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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ
KES
KN
KÚ
MŽP
NO2
NUTS
PM10
SO2
ÚP
ÚSES
VKP
ZPF
spongilit
PPa
Zóna Západ
Zóna Jih

koeficient ekologické stability
katastr nemovitostí
krajský úřad
Ministerstvo životního prostředí
oxid dusičitý
nomenklatura územních statistických jednotek
suspendované částice velikostní frakce PM10
oxid siřičitý
územní plán
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
zemědělský půdní fond
termín používaný pro některé opuky z křídy Českého masívu obsahující hojné zbytky
jehlic křemitých hub
přírodní park (rozumí se přírodní park Džbán)
pojem použitý pro označení navržené plochy s funkcí SO3 na západním okraji obce
pojem použitý pro označení navržené plochy s funkcí V na jižním okraji obce
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ÚVOD
POŽADAVKY NA POSOUZENÍ
Posouzení vlivů územního plánu obce Hředle na udržitelný rozvoj území (dále jen „vyhodnocení“)
je provedeno v rozsahu a s obsahem podle přílohy zákona č. 183/2006, o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb. (dále jen „stavební zákon“). „Vyhodnocení“ je
součástí Odůvodnění ÚP“ (§ 53 odst. 5 stavebního zákona). Členění Odůvodnění vychází z Vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci.
Krajský úřad Středočeského kraje se v koordinovaném stanovisku ze dne 27.7.2009
(105221/2009/KUSK/OŽP/Mer) vyjádřil z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) následovně (cit.):
„Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) (RNDr. M.Blahutová, l. 848)
V souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona, ust. § 10i odst. 3 a na základě kritérií uvedených
v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je požadováno v následujících etapách
pořizování územního plánu zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy ke
stavebnímu zákonu. Důvodem tohoto požadavku jsou rozsáhlé lokality vymezené pro obytnou
zástavbu a pro výrobně obslužnou zónu a sklady, lokalita pro vybudování vodní plochy, pro obchvat
silnice II/229 a pro agroturistiku a chov koní.
Ve vyhodnocení se požaduje zejména vyhodnotit varianty řešení (případně rovněž tzv. nulovou
variantu). …… Ve vyhodnocení je třeba stanovit přípustné varianty a za jakých podmínek jsou tyto
přípustné, případně navrhnout kompenzační opatření, která by mohla negativní vlivy zmírnit nebo
zcela eliminovat. Je třeba vyhodnotit vlivy zejména z hlediska
- zvýšení dopravní a hlukové zátěže vůči stávající obytné zástavbě obce (průjezdy obcí),
- účelnost zastavění daných ploch,
- změn v uspořádání krajiny,
- ovlivnění povrchových a podzemních vod a
- narušení faktoru pohody bydlení.
Ve vyhodnocení bude vypracována kapitola závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska
dotčeného orgánu s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní
prostředí s lokalitami souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění nebo nesouhlasit.“
V koordinovaném stanovisku Krajský úřad Středočeského kraje konstatoval, že „v souladu
s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit významný vliv překládané koncepce
samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a na ptačí oblasti stanovené
příslušnými vládními nařízeními. Řešené území nezasahuje na území soustavy Natura 2000 a ani se
v jeho okolí nenachází evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, které by koncepce mohla
ovlivnit.“
Přehled požadavků na změny na území obce Hředle je uveden v Zadání, které bylo schváleno
zastupitelstvem obce Hředle a následně zahájeno jeho projednávání na základě veřejné vyhlášky
o zahájení projednávání a vystavení návrhu zadání územního plánu obce.
Podklady použité pro vypracování vyhodnocení jsou uvedeny na závěr vyhodnocení.
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STRUČNĚ O PROBLÉMECH SPOJENÝCH S HODNOCENÍM UDRŽITELNOSTI ROZVOJE
Udržitelný rozvoj je definován zákonem č. 17 z roku 1992, zákon o ochraně životního prostředí,
následovně:
„Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím
zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody
a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“
Diskurs udržitelného rozvoje (jakožto jeden z možných diskursů správy či ochrany životního
prostředí) se prosadil ve formě právního požadavku ve stavebním zákoně. Zde je„udržitelný rozvoj
území“ definován následovně:
„Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích“ ( § 18 odst (1) stavebního zákona).
Samotná definice však neobsahuje (a ani nemůže) jednoznačné určení úrovně rozvoje, která by
naplnila obsah uvedené definice. V rámci diskursu udržitelného rozvoje území tak existuje
podmnožina diskursů, např. institucionální, ideologický nebo akademický diskurs, jež se dále člení
(Morrison-Saunders A., Bond A.J., 2009). Za zmínku stojí v rámci ekonomického diskursu (náležející
do akademického diskursu) rozlišení na silnou udržitelnost a slabou udržitelnost. V tomto smyslu lze
navrhovat různé varianty územního plánu, zahrnující nulovou variantu (zachovávající stávající trend)
přes variantu velmi silně udržitelného rozvoje nebo po variantu maximálního ekonomického rozvoje.
Konkrétní hypotéza trvalé udržitelnosti je pro vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj zcela
zásadní. K jiným závěrům (výrokům ohledně udržitelnosti) dospějeme, vycházíme-li např. ze scénáře
slabé udržitelnosti a jiné v případě scénáře silné udržitelnosti. Zvolený diskurs pro toto hodnocení
nepřímo vyplývá z definice jednotlivých bodů škály verbálně – numerické stupnice u jednotlivých
kritérií použitých pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí (resp. pro porovnání variant rozvoje obce
ve smyslu Nulová varianta vs. varianta Návrhu ÚP, tj. varianta aktivní).
Jelikož je návrh územního plánu nevariantní, nemůže být provedeno porovnání různých scénářů
vývoje území. Porovnány jsou pomocí souboru kritérií varianta nulová (bez pořízení ÚP) a varianta
Návrhu ÚP.
V návaznosti na definici udržitelného rozvoje byly formulovány otázky, na něž je v závěru
Vyhodnocení dána odpověď:
•
•
•

Má realizace ÚP významný vliv na uspokojení základních životních potřeb současných a
budoucích generací?
Má realizace ÚP významný vliv na rozmanitosti přírody (nedojde ke snížení rozmanitosti
přírody)?
Má realizace ÚP významný vliv přirozené funkce ekosystémů (budou tyto funkce
zachovány)?
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VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Obec: Hředle (ID obce: 4894,
ZÚJ: 541770)
Katastrální výměra: 821 ha
Katastrální území: Hředle
Správní obvod obce s
pověřeným obecním úřadem:
Rakovník
Správní obvod obce s
rozšířenou působností:
Rakovník
Okres: Rakovník
Kraj: Středočeský (NUTS CZ 02)
Zájmové území je vymezeno
k.ú. Hředle.
Obrázek 1: Zájmové území
ŘEŠENÉ LOKALITY A POŽADAVKY
V koordinovaném stanovisku se KÚ vyjadřoval k Návrhu zadání ÚP Hředle, jež zahrnovalo
požadavky, které byly posléze zpřesněny v Zadání územního plánu.
Strategické posuzování vlivů územního plánu na životní prostředí bylo prováděno ex-ante, tedy
v průběhu tvorby návrhu územního plánu.
V tabulce 1 je uveden přehled potenciálně zastavitelných ploch, jež byly v zadání ÚP požadovány
k prověření. Na obrázku 2 jsou tyto požadavky graficky vymezeny.
Tabulka 1: Lokality k prověření z hlediska zařazení mezi zastavitelné plochy (dle Zadání ÚP)
č. lokality k
popis
prověření
1
Lokalita bude prověřena pro bydlení. Limitem v tomto prostoru je nivní půda a
návrh na vedení lokálního biokoridoru
3
Plocha bude prověřena pro místní komunikaci – obsluha rozvojové plochy
4
Lokalita bude prověřena pro bydlení
5b
Plocha bude prověřena pro agroturistiku a chov koní
5c
Plocha bude prověřena pro agroturistiku a chov koní
6
Plocha bude prověřena pro smíšené území bydlení
7
Plocha bude prověřena jako plocha pro bydlení s řešením obslužné dopravy
8
Plocha bude prověřena jako plocha pro bydlení s řešením obslužné dopravy
10
Plocha bude prověřena pro zahrádkovou osadu s doplňkovými stavbami do 30
m2. Limitem z východní a západní strany je záměr na vedení biokoridoru
11
Plocha bude prověřena jako plocha pro bydlení s řešením obslužné dopravy
13
Plocha částečně brownfield bude prověřena pro výrobně obslužnou zónu a sklady
14a,b
Plocha bude prověřena pro umístění zařízení na společnou likvidaci splašků (ČOV
a čerpací stanice)
15
Prověření plochy pro rybník

8

Vyhodnocení vlivů ÚP obce HŘEDLE
Obrázek 2: Schéma ploch k prověření v územním plánu – dle Zadání ÚP

Přehled navrhovaných funkcí:
A - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY - NÁVRH
PLOCHY BYDLENÍ
B1 Nízkopodlažní bydlení
Hlavní funkcí území je bydlení v rodinných domech s limitovanou velikostí parcel u nových parcel
min. výměry 1000 m2. Nové domy mají nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví nebo stavbu
s rovnou střechou max. 2 nadzemní podlaží. Zastavěnost pozemku vč. zpevněných ploch
maximálně 35 %.
B2 Bydlení
Hlavní funkcí území je bydlení v bytových domech. Nové domy mají nejvýše 3 nadzemní podlaží
a podkroví nebo stavbu s rovnou střechou max. 4 nadzemní podlaží.
BZ Zahrady v obytné zóně
Území slouží rekreaci, pěstitelské a chovatelské činnosti. Doplňkové stavby max. půdorysné
výměry 36m2.
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SO1 Smíšené venkovské území

Území je určeno pro bydlení různých forem, které umožňují pěstitelskou a chovatelskou
činnost nad rámec samozásobitelských potřeb, pro dočasné ubytování, podnikatelskou
9
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činnost poskytující služby obyvatelstvu nebo zemědělskou výrobu, nenarušující bydlení
nad obvyklou úroveň na venkově. Max. výška nových staveb 2 nadzemní podlaží a
podkroví, nebo výška stavby do 7m nad rostlý terén
SO2 Smíšené venkovské území v historické zástavbě

Území je určeno pro bydlení různých forem, které umožňují pěstitelskou a chovatelskou
činnost nad rámec samozásobitelských potřeb, pro dočasné ubytování, podnikatelskou
činnost poskytující služby obyvatelstvu nebo zemědělskou výrobu, nenarušující bydlení
nad obvyklou úroveň na venkově. Max. výška nových staveb a staveb v plochách
přestavby 2 nadzemní podlaží a podkroví, nebo výška stavby do 7m nad rostlý terén.
PLOCHY REKREACE
R1 Sportovní a rekreační plochy
Hlavní funkcí území je rekreace a sport různých forem včetně doplňkových staveb sportovních
zařízení. Max. výška nových staveb 2 nadzemní podlaží a podkroví, nebo výška stavby do 7m nad
rostlý terén.
R2 Sportovní a rekreační plochy pro hiposport
Hlavní funkcí území je sportovní zařízení pro hiposporty včetně doplňkových staveb, chovatelská
činnost, zejména koní pro rekreační využití-jezdectví. Max. výška nových staveb 2 nadzemní
podlaží a podkroví, nebo výška stavby do 7m nad rostlý terén. Max. zastavěnost plochy 10%
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OV1 Občanské vybavení ve veřejném zájmu
Hlavní funkcí území je občanské vybavení, které je určené obsluze a potřebám místních obyvatel
(školství, zdravotnictví, sociální zařízení, sportovní zařízení, kulturní zařízení apod.), bez bližšího
určení druhu jednotlivých zařízení. Maximální výška zástavby 3 nadzemní podlaží a podkroví.
OV2 Občanské vybavení
Hlavní funkcí území je občanské vybavení. Maximální výška zástavby 3 nadzemní podlaží a
podkroví nebo 3 nadzemní podlaží s rovnou nebo pultovou střechou.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
V Výroba, výrobní služby, sklady
Hlavní funkcí území je výroba a služby. Území je určené pro umístění provozoven výroby, služeb
a pro skladování. Součástí ploch je vždy navržená veřejná infrastruktura a dopravní obsluha.
Maximální výška zástavby - výška budovy 11m nad rostlým terénem. V území je nutné zřídit
zatravněné nezpevněné plochy s keřovou i stromovou zelení na 20% ploch pozemku, která bude
chránit okolní území před negativními účinky činností, prováděných v tomto území, esteticky
oddělovat pohledově exponovaná území.
SO3 Smíšené území

Území je určeno pro podnikání různých forem, pro dočasné ubytování, podnikatelskou
činnost poskytující služby obyvatelstvu nebo zemědělskou výrobu. Max. výška nových
staveb 2 nadzemní podlaží a podkroví, nebo výška stavby do 7m nad rostlý terén.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
VZ Veřejná zeleň
Hlavní funkcí území je parková zeleň s funkcí ochrannou a estetickou převážně ve veřejném
prostoru a s intenzívní údržbou.
Hřbitov
Hlavní funkcí území je veřejné pohřebiště
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PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
S1 Silnice I.třídy
S2, S3 Silnice II. a III. třídy mimo zastavěné a zastavitelné území
PMK Propojovací místní komunikace vč. silnic uvnitř zastavěného a zastavitelného
území
MK Místní komunikace
UK Účelové komunikace
DV Plochy objektů dopravní vybavenosti
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI Plochy pro technické zařízení
Hlavní funkcí v území je technické vybavení s konkrétní funkcí, zejména plocha pro technické
služby obce, ČOV -čistírna odpadních vod, čerpací stanice.
B - ÚZEMÍ NEZASTAVĚNÉ - NÁVRH
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
DRZ Doprovodná zeleň
Mimolesní zeleň doprovázející liniové stavby v krajině, zejména komunikace, má funkci nejen
ochrannou, ale i krajinotvornou a estetickou, biologickou a ekologickou.
PLOCHY PŘÍRODNÍ
NL Nelesní zeleň s dominantní přírodní funkcí
Plocha s dominantní funkcí ochrany přírody na ploše ÚSES a zvýšení retenční schopnosti.
Zároveň plní funkci krajinné zeleně.
PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ
Vodní toky a plochy - VKP ze zákona č.114/92 Sb.
Vodní toky a plochy nebo uměle vytvořená vodní plocha se zařízením pro vypouštění.
VR Plochy pro opatření zvýšené retence dešťových vod
Plocha s přírodní a vodohospodářskou funkcí určená k retenci a akumulaci dešťových vod.
Obnova údolních niv na úkor zemědělských ploch, s obnovou možného přirozeného koryta
potoka a obnovu ploch rozlivu včetně doprovodné zeleně.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Z1 Zemědělská půda
Druh pozemku katastru nemovitostí – orná půda, vinice, zahrada, ovocný sad, louka, pastvina.
Z2 Sady a zahrady
Druh pozemku katastru nemovitostí – zahrada, sad bez možnosti změny na ornou půdu.Návrh
této kultury se řídí jiným správním řízením.Plochy slouží především k ochraně veřejného zájmu –
ochrany přírody , jako protierozní opatření a v údolí nezastavěné plochy pro rozliv při povodni.
BZS Zahrady v obytné zóně bez staveb
Území slouží rekreaci, pěstitelské a chovatelské činnosti. Tyto pozemky zahrad tvoří nedílnou
součást ploch pro bydlení na kterých nelze umisťovat žádné doplňkové stavby (např. bazény,
garáže, sklepní sklady, zastřešené plochy).
Z3 Louky a pastviny, trvalé travní porosty
Druh pozemku katastru nemovitostí – louka, pastvina.
PLOCHY LESNÍ
Les
Druh pozemku určený k plnění funkcí lesa.
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Přehled vymezených ploch změn a ploch přestavby:
Plochy změn (označení ve výkrese ÚP č.1 Základní členění)
Z1
příjezdová komunikace UK do plochy výroby
Z2
rozvojová plocha R2 sportovně rekreačního zařízení zejména hiposport a související
služby
Z3
plocha B1 bydlení
Z4
rozvoj pro smíšenou funkci bydlení a podnikání – SO1
Z5
rozvojová plocha pro chov, zejména koní – SO1
Z6
plochy po demolici pro smíšené využití. Podmínkou pro výstavbu nových staveb je
respektování architektonického charakteru venkovské architektury charakteristické pro
náves a respektování stavební a uliční čáry historické původní zástavby – SO2.
Z7
rozvojová plocha pro bydlení s vedením nové příjezdové místní komunikace, která bude
tvořit nový uliční prostor. Podmínkou pro vymezení stavebních parcel je realizace místní
komunikace a posílení trafostanice – B1
Z8
podmínkou pro smíšené území pro podnikání různých forem sklady, maloobchodní zařízení,
výroba a služby s omezenou možností 1 bj. v části plochy odkloněné od plochy pro rezervu
obchvatu. Podmínkou pro realizaci je příjezd po nové komunikaci Z12 a posílení trafostanice
(popř. výstavba nové trafostanice – S1, SO3, SO1
Z9
rozvojová plocha pro bydlení a zahrady v obytné zóně, veřejné prostranství. Podmínkou je
realizace místní komunikace v celém rozsahu – B1 veř. pros. MK
Z10
rozvojová plocha pro bydlení a zahrady v obytné zóně včetně místní a účelové komunikace a
plochy pro technickou infrastrukturu
Z11
rozvojová plocha bydlení, proluka mezi zastavěným územím
Z12
komunikace, příjezd k ploše SO3, v trase rezervy pro silnici II. třídy mimo obec
Z13
dostavba ploch bydlení ve vazbě na zastavěné území; omezení existencí nivních půd a
územím pro obnovu údolních niv
Z14
rozvoj pro smíšenou funkci bydlení a podnikání
Z15
plocha pro ČOV
Plochy přestavby
P1
Plocha pro výrobu a sklady Podmínkou je realizace samostatné příjezdové komunikace Z1
(označení ve výkrese základního členění plocha změny) a rekonstrukce na parametry pro
obsluhu nákladními vozidly
P2
Plocha stávající nebytové zařízení v architektonicky a urbanisticky hodnotném území
dokladujícím historický vývoj obce. V případě přestavby je třeba respektovat podmínky
prostorového uspořádání a stavbu přispůsobit architektonicky a urbanistickým hodnotám
prostoru, sousedství kulturní nemovité památky a hodnotné doprovodní zeleni včetně
památkových stromů u kostela.
P3
Přestavba stávající silnice III. třídy na šířkové parametry požadované SKÚ (rozšíření krajnice) a
rozšíření o samostatný pás pro pěší a cyklisty vzhledem k docházce školní mládeže do školy
v Mutějovicích.
P4
Plocha pro revitalizace vodního toku, zvýšení retenční funkce území a akumulaci vody
průtočným rybníkem s výstavbou hráze.
P5
Rozšíření silnice III. třídy na parametry umožňující odbočení do nové rozvojové lokality
P6
Rozšíření účelové komunikace pro provoz nákladních vozidel v ploše výroby a služeb mimo
plochy bydlení.
Plochy změn v nezastavěném území
ZI
BZS v limitu údolní nivy – významný krajinný prvek ze zákona č. 114/92Sb.
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ZII
ZIII
ZIV
ZV
ZVI
ZVII

NL. Území leží v ploše regionálního biokoridoru K1103 v této ploše jen částečně funkční
část plochy zahrady a sady, část zalesnění pro RBK k1103
plocha pro zalesnění RBK K1103 – lesní společenstvo
plocha pro revitalizaci potoka, zvýšení akumulační funkce dešťových vod
revitalizace interakčního prvku ÚSES s příležitostnou vodotečí
plocha lokálního ÚSES, částečně funkční
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Obrázek 3: Návrh územního plánu – hlavní výkres (bez měřítka)
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1

ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI

V této kapitole je hodnocen vztah návrhu územního plánu obce Hředle (ÚP) k cílům ochrany
životního prostředí, přijatým na vnitrostátní úrovni – viz obrázek 4. Výsledkem zhodnocení je
identifikace potenciálních střetů. V kapitole 8 Vyhodnocení je posouzeno konkrétní zapracování
(zohlednění) cílů přijatých na vnitrostátní úrovni do územního plánu a způsob vyřešení potenciálního
nesouladu mezi územním plánem a cíli ochrany životního prostředí.
Obrázek 4: Vztah cílů SEA a cílů územního plánu

* Relevantní cíle ochrany životního prostředí, veřejného zdraví a udržitelného rozvoje
Schéma vypracoval: Jiří Bělohlávek (zpracováno s využitím schéma Vazby nástrojů územního
plánování, dostupné na www.uur.cz)
1.1

CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Cíle územního plánování formuluje zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
§ 18 Cíle územního plánování
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje
společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
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(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé
záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu
veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem
na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s
ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační
centra.
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem,
který neznemožní jejich dosavadní užívání.
Pro výběr cílů ochrany životního prostředí jsou relevantní cíle ochrany hodnot a ochrana
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
1.2

PRÁVO NA PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Součásti ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod. V článku 35 je
definováno právo na příznivé životní prostředí:
Článek 35 Listiny základních práv a svobod
(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.
(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.
(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje,
druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.
Primárními cíli odvozenými z Listiny základních práv a svobod jsou:
- dosažení příznivého životního prostředí,
-

zajištění, aby životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní
památky nebyly ohrožovány a poškozovány nad míru stanovenou zákonem.

Práv, uvedených v článku 35, se lze domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení
provádějí. Z toho je zřejmé, že cílové hodnoty pro „příznivé životní prostředí“ jsou stanoveny
jednotlivými (složkovými) právními předpisy.
Cíle nad rámec právních požadavků jsou formulovány v koncepčních dokumentech1 na národní
(celostátní) úrovni. V základní rovině se tedy jedná o dokumenty nabízející řešení identifikovaných

1

V této souvislosti je vhodné objasnit pojem „koncepce“. Dobrou definici „koncepce“, přesto, že se
jedná o velmi často užívaný pojem, není snadné dohledat. Uvádím zde dvě definice (obě převzaty
z časopisu Doktríny, dostupné na http://doctrine.cz/1_08_cde.htm) koncepce:
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problémů, přičemž hlavním cílem „koncepcí“ (v oblasti ochrany životního prostředí) je dosažení
příznivého životního prostředí.
1.3

KONCEPČNÍ DOKUMENTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE

Základní koncepční dokumenty jsou pro některé oblasti ochrany životního prostředí zpracovány
na národní úrovni. Národní „koncepce“ jsou dále promítnuty v koncepcích na regionální úrovni, kde
jsou cíle a opatření podrobněji specifikovány a mají užší vazbu k území.
Níže je provedeno vyhodnocení shody cílů SEA (formulovaných na základě národních a
regionálních koncepčních materiálů) a cílů územního plánu. Cíle SEA jsou vybrány na základě
relevantnosti z hlediska vazeb na proces územního plánování a na využití území, to znamená, že tyto
cíle mají možný územní průmět. Jinými slovy: je posouzena vazba cílů SEA (cílů ochrany životního
prostředí, vč. ochrany zdraví) na cíle ÚP, tj. do jaké míry předkládané požadavky na tvorbu územního
plánu jsou konzistentní s cíli stanovenými na národní a regionální úrovni a směřují k jejich
naplňování.
(pozn.: cíle s územní vazbou, tj. cíle, které lze realizovat pouze ve spojení s určitým funkčním
využitím území (např. realizace ÚSES) nelze již z podstaty těchto cílů naplnit jinak, než skrze jejich
zahrnutí do územních plánů).
Vrcholovou koncepcí v oblasti ochrany životního prostředí je Státní politika životního prostředí.
Na ní navazují další „celostátní“ koncepce. Celostátním koncepcím odpovídají koncepce přijaté na
regionální úrovni. Následující tabulka uvádí přehled koncepčních dokumentů, stanovujících cíle
ochrany životního prostředí – některé cíle, relevantní pro návrh ÚP, jsou uvedeny v posledním sloupci
tabulky.
Tabulka 2: Koncepční dokumenty na vnitrostátní úrovni a relevantní SEA cíle
Dokument na národní úrovni
Odpovídající dokument na
Vybrané cíle ochrany životního
(celorepublikové)
regionální úrovni (Středočeský
prostředí
kraj)
Ochrana klimatu
Národní program na zmírnění
- zalesňování hospodářsky
dopadů změny klimatu v ČR,
nevyužívaných zemědělských ploch
2004
- opatření v dopravě (podpora
pozn.: nová Politika ochrany
železniční dopravy, budování
klimatu v ČR bude
infrastruktury pro rozvoj
(pravděpodobně) publikována v
nemotorizovaných druhu dopravy,
roce 2010
podpora veřejné osobní dopravy),
např. hustá síť oddělených
cyklostezek
Ochrana zdraví obyvatel (vč. ochrany prostřednictvím ochrany ovzduší a snižování hluku)
Akční plán zdraví a životního
Snižovat vliv dopravy na životní
prostředí České republiky
prostředí a zdraví obyvatel
Dlouhodobý program
zlepšování zdravotního stavu
obyvatelstva ČR - Zdraví pro
všechny v 21. století

„Pojem nebo vyjádření myšlenky, jak je možné něco udělat nebo splnit. Může vést k přijetí
postupu.“ nebo též „Myšlenka (idea) transformace, která je zaměřena a orientována na řešení
zjištěných mezer, nedostatků nebo schopností“.
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Dokument na národní úrovni
(celorepublikové)
Integrovaný národní program
snižování emisí ČR

Státní politika životního
prostředí

Odpovídající dokument na
regionální úrovni (Středočeský
kraj)
Program snižování emisí a
Integrovaný program zlepšování
kvality ovzduší Středočeského
kraje a Programový dodatek k
Programu snižování emisí a
Integrovanému programu
zlepšování kvality ovzduší
Středočeského kraje (2004,
aktualizace 2008)
Akční hlukový plán pro hlavní
pozemní komunikace
Středočeského kraje

-

Dopravní politika ČR
Národní strategie rozvoje
cyklistické dopravy
Ochrana vod
Státní politika životního
prostředí

Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací Středočeského kraje,
aktualizace 2009
Ochrana přírody a krajiny
Státní program ochrany přírody
a krajiny
Strategie ochrany biologické
rozmanitosti ČR

Vybrané cíle ochrany životního
prostředí
Odklonění tranzitní dopravy mimo
oblasti obytné zástavby
Podpora cyklistické dopravy
Výsadby izolační zeleně u
komunikací a dalších zdrojů
prašnosti
Snižování prašnosti v území
vegetačními úpravami
Rozvoj environmentálně příznivé
energetické infrastruktury
zejm. plánování nové chráněné
zástavby v dostatečné vzdálenosti od
hlavních pozemních komunikací
silničních i železničních),
využívání bariérového efektu staveb,
u nových tras vedení v dostatečné
vzdálenosti od chráněných budov,
z hlediska plánování rozvojových
ploch pro výrobu a skladování je
nutno uvést požadavek vyloučit
těžkou nákladní dopravu v blízkosti
obytných souborů
Ochrana tichých míst v krajině
Snižování zátěže populace v sídlech z
expozice dopravním hlukem a
hlukem z průmyslové činnosti
Rozvoj cyklistiky v území. Opatření:
Využití všech stupňů územního
plánování k vytvoření podmínek pro
rozvoj cyklistické dopravy.
Ochrana zdrojů podzemních vod,
pramenišť a sběr. lokalit
pramenných vývěrů, oblastí přiroz.
akumulace podz. vod
Postavit a rekonstruovat čistírny
odpadních vod a kanalizační systémy
v souladu s implementačním plánem
směrnice Rady 91/271/EHS
Rozvoj sítě vodovodů a kanalizační
sítě

Koncepce ochrany přírody a Zlepšování podmínek pro existenci
krajiny Středočeského kraje, chráněných a ohrožených druhů
2006
rostlin a živočichů.
Funkční ÚSES jako základ ekologické
stability krajiny.
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Dokument na národní úrovni
(celorepublikové)

Odpovídající dokument na
regionální úrovni (Středočeský
kraj)

Státní politika životního
prostředí
Ochrana zdrojů vč. ochrany půdy
Koncepce odpadového
hospodářství Plán odpadového
hospodářství ČR
Národní program
hospodárného nakládání s
energií a využívání jejích
obnovitelných a druhotných
zdrojů
Státní surovinová politika

-

Státní politika životního
prostředí

-

Strategie MŽP k problematice
brownfields
Strategie udržitelného rozvoje
ČR

Územní rozvoj, využití území
Politika územního rozvoje

Státní politika životního
prostředí

Plán odpadového hospodářství
Středočeského kraje, 2005
Územní energetická koncepce
Středočeského kraje, 2005

Surovinová politika
Středočeského kraje

-

Vybrané cíle ochrany životního
prostředí
Prostupná krajina pro biotu a
člověka.
Zlepšení stavu a zvýšení množství
rozptýlené zeleně.
Obnova a revitalizace vodních
biotopů a mokřadů
Předcházení vzniku odpadů,
omezování jejich množství a
nebezpečných vlastností
Snižování spotřeby energií,
upřednostnění ekologicky příznivé
energetické infrastruktury

Územní ochrana ložisek nerostných
surovin a jejich hospodárné
využívání
Chránit půdu před zábory a
neodpovědným rozšiřováním měst a
obcí mimo současná zastavěná
území
Přednostní využití brownfields před
výstavbou na „zelené louce“
přednostní
využívání stávajících příp.
opuštěných, již dříve využívaných
ploch (brownfields)
Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a
kulturní krajiny,
vytvářet předpoklady pro nové
využívání opuštěných areálů a ploch
Udržitelný rozvoj sídel:
Chránit kvalitní segmenty přírodního
charakteru v zastavěných územích.
Zkvalitnit ochranu a péči o sídelní
zeleň a další přírodní složky
urbanizovaného území.

Národní koncepce jsou promítnuty v koncepcích na regionální úrovni, kde jsou v některých
případech podrobněji specifikovány cíle a opatření a mají konkrétnější vazbu k území.
Z výše uvedeného přehledu byly vybrány a dále porovnány s cíli (zadání) ÚP obce Hředle níže
uvedené SEA cíle. Uvedeny jsou pouze cíle, které mohou mít výraznější vazby na proces územního
plánování a na změny využití území, tzn. cíle s územním průmětem. U těchto koncepcí je posouzena
vazba na ÚP, tj. do jaké míry předkládané požadavky na změnu územního plánu mohou ovlivnit
naplňování stanovených cílů.
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Tabulka 3: Zhodnocení vztahu SEA cílů a změny ÚP obce Hředle
SEA cíl
Zhodnocení vztahu návrhu ÚP k SEA cílům
Ochrana klimatu
Zalesňování hospodářsky nevyužívaných
V území se hospodářsky nevyužívané zemědělské
zemědělských ploch
plochy nenacházejí
Budování infrastruktury pro rozvoj
Velikost obce nevyžaduje tento přístup.
nemotorizovaných druhu dopravy
Ochrana zdraví obyvatel (vč. ochrany prostřednictvím ochrany ovzduší a snižování hluku)
Snižování zátěže populace v sídlech z
Návrh ploch pro výrobu a skladování (V) a ploch pro
expozice dopravním hlukem a hlukem z
smíšené území (SO3) může vyvolat navýšení nákladní
průmyslové činnosti (např. odklonění
automobilové dopravy v obci.
tranzitní dopravy mimo oblasti obytné
zástavby, vyloučit těžkou nákladní dopravu v
blízkosti obytných souborů, plánování nové
chráněné zástavby v dostatečné vzdálenosti
od hlavních pozemních komunikací silničních
i železničních a využívání bariérového efektu
staveb)
Ochrana tichých míst v krajině
Tichá místa nejsou vymezena
Snižování prašnosti v území vegetačními
Zájmové území netrpí nadměrnou prašností.
úpravami
Ochrana vod
Ochrana zdrojů podzemních vod, pramenišť V zájmovém území je stanoveno ochranné pásmo
a sběr. lokalit pramenných vývěrů, oblastí
vodních zdrojů severně od obce – územní plán
přiroz. akumulace podz. vod
ochranné pásmo respektuje.
Zvyšování retenční schopnosti krajiny
Územní plán navrhuje plochy pro retenci vody v nivě.
Rozvoj vodovodů a kanalizací vč. ČOV
Územní plán navrhuje plochu pro technickou
infrastrukturu – ČOV.
Ochrana přírody a krajiny
Funkční ÚSES jako základ ekologické stability ÚP navrhuje vymezení ÚSES.
krajiny.
Prostupná krajina pro biotu a člověka.
ÚP nenavrhuje takové plochy a funkce, které by
snížili prostupnost krajiny. Přeložka silnice II/229 je
lokalizována jako rezervní plocha.
Zlepšení stavu a zvýšení množství rozptýlené ÚP vymezuje plochy přírodní, čímž dochází ke
zeleně
zvýšení množství rozptýlené zeleně.
Obnova a revitalizace vodních biotopů a
ÚP vymezuje plochy revitalizace Červeného potoka a
mokřadů
navrhuje plochy pro akumulaci dešťových vod v nivě
potoka. V závislosti na způsobu provedení těchto
ploch zde mohou vzniknout mokřadní společenstva.
Zachovat ráz jedinečné urbanistické
Do potenciálního střetu s tímto cílem se dostávají
struktury území, struktury osídlení a kulturní zejména plochy na té části zájmového území, které
krajiny (ochrana krajinného rázu)
spadá do přírodního parku Džbán.
Chránit kvalitní segmenty přírodního
ÚP nenavrhuje rozvojové plochy (změny
charakteru v zastavěných územích
zastavitelného území) na plochy přírodního
charakteru.
Ochrana zdrojů vč. ochrany půdy
Snižování spotřeby energií, upřednostnění
ÚP nenavrhuje novou energetickou infrastrukturu.
ekologicky příznivé energetické
infrastruktury
Územní ochrana ložisek nerostných surovin
ÚP respektuje ložiska nerostných surovin a pro jejich
20

Vyhodnocení vlivů ÚP obce HŘEDLE
SEA cíl

Chránit půdu před zábory a neodpovědným
rozšiřováním měst a obcí mimo současná
zastavěná území
Přednostní využívání stávajících příp.
opuštěných, již dříve využívaných ploch
(brownfields)

Zhodnocení vztahu návrhu ÚP k SEA cílům
ochranu stanovená chráněná ložisková území.
Plocha pro bydlení Z11 se nachází na hranici CHLÚ
Hředle, stanoveného pro ochranu ložiska HředlePerun-Richard (uhlí), avšak mimo vlastní ložisko.
Zábory zemědělské půdy nejsou ve vztahu k výměře
obce enormní. Rozsáhlá plocha pro výrobu a
skladování je navržena převážně na ploše
nevyužívaného zemědělského areálu.
Územní plán navrhuje využití rozsáhlé plochy
zemědělského areálu pro rozvoj ploch pro výrobu a
skladování.

Vyhodnocení provedené v tabulce 3 identifikuje potenciální střety požadavků na změny
územního plánu s cíli ochrany životního prostředí přijatými na vnitrostátní úrovni. V kapitole 8
Vyhodnocení je popsán způsob vypořádání těchto střetů a posouzeno konkrétní zapracování
(zohlednění) cílů přijatých na vnitrostátní úrovni do územního plánu. (Jinými slovy, kapitola 8
obsahuje odpověď na otázku, jakým způsobem byly tyto potenciální střety v rámci zpracování
návrhu ÚP vyřešeny.)
Cílem je, aby kolize cílů byla v rámci návrhu ÚP řešena tak, aby výsledný rozvoj obce byl
přijatelný nejen z hlediska environmentálního pilíře, ale i z hledisek sociálního a ekonomického.

2

ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO
PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE

Údaje o stavu životního prostředí v řešeném území jsou uváděny v rozsahu relevantním možným
vlivům realizace územního plánu na životní prostředí.
2.1

OVZDUŠÍ A KLIMA

KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Zájmové území se nachází v klimatické oblasti MT mírně teplé, jednotce MT11 (dle Quitt a kol.
1971, zdroj http://geoportal.cenia.cz/). Klimatická oblast je charakterizována slovně následovně:
dlouhé léto, teplé, suché, přechodné období krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem,
zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
KVALITA OVZDUŠÍ
Na základě sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na základě dat za rok 2007 (uveřejněného ve věstníku MŽP v
únoru 2009) byla na ploše 2,1% správního území stavebního úřadu Rakovník vymezena oblast se
zhoršenou kvalitou ovzduší. V roce 2007 na vymezeném území (na základě modelového hodnocení)
došlo k překročení imisního limitu pro ochranu zdraví dle nařízení vlády č. 597/2006 o sledování a
vyhodnocování kvality ovzduší pro PM10 (suspendované částice frakce PM10 pro dobu průměrování 24
hodin, který je stanoven na počet překročení hodnoty 50 µg/m3 více než 35x za rok, tzn. že více než
35x za rok se vyskytla denní průměrná koncentrace vyšší než 50 µg/m3).). Cílový imisni limit pro
ochranu zdraví pro benzo(a)pyren byl překročen na 2,9% správního území stavebního úřadu
Rakovník. Cílový imisní limit pro ochranu zdraví pro ozon byl překročen na 99,6% území
Středočeského kraje.
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Tyto výsledky jsou v porovnání s jinými územími v rámci ČR relativně velmi příznivé.
V zájmovém území ani v okolí se nenachází žádná stanice imisního monitoringu. Žádná stanice se
nenachází ani v okrese Rakovník (činnost všech stanic na okrese již byla ukončena). Zejména
s ohledem na závěry vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší není podrobnější informace o
imisní zátěži zjištěná na základě měření nezbytná.
Na území obce není žádný subjekt evidovaný v integrovaném registru znečišťování (IRZ) z hlediska
úniků do ovzduší.
Zemědělství
Zemědělský areál v obci není v současné době využívaný. Dle informací na internetových
stránkách obce (http://www.hredle.cz/) bylo do dubna 2005 na farmě 220 prasnic a výkrm prasat.
Provoz byl z ekonomických důvodů pozastaven.
Dopravní zatížení
Obcí prochází silnice II/229 (Rakovník – Louny). V následující tabulce jsou uvedeny údaje o
dopravním zatížení této komunikace na úseku procházejícím obcí podle Celostátního sčítání dopravy
z roku 2005.
Tabulka 4: Intenzity dopravy na hlavních komunikacích – počet vozidel za 24 hod (2005)
silnice
úsek
T
O
M
S začátek úseku konec úseku
746
5
981 x s 6 v Krupé
hr.kr.Středoč.a Ústeckého
229
1-1330 230
T – těžká vozidla
O – osobní auttomobily
M – motocykly
S - součet
Zdroj: ŘSD - http://www.scitani2005.rsd.cz/

Jak je z uvedeného přehledu patrné, je intenzita dopravy v obci z dopravně-inženýrského hlediska
nízká, celkový počet vozidel projíždějící po hlavní komunikaci obcí je 981 za 24 hod. Při započtení
růstových koeficientů intenzit dopravy lze v současné době (rok 2010) uvažovat s intenzitami dopravy
v celkovém součtu cca 1130 vozidel za den.
2.2

VODY

POVRCHOVÉ VODY
Zájmové území náleží do oblasti povodí Berounky. Území je z převážné části odvodňováno
Červeným potokem (ID 136090000100, významnost: páteřní tok základního hydrologického povodí).
Celková délka vodního toku je 7,379 km, z toho na k.ú. Hředle cca 4,7 km. Červený potok je
levostranným přítokem Lišanského potoka.
Pouze velmi malou část území odvodňuje Mutějovický potok a Krupský potok, oba levostranné
přítoky Lišanského potoka. Lišanský potok se níže vlévá do potoka Rakovnického a ten do Berounky.
V zájmovém území se vyskytuje ještě několik drobných bezejmenných vodotečí. Evidováno je
celkem 8 takovýchto vodotečí o délce od 0,228 km po 1,032 km.
Na území obce se nachází 2 malé vodní plochy bez většího významu a dále nádrž v centru obce.
V území není vyhlášeno žádné záplavové území.
Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. jsou jako citlivé oblasti vymezeny všechny povrchové toky na
území České republiky.
Katastrální území obce Hředle je ve smyslu Nařízení vlády č. 219/2007 (kterým se mění nařízení
vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí) zranitelnou oblastí (zranitelné oblasti jsou
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oblasti, ze kterých jsou odvodňovány vody znečištěné či ohrožené dusičnany ze zemědělských zdrojů
a ve kterých budou uplatňována opatření vedoucí ke snížení dusičnanů ve vodách).
PODZEMNÍ VODY A HYDROGEOLOGICKÉ ZAČLENĚNÍ
Zájmové území náleží do hydrogeologického rajónu 5131 Rakovnická pánev, jehož plocha zaujímá
941 km2. V podloží se nacházejí pískovce a slepence. Hladina v rajónu je převážně volná, typ
propustnosti je průlinovo – puklinová. Transmisivita je střední střední 1.10-4 až 10-3 m2/s.
V informačním systému HEIS je evidován jeden objekt odběru podzemní vody:
Typ objektu:
studna
Identifikátor objektu:
905084/S1
Kód objektu:
S1
Id jímacího území:
5084
Název jímacího území:
Hředle
Typ vodonosné vrstvy:
kvartér
Hloubka:
10 m
Obrázek 5: Výřez z vodohospodářské mapy

Na vodohospodářské mapě je znázorněn ještě další objekt odběru podzemních vod v blízkosti
silnice na Karlovy vary (pod kótou Amálie), který však není pravděpodobně využíván.
V zájmovém území se nachází ochranné pásmo vodního zdroje pro zásobení obcí pitnou vodou –
toto ochranné pásmo je zakresleno ve Výkresu limitů, záměrů a hodnot území ÚAP.
Území leží mimo chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod.
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2.3

PŮDA

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA
Z půdních typů jsou na území obce zastoupeny především půdy černozemní, v nivní poloze půdy
lužní a nivní.
Hlavní půdní typy v zájmovém území jsou kambizemě – k. oglejená pelická, k. modální, k. luvická
vyluhovaná, k. pelická.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu převažují v zájmovém území bonitně cenné
půdy méně kvalitní (III. až V. třídy ochrany. V severní části obce na svazích nad obcí jsou dle mapy
zastoupeny poměrně výrazně půdy II. ochrany ZPF. V nivních polohách jsou v omezené míře
zastoupeny půdy nejkvalitnější.
Dle ohroženosti katastrů vodní erozí patří katastr Hředle mezi půdy mírně ohrožené. Toto
hodnocení je vztaženo na celý katastr, více jsou přirozeně ohroženy půdy na svažitých polohách
v pásmu pod zalesněným svahem při severním okraji katastru.
Větrnou erozí jsou ohroženy půdy bezprostředně navazující na obec v západním směru.
Vyhodnocení vlivů na ZPF spolu s mapou záborů je součástí Odůvodnění.
LESNÍ PŮDA
Celkově jsou lesní půdy zastoupeny v zájmovém území na 127 ha, což činí 15,5% z plochy
katastru. Jedná se zejména o lesní celek okolo vrchu Amálie a o lesy na svazích pod Džbánem.
Lesy leží v převážně v dubobukovém vegetačním stupni, část jich leží ve stupni bukodubovém.
Podle map zdravotního stavu lesních porostů (dle vyhodnocení z roku 2008) je významná část
porostů v zájmovém území v horším zdravotním stavu, tj. střední až silné poškození.
2.4

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

Podle Surovinového informačního systému (SurIS) jsou v zájmovém území a nejbližším okolí
evidovány tyto jevy:


Ložisko uhlí Hředle-Perun-Richard (č.307350002), zapsáno na Českou geologickou službu. Toto
ložisko bylo dříve hlubině dobýváno.
o



Pro ochranu tohoto ložiska je stanoveno chráněné ložiskové území Hředle (č.
07350000), ochranou ložiska je pověřen Geofond

Ložisko cementářské korekční sialitické suroviny, kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu, stavebního kamene Mutějovice Džbán (č. 940490000), jež bylo dříve povrchově
dobýváno
o

Na tomto ložisku je stanoven dobývací prostor netěžený Třeboc (č. 70572),
nerost spongilit

o

Pro ochranu tohoto ložiska je stanoveno chráněné ložiskové území Třeboc (č.
14680000), kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, ochranou
ložiska je pověřena organizace TŘEBOCKÝ LOM CZ, s.r.o.
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Obrázek 6: Zdroje nerostných surovin v zájmovém území – orientační zákres dle SurIS

CHLÚ Třeboc (kámen)
DP Třeboc (kámen)

CHLÚ Hředle (uhlí)
Ložisko Hředle-PerunRichard (uhlí)

2.5

PŘÍRODA A KRAJINA

EKOLOGICKÁ STABILITA
Koeficient ekologické stability
Koeficient ekologické stability (dále též KES) je hodnota, která vyjadřuje ve zkoumaném území
poměr stabilních ploch ku plochám nestabilním, avšak neodráží druhovou skladbu porostů ani
aktuální stav vegetace. Za stabilní plochy jsou považovány: lesní pozemky, trvalé travní porosty, vodní
plochy a toky, sady, zahrady a vybrané stabilní položky z kategorie ostatní plochy (zeleň); za
nestabilní jsou považovány: orná půda, zastavěné plochy, chmelnice, vinice, vybrané nestabilní
položky z kategorie ostatní plochy. Obecně lze konstatovat, že čím vyšší je hodnota KES, tím řešené
území vykazuje vyšší ekologickou stabilitu. Zastoupení jednotlivých druhů pozemků je následující (dle
Veřejné databáze ČSO, dostupné na http://vdb.czso.cz/, údaje jsou uvedeny k 31.12.2009):
Celková výměra pozemků (ha)
821
Orná půda (ha)
518
Chmelnice (ha)
74
Vinice (ha) 0
Zahrady (ha)
15
Ovocné sady (ha) 5
Trvalé travní porosty (ha) 14
Zemědělská půda (ha)
625
Lesní půda (ha)
127
Vodní plochy (ha) 3
Zastavěné plochy (ha)
18
Ostatní plochy (ha) 48
Koeficient ekologické stability pro katastr obce Hředle má dle úhrnných hodnot druhů pozemků
evidovaných ke konci roku 2009 hodnotu přibližně 0,25. Zájmové území se tak dá charakterizovat
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jako území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické
funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy (dle klasifikace podle Míchala 1985).
V rámci Středočeského kraje, pro jehož území má KES průměrnou hodnotu 0,66, se jedná o
podprůměrné území z hlediska ekologické stability. Průměr ČR je 1,04. Výpovědní hodnota tohoto
ukazatele pro tak malé území je však značně omezená.
Územní systém ekologické stability
Územní plán vymezuje prvky systému ekologické stability. Při tom vychází z generelu územního
systému ekologické stability.
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Území mezinárodního významu
V zájmovém území ani v jeho bezprostřední blízkosti území se nenachází území mezinárodního
významu (např. mokřady) ani území soustavy NATURA 2000.
Zvláště chráněná území
V zájmovém území se nenachází zvláště chráněná území. Na sousedním k.ú. Řevničov je
vyhlášena přírodní památka Řevničovská stráň. V blízkosti přírodní památky územní plán nenavrhuje
žádné záměry.
Přírodní parky
Na části zájmového území je vyhlášen přírodní park Džbán (obecně závazná vyhláška č. 8
Okresního úřadu Rakovník ze dne 30.3.1994, přehlášen nařízením okresního úřadu Kladno
15.03.1996 ). Jeho hranice prochází středem obce – viz obrázek.
Obrázek 7: Hranice přírodního parku Džbán v leteckém snímku

Posláním přírodního parku je dle zřizovacího dokumentu „zachovat krajinný ráz džbánské křídové
tabule s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména s ohledem na geomorfologii
území, lesní porosty, charakteristickou flóru a faunu a rozptýlenou mimolesní zeleň při umožnění
turistického využití a rekreace i únosné urbanizace pro stabilizaci života a hospodaření v obcích.“
Zájmové území se nachází ve druhé zóně přírodního parku (s menší přísností ochrany).
Zájmové území se nachází na samém okraji přírodního parku, který již není z hlediska utváření
krajiny a krajinného rázu pro park typický. Vorel a kol. (2008) uvádí: „Úzký pás území přírodního
parku na okraji Rakovnické pahorkatiny představuje otevřenou zemědělskou krajinu s chmelnicemi a
velkými zemědělskými obcemi s dochovanou typickou lidovou architekturou. Obce povětšinou
nemají výrazné siluety a krajina, otevřená k jihu, ohraničená na severu, severovýchodě a
severozápadě lesnými okraji Džbánu, má velké měřítko bez významnějších znaků estetické
atraktivnosti.“
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Hranice jádrového území přírodního parku vymezená Vorlem a kol. (2008) leží při severním okraji
katastru (zahrnuje lesní okraj Džbánu).
Zájmové území je v citované práci hodnoceno jako krajina kulturní s krajinářskou hodnotou
průměrnou, v severní části přecházející do území hodnocené jako krajina relativně přírodní
s krajinářskou hodnotou zvýšenou.
Obrázek 8: Jádrové území (I. zóna) přírodního parku Džbán

jádrové území PP

Hředle

Hranice PP

PAMÁTNÉ STROMY
V obci Hředle jsou evidovány dva památné stromy - lípa velkolistá a lípa malolistá, oba se
nacházejí v zastavěném území.
KRAJINA A KRAJINNÝ RÁZ
Geomorfologie
Z geomorfologického hlediska je zájmové území součástí Rakovnické pahorkatiny, podcelku
Kněževeská pahorkatina a okrsku Rakovnická kotlina. Na severu přechází toto území do
geomorfologického celku Džbán.
Krajina
Celkově je krajinu zájmového území možné charakterizovat jako kulturní zemědělskou krajinou
s dominantní intenzivní výrobou. Klasifikačně se jedná o krajinu vrchovin Hercynia, zemědělskou
krajinu z hlediska využití a z hlediska sídelního typu patří mezi krajiny vrcholně středověké kolonizace
Hercynica.
Krajinný ráz
Krajinný ráz je popsán v kapitole 3.

27

Vyhodnocení vlivů ÚP obce HŘEDLE
Významné krajinné prvky
V zájmovém území se nenachází registrované významné krajinné prvky.
Významnými krajinnými prvky vyjmenovanými zákonem o ochraně přírody a krajiny jsou
v zájmovém území lesy, vodní toky, niva okolo vodních toků a vodní plochy (rybníčky).
FAUNA A FLÓRA
Biogeografie
Zájmové území se nachází na pomezí Džbánského
a Rakovnicko – žlutického bioregionu:
Sadská
„Rakovnicko-žlutický bioregion. Zaujímá převážnou část geomorfologického celku Jesenická
pahorkatina, je tvořen rozvodními plošinami a plochými kotlinami na žulách a břidlicích. V reliéfu
se střídají ploché mělké kotliny se sedimenty permokarbonu a ploché tektonicky zdvižené kry žul
a přeměněných hornin. Vyšší žulová oblast na západě bioregionu byla osídlena později, pokrývají
ji rozsáhlé lesy, je pramennou oblastí s bohatou sítí potoků a velkým množstvím rybníků,
nacházejí se zde četné skalní výchozy, roztroušené balvany až kamenná stáda. Zajímavé jsou
vlhké louky a četné pastviny.
Džbánský bioregion. Nachází se na západě středních Čech, jádro tvoří geomorfologický celek Džbán,
zasahuje i na okraje Pražské plošiny a Jesenické pahorkatiny. Je tvořen zdviženou opukovou
tabulí, rozřezanou po obvodu výraznými údolími až do podložního permu. Na plošinách a jižních
svazích dominují teplomilné doubravy, v údolích dubohabřiny, místy bažinné olšiny, na severních
Malešovská
svazích květnaté bučiny. Lesy jsou zčásti přeměněné v kulturní bory. V bezlesí dominuje orná
půda. Dominantním prvkem reliéfu je vrcholová tabule Džbánu, členěná údolími potoků. Reliéf
je ovlivněn až 150 m hlubokými údolími ve vrchní části často lemovanými opukovým strmým
skalním srubem. Místy je plošina rozčleněna na tabulové hory (Pravda, Rovina).“ (cit. Kříž ed.
2006).
Fytogeografické zařazení
Podle regionálně fytogeografického členění České republiky je posuzované území zařazeno takto:
- fytogeograficka oblast: termofytikum
- fytogeograficky obvod: české termofytikum
- fytogeograficky okres: Džbán, jižní cíp území zasahuje do Rakovnické kotliny.
Potenciální přirozená vegetace
Potenciální přirozenou vegetací jsou v zájmovém území černýšová dubohabřina a biková a/nebo
jedlová doubrava.
Aktuální výskyt fauny a flóry v dotčeném území
Konkrétní rozšíření zástupců fauny a flóry nebylo v zájmovém území v rámci této práce
zkoumáno. Na plochách navrhovaných pro rozšíření zastavitelného území, jež jsou v současné době
převážně využívány pro intenzivní zemědělskou činnost, není předpokládán výskyt významných
populací zvláště chráněných nebo jinak význačných druhů.
2.6

ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU

Kromě kulturních památek – staveb, jež nebudou územním plánem dotčeny, je na území obce
evidováno jako UAN I. (poř. č.SAS 12-14-02/3) středověké a novověké jádro obce. Zbylé zájmové
území lze považovat za území s možnými archeologickými nálezy (UAN III. ) (viz
http://twist.up.npu.cz/ost/archeologie/sas-free/).
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2.7

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

Na území obce je evidována stará
ekologická zátěž Skládka Hředle (č.
4894001). Riziko kvalitativní je označeno
jako 4 – nízké, riziko kvantitativní jako 4 –
bodové. V Systému evidence
kontaminovaných míst (SEKM, dostupné na
http://mestra.cenia.cz/sez/
default2.asp?klic=4894001&tab=zatez)
nejsou podrobnější informace o skládce
uvedeny. Jedná se o překrytou skládku
komunálního odpadu, která se nachází
v blízkosti hřbitova (umístění je patrné
z obrázku).
Obrázek 9: Situování kontaminovaného místa Skládka Hředle

3
CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
Na základě provedeného vyhodnocení střetů s cíly ochrany životního prostředí, přijatými na
vnitrostátní úrovni, lze konstatovat, že potenciálně mohou být ovlivněny zejména tyto charakteristiky
životního prostředí v zájmovém území:
-

Zastoupení zemědělské půdy

-

Krajinný ráz

-

Akustická situace

ZASTOUPENÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
Negativní vlivy jsou představovány návrhem nových zastavitelných území, což je spojeno se
zábory zemědělské půdy, podrobněji viz Odůvodnění - vyhodnocení záborů ZPF. I přes tento rozsah
záborů nelze říci, že by tato změna významněji ovlivnila míru zastoupení zemědělské půdy
v zájmovém území: V současné době je zemědělská půda zastoupena na 76% zájmového území,
v případě uplatnění územně plánovací dokumentace (a realizace 100% potenciálních záborů ZPF)
poklesne zastoupení ZPF na cca 73%.
KRAJINNÝ RÁZ
Řešené území a jeho širší okolí náleží do oblasti krajinného rázu Rakovnicko - sever (dle Studie
vyhodnocení krajinného rázu na části území Středočeského kraje, Atelier V-Doc. Ing.arch. Ivan Vorel,
Csc. a kol., 2008-2009). „Hranice Rakovnicka vymezují přirozené útvary vymezující Rakovnickou
kotlinu – terénní zlomy, které jsou díky zalesnění dobře patrné. Západní hranici tvoří přechodový
prostor do navazující Kryrské pahorkatiny. Oblast se čitelně vymezuje vůči Křivoklátsku, Džbánu a
Jižnímu Rakovnicku.“ (tamtéž).
Celou oblast tvoří Rakovnická kotlina náležející k podcelku Kněževeská pahorkatina. Jde o
sníženinu s mírně zvlněným reliéfem, mírně ukloněnými zarovnanými povrchy a svahy, odlehlíky a
plochými suky. Široce rozevřená mělká až středně hluboká údolí vodních toků jsou většinou
stromovitého půdorysu. Sousední území regionu se zvyšuje oproti kotlině přibližně o sto metrů a jde
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současně o území více zalesněné. Od severu do oblasti okrajově zasahuje Ročovská vrchovina, kde je
významná intenzivní svahová modelace, četné sesuvy a odlamování okrajů křídových vrstev.
Vizuální charakteristika a prostorové vztahy oblasti KR (interiér oblasti)
V hodnoceném území části Středočeského kraje představuje oblast krajinného rázu Rakovnickosever specifický typ otevřenější (v některých částech) zemědělské krajiny, velmi odlišné od krajiny
Slánska nebo Velvarska. Oblast se shoduje většinou s geomorfologickým vymezení Rakovnické kotliny
a je prostorově zřetelně ohraničena lesnatými okraji sousedících oblastí. Oblast je prostorově
rozčleněna nevýraznými terénními předěly na povodí Lišanského potoka a povodí Rakovnického
potoka, přičemž severní část povodí Rakovnického potoka představuje charakteristický obraz
intenzivně využívané zemědělské krajiny se zemědělskými obcemi Hořesedly, Kněževes, Kolešovice a
dalšími, typický pro identitu celé oblasti. Povodí Lišanského potoka s obcemi Lišany, Krupá,
Nesuchyně, Mutějovice a dalšími je členitým úvalem s mělkými údolími četných přítoků. Úval je
ohraničen lesnatými okraji Džbánu a Křivoklátska a směrem ke Kněževsi Olešenskými lesy. Podobně
jako v prostoru Hořesedel a Kněževsi i zde je typickými znakem zemědělské krajiny přítomnost
chmelnic geometrizujících krajinnou scénu a dotvářejících typickou strukturu krajiny. Jižní část povodí
Rakovnického potoka tvořená údolími Petrovického a Rakovnického potoka je na jihu výrazně
ohraničena okraji Kralovické pahorkatiny (Nad Kostelem 535,1 m n.m.) a vytváří poněkud uzavřenější
segment zemědělské krajiny. Výrazné lesnaté srázy okraje Jesenicka ohraničují celou oblast na
západě. Krajina s výrazně zemědělským charakterem, velkým měřítkem a otevřeností se nevyznačuje
výraznými znaky estetické atraktivnosti, které by spočívaly v přírodních hodnotách krajiny nebo v
prostorovém členění. Výrazněji se zde uplatňují výrazné znaky kulturní krajiny - zemědělské obce s
drobnými dominantami kostelů a cennou architekturou a dominantní rysy krajiny – chmelnice a
intenzivní využití krajiny. Důležitým znakem krajinné scény jsou ohraničující linie krajinných prostorů
– lesnaté horizonty bez výrazných terénních dominant.
Vnější pohledy (exteriér oblasti) – projevy z navazujících oblastí KR
Z některých okrajů oblasti jsou patrné průhledy vyhlídky do zemědělské krajiny Rakovnicka.
Oblast se vůči ostatním krajinám výrazněji neuplatňuje v siluetách, vytváří však zřetelný segment
otevřenější zemědělské krajiny ohraničené vyvýšenými okraji vymezujícími rozlehlou kotlinu.
Vztah znaků přírodní povahy k historickému vývoji krajiny
V okrese Rakovník je několik lokalit, kde se soustřeďují doklady o přítomnosti prehistorického
člověka. Nejstaršími doklady jsou paleolitické nálezy z různých poloh okolo Lužné. Z hlediska
zachovalosti přírody je podstatné, že jak v pravěku, tak později nebyla tato oblast a Křivoklátsko
významněji osídlena. K oblasti patří i historická těžba arkózového pískovce odhalující krajinný suterén
a pozůstatky těžby rašeliny v nivě potoka Olešná.
Přehled znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu v dotčeném krajinném prostoru uvádí
následující tabulka.
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Tabulka 5: Přehled znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu (souhrnná tabulka)

Převzato z Vorel a kol. (2008)
Opatření k ochraně identifikovaných znaků a hodnot, ochranné podmínky
„V oblasti krajinného rázu je třeba dbát na minimalizaci zásahů a zachování významu znaků
krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluurčující pro ráz krajiny a které jsou dle cennosti v rámci
státu či regionu jedinečné nebo význačné. Jedná se o následující zásady ochrany krajinného rázu, z
nichž některé jsou obecně použitelné pro ochranu přírody a krajiny a některé pro územně plánovací
činnost (uvedena jsou pouze opatření relevantní pro územně plánovací činnost na území obce
Hředle):
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• Zohlednění významu a cennosti doubrav a bučin, reliktních borů a lokalit s porosty s jalovcem v
lesních hospodářských plánech, v technologii údržby a managementu krajiny.
• Zachování drobných lomů, skalních výchozů a sutí se specifickou vegetací.
• Ochrana vegetačních prvků liniové zeleně podél vodních toků a vodních ploch jakožto důležitých
prvků prostorové struktury a znaků přírodních hodnot.
• Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovských sídel bude v
cenných polohách orientován do současně zastavěného území (s respektováním znaků
urbanistické struktury) a do kontaktu se zastavěným územím.
• Zachování dimenze, měřítka a hmot tradiční architektury u nové výstavby situované v cenných
lokalitách se soustředěnými hodnotami krajinného rázu. V kontextu s cennou lidovou
architekturou bude nová výstavba respektovat i barevnost a použití materiálů.
• Zachování měřítka a formy tradičních staveb při novodobém architektonickém výrazu u nové
výstavby v polohách mimo kontakt s cennou lidovou architekturou. To se netýká urbanizovaných
poloh okrajů Rakovníka, kde není nutno charakter zástavby omezovat.
• Rozlišování takových zón ve struktuře obcí, které zachovávající znaky historického charakteru
obce a v polohách mimo kontakt s těmito zónami uplatňovat diferencovaný přístup k regulaci
zástavby
• Omezení možnosti umístění staveb a technických zařízení výškového charakteru (výška přes 20
m na volném prostranství nebo přes 8 m nad obklopující lesní porost) na exponovaných
horizontech (do blízkosti Přílepské skály a Lovíče)
• Zachování siluet a charakteru okrajů obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a
cennou lidovou architekturou“ (Vorel a kol. 2008).
V rámci zpracování ÚAP vymezila Mejsnarová (2009) místo krajinného rázu Hředle. Místo KR je
charakterizováno následovně:
- potok s řídkým nebo nevyvinutým břehovým porostem
- zabydlená krajina se zemědělskou funkcí
- harmonická krajina
- často potok s upraveným korytem
- zachovalé údolní nivy, především nad obcí
- četné interakční prvky v zemědělské krajině
- výhledy
Zároveň jsou v rozboru ÚP navrženy jevy nebo charakteristiky k ochraně:
- ochrana doprovodné zeleně podél vodoteče
- ochrana území pro rozliv vodotečí – nezastavitelné území
- ochrana údolní nivy (VKP ze zákona č. 114/92Sb.)
- ochrana přírodní funkce území
- ochrana retenční schopnosti krajinářského celku
AKUSTICKÁ SITUACE
V souvislosti s realizací záměrů na ploše přestavby (plocha pro výrobu a skladování) na místě
bývalého zemědělského areálu na jihu obce a dále v souvislosti s realizací záměrů na ploše SO3 může
dojít k navýšení intenzit dopravy na silnici II/229.
Na základě znalosti počtu vozidel projíždějících v současnosti II/229 bylo provedeno modelové
akustické posouzení v programu HLUK+. Modelována byla situace podél silnice II/229 na vjezdu do
obce před hřbitovem. Za základě provedeného výpočtu je možné konstatovat, že poddél silnice II.
třídy v modelovém území je dosahováno limitní hodnoty pro ekvivalentní hladinu akustického tlaku
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pro denní dobu, která činí 60 dB*. Tato situace je zapříčiněna (samozřejmě kromě prvořadých
intenzit dopravy) situováním domů v bezprostřední blízkosti silnice. Obdobná akustická situace
pravděpodobně panuje podél celé trasy II/229 v obci Hředle a to v místech, kde se zástavby nachází
v bezprostřední blízkosti silnice. Z tohoto důvodu je nežádoucí další zvyšování dopravní zátěže
v blízkosti obytných objektů vlivem realizace ploch výroby a skladování, jež by byly obsluhovány tak,
že by nákladní automobily musely projíždět obytnou zástavbou .
* Hlukové limity pro vnější hluk stanovuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limity ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve vnějším
prostředí se stanoví jako součet základní hladiny LAeq.T = 50 dB a některé z korekcí uvedených v tabulce
(korekce se nesčítají). Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB.
Dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví se chráněným venkovním prostorem
rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních
a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí
prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro
zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Rekreace zahrnuje i užívání pozemku na
základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového
nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.
Tabulka 6: Stanovení hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Korekce (dB)

Způsob využití území
Chráněné venkovní prostor ostatních staveb a chráněné
ostatní venkovní prostory
3)

1)

2)

3)

4)

0

+5

+10

+20

Použije se pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy v území, kde hluk z
dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

Tabulka 7: Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku před fasádami vybraných objektů pro
bydlení na základě intenzit dopravy pro rok 2005 a 2010

2010

2005
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Obrázek 10: Znázornění pásem ekvivalentní hladiny akustického tlaku

Parametry zadání výpočtu: výpočtový rok 2010, terén pohltivý, kryt vozovky Aa, výpočet pro denní
dobu, sklon vozovky 0%, výpočtová rychlost 40 km/hod.
Pozn.: Výpočet provedl na licencované verzi Jiří Bělohlávek, zpracovatel SEA

4

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
V zájmovém území nebyly vyhlášeny lokality soustavy NATURA 2000.

V rozboru ÚAP obce Hředle (Mejsnarová 2009) jsou uvedeny následující slabé stránky (související
s ochranou životního prostředí), jež byly v zájmovém území identifikovány a jež by měl návrh ÚP řešit.
Přehled slabých stránek, relevantních pro ochranu životního prostředí uvádí tabulka spolu
s komentářem, jakým způsobem může uplatnění územního plánu slabou stránku ovlivnit.
Tabulka 8: Slabé stránky dle ÚAP a jejich vztah k uplatnění ÚP
Téma

Slabé stránky

Horninové prostředí, geologie

staré haldy bez využití

Možnost významného ovlivnění
identifikovaného problému či jevu
Bez možnosti významného ovlivnění
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Téma
Vodní režim
Hygiena životního prostředí

Slabé stránky
poddolované území
chybí retenční nádrže
průjezd silnice II/229,
staré ekologické zátěže bývalé
skládky
intenzivní zemědělské
hospodářství (chmelnice),
část nivních půd zorněná,
ÚSES z větší části nefunkční

Ochrana přírody a krajiny

Zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkcí
lesa

Technická infrastruktura

eroze na ZPF na svažitých
pozemcích,
zornění v nivních půdách

chybí společná likvidace
splaškových vod obce

Možnost významného ovlivnění
identifikovaného problému či jevu
ÚP navrhuje plochy retence
ÚP vymezuje rezervu pro přeložku
silnice II/229
Sanace skládky není závislá na
uplatnění ÚP
ÚP by mohl na části chmelnic
navrhnout jiné funkční využití, na
druhou stranu existence chmelnic je
tradičním prvkem v krajině
dotčeného území i širokého okolí.
ÚP by měl vymezit nivní polohy na
nichž by se nadále neměla provádět
orba.
Funkčnost ÚSES nemůže ÚP zajistit,
pouze může vymezit plochy ÚSES.
Možnost ovlivnění ze strany ÚP
vymezením ploch, které rozčlení velké
lány polí (např. formou vymezení
přírodních ploch rozdělujících velké
svažité pozemky).
Zornění nivních poloh je
komentováno výše.
Úp navrhuje plochu pro ČOV.

Z rozboru udržitelného rozvoje Středočeského kraje nevyplývají pro zájmové území žádná
konkrétní opatření.
Podle informací zpracovatelky ÚP se v území projevuje vliv minulé důlní hlubinné činnosti na
snížené vodnosti toků – zejm. Červeného potoka.
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5

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

5.1

FORMULACE VARIANT ÚZEMNÍHO PLÁNU
Návrh územního plánu je nevariantní a vychází z požadavků zadání územního plánu.

Tabulka 9: Posuzované varianty koncepce
Varianta
Nulová varianta
Bez záměrů a realizace požadavků
dle zadání ÚP
Varianta Návrhu ÚP (označovaná
též jako aktivní)
Realizace změn a ploch přestavby
na základě prověření požadavků
dle zadání ÚP

Popis varianty
Obec Hředle nemá zpracovaný územní plán. Bez pořízení
územního plánu nelze v obci vymezit zastavitelné
plochy, tj. plochy pro novou výstavbu.
Dle zadání územního plánu, schváleného zastupitelstvem obce,
s úpravami dle zpracovatele ÚP. Územní plán vymezuje nové
plochy funkčního využití – viz návrh územního plánu – grafická
část a odůvodnění.

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu je provedeno pro jednotlivé funkční plochy a
rozvojové lokality tak, aby bylo možné identifikované negativní vlivy na životní prostředí přiřadit ke
konkrétním plochám. Součástí opatření pak může být, v případě, že není negativní vlivy možné snížit
na přijatelnou úroveň, vyloučení plochy z návrhu ÚP.
Struktura vyhodnocení vlivů je následující:
5.2

Identifikace potenciálních vlivů realizace územního plánu dle jednotlivých funkcí a lokalit
Souhrnný popis vlivu varianty Návrh ÚP se zaměřením na potenciálně negativní vlivy
Popis vlivu v případě neprovedení koncepce (nulová varianta)
Návrh opatření
IDENTIFIKACE VLIVŮ

Prvním krokem vyhodnocení vlivů na životní prostředí je identifikace potenciálních vlivů.
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Tabulka 10: Identifikace potenciálních vlivů varianty realizace návrhu územního plánu na životní prostředí a veřejné zdraví
Příjemce vlivu, složka životního prostředí
Funkční využití

A - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ
PLOCHY
PLOCHY BYDLENÍ
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
PLOCHY REKREACE
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
B - ÚZEMÍ NEZASTAVĚNÉ
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
PLOCHY PŘÍRODNÍ
PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
PLOCHY LESNÍ

?
+
x
0

Vlivy na
veřejné
zdraví

Vliv na
ovzduší a
klima

Vlivy na
vody

Vliv na
půdy

Vlivy na
přírodu

Vlivy na
krajinný
ráz

Vliv na
kulturní
děd.,h.statky

Vliv na
produkci
odpadů +
NL

Zdroje

0
0
+
0
x
+
?x
0

0
0
0
0
x
+
0
0

x
x
0
0
x
+
0
+

x
x
x
0
x
0
x
0

0
0
0
0
x
+
x
0

?x
0
0
0
x
0
0
0

0
0
0
0
0
+
0
0

x
x
x
0
x
0
0
0

x
x
x
0
x
0
x
0

+
+
0
0
+

+
+
0
0
+

+
+
+
?+x
+

0
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
0
0

0
+
+
+
0

0
0
0
0
0

0
+
0
+
+

vyjádření nejistoty ohledně výskytu vlivu
potenciální kladný vliv
potenciální negativní vliv
nulový vliv nebo neutrální vliv
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Popis vlivů je členěn dle jednotlivých složek životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví. Vlivy
jsou hodnoceny u jednotlivých typů funkčního využití, pro něž jsou vymezeny nové plochy oproti
planému územnímu plánu.
5.3

VLIVY NA OBYVATELSTVO (VEŘEJNÉ ZDRAVÍ)

VLIVY REALIZACE ÚP NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ DLE FUNKČNÍCH PLOCH
A - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY - NÁVRH
PLOCHY BYDLENÍ (B1 Nízkopodlažní bydlení, B2 Bydlení, BZ Zahrady v obytné zóně)
Realizací rodinných domů na plochách pro bydlení (B1) může dojít k nárůstu dopravních intenzit
v obci v řádu maximálně desítek vozidel z jednotlivých ploch. Změny intenzit dopravy v těchto
relacích nejsou považovány za významné.
Významné vlivy na veřejné zdraví prostřednictvím změn v kvalitě ovzduší v návaznosti na změny
v dopravě a změny v počtu malých tepelných zdrojů (kotle na vytápění) v území se nepředpokládají.
Tento předpoklad vychází z analogie s vývojem kvality ovzduší v územích s několikanásobně vyšším
zatížením automobilovou dopravou a několikanásobně vyšším počtem nových objektů pro bydlení.
Lze konstatovat, že vlivem realizace územního plánu nedojde – za předpokladu dodržování právních
požadavků v oblasti ovzduší – ke zhoršení kvality ovzduší v zájmovém území.
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO1 Smíšené venkovské území, SO2 Smíšené venkovské území
v historické zástavbě)
Negativní vliv na obyvatelstvo se nepředpokládá.
PLOCHY REKREACE (R1 Sportovní a rekreační plochy, R2 Sportovní a rekreační plochy pro hiposport)
Předkládán nepřímý kladný vliv na zdraví prostřednictvím podpory sportu. Negativní vlivy na veřejné
zdraví nenastanou.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (OV1 Občanské vybavení ve veřejném zájmu, OV2 Občanské
vybavení)
Negativní vliv na obyvatelstvo se nepředpokládá.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V Výroba, výrobní služby, sklady, SO3 Smíšené území)
Nové plochy výroby a skladování jsou v zájmovém území situovány:
a) na území již v minulosti využívané a v současné době převážně opuštěné (brownfield). Jedná
se o bývalý rozsáhlý zemědělský areál, který leží při jižním okraji obce. Níže v textu je tato
plocha označována jako Zóna Jih.
b) Na západním okraji obce při trase rezervy pro přeložku silnice II. třídy č. 229. Dále v textu je
tato plocha označována jako Zóna Západ.
Zóna Jih
Na areál bezprostředně nenavazuje žádná obytná zástavba. Nejblíže leží domy v západním směru.
Jádro obce je odděleno zahradami v obytné zóně.
V pracovní verzi návrhu ÚP byla navržena příjezdová komunikace do areálu přes těleso bývalé
skládky naproti hřbitovu. Toto napojení se jeví z důvodu bezpečnosti dopravy a ochrany veřejného
zdraví jako méně vhodné. Nově je – jako opatření ke snížení vlivů na obyvatele navrženo situovat
příjezdovou komunikaci mimo obytnou zástavbu s pásem ochranné zeleně mezi příjezdovou
komunikaci a venkovním chráněným prostorem staveb pro bydlení – viz obrázek.
Další opatření, jež navrženo v tomto vyhodnocení je ponechání vzrostlé zeleně na svahu nad
stávajícím areálem – tato zeleň má ochranné účinky vůči existující zástavbě (viz obrázek – zelená
elipsa.
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Obrázek 11: Zóna Jih, grafické znázornění navržených opatření

Ponechání
doprovodné zeleně

Navržená
plocha pro
výrobu a
sklady
výrobního

Obytná
zástavba

Trasa příjezd.
komunikace dle ÚP

Opatření: změna trasy příjezdové
komunikace dle SEA

Vyhodnocení akustického ovlivnění chráněných venkovních prostorů staveb pro bydlení vlivem
provozu průmyslových zdrojů v areálu není možné bez jejich znalosti. Totéž je konstatováno ohledně
vyhodnocení vlivu vyvolané automobilové dopravy, jež není možné bez znalosti budoucích intenzit
dopravy. Jak však vyplývá z výpočtu provedeného v rámci tohoto Vyhodnocení – viz kapitola 3,
s ohledem na situování domů v bezprostřední blízkosti silnice II/229 může být již v současnosti
dosahována limitní hodnota pro ekvivalentní hladinu akustického tlaku pro denní dobu, která činí 60
dB. Z tohoto důvodu je nezbytné přijmout opatření k vyloučení zvyšování dopravní zátěže v blízkosti
obytných objektů. Opatření spočívá v návrhu obslužné (účelové) komunikace mimo obytnou
zástavbu – vyznačena na obrázku výše.
Zóna Západ
Plocha funkce SO3 (Z8 – viz výkres základního členění) pro podnikání různých forem (sklady,
maloobchodní zařízení, výroba a služby) je situována u plochy rezervy pro přeložku II/229. Na ní
navazuje plocha SO1 (smíšené venkovské území). Zde by mohlo docházet ke střetům zejm. z hlediska
ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku, ale bez znalosti konkrétních činností v ploše SO3
nelze tyto vlivy upřesnit. S ohledem na velikost plochy SO3 je předpoklad umístění spíše menších
provozů. Akustickou ochranu pak bude možné řešit např. situováním objektů na ploše SO3 tak, aby
samy o sobě tvořily akustickou překážku.
Dopravní obsluha plochy SO3 je navržena mimo obytnou zástavbu, vybudování příjezdové
komunikace je podmíněností výstavby.
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PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (VZ Veřejná zeleň, Hřbitov)
Bez vlivů na veřejné zdraví.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
(S1 Silnice I.třídy, S2, S3 Silnice II. a III. třídy mimo zastavěné a zastavitelné území PMK Propojovací
místní komunikace vč. silnic uvnitř zastavěného a zastavitelného území, MK Místní komunikace, UK
Účelové komunikace, DV Plochy objektů dopravní vybavenosti)
Územní plán navrhuje pouze plochu pro příjezdovou komunikaci na plochu výroby a skladování a
dále místní komunikaci pro příjezd k další ploše pro výrobu a skladování a služby ležící u budoucího
možného obchvatu. Dále územní plán počítá s plochami přestavby, jež budou spočívat v úpravě
parametrů existujících komunikací v obci tak, aby vyhovovaly šířkovým uspořádáním, popř. umožnily
odbočení do nových rozvojových lokalit.
Vliv příjezdové komunikace do průmyslové zóny na jihu obce není v tomto vyhodnocení
specifikován, neboť je navrženo opatření změny trasy této komunikace tak, aby byl vyloučen průjezd
nákladní dopravy obcí a nedocházelo ke zvyšování hlukové zátěže podél komunikace (týká se
objektů pro bydlení v blízkosti hřbitova) (předpokládána je obsluha areálu převážně z jihu ze silnice
R6).
Příjezdová komunikace do ploch výroby a skladování a služeb na západě obce je vedena v trase
rezervy pro obchvat obce. Průjezd těžké nákladní dopravy obcí je taktéž tímto opatřením
eliminován.
Komentář k ploše rezervy pro přeložku II/229
Přeložka silnice II. třídy odvádí tranzitní dopravu mimo zastavěné území obce. Výše zařazený
akustický výpočet pro silniční dopravu ukazuje, že v chráněném venkovním prostoru staveb pro
bydlení podél silnice II. třídy může již v současné době docházet k překračování limitních hodnot pro
hluk v denní době. Z tohoto důvodu je případná přeložka silnice II. třídy považována za záměr
s pozitivními dopady na lidské zdraví.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI Plochy pro technické zařízení)
Bez přímých vlivů na veřejné zdraví. Nepřímo je – prostřednictvím výstavby čistírny odpadních vod –
potenciálně kladně ovlivněno lidské zdraví v tom smyslu, že nebude moci docházet k případnému
znečišťování podzemních vod, které jsou užívány k individuálnímu zásobení rodinných domů.
B - ÚZEMÍ NEZASTAVĚNÉ - NÁVRH
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (DRZ Doprovodná zeleň)
Bez negativních vlivů na veřejné zdraví.
PLOCHY PŘÍRODNÍ (NL Nelesní zeleň s dominantní přírodní funkcí)
Bez negativních vlivů na veřejné zdraví.
PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ (Vodní toky a plochy, VR Plochy pro opatření zvýšené retence
dešťových vod
Bez negativních vlivů na veřejné zdraví.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (Z1 Zemědělská půda, Z2 Sady a zahrady, BZS Zahrady v obytné zóně bez
staveb, Z3 Louky a pastviny, trvalé travní porosty)
Bez negativních vlivů na veřejné zdraví.
PLOCHY LESNÍ (Les)
Bez negativních vlivů na veřejné zdraví.
Posouzení vlivů na faktor pohody bydlení
Tento komentář je zařazen na základě požadavků Středočeského kraje v koordinovaném vyjádření
k návrhu zadání ÚP. Pohoda náleží do sféry zdraví. Kromě definice zdraví jako absence nemoci, jej lze
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taky podle Světové zdravotnické organizace (WHO) definovat jako „stav kompletní fyzické, mentální a
sociální pohody, a nesestává se jen z absence nemoci nebo vady“. V oblasti námi řešené lze
konstatovat, že má-li např. hluk nebo zápach vliv na pohodu (zejm. mentální), projeví se to druhotně
v celkové kondici (zdraví) člověka. Tato pohoda není měřitelná medicínsky, ale spíše sociologicky
(dotazováním atd.).
Co se týká pojmu „pohoda bydlení“, cituji zde ze stanoviska Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2.
2006, čj. 2 As 44/2005-116 – k § 8 odst. 1 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu (Sbírka rozhodnutu NSS č. 5/2006, č. 850): „Pohodou bydlení“ ve smyslu § 8
odst. 1 in fine vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, nutno
rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny
kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v
tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou
hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro zabezpečení pohody
bydlení se pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně
existující souhrn činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných
souvislostech.“
Činnosti, které budou realizovány na plochách pro výrobu a skladování, které jsou vymezeny v návrhu
územního plánu, za předpokladu splnění právních požadavků v rámci jednotlivých oblastí ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví (pozn.: v rámci posuzování vlivů na životní prostředí je nutné
a-priori předpokládat plnění právních požadavků), pravděpodobně nenaruší pohodu bydlení v obci
Hředle. Tento názor je vysloven za předpokladu, že nároky obyvatel obce Hředle na pohodu bydlení
nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných standardů se zohledněním
místních zvláštností konkrétních lokalit (jiná je situace u bydlení v blízkosti silnice II/229, odlišná na
tichém místě v obci).
Detailní posouzení, zda bude pohoda bydlení na konkrétních lokalitách narušena nebo nikoli, však
není v této fázi možné, neboť pro posouzení je nezbytná znalost konkrétních činností (záměrů).
Posouzení je možné až ve fázi stavebního řízení a spočívá na příslušném stavebním úřadu, který
konkrétní stavbu povoluje. Je zcela nemožné v této fázi negativně vymezit všechny činnosti, které
v území nesmí být prováděny a které by mohly narušit pohodu bydlení. Zpracovatel Vyhodnocení se
domnívá, že tuto kategorii nelze s ohledem na dostupné podklady ve fázi zpracování územního plánu
objektivně vyhodnotit.
Plocha pro přeložku silnice II/229 není v rámci vyhodnocení posouzena, neboť se jedná pouze o
plochu rezervní. Obdobně není hodnocena plocha rezerv pro výrobu a skladování ležící při trase
(možného) budoucího obchvatu.
Opatření
 Příjezdovou komunikaci k ploše skladování a výroby na jihu obce situovat jižně od existující
obytné zástavby tak, aby lokalita byla obsluhována s vyloučením průjezdu těžkých vozidel
obytnou zástavbou.
 Stávající zeleň při západním okraji plochy pro výrobu a skladování vymezit jako plochu
doprovodné zeleně.
 Podmíněnost výstavby na ploše SO3 na západě obce: vybudování příjezdové komunikace
mimo obytnou zástavbu.
Počet bodů dle rámcové verbálně
numerické stupnice – tab. 13 - pro
variantu
Nulovou
Návrhu ÚP
0
-1
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5.4

VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA

VLIVY NA KLIMA
Realizace návrhu ÚP nepřináší změněné působení na klimatické podmínky.
VLIVY NA KVALITU OVZDUŠÍ
VLIVY REALIZACE ÚP NA OVZDUŠÍ DLE FUNKČNÍCH PLOCH
A - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY - NÁVRH
PLOCHY BYDLENÍ (B1 Nízkopodlažní bydlení, B2 Bydlení, BZ Zahrady v obytné zóně)
Nejistoty panují v predikci tohoto vlivu u ploch pro bydlení, kdy není předem zřejmé, jaký druh
vytápění bude v rodinných domech nejčastěji použit. Nepředpokládá se však významnější zastoupení
malých spalovacích zdrojů na pevná paliva s vyšším obsahem znečišťujících látek (např. hnědého
uhlí). Počet nových domů navíc nebude z hlediska kvality ovzduší významný. Zájmové území leží
mimo oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší.
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO1 Smíšené venkovské území, SO2 Smíšené venkovské území
v historické zástavbě)
Bez významných vlivů na ovzduší.
PLOCHY REKREACE (R1 Sportovní a rekreační plochy, R2 Sportovní a rekreační plochy pro hiposport)
Bez významných vlivů na ovzduší.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (OV1 Občanské vybavení ve veřejném zájmu, OV2 Občanské
vybavení)
Bez významných vlivů na ovzduší.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V Výroba, výrobní služby, sklady, SO3 Smíšené území)
Potenciálně negativní vlivy na ovzduší byly identifikovány v případě ploch výroby a skladování
(výrobně obslužná zóna). Obě plochy jsou situovány na okrajích obce. Na základě zkušeností
s povolováním obdobných záměrů z hlediska ochrany ovzduší je velmi nepravděpodobné, že by
konkrétní záměry na nových plochách samostatně mohly způsobit překračování imisních limitů pro
ochranu lidského zdraví v zájmovém území. Změny v čistotě ovzduší vyvolané zvýšením dopravní
zátěže budou nevýznamné, neboť lze očekávat navýšení dopravy těžkých vozidel v řádech desítek za
den. Avšak ani intenzity dopravy v řádech nižších stovek vozidel by nezpůsobily překračování
imisních limitů v zájmovém území.
Vlivy na kvalitu ovzduší vyvolané provozem konkrétních záměrů (myšleno výrobních provozů) musí
být posouzeno v rámci navazujících správních řízeních při povolování těchto záměrů.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (VZ Veřejná zeleň, Hřbitov)
Bez významných vlivů na ovzduší.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
(S1 Silnice I.třídy, S2, S3 Silnice II. a III. třídy mimo zastavěné a zastavitelné území, PMK Propojovací
místní komunikace vč. silnic uvnitř zastavěného a zastavitelného území, MK Místní komunikace, UK
Účelové komunikace, DV Plochy objektů dopravní vybavenosti)
Bez významných vlivů na ovzduší.
Komentář k ploše rezervy pro přeložku II/229
Přeložka silnice II. třídy odvádí tranzitní dopravu mimo zastavěné území obce. Změny v kvalitě
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ovzduší v zastavěném území obce budou nevýznamné, neboť na dotčených komunikacích dochází ke
změnám pouze v řádech stovek automobilů za den. Takto nízké intenzity se nemohou projevit na
jedné straně překročením imisních limitů pro ochranu lidského zdraví a na straně druhé ani
významným snížením imisní zátěže související s dopravou v centru obce (pozitivní efekty přeložky,
jež lze očekávat, spočívají ve snížení akustické zátěže).
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI Plochy pro technické zařízení)
Bez významných vlivů na ovzduší.
Plocha pro ČOV je situována v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Pachové obtěžování
obyvatel není pravděpodobné.
B - ÚZEMÍ NEZASTAVĚNÉ - NÁVRH
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (DRZ Doprovodná zeleň)
Bez významných vlivů na ovzduší.
PLOCHY PŘÍRODNÍ (NL Nelesní zeleň s dominantní přírodní funkcí)
Kladné vlivy na kvalitu ovzduší přináší návrh nových ploch zeleně. S ohledem na výměry nových
ploch jsou tyto vlivy v celkovém působení nevýznamné.
PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ (Vodní toky a plochy, VR Plochy pro opatření zvýšené retence
dešťových vod
Bez významných vlivů na ovzduší.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (Z1 Zemědělská půda, Z2 Sady a zahrady, BZS Zahrady v obytné zóně bez
staveb, Z3 Louky a pastviny, trvalé travní porosty)
Bez významných vlivů na ovzduší.
PLOCHY LESNÍ (Les)
Bez významných vlivů na ovzduší.
Návrh opatření
 Není navrhováno žádné opatření ve smyslu omezení rozsahu nově navrhovaných
funkčních ploch.
Tento vliv je zohledněn v kritériu vlivu na veřejné zdraví.

5.5

VLIVY NA VODY

VLIVY REALIZACE ÚP NA VODY DLE (NOVĚ VYMEZENÝCH) FUNKČNÍCH PLOCH
A - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY - NÁVRH
PLOCHY BYDLENÍ (B1 Nízkopodlažní bydlení, B2 Bydlení, BZ Zahrady v obytné zóně)
V současné době obec nemá centrální čistírnu odpadních vod. Pro tuto funkci územní plán vymezuje
příslušnou plochu. S ohledem na relativně malý počet nových RD lze připustit v souladu s vodním
zákonem zachytávání odpadních vod v bezodtokých jímkách a následné vyčištění na čistírně
odpadních vod (kam jsou tyto vody oprávněnými osobami pro nakládání s tímto druhem odpadu)
odvezeny. Zkušenosti, bohužel, ukazují, že likvidace splaškových vod tímto způsobem je málo účinná
z důvodů porušování právních předpisů uživateli vod (tzn. obyvateli rodinných domů). Větší část
objemu odpadních vod z domácností je tak likvidována bez předchozího vyčistění buď zasakováním
na pozemcích, nebo vypouštěním do vodotečí (tzn. tekutá fáze odpadních vod odtéká, tuhá fáze se
akumuluje a jímka se vyváží po úplném zaplnění). Tuto problematiku lze řešit např. vydáním právně
závazného předpisu, kterým je obecní vyhláška, jež upraví povinnosti občanů z hlediska
uchovávání dokladů o likvidaci vzniklých splaškových odpadních vod, jež má následně za
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povinnost předložit při kontrole ze strany vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního
prostředí. Vyhláška samozřejmě stanoví i sankce za porušení právních ustanovení. Stejný postup
je nezbytné uplatňovat ve vztahu k zacházení s odpadními vodami v rámci zahrad v obytné zóně
(„zahrádkách“), pokud na těchto plochách ke vzniku odpadních vod dojde.
S ohledem na relativně omezený rozsah ploch pro bytovou výstavbu se případné vlivy na povrchový
odtok nejeví jako významné. Doporučena je likvidace srážkových vod na vlastních pozemcích (na
pozemcích přináležejících k domům) a minimalizace odvodu vod mimo místo jejich vzniku (spadu).
Do střetu s ochranou nivy Červeného potoka se dostal záměr plochy pro bydlení označené dle
Zadání (plochy k prověření) č. 1. Tato plocha není již v návrhu ÚP obsažena.
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO1 Smíšené venkovské území, SO2 Smíšené venkovské území
v historické zástavbě)
Dtto předchozí hodnocení.
PLOCHY REKREACE (R1 Sportovní a rekreační plochy, R2 Sportovní a rekreační plochy pro hiposport)
Bez významných vlivů na vody.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (OV1 Občanské vybavení ve veřejném zájmu, OV2 Občanské
vybavení)
U ploch občanského vybavení se předpokládá likvidace odpadních vod v souladu s požadavky
právních předpisů.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V Výroba, výrobní služby, sklady, SO3 Smíšené území)
Bez znalosti konkrétních záměrů, které budou na těchto plochách realizovány a z toho vyplývající
nároky na vstupy a výstupy, nelze vlivy na vody specifikovat. Požadavkem je čistění průmyslových
odpadních vod (budou-li produkovány) ve vlastní čistírně. Odpadní vody typu městských odpadních
vod mohou být splaškovou kanalizací svedeny na obecní ČOV, popř. zachytávány v jímkách.
Vliv na povrchový odtok u ploch změn i ploch přestavby je málo významný.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (VZ Veřejná zeleň, Hřbitov)
Bez významných vlivů na vody.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
(S1 Silnice I.třídy, S2, S3 Silnice II. a III. třídy mimo zastavěné a zastavitelné území, PMK Propojovací
místní komunikace vč. silnic uvnitř zastavěného a zastavitelného území, MK Místní komunikace, UK
Účelové komunikace, DV Plochy objektů dopravní vybavenosti)
Bez významných vlivů na vody.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI Plochy pro technické zařízení)
Vybudování čistírny odpadních vod je spojeno s kladnými vlivy na kvalitu vod v zájmovém území.
B - ÚZEMÍ NEZASTAVĚNÉ - NÁVRH
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (DRZ Doprovodná zeleň)
Bez významných vlivů na vody.
PLOCHY PŘÍRODNÍ (NL Nelesní zeleň s dominantní přírodní funkcí)
Bez významných vlivů na vody.
PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ (Vodní toky a plochy, VR Plochy pro opatření zvýšené retence
dešťových vod
Plochy pro opatření zvýšené retence znamenají kladný dopad na povrchový odtok.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (Z1 Zemědělská půda, Z2 Sady a zahrady, BZS Zahrady v obytné zóně bez
staveb, Z3 Louky a pastviny, trvalé travní porosty)
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Zemědělské plochy, konkrétně hospodaření na orné půdě je dlouhodobě spojeno s negativními
dopady na vody. To je dáno především používáním umělých hnojiv a nevhodnou skladbou plodin.
Jak již bylo uvedeno v kapitole 2., katastrální území obce Hředle je zranitelnou oblastí, tj. oblastí, ze
kterých jsou odvodňovány vody znečištěné či ohrožené dusičnany ze zemědělských zdrojů a ve
kterých budou uplatňována opatření vedoucí ke snížení dusičnanů ve vodách (realizace opatření
uvedených v „akčním programu“ musí zajistit, aby žádným zemědělským podnikem ve zranitelné
oblasti nebylo překročeno určité množství aplikovaných statkových hnojiv na hektar využité
zemědělské půdy za rok).
K omezení průniku znečištěných srážkových vod do povrchových vod je doporučeno vymezení ploch
(např. travnatých pásů) podél vodotečí v zájmovém území, které nebudou obhospodařovány orbou.
Doporučeno je podpořit samočistící schopnost vodotečí jejich revitalizací (např. obnovou
zatrubněných koryt).
PLOCHY LESNÍ (Les)
Existence lesních porostů je spojena s jednoznačně pozitivními vlivy na vody.
Návrh opatření
 Pro všechny typy ploch jsou navržena tato opatření:
o Stanovení maximální zastavěnosti pozemku – viz text Odůvodnění
o Zasakování srážkových vod na pozemcích (místech vzniku)
o Minimalizace odvodů dešťových vod do dešťové kanalizace
Doporučení:
 K omezení průniku znečištěných srážkových vod do povrchových vod je navrženo
vymezení ploch (např. travnatých pásů) podél vodotečí v zájmovém území, které
nebudou obhospodařovány orbou, zejm. podél Červeného potoka.
 Doporučeno je podpořit samočistící schopnost vodních toků jejich revitalizací (např.
obnovou zatrubněných koryt).
 Mimo oblast územního plánování je doporučeno vydat obecní vyhlášku upravující způsob
nakládání s odpadními vodami občanů vč. kontrolní činnosti a sankcí.
Počet bodů dle rámcové verbálně
numerické stupnice – tab. 13 - pro
variantu
Nulovou
Návrhu ÚP
-1
+1

5.6

VLIVY NA PŮDY

VLIVY REALIZACE ÚP NA PŮDY DLE (NOVĚ VYMEZENÝCH) FUNKČNÍCH PLOCH
A - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY - NÁVRH
PLOCHY BYDLENÍ (B1 Nízkopodlažní bydlení, B2 Bydlení, BZ Zahrady v obytné zóně)
B1: 6,79 ha převážně orné půdy (1,04 tvoří zábor zahrad)
BZ: 2,48 ha
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO1 Smíšené venkovské území, SO2 Smíšené venkovské území
v historické zástavbě)
4,43 ha plus část přiléhající k ploše SO3
PLOCHY REKREACE (R1 Sportovní a rekreační plochy, R2 Sportovní a rekreační plochy pro hiposport)
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0,08 ha
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (OV1 Občanské vybavení ve veřejném zájmu, OV2 Občanské
vybavení)
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V Výroba, výrobní služby, sklady, SO3 Smíšené území)
2,14 ha vč. plochy SO1 přiléhající k ploše SO3
Územní plán navrhuje rozsáhlejší plochu pro výrobu a skladování umístit do existujícího opuštěného
areálu zemědělského družstva. Využití tohoto prostoru je z hlediska dopadu na půdy vnímáno
jednoznačně pozitivně.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (VZ Veřejná zeleň, Hřbitov)
5,29 ha
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
(S1 Silnice I.třídy, S2, S3 Silnice II. a III. třídy mimo zastavěné a zastavitelné území, PMK Propojovací
místní komunikace vč. silnic uvnitř zastavěného a zastavitelného území, MK Místní komunikace, UK
Účelové komunikace, DV Plochy objektů dopravní vybavenosti)
Místní komunikace 3,24 ha
Účelová komunikace 0,04 ha
Silnice S3 1,68 ha
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI Plochy pro technické zařízení)
0,01 ha
B - ÚZEMÍ NEZASTAVĚNÉ - NÁVRH
Zábory těchto druhů ploch jsou kvantifikovány v Odůvodnění.
Potenciální negativní vlivy na půdy přináší nárůst zastavitelných ploch, zejm. plochy bydlení a
smíšené obytné (celkem 13,7 ha). S tím souvisí i zábor pro nové místní komunikace, jež bude činit
3,24 ha. Zájmové území se nenachází na žádné z rozvojových os podle Politiky územního rozvoje.
Nejedná se tedy o území nadmístního významu.
Z hlediska vlivů na půdy má neprovedení koncepce pozitivní vlivy. Přesto je možné konstatovat,
že celkový zábor zemědělské půdy o výměře 24,22 ha je - s ohledem na výměru zájmového území
821 ha a současné zastoupení zemědělské půdy na 625 ha – přijatelný (zábor 3,8 % zemědělské
půdy). Zde je třeba poznamenat, že zábor nebude stoprocentní, neboť část pozemků bude nadála
nezastavěna a bude tvořena zahradami u rodinných domů.
Návrh opatření
 Pro jednotlivé funkční plochy stanovit minimální podíl nezastavěných (nezpevněných)
ploch (zeleně) následovně:
o Plochy bydlení – 65%
o Plochy výroby a skladování - 40%, z toho 20% s keřovou a stromovou zelení (lze
využít existující porosty v rámci areálu)
Počet bodů dle rámcové verbálně
numerické stupnice – tab. 13 - pro
variantu
Nulovou
Návrhu ÚP
0
-1
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5.7

VLIVY NA PŘÍRODU (BIOLOGICKOU ROZMANITOST, FAUNU, FLORU)

VLIVY REALIZACE ÚP NA PŘÍRODU DLE (NOVĚ VYMEZENÝCH) FUNKČNÍCH PLOCH
A - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY - NÁVRH
PLOCHY BYDLENÍ (B1 Nízkopodlažní bydlení, B2 Bydlení, BZ Zahrady v obytné zóně)
Rozvojové plochy pro bydlení vymezené územním plánem navazují na stávající zástavbu obce a
nezasahují do hodnotných biotopů – převážně se jedná o ornou půdu.
Vlivem nárůstu ploch zahrad dojde k mírnému zvýšení koeficientu ekologické stability.
ÚP nenavrhuje rozsáhlé plochy, které by mohly omezit prostupnost krajiny pro živočichy nebo
rostliny.
Bez významných vlivů na přírodu.
Plochy zahrad v obytné zóně podél Červeného potoka hraničí bezprostředně s regionálním
biokoridorem. V případě oplocení pozemků materiály neprostupnými pro zvěř je nezbytné ponechat
mezi hranicí biokoridoru a zahradami minimální pruh o takové šíři, která zajistí alespoň částečnou
funkčnost ekotonového pásma biokoridoru lesního typu (tato plocha je z hlediska biodiverzity
nejvýznamnější). Doporučený odstup je 5 - 10 m (tzn. pás o této šíři neoplocovat např. vysokým
drátěným pletivem).
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO1 Smíšené venkovské území, SO2 Smíšené venkovské území
v historické zástavbě)
Bez významných vlivů na přírodu.
PLOCHY REKREACE (R1 Sportovní a rekreační plochy, R2 Sportovní a rekreační plochy pro hiposport)
Bez významných vlivů na přírodu.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (OV1 Občanské vybavení ve veřejném zájmu, OV2 Občanské
vybavení)
Bez významných vlivů na přírodu.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V Výroba, výrobní služby, sklady, SO3 Smíšené území)
S realizací záměrů na ploše pro výrobu a skladování (plocha V - Zóna Jih) mohou být spojeny
negativní vlivy na přírodu. Celý areál brownfieldu je řídce zarostlý náletovými dřevinami: trnovník
akát, jasan ztepilý, hloh obecný, bříza bělokorá, jabloň domácí, vrby, bez černý, topoly. V areálu
roste také křídlatka (Reynoutria sp.), jejíž likvidace je velmi žádoucí (jakožto invazního druhu
rostliny).
Zapojené keřové a stromové porosty se nacházejí při východním okraji areálu – viz foto, zde jsou
zastoupeny převážně vrby a topoly. Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v rámci areálu nebo
při jeho okrajích je pravděpodobný (např. ťuhýk obecný, ještěrka obecná). Přestože lze očekávat, že
by případný vliv na populace zvláště chráněných druhů nebyl významný, výskyt zvláště chráněných
druhů by měl být ověřen v rámci projektové přípravy konkrétního záměru na dané ploše. V případě
výskytu zvláště chráněných druhů by bylo nezbytné zajistit opatření ke snížení dopadů na konkrétní
zjištěné druhy. Tyto plochy však lze využít ke splnění podmínky vyčlenění min. 20% plochy areálu pro
zeleň s porosty keřů a stromů.
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Plocha pro funkci SO3 na západě obce (Zóna Západ) je lokalizována na zemědělskou půdu. Zde není
předpoklad významnějšího zásahu do populací živočichů a rostlin s ohledem na charakter biotopu.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (VZ Veřejná zeleň, Hřbitov)
Bez významných vlivů na přírodu.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
(S1 Silnice I.třídy, S2, S3 Silnice II. a III. třídy mimo zastavěné a zastavitelné území, PMK Propojovací
místní komunikace vč. silnic uvnitř zastavěného a zastavitelného území, MK Místní komunikace, UK
Účelové komunikace, DV Plochy objektů dopravní vybavenosti)
Bez významných vlivů na přírodu.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI Plochy pro technické zařízení)
Bez významných vlivů na přírodu. Pro vypouštění odpadních vod musí být splněny příslušné limitní
hodnoty.
B - ÚZEMÍ NEZASTAVĚNÉ - NÁVRH
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (DRZ Doprovodná zeleň)
Bez významných vlivů na přírodu.
PLOCHY PŘÍRODNÍ (NL Nelesní zeleň s dominantní přírodní funkcí)
Vymezení ploch nelesní zeleně je vnímáno jako pozitivní.
Vymezení systému ekologické stability odpovídá ÚP VÚC Rakovnicko. Pro vymezení biokoridorů a
biocenter jsou využívány ploch existující rozptýlené zeleně v krajině a lesní plochy.
PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ (Vodní toky a plochy, VR Plochy pro opatření zvýšené retence
dešťových vod
Kladný vliv na přírodu v případě realizace ploch retence, jež se mohou stát mokřadním biotopem (v
závislosti na terénních úpravách a odkrytí hladiny podzemní vody při budování retenčního prostoru).
Vymezení a respektování vodních toků včetně břehových porostů je hodnoceno kladně.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (Z1 Zemědělská půda, Z2 Sady a zahrady, BZS Zahrady v obytné zóně bez
staveb, Z3 Louky a pastviny, trvalé travní porosty)
Bez významných vlivů na přírodu v tom smyslu, že nejsou navrhovány (rozšiřovány) plochy orné
půdy.
PLOCHY LESNÍ (Les)
Některé plochy jsou navrženy pro zalesnění jakožto součást systému ekologické stability – pozitivní
vliv.
Realizace územního plánu znamená rozšíření zastavitelného na úkor (především) ploch
zemědělské orné půdy. Přímý vliv na případně se vyskytující zvláště chráněné druhy je minimální,
neboť dotčené plochy nejsou většinou z důvodu omezené potravní a úkrytové nabídky pro většinu
druhů atraktivní.
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Návrh ÚP nepřináší zábor pozemků, které by byly přírodovědecky nebo ochranářsky hodnotné.
Případné výjimky jsou zmíněny v textu výše. Stávající prvky nelesní zeleně jsou zahrnuty do systému
zeleně v obci v rámci environmentálních opatření.
Návrh opatření
 Není navrhováno opatření ve smyslu omezení rozsahu nově navrhovaných funkčních
ploch.
 Existující rozptýlenou zeleň (zejm. remízy) na zemědělské půdě vymezit v rámci územního
plánu jako plochy přírodní: doplnit existující remíz v místě označeném na katastrální
mapě jako Za Chmelnicí při severním okraji k.ú. Hředle.
 Realizaci výrobně obslužné zóny na jihu obce podmínit provedením biologického
průzkumu se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (zejm. ptáků).
 V případě oplocení pozemků zahrad v obytné situovaných mezi Červeným potokem a
plochou regionálního biokoridoru materiály neprostupnými pro zvěř je nezbytné
ponechat mezi hranicí biokoridoru a zahradami minimální pruh o takové šíři, která zajistí
alespoň částečnou funkčnost ekotonového pásma biokoridoru (tato plocha je z hlediska
biodiverzity nejvýznamnější). Doporučený odstup je 5 - 10 m.
Doporučení
 V souladu s doporučením na ochranu kvality povrchových vod je doporučeno i za účelem
ochrany přírody vymezení ploch (např. travnatých pásů) podél vodotečí v zájmovém
území, které nebudou obhospodařovány orbou, zejm. podél Červeného potoka na levém
břehu v lokalitě Za humny.
 Plochy vzrostlé zeleně na ploše vymezené pro výrobu a skladování ponechat a využít pro
splnění podmínky zastoupení min. 20% keřové a stromové zeleně
Počet bodů dle rámcové verbálně
numerické stupnice – tab. 13 - pro
variantu
Nulovou
Návrhu ÚP
0
+1

5.8

VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ

Zájmové území je specifické tím, že část tohoto území náleží do přírodního parku Džbán, jeho II.
zóny (s méně přísnou ochranou krajinného rázu). Vyhodnocení vlivů uplatnění územního plánu je
provedeno ve vztahu k zásadám ochrany krajinného rázu v přírodním parku, formulovaných
v Hodnocení krajinného rázu Středočeského kraje (Vorel a kol. 2008).
Posláním přírodního parku je dle zřizovacího dokumentu „zachovat krajinný ráz džbánské křídové
tabule s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména s ohledem na geomorfologii
území, lesní porosty, charakteristickou flóru a faunu a rozptýlenou mimolesní zeleň při umožnění
turistického využití a rekreace i únosné urbanizace pro stabilizaci života a hospodaření v obcích.“
K ochraně krajinného rázu v rámci přírodního parku Džbán Vorel a kol. (2008) navrhuje rámcové
zásady. „Obecnou zásadou je zachování hlavních znaků struktury a obrazu krajiny v území přírodních
parků, charakteru a struktury vegetačního krytu (podíl lesních porostů, podíl výrazných strukturních
prvků zeleně zejména doprovodů vodotečí, mokřadů, porostů mezí, doprovodů cest, lesíků, remízů,
alejí), struktury vodních prvků, struktury osídlení a cestní sítě, harmonie měřítka a vztahů, diverzity
vizuálních prvků. Komentář vztahu návrhu ÚP k jednotlivým opatřením ochrany krajinného rázu v PP
Džbán jsou uvedeny v tabulce.
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Tabulka 11: Vyhodnocení vztahu ÚP k opatření
Džbán
Opatření ochrany krajinného rázu v přírodním
parku dle Hodnocení krajinného rázu
Středočeského kraje
Posilování podílu rozptýlené nelesní zeleně a
péče o zachování nebo dotvoření maloplošné
struktury zemědělské krajiny na území PPa
(pozemkové úpravy, realizace ÚSES)
Omezení možností výstavby na vizuálních
horizontech a v jejich blízkosti
Ochrana charakteru okrajů území PPa a přechodu
do volné krajiny

Respektování dochované struktury osídlení a
urbanistické struktury vesnických sídel na území
PPa
Respektování tradičních forem a měřítka objektů
(obytné objekty, hospodářské objekty), vyloučení
netradičních forem zástavby a netradičního
architektonického výrazu staveb z poloh v
kontextu s lokalitami s cennou architekturou,
zejména s cennou lidovou architekturou
Úpravy veřejných prostranství obcí, které budou
respektovat tradiční prostředí vesnických sídel a
budou používat domácích dřevin
Přísné posouzení záměrů rozšíření zastavěného
území obcí a navrhovaných regulativů zástavby
zejména tam, kde charakter zástavby a
urbanistická struktura jsou významnými a
spoluurčujícími znaky krajinného rázu

m ochrany krajinného rázu v přírodním parku
Vztah Návrhu územního plánu k opatření
ochrany krajinného rázu
Územní plán navrhuje doplnění rozptýlené
zeleně v krajině a realizaci ÚSES, který vymezuje

ÚP nenavrhuje výstavbu na vizuálně
významných horizontech
Pravděpodobně nejcitelnějším potenciálním
zásahem, jenž může být vyvolán uplatněním
územního plánu, je realizace výstavby na
plochách v blízkosti rezervy pro obchvat (Zóna
Západ). Tato oblast však leží za hranicí
přírodního parku. Zóna se však poměrně
významně může uplatnit při pohledech od
severu, např. ze silnice na Třeboc. Realizace
výstavby na ploše SO3 by mohla znamenat slabý
až středně silný zásah do estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajině,
konkrétně do zemědělského charakteru krajiny
(znak zásadní) a dále do urbanistické skladby
obce. S ohledem na relativně omezený rozsah
nové ploch je však silný až stírající vliv vyloučen.
Z tohoto důvodu je navržena podmínka, aby
v rámci přípravy konkrétních záměrů, tj. v rámci
územního řízení ke změnám využití území, byl
vyhodnocen vliv konkrétních staveb (souboru
staveb) na ploše SO3 na krajinný ráz.
Dochovaná urbanistická struktura je v návrhu
ÚP respektována. Návrh ÚP v nových
rozvojových lokalitách pro bydlení zachovává
strukturu centrální návsi.
Návrh regulativů se dostává s tímto bodem do
rozporu, neboť umožňuje na plochách pro
bydlení realizaci domů s plochou střechou,
které nelze považovat za tradiční formu
zástavby. Nové hospodářské objekty (výroba,
sklady) jsou situovány za hranice parku.
(nespadá do relace územního plánování)

Charakter zástavby a urbanistická struktura jsou
v dotčeném krajinném prostoru klasifikovány (u
některých obcí) jako znaky spoluurčující. Záměr
výstavby rodinných domů na ploše Z9 (viz
výkres základního členění) zasáhne do dnešní
urbanistické struktury obce. Toto území však již
leží na samém okraji přírodního parku a lze jej
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Opatření ochrany krajinného rázu v přírodním
parku dle Hodnocení krajinného rázu
Středočeského kraje

Omezení plošného rozsahu nové výstavby,
upřednostnění výstavby uvnitř zastavěného
území obcí (transformace funkcí, recyklace
stavebního fondu, úměrné zahuštění zástavby)
Omezení možnosti výstavby nových liniových
technických staveb a zařízení, které by zasáhly do
harmonického měřítka a vztahů v krajině

omezení možnosti výstavby nových
průmyslových, skladových a velkokapacitních
zemědělských staveb a areálů na území PPa

Vztah Návrhu územního plánu k opatření
ochrany krajinného rázu
považovat za přechodovou oblast.
Pro funkci B1 Bydlení navrhuje ÚP výškový limit
pro nové domy dvě nadzemní podlaží a
podkroví nebo stavbu s rovnou střechou max. 2
nadzemní podlaží, pro SO3 Smíšené území je
navržena výška nových staveb 2 nadzemní
podlaží a podkroví nebo výška stavby do 7m nad
rostlý terén. Výškové limity jsou považovány za
vhodně stanovené.
Nová výstavba je převážně orientována dovnitř
zastavěného území. Plošný rozsah nové
zástavby na ploše PPa je malý.
Územní plán navrhuje rezervu pro přeložku
silnice II/229. Posouzení míry zásahu do
harmonického měřítka a vztahu v krajině bude
předmětem posouzení v případě budoucí změny
územního plánu a změny funkce dotčených
ploch.
Územní plán nenavrhuje areály obdobného
charakteru na ploše PPa.

Obrázek 12: Znázornění umístění Zóny Západ a nových ploch pro bydlení, pohled od severu ze
silnice na Třeboc

Obrázek 13: Znázornění umístění Zóny Západ, pohled od východu z červené turistické trasy
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Pro území přírodního parku jsou v materiálu Středočeského kraje (Vorel a kol. 2008) navrhována
následující omezení činností z hlediska ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona o ochraně přírody a
krajiny, která se týkají znaků a hodnot přírodní, kulturní a historické charakteristiky a estetických
hodnot a která mohou být promítnuta do činnosti orgánů ochrany přírody a do legislativních
nástrojů:
a) Na území PPa platí omezení takových změn v krajině, které by vedly k zásahům do hlavních znaků
a rysů přírodní charakteristiky - do morfologie terénu (např. těžební činnost, skládky, silniční a
dálniční stavby), do vegetačního krytu (odlesnění, zalesnění) a do vodotečí a vodního režimu
(technické úpravy a využití toků, nové vodní nádrže nad 1 ha).
Komentář: tato omezení jsou respektována s výjimkou rezervy pro obchvat obce, jež však bude
v budoucnu posouzen v případě změny ÚP.
b) Na území PPa platí omezení plošného rozsahu výstavby a omezení změn ve využití území z
důvodů zachování harmonického měřítka a vztahů v krajině a to i s ohledem na charakter
okrajového pásma PPa.
Komentář: tato omezení jsou respektována
c) Nová výstavba, přestavby a dostavby budov a zařízení se nesmí vizuálně nepříznivě projevovat na
vizuálních horizontech a dominantních místech krajiny.
Komentář: Jak již bylo řečeno, je pravděpodobné pohledové uplatnění plochy SO3 (a také
funkční plochy B1) označené ve výkresu základního členění jako Z9. Míra vlivu staveb na ploše
SO3 na krajinný ráz by měla být posouzena na základě znalosti konkrétních stavebně –
architektonických řešení.
d) Na území PPa je omezena možnost rozšíření zastavěného území obcí mimo kontakt se současně
zastavěným územím. Nelze rozšