncepce jako celku. Plochy jsou doporučeny k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
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Horní Přívory, severní část

V této části území jsou navrženy:
- přestavbové plochy P3 BV, 0,4286 ha; P4 BV, 0,971 ha – obě plochy jsou svým významem zanedbatelné, jejich vlivy na krajinný ráz, biodiverzitu, ovzduší, povrchové a podzemní
vody, faunu a flóru stejně jako vlivy na veřejné zdraví jsou zahrnuty do hodnocení kumulativních vlivů realizace koncepce jako celku, plochy jsou doporučeny k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP;
- plocha Z12 BV, 0,8265 ha: plocha je navržena na půdách I. třídy ochrany a zčásti do ní zasahuje záplavové území Košáteckého potoka (okrajově i jeho aktivní zóna). Vlivy dané plochy na krajinný ráz, biodiverzitu, ovzduší, podzemní vody, faunu a flóru stejně jako vlivy na
veřejné zdraví jsou zanedbatelné a jsou zahrnuty do hodnocení kumulativních vlivů realizace koncepce jako celku. Kolize navrhované plochy Z12 se záplavovým územím je sice teoreticky technicky řešitelná a umístění stavby v části dotčené aktivní zónou je nepravděpodobné, ale riziko zasažení hmotného majetku i zdraví osob v případě povodní je zde značné. Zpracovatelka SEA proto doporučuje zmenšení plochy v západní části tak, aby návrh plochy nebyl v kolizi se záplavovým územím.
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Horní Přívory, jižní část, a Všetaty – střed (u trati)
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V lokalitě jsou navrženy plochy pro venkovské bydlení, drobnou výrobu a smíšené obytné venkovské.
P5 BV, 0,7502 ha: plocha nevyžaduje zábor půdy, její vlivy na krajinný ráz, biodiverzitu, ovzduší,
povrchové a podzemní vody, faunu a flóru stejně jako vlivy na veřejné zdraví jsou zanedbatelné a
jsou zahrnuty do hodnocení kumulativních vlivů realizace koncepce jako celku. Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
P11a,b,c VD, celkem 1,1402 ha: plochy nevyžadují zábor půdy, jejich vlivy na krajinný ráz, biodiverzitu, faunu a flóru jsou v dané lokalitě zanedbatelné, ale lze zde očekávat mírné rušivé vlivy na
okolí, zejména na plochy venkovského bydlení P6 a,b,c. Tyto plochy ale slouží jako částečné
odclonění železnice vůči zástavbě v plochách P6 a,b,c, proto je jejich umístění v této lokalitě vhodné. Při umisťování staveb v plochách je nutno vyžadovat prověření, zde jejich hlukové vlivy budou
splňovat hlukové limity. Jedná se o zákonný požadavek, proto není zapracován do podmínek využití ploch. Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové
části ÚP.
V lokalitě kolem ulice u Sokolovny je navržena k zastavění poměrně rozsáhlá lokalita. (převzato
z platného ÚP) Její realizace bude mít sledovatelný vliv na krajinný ráz – dojde k zastavění celého
dosud volného území. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochy orné půdy (tedy krajinářsky nepříliš
cenné), přiléhající ke stabilizované zástavbě městyse Všetaty, je tento vliv považován za akceptovatelný.
Z1a,b BV, celkem 1,2807 ha: plochy jsou navržené na půdách I. třídy ochrany, což je nutno klasifikovat jako středně významný negativní vliv. Jejich vlivy na biodiverzitu, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, faunu a flóru stejně jako vlivy na veřejné zdraví jsou zanedbatelné a jsou zahrnuty
do hodnocení kumulativních vlivů realizace koncepce jako celku. Plochy jsou doporučeny
k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Z2a,b SV, celkem 1,7094 ha: plocha Z2b je navržená na půdách I. třídy ochrany, plocha Z2a nevyžaduje zábor půdy. Vlivy ploch na biodiverzitu, ovzduší, povrchové a podzemní vody, faunu a
flóru stejně jako vlivy na veřejné zdraví jsou zanedbatelné a jsou zahrnuty do hodnocení kumulativních vlivů realizace koncepce jako celku. Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších
podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Z3a, b BV, 0,4166 ha: plochy jsou navržené na půdách I. třídy ochrany; vlivy ploch na biodiverzitu,
ovzduší, povrchové a podzemní vody, faunu a flóru stejně jako vlivy na veřejné zdraví jsou zanedbatelné a jsou zahrnuty do hodnocení kumulativních vlivů realizace koncepce jako celku. Plochy
jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Z4 SV, 0,7142 ha: malá plocha pro smíšené venkovské bydlení je navržená na půdách I. třídy
ochrany. Vlivy plochy na biodiverzitu, ovzduší, povrchové a podzemní vody, faunu a flóru stejně
jako vlivy na veřejné zdraví jsou zanedbatelné a jsou zahrnuty do hodnocení kumulativních vlivů
realizace koncepce jako celku. Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad
rámec výrokové části ÚP.
Z5 VD, 6,7089 ha: plocha je navržena na půdách I. třídy ochrany. Jedná se o největší rozvojovou
plochu, jejíž vlivy s ohledem na značnou velikost lze předem obtížně odhadnout. Realizace plochy
bude znamenat zpevnění velké výměry pozemků, je zde tedy nutno důsledně vyžadovat zasakování dešťových vod, aby nedošlo ke zrychlení odtoku vody z území. Při činnosti v ploše se mohou
uvolňovat technologické emise, které povedou k mírnému zhoršení kvality ovzduší. Značná výměra plochy bude rovněž generovat významný objem obslužné dopravy. Při umisťování staveb
v ploše je nutno vyžadovat prověření, zde jejich hlukové vlivy budou splňovat hlukové limity. Jedná
se o zákonný požadavek, proto není zapracován do podmínek využití ploch. Plocha je doporučena k realizaci s podmínkou zvážení jejího rozdělení a etapizace využití, aby byl v maximální
možné míře chráněn zemědělský půdní fond (pokud v současné době není znám budoucí strategický investor).
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Všetaty – východně a jihovýchodně od trati

Územní plán Všetaty - vyhodnocení vlivů na životní prostředí (část A VVUR)

48

V této části řešeného území jsou navrženy plochy (v případě nových zastavitelných ploch na pozemcích I. třídy ochrany):
Z6 SV,1,9115 ha: plocha pro bydlení smíšené venkovské, navrhovaná v proluce mezi stabilizovanými plochami, sama o sobě bez významného vlivu na krajinný ráz, biodiverzitu, ovzduší, povrchové a podzemní vody, faunu a flóru stejně jako vlivy na veřejné zdraví. Vlivy plochy zahrnuty do
hodnocení kumulativních vlivů realizace koncepce jako celku. Plocha je doporučena k realizaci
bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Z7 VL, 8,4221 ha: rozsáhlá plocha pro výrobu a skladování navrhovaná v proluce mezi stabilizovanými plochami v návaznosti na stávající plochy výroby. Realizace plochy může mít negativní vliv
na kvalitu ovzduší, hlukovou zátěž, odběr vod a produkci odpadních vod. S ohledem na situování
plochy v proluce při její realizaci nedojde ke změně krajinného rázu, k vlivům na faunu, flóru a biodiverzitu, ani k negativnímu ovlivnění migračního potenciálu území. U plochy lze očekávat zastavění nebo zpevnění velké výměry dosud volných ploch. Přes významný zábor půd I. třídy ochrany
se jedná o pozemek vhodně doplňující zastavěné území, u něhož je možno tyto negativní vlivy
akceptovat. Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Z8, BV, 2,1665 ha; Z9a,b, BV, 1,3488 ha: jedná se o plochy navazující na stabilizovanou zástavbu, které nebudou významně měnit krajinný ráz. Jejich vlivy na biodiverzitu, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, faunu a flóru stejně jako vlivy na veřejné zdraví jsou zanedbatelné a jsou zahrnuty
do hodnocení kumulativních vlivů realizace koncepce jako celku. Plochy jsou doporučeny
k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Z10a,b, BV, 1,1710 ha: plochy navržené pro venkovské bydlení jsou nepříliš vhodně navrženy
mezi stabilizovanou plochou zemědělské výroby a rozvojovými plochami doplňujícími lokalitu podnikatelských ploch. Z obou stran jsou tyto dvě plochy obklopeny potenciální zdroji obtěžujících hlukových a emisních vlivů, který by bylo problematické účinně eliminovat. Zpracovatelka SEA proto
tyto plochy doporučuje změnit na plochy veřejné či ochranné zeleně, nebo alespoň na plochy podnikatelského zaměření (VD, VL, VZ), což by střet s obytnou zástavbou eliminovalo.
Z11a,b,c VL, 3,3906 ha: Realizace ploch může mít negativní vliv na kvalitu ovzduší, hlukovou zátěž, odběr vod a produkci odpadních vod. S ohledem na situování ploch v těsné návaznosti na
stabilizovanou plochu stejného zaměření při jejich realizaci nedojde ke změně krajinného rázu,
k vlivům na faunu, flóru a biodiverzitu, ani k negativnímu ovlivnění migračního potenciálu území. U
ploch lze očekávat zastavění nebo zpevnění velké výměry dosud volných ploch. Přes významný
zábor půd I. třídy ochrany se jedná o plochy vhodně doplňující zastavěné území, u nichž je možno
tyto negativní vlivy akceptovat. Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad
rámec výrokové části ÚP v případě, že nebudou v navrhované podobě realizovány plochy
Z10a,b. Pokud by tyto plochy byly realizovány s navrhovaným účelem užívání, pak zpracovatelka SEA doporučuje jejich oddělení od ploch pro výrobu a skladování pásem ochranné
zeleně.
P7, P8, BV, 0,4439 ha: jedná se o přestavbové plochy bez významných vlivů na krajinný ráz, kvalitu ovzduší, hlukovou zátěž, odběr vod a produkci odpadních vod, na faunu, flóru a biodiverzitu, ani
k negativnímu ovlivnění migračního potenciálu území. Plochy jsou doporučeny k realizaci bez
dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
P9a,b,c,d,e, BV, 0,9342 ha: plochy doplňující proluky v zástavbě, bez významných vlivů na krajinný ráz, kvalitu ovzduší, hlukovou zátěž, odběr vod a produkci odpadních vod, na faunu, flóru a biodiverzitu, ani k negativnímu ovlivnění migračního potenciálu území. Plochy jsou doporučeny
k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
P10a,b, BV, 1,2001 ha: plochy doplňující proluky v zástavbě, bez významných vlivů na krajinný
ráz, kvalitu ovzduší, hlukovou zátěž, odběr vod a produkci odpadních vod, na faunu, flóru a biodiverzitu nebo migrační potenciál území. Zpracovatelka SEA upozorňuje na možnost šíření obtěžujíÚzemní plán Všetaty - vyhodnocení vlivů na životní prostředí (část A VVUR)
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cích vlivů ze sousední stabilizované plochy zemědělské výroby. Plochy jsou doporučeny
k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Z15, BV, 0,7787 ha: plocha navazující na stávající zástavbu, bez významných vlivů na krajinný
ráz, kvalitu ovzduší, hlukovou zátěž, odběr vod a produkci odpadních vod, na faunu, flóru a biodiverzitu nebo migrační potenciál území. Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek
nad rámec výrokové části ÚP.
WD01 - koridor pro umístění stavby D 157 – koridor pro umístění přeložky silnice II/331, úsek
Tišice – Chrást. Koridor prochází plochami orné půdy, v jižní části je ve střetu se záplavovým územím Košáteckého potoka včetně aktivní zóny, přechází Košátecký potok a lokální biokoridor vedený podél něj. Realizace koridoru bude doprovázena vznikem překážky ve volném pohybu zvířat
krajinou a zvýší fragmentaci území. V závislosti na konkrétním provedení stavby může být negativně pozměněn krajinný ráz. Z hlediska ovlivnění celkové kvality ovzduší je realizace koridoru nevýznamná, protože dojde jen k přemístění liniového zdroje ze stávající stopy. Současně je ale účelem přeložky silnice II/331 snížení hlukové zátěže v zástavbě sídel.
Zpracovatelka SEA doporučuje koridor k realizaci s podmínkou zajištění dostatečně kapacitních migračních objektů.

Koridory WD02 až WD08 jsou svými vlivy a umístění nevýznamné, jejich vlivy jsou zahrnuty do
kumulativních vlivů realizace ÚP jako celku.
Plochy nezastavitelné – veřejné a ochranné zeleně, plochy lesní, plochy ÚSES (založení prvků
ÚSES LBC 140, LBC 333, LBC 146, LBC 332, LBC 147, LBK 096, RBK 29, RBK 24 a LBC 144),
plochy pro zvýšení retenčních schopností území a plochy pro opatření protierozní a pro protipovodňovou ochranu ČOV budou mít v případě realizace ÚP pozitivní vliv na průchodnost území,
jeho migrační potenciál, zvýšení retenčních schopností území, zlepšení klimatu a kvality ovzduší i
na krajinný ráz.
V řešeném území jsou dále vymezeny cyklotrasy propojující oblast Cecemínska se systémem
cyklotras podél Labe. U cyklotras se neočekávají významné negativní vlivy na životní prostředí.
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Plochy a koridory technické infrastruktury (přeložky a novostavby vodovodních řadů, kanalizace, nadzemní vedení VN, plochy pro zasakování, distribuční stanice 22/04 kV, plynovodní sítě)
mohou mít jen dočasné negativní vlivy v době výstavby, v době provozu jsou jejich vlivy zanedbatelné.
Ostatní plochy a koridory výše výslovně neuvedené nemají významné negativní vlivy na jednotlivé
složky životního prostředí a jsou zahrnuty do hodnocení kumulativních a synergických vlivů.

6.2 Kumulativní a synergické vlivy realizace ploch
Navrhované plochy budou mít při jejich realizaci kumulativní vlivy na:
- ovzduší (zejména z důvodu nároků na vytápění jednotlivých staveb a také předpokládanému navýšení obslužné dopravy, u ploch podnikatelských také z důvodu technologických
emisí), tyto vlivy budou trvalé, mírně negativní,
- hlukovou situaci (z důvodu předpokládaného navýšení obslužné dopravy, ale i ze stacionárních zdrojů hluku v plochách pro podnikání) - tyto vlivy budou trvalé, mírně negativní,
- potenciální změnu odtokových poměrů srážkových vod (z důvodu zastavění nebo zpevnění
značné výměry dosud volných pozemků) - tyto vlivy budou trvalé, mírně negativní, je možno je minimalizovat důsledným vyžadováním zasakování dešťových vod,
- nároky na odběry vod a produkci splaškových vod, tyto vlivy budou trvalé, mírně negativní,
- nároky na odběry el. energie, zemního plynu a dalších médií, tyto vlivy budou trvalé, mírně
negativní,
- omezeně na krajinný ráz, přestože tato otázka je do značné míry polemická a je obtížné ji
objektivně posoudit - dojde k rozšíření zástavby proti současnému stavu, ale nebudou vznikat nové krajinné dominanty, pouze se posouvá linie zástavby. Největší vliv na krajinný ráz
lze očekávat u přeložek pro silnici II/433, která má být vedena volnou krajinou,
- na migrační potenciál území a na fragmentaci území - projeví se středně významně, a to
téměř výhradně u koridoru pro přeložku II/433.
Ve všech výše uvedených případech se bude jednat o vlivy trvalé. Přechodnými nebo krátkodobými vlivy bude vlastní realizace změn (staveb) v území.
Kumulativní a synergické vlivy na biologickou rozmanitost, migrační potenciál území, zvláště chráněná území, faunu, floru, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického
a archeologického budou nulové nebo zanedbatelné.

Vlivy na půdu
Trvalý zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa nenastane.
Vlivy odnětí pozemků ze ZPF
Při záborech půdy se kromě primárního negativního vlivu na půdu daného jejím úbytkem může
jako sekundární negativní vliv projevit zničení svrchní vrstvy pozemků obsahující epigeický hmyz a
fauna žijící na zemi, narušení sorpčních vlastností půdního horizontu při odstranění ornice a tím
zvýšení rizika záplav i při malém objemu srážek. Odstranění ornice a následné zpevnění nebo
zastavění pozemků vede také k malému zvýšení průměrné teploty v území a snížení vlhkosti v
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ovzduší, neboť zpevněné a zastavěné plochy se prohřívají rychleji a intenzivněji než plochy
s porostem a rychleji vysychají. Celkově tak vzniká méně komfortní klima pro člověka i celý živočišný systém.
Sekundární negativní vlivy se projeví při reálném odnímání pozemků ze ZPF i u vodního režimu
krajiny. Změní se územní výpar pozemků, který je dán transpirací stromového, keřového a bylinného patra lesních porostů, výparem z půdy a výparem části ovzdušných srážek zachycených korunami, větvemi a kmeny lesních stromů. Jakékoliv plochy s porosty a s porézní vrstvou kulturních
zemin jsou i při poměrně vysokých hodnotách územního výparu zásobárnou vody, protože zde
porosty stačí alespoň částečně srážkovou vodu zadržovat. Negativní vliv na zásoby vody má odstranění porézního prostředí, tj. půdy a jejího bezprostředního podloží při realizaci ploch. Plošný
povrchový odtok se pak zvětšuje, neboť srážková voda bezprostředně po dešti místo vsakování do
podloží a kořenového systému stéká po povrchu a způsobuje bleskové záplavy, a následně
v suchém období chybí potřebná vláha.
Výše uvedené negativní vlivy je možno částečně omezit vyšším funkčním ozeleněním ploch.
Zábor ZPF je pro realizaci ÚP vyžadován v rozsahu:
Katastrální
území
Všetaty

Přívory

Označení plochy
záboru

Způsob využití
plochy

Typ
plochy

Zábor
celkový
(ha)

Plochy bydlení celkem

8,7888

Plochy smíšené celkem
Plochy dopravní infrastruktury celkem
Plochy výroby a skladování celkem

1,7093

Plochy zeleně celkem

0,6480

Plochy lesní celkem

4,2434

ZÁBOR ZPF V K.Ú. CELKEM

35,9538

Plochy bydlení celkem

0,1640

Plochy smíšené celkem
Plochy dopravní infrastruktury celkem
Plochy výroby a skladování celkem

2,6257

ZÁBOR ZPF V K.Ú. CELKEM

4,3576

Zábor
celkový
(ha)

40,3114 40,1065

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

III.

35,7489 0,2049

28,2030

0,9961

6,7547

4,3576

3,6521

IV.

V.

Investice do
půdy
(ha)

0,8768
19,6875

7,0625

0,7281
0,8398

Zábor ZPF podle
jednotlivých kultur
(ha)
orná
půda

Zábor ZPF podle
jednotlivých kultur
(ha)
orná
zahrada
půda

zahrady
0,2049

0,7055

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

I.
31,8551

II.
0,9961

III.

IV.

V.

Investice do
půdy
(ha)

6,7547

0,7055

0,000

7,0625

Jak vyplývá z tabulky, vyžaduje realizace ÚP zábor více než 40,3 ha zemědělské půdy, z čehož
půdy I. a II. třídy ochrany tvoří téměř 33 ha. Jedná se o nejvýznamnější negativní vliv realizace
územního plánu. Značná část záborů je ale převzata z platného ÚP, navíc v okolí zástavby městyse, kde mohou reálně být plochy navrhovány, nelze volit pozemky s nižší kvalitou, protože se zde
v dostupné vzdálenosti nevyskytují.
Jedná se o středně významný negativní vliv, který je primárně minimalizován změnou využití již
schválených ploch pro plochy přestavby.
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Hluková zátěž, klima, vlivy na kvalitu ovzduší
Při realizaci navrhovaného ÚP dojde k postupnému navýšení hlukové a imisní zátěže v území,
jehož míra bude záviset především na náplni ploch pro výrobu. V současné době nelze stanovit,
jaké záměry budou v plochách realizovány a jak velkou intenzitou dopravy přispějí k zátěži území.
Výrobní a skladovací plochy, případně plochy pro drobnou výrobu jsou navrženy na výměře více
než 20 ha, lze tedy předpokládat, že při jejich naplnění dojde ke sledovatelnému zvýšení intenzity
nákladní dopravy. Rovněž plochy pro bydlení, kterých je navrženo přibližně 15 ha, budou generovat obslužnou dopravu (osobní). Celkově tedy lze konstatovat, že se dopravní zatížení území zvýší, a s tím vzroste mírně také zatížení imisní a hlukové. V ÚP jsou v několika případech navrhovány poměrně rozsáhlé plochy pro podnikání v sousedství obytné zástavby, což výhledově může
přinést obtěžující hlukové a imisní vlivy.
Realizaci staveb v plochách pro výrobu nebo v plochách bydlení u významných komunikací a
v sousedství potenciálních zdrojů hluku musí doprovázet zpracování hlukové studie hodnotící konkrétní dopad provozu na navrhovaných plochách v místech největšího přiblížení k plochám pro
bydlení a návrh protihlukových opatření, pokud budou potřebná - jedná se o zákonné opatření,
které není dále do podmínek SEA až na výjimky promítáno.
Součástí návrhu ÚP je rovněž akceptace trasy přeložky II/331, která do řešeného území vnese
další imisní a hlukovou zátěž, byť v části území bez obytné zástavby.
Z hlediska vlivu na klima bude mít realizace ÚP pravděpodobně mírně pozitivní vliv. Vliv na tuto
složku životního prostředí je dán zpevněním a zastavěním značné výměry dosud volných ploch na
straně jedné a zalesněním cca 16 ha pozemků na straně druhé. Kromě tohoto zalesnění jsou navrženy také plochy ochranné a veřejné zeleně a doplnění ÚSES.
Vlivy na klima se v řešeném území celkově významně neprojeví, v kontextu odstranění sorpčních
vrstev povrchu nebo naopak v zalesňovaných plochách ale dílčí změny lokálních klimatických
podmínek mohou nastat.
Konkrétní vlivy na imisní a hlukovou zátěž mohou být exaktně zváženy až při návrhu konkrétních
záměrů a případně v procesu projektové EIA, nepředpokládají se však takové negativní vlivy, které
by měly zásadní vliv na kvalitu ovzduší nebo hlukovou zátěž v území bránící jejich realizaci.
Uvedené vlivy budou trvalé, celkově mírně negativní.

Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod, zvýšení rizika havárií
Podnikatelské aktivity i rozvoj obytné zástavby přinášejí až na výjimky, jako jsou bezodpadové
technologie a administrativa nebo sklady, vždy zvýšenou produkci odpadů a odpadních vod. V
tomto případě se bude jednat jak o odpady komunálního charakteru, tak o odpady z drobné a řemeslné výroby. Jejich úhrnná produkce v území se při realizaci posuzovaných ploch zvýší v řádu
desítek až stovek tun ročně.
Z hlediska skladování závadných látek, manipulace s nimi a rizika jejich úniku do vody, půdy nebo
ovzduší bude realizace ploch bez významného vlivu.
Stávající celková kapacita vodních zdrojů, vodárenských zařízení a hlavních vodovodních řadů
postačuje i pro návrhové období územního plánu, nepředpokládají se zásadní změny systému
zásobování pitnou vodou.
Obecně lze konstatovat, že nové zastavitelné plochy a plochy přestavby budou napojeny na stávající síť do tlakových pásem příslušných nadmořské výšce ploch po úpravě jejich tlakových poměrů.
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Odkanalizování městyse zůstává beze změn. Splaškové odpadní vody budou zaústěny do veřejné
kanalizace a na ČOV Všetaty v části Přívory, která zatím disponuje dostatečnou provozní rezervou. Při postupném napojování dalších ploch bude nutno kapacitu ČOV průběžně sledovat. Je
otázkou, jak by ČOV zvládla napojení splaškových vod z podnikatelských ploch při větším počtu
zaměstnanců.
V rámci návrhu koncepce se předpokládá napojení rozvojových ploch důsledně oddílnou kanalizací, dešťové vody budou na kanalizaci napojeny jen v případě, že by nebylo možno zvolit jiné řešení. Dešťové vody z jednotlivých rozvojových ploch budou zachycovány a vsakovány přímo na pozemcích jednotlivých nemovitostí, nebo budou využity retenční nádrže před odvedením těchto vod
do vodotečí. V rozsáhlejších plochách výroby a skladování budou vybudovány vlastní retenční či
akumulační nádrže na dešťovou vodu.
Dešťové vody z komunikací a ostatních zpevněných ploch veřejných prostranství budou zasakovány ve vhodných plochách co nejblíže místu jejich spadu.
Potenciálně znečištěné dešťové vody z povrchu případných parkovišť v podnikatelských plochách
budou čištěny v odlučovačích ropných látek.
Významné negativní vlivy kromě již výše uvedeného rizika nadměrné zátěže recipientů dešťovými
vodami a zrychlení odtoku vody z území se nepředpokládají.

Vlivy na veřejné zdraví
Obsahem koncepce nejsou plochy, které by mohly přinášet významné negativní vlivy na zdraví
obyvatelstva, kromě již zmíněného dopadu příspěvku k imisní a hlukové zátěži podél příjezdových
komunikací a v blízkosti podnikatelských ploch. Konkrétní dopad negativních vlivů realizace zastavitelných ploch nelze stanovit bez znalosti konkrétního dopadů na imisní a hlukovou situaci, což je
možní pouze se znalostí technického řešení zástavby v dané ploše na základě výpočtů hlukové a
rozptylové studie.
Fáze posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA) a fáze územního nebo
stavebního řízení dává dostatečný prostorový rámec pro stanovení konkrétních hodnot hladiny
hluku a koncentrací škodlivin v blízkosti navrhovaných ploch, zejména ploch pro výrobu a skladování. V blízkosti trasy přeložky II/331 se nenacházejí plochy pro bydlení, které by mohly být negativně ovlivněny hlukem a imisemi z dopravy.
Potenciální negativní vlivy koncepce jako celku jsou v důsledku předpokládaného navýšení intenzity dopravy z ploch pro bydlení i ploch pro podnikání hodnoceny jako mírně negativní. Předpokládané příspěvkové hodnoty hlukové a imisní zátěže u navrhovaných ploch ale nebudou tak významné, aby se mohly negativně na veřejném zdraví projevit a aby bylo nutno od jejich realizace
upustit.

Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, floru, migrační potenciál území,
hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického
Vlivy koncepce jako celku jsou v tomto směru považovány za neutrální - nepředpokládají se, resp.
nastanou pouze jako součást záborů intenzivně obdělávané zemědělské půdy v blízkosti stabilizované zástavby. V místech rozvojových ploch nedojde k narušení migračního potenciálu území ani
ke snížení biodiverzity, která je zde zanedbatelná.
Významnější negativní vlivy v této oblasti přináší trasa přeložky II/331, která migrační cesty zvěře
naruší. Významnější pozitivní vliv naopak bude mít zalesnění 16 ha ploch, u nichž v dlouhodobém
horizontu dojde ke zvýšení biodiverzity.
Vlivy na ostatní uvedené složky nenastanou.
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Vlivy na zvláště chráněná území, Naturu 2000
Vlivy koncepce jako celku jsou v tomto směru považovány za neutrální, takové vlivy nenastanou.

Vlivy na krajinu a ÚSES
Vlivy Koncepce jako celku jsou v tomto směru považovány z hlediska krajinného rázu za neutrální,
lokálně v okrajových částech s více navrhovanými plochami budou sledovatelné, ale až na výjimky
nikoliv negativní.
V případě přeložky silnice II/331 dojde k fragmentaci území a k negativnímu vlivu na krajinný ráz,
jehož míra bude záviset na konkrétním technickém provedení silnice včetně mostních konstrukcí a
křižovatek. Dojde rovněž ke střetu tohoto koridoru s lokálním ÚSES.

Závěr
Vzhledem k současnému stavu znalostí aktivit, jejichž umístění je možno v navrhovaných plochách
očekávat, je uvedený výčet možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví konečný a neočekávají se zde významnější odchylky od uvedených předpokladů.
V průběhu hodnocení nebyly shledány významné negativní vlivy, které by bránily realizaci
návrhových ploch koncepce nebo ji výrazně omezovaly, u některých dílčích ploch byly navrženy podmínky pro jejich realizaci. Pokud bylo navrženo zvážení od upuštění realizace
vybraných ploch, byla důvodem jejich koexistence s plochami odlišného využití, nikoliv
nepřípustnost z hlediska ochrany životního prostředí.

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 koncepce je předkládán v jedné variantě, která byla v předchozí kapitole podrobně posouzena jako celek i z hlediska jednotlivých ploch.
Pro hodnocení bylo použito poznatků z pochůzky v území a následné slovní hodnocení bez použití
speciálních výpočtových modelů.
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8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO
KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Pro realizaci ÚP Všetaty jako celkové koncepce jsou navržena tato obecná opatření:
8.1 Vlivy na půdu
Při povolování obytné zástavby postupovat tak, aby byla zachována kompaktnost území, obslužnost neodňatých zemědělsky obhospodařovaných pozemků, funkčnost investic do půdy a aby bylo
zamezeno vodní a větrné erozi nezpevněných pozemků.
8.2 Dopravní zátěž území
Nejsou navrhována opatření.
8.3. Hluková a imisní zátěž
Při umisťování podnikatelských aktivit a dopravních koridorů v rámci procesu posuzování vlivů na
životní prostředí nebo nejpozději ve fázi územního řízení konkretizovat vliv hlukové a imisní zátěže
včetně obslužné dopravy a navrhnout potřebná protihluková opatření.
Z hlediska imisní zátěže podporovat podle možností vytápění ušlechtilými palivy (zemní plyn, el.
energie, obnovitelné zdroje) nebo výstavbu energeticky úsporných staveb a úpravu staveb stávajících (zateplených, případně energeticky pasivních).
Nepřipustit v území zřizování vyjmenovaných technologických zdrojů znečišťování ovzduší nesplňujících požadavky BAT (nejlepší dostupné techniky).
8.4. Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod, zvýšení rizika havárií
Průběžně prověřovat a sledovat kapacitu ČOV Všetaty. Nepřipustit realizaci další zástavby v případě, že kapacita ČOV bude shledána nedostatečnou.
8.5 Změny odtokových poměrů
Podle dispozičních možností jednotlivých nově navrhovaných rozvojových ploch důsledně požadovat, aby neznečištěné dešťové vody byly přednostně zasakovány co nejblíže místa jejich vzniku,
nebo byly odváděny za použití retence.
Minimalizovat ztrátu retenčních schopností území udržováním zatravněných pásů podél vodotečí.
Technické řešení přeložky silnice II/331 volit tak, aby nedošlo ke zhoršení odtoku povodňových
vod v místě přiblížení a křížení Košáteckého potoka.
8.6. Vlivy na čerpání podzemních vod
Nejsou stanovena opatření nad rámec regulativů koncepce.
8.7 Vliv na krajinný ráz
Nejsou stanovena opatření
8.8 Vlivy na veřejné zdraví
Nejsou stanovena opatření nad rámec výrokové části ÚP.
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8.9 Vlivy na přírodu, krajinu, ZCHÚ a ÚSES
V případě realizace přeložky silnice II/331 vytvořit územní podmínky pro zřízení dostatečně kapacitních migračních objektů s umístěním dle konkrétního aktuálního biologického průzkumu území,
a to zejména v místě křížení Košáteckého potoka.
8.10 Opatření pro konkrétní návrhové plochy
Tato opatření jsou uvedena v kapitole 11.

9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ.
Návrh Koncepce je zpracován invariantně.
Při zpracování návrhu koncepce byly zvažovány relevantní stanovené cíle přijaté na vnitrostátní a
komunitární úrovni. Cíle v dostupných krajských koncepcích a další dokumentaci stejně jako požadavky platných odpisů v ochraně ovzduší, vod a půdy nebo přírody byly zpracovatelem koncepce
zhodnoceny a promítly se do konečného řešení předkládaného návrhu Koncepce. Hlavní vnitrostátní cíle na úseku životního prostředí jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Hodnotící
Míra zhodnocení způsobu zapracování
symbol
2

Řešení územního plánu přispívá v dostatečné míře k naplnění relevantního cíle

1

Řešení územního plánu mírně přispívá k naplnění relevantního cíle

0

Řešení územního plánu nemá na daný relevantní cíl vliv, případně je řešení nositelem jak mírně kladných, tak mírně záporných vlivů

-1

Řešení územního plánu je v mírné kolizi s relevantním cílem

-2

Řešení územního plánu je s relevantním cílem v kolizi

Tabulková vyhodnocení vybraných koncepčních dokumentů se vztahem k životnímu
prostředí a zdraví obyvatel - dělená podle srovnávané koncepce

o
o

o
o

Státní politika životního prostředí 2012 - 2020
Vybrané relevantní cíle
Omezovat trvalý zábor zemědělské půdy a podložních hornin;
Zlepšit kvalitu ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity a
zároveň udržet kvalitu v územích, kde imisní limity nejsou překračovány;
Zvýšení ekologické stability krajiny - zlepšit podmínky pro realizaci
územního systému ekologické stability;
Omezení a zmírnění dopadů fragmentace krajiny - zajistit územní
ochranu spojitého systému migračně významných území a dálkových
migračních koridorů v rámci územního plánování;
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Státní politika životního prostředí 2012 - 2020
Vybrané relevantní cíle
o Zajištění ochrany a péče o nejcennější části přírody a krajiny;
o Zlepšení systému zeleně v sídlech a jeho struktury - zajistit zachování a
vymezení nových ploch a prvků zeleně jako součásti funkčního a strukturovaného systému sídelní zeleně v sídlech v rámci územního plánování, aby byla zajištěna základní podmínka pro plnění jeho funkcí;
o Omezení úbytku původních druhů a přírodních stanovišť - zajistit
ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, udržet stav jejich
biotopů a posílit ochranu a udržitelné využívání genetických zdrojů zvířat, rostlin a mikroorganismů.

Zhodnocení
0
1

0

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře naplňuje vybrané relevantní cíle Státní politiky životního prostředí 2012 - 2020.
Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny
Vybrané relevantní cíle
Zhodnocení
o Zajistit efektivní uplatnění plánování (uspořádání) krajiny ve smyslu
Úmluvy o krajině, jako koncepčního nástroje k zajištění jejího funkčního
uspořádání s cílem zachování nebo zlepšení jejích funkcí, zvýšení eko1
logické stability a životaschopnosti krajiny a zachování jejích ekologických a estetických hodnot s přihlédnutím k ostatním funkcím, které jsou
v krajině nezbytné;
o Při vymezování ploch výroby a skladování v rámci funkčního využití
území upřednostňovat v zastavěném a zastavitelném území nevyuží1
vané nebo opuštěné plochy bývalých průmyslových aj. areálů (brownfields);
o Stanovit jako povinnost vymezovat záplavová území včetně území určených k rozlivům povodní a zajistit jejich ochranu před změnou využití
1
území v územně plánovacích dokumentacích;
o Vymezit záplavová území včetně území určených k rozlivům povodní
0
na celém území ČR;
o V sídlech podporovat péči o plochy zeleně a prioritně zakládat nové
0,5
parky;
o Vymezit v rámci územního plánování dostatečné plochy pro zachování
a zakládání přírodních a přírodě blízkých prvků v sídlech, jejich propo2
jování a návaznost na příměstskou krajinu, včetně jejich využití pro pěší a cyklisty.
Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře naplňuje vybrané relevantní cíle Aktualizace státního
programu ochrany přírody a krajiny.
Strategie udržitelného rozvoje České republiky
Vybrané relevantní cíle
Zhodnocení
o Podporovat ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti životního prostředí a zajišťující udržitelné financování veřejných služeb (udrži1
telnou ekonomiku);
o Rozvíjet a všestranně podporovat ekonomiku založenou na znalostech
1,5
Územní plán Všetaty - vyhodnocení vlivů na životní prostředí (část A VVUR)

58

o

o
o
o
o

o
o

Strategie udržitelného rozvoje České republiky
Vybrané relevantní cíle
a dovednostech a zvyšovat konkurenceschopnost průmyslu, zemědělství a služeb;
Zajišťovat na území ČR dobrou kvalitu všech složek životního prostředí
a fungování jejich základních vazeb a harmonické vztahy mezi ekosystémy, v nejvyšší ekonomicky a sociálně přijatelné míře uchovat přírodní
bohatství ČR tak, aby mohlo být předáno příštím generacím a zachovat
a nesnižovat biologickou rozmanitost;
Podporovat udržitelný rozvoj obcí a regionů;
Podporovat rozvoj veřejných služeb a sociální infrastruktury;
Minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou
životního prostředí a kulturního dědictví, hmotného i nehmotného;
V oblasti ochrany biologické a krajinné rozmanitosti v rámci územního
plánování podporovat rozvoj přírodní a krajinné infrastruktury, včetně
posilování retenční schopnosti krajiny a prostřednictvím vhodných
opatření aktivně chránit cenné části území;
Zajišťovat ochranu neobnovitelných přírodních zdrojů (včetně zemědělského půdního fondu);
V oblasti ochrany půdy zastavit nadměrný přísun živin a dalších znečišťujících látek do půdního horizontu a ve stanovených lhůtách dosáhnout limitních požadavků na obsah nežádoucích látek a dále je nepřekračovat, provést opatření k zabránění kontaminace půd ze starých
ekologických zátěží, zajistit ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a
před zbytečnými zábory pro nezemědělské a nelesní účely.

Zhodnocení

0,5

0,5
0,5
-1

2

0,5

-0,5

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře naplňuje vybrané relevantní cíle Strategie udržitelného rozvoje České republiky.
Akční plán zdraví a životní prostředí ČR
Vybrané relevantní cíle
Zhodnocení
o Ochrana biologické a krajinné rozmanitosti
0
o Postupné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a odolnosti kra1,5
jiny vůči vodní erozi
o Zajištění takové struktury využívání území, která povede ke zlepšení
přírodní infrastruktury a bude podmínkou efektivity složkové ochrany
-0,5
(ochrana vod, horninové prostředí, půdy a klimatu a snižování hlučnosti)
o Chránit půdu jako základní složku životního prostředí s důrazem na
-1
zabezpečení jejích funkcí
Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře naplňuje vybrané relevantní cíle Akčního plánu zdraví a životní prostředí ČR.

Územní plán Všetaty - vyhodnocení vlivů na životní prostředí (část A VVUR)

59

o
o
o

o

Akční plán zdraví a životní prostředí ČR
Vybrané relevantní cíle
Ochrana biologické a krajinné rozmanitosti
Postupné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a odolnosti krajiny vůči vodní erozi
Zajištění takové struktury využívání území, která povede ke zlepšení
přírodní infrastruktury a bude podmínkou efektivity složkové ochrany
(ochrana vod, horninové prostředí, půdy a klimatu a snižování hlučnosti)
Chránit půdu jako základní složku životního prostředí s důrazem na
zabezpečení jejích funkcí

Zhodnocení
1
0

1

0,5

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře naplňuje vybrané relevantní cíle Akčního plánu zdraví a životní prostředí ČR.

10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Základními monitorovacími ukazateli pro danou koncepci jsou:
-

možný střet navrhovaných ploch se zvláště chráněnými územími a prvky Natura 2000
nebo s ÚSES všech úrovní,
výměra a bonita plochy odnímané ze ZPF,
množství emisí ze stacionárních a liniových zdrojů,
hluková a imisní zátěž, zejména z dopravy,
způsob nakládání s dešťovými a odpadními vodami.

Tyto ukazatele budou průběžně konfrontovány se stávajícím stavem území.
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11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH
A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Z hlediska minimalizace negativních vlivů doporučeny následující specifické podmínky využití pro
plochy:
WD01

Z2a
Z2b
Z5
Z10a
Z10b
Z11a
Z11b

Z12
Z13
Z14

zajistit územní podmínky pro dostatečně kapacitní migrační objekty, zejména
v místě střetu s lokálním biokoridorem a Košáteckým potokem, technické řešení
stavby v ploše volit tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů povodňových vod Košáteckého potoka
zajistit ochranu proti hluku z provozu na železnici
zajistit ochranu proti hluku z provozu na železnici, protáhnout ochrannou zeleň
z plochy Z2a
zvážit při dalším projednávání ÚP rozdělení plochy a etapizaci jejího využití
způsob využití ploch změnit na ochrannou či veřejnou zeleň, nebo plochy přičlenit
k plochám VD, VL nebo VZ
plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové
části ÚP v případě, že nebudou v navrhované podobě realizovány plochy Z10a,b;
pokud by tyto plochy byly realizovány s účelem užívání BV, pak zpracovatelka
SEA doporučuje jejich oddělení od ploch pro výrobu a skladování pásem ochranné zeleně.
plochu zmenšit tak, aby nebyla v kolizi se záplavovým územím Košáteckého potoka
vyloučit překročení hlukových limitů provozem stabilizované plochy VZ severně od
ul. Mělnické a z provozu na dopravy na ul. Mělnické
zvážit vhodnost umístění plochy Z14 v sousedství plochy pro venkovské bydlení;
v případě, že plocha bude ponechána jako rozvojová plocha VZ, podmínit její realizaci umístěním pásu ochranné zeleně min. šířky 30m podél severního a východního okraje plochy, nebo upravit podmínky využití plochy Z14 tak, aby negativní
vlivy plochy Z14 na okolní plochy venkovského bydlení byly minimalizovány
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12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ.
Předložený ÚP Všetaty je zpracován v souladu s platnou legislativou v územním plánování podle
schváleného zadání, které bylo schváleno zastupitelstvem městyse Všetaty. Účelem je uvedení
ÚP Všetaty do souladu s vyššími územně plánovacími koncepcemi, zejména s Politikou územního
rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 a se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, ve
znění pozdějších aktualizací.
Obsahem územního plánu jsou plochy pro bydlení venkovské a smíšené venkovské, pro drobnou
výrobu, pro výrobu a skladování plochy veřejných prostranství, plochy zeleně, silničních a dopravních koridorů, technické infrastruktury a plochy ÚSES. Do územního plánu jsou zapracovány také
opatření pro zvýšení sorpční kapacity území a snížení rizika eroze pozemků.
Pro všechny typy ploch jsou stanoveny podrobné způsoby jejich využití.
Řada navrhovaných ploch je převzata z dosud platného územního plánu, stejně jako koncepční
řešení odkanalizování, zásobování vodou a energiemi, systém ÚSES, aj. Tyto plochy jsou podle
potřeby doplněny a upřesněny nebo změněny tak, aby respektovaly limity území a přitom zajišťovaly potřebný rámec ekonomického a sociální rozvoje městyse Všetaty.
Návrh ÚP Všetaty nepřináší významné negativní vlivy na životní prostředí, kromě záborů zemědělské půdy, které jsou realizovány převážně na pozemcích I. třídy ochrany. V tomto ohledu není zásadní změna možná, neboť většina ploch navazujících na zástavbu a tedy potenciálně vhodných
pro rozvojové plochy spadá do půd nejvyšší bonity. Zpracovatel ÚP tento vliv minimalizoval využitím řady přestavbových ploch, které nevyžadují zábory půdy, přesto jsou stále zábory zemědělské
půdy značné.
Dalšími relativně nejvýznamnějšími negativními vlivy jsou:
-

možné negativní vlivy zrychleného odtoku dešťových vod díky zpevnění nebo zastavění
ploch,
potenciální příspěvky k hlukové a imisní zátěži lokality pocházející zejména z obslužné
dopravy všech navrhovaných ploch a z ploch pro podnikání,
zvýšení nároků na odběry pitné vody a energií a odkanalizování splaškových vod.

Návrh ÚP ale také předpokládá významné pozitivní vlivy dané doplnění a stabilizací ÚSES, systému zeleně a zalesněním více než 16 ha ploch, což zvýší sorpční kapacitu území a sníží riziko eroze.
Vlivy na všechny ostatní složky životního prostředí jsou nulové nebo zanedbatelné. Záměr nemá
žádný vliv na zvláště chráněná území nebo na prvky Natura 2000.
Navrhovaná změna je v souladu s relevantními koncepčními republikovými a krajskými dokumenty.
Celkově zpracovatelka SEA konstatuje, že realizace navrhovaného ÚP Všetaty je při podmínek
realizace jednotlivých ploch akceptovatelná, že se jedná o běžnou základní územně plánovací
dokumentaci území a že splňuje nároky kladené právními předpisy i požadavky na úroveň bydlení
a jeho technického zabezpečení, stejně jako požadavky udržitelného rozvoje a s ním související
ochranu přírody.
Datum zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
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Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování
vyhodnocení koncepce:
Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, tel. 777 807 191,
e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz
Osvědčení č.j. 094/435/OPVŽP/95, prodlouženo rozhodnutím č.j. 33369/ENV/16.

Razítko a podpis zpracovatele vyhodnocení:

Seznam nejdůležitějších zkratek používaných v textu
EVL
EIA
PRVK
PÚR ČR
ÚP
ÚSES
VKP
SEA
ZÚR SK
KUSK
ÚP

evropsky významná lokalita
projektové posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
Politika územního rozvoje České republiky
územní plán
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
posuzování vlivů koncepce nebo územního plánu na životní prostředí
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
Krajský úřad Středočeského kraje
návrh územního plánu Všetaty
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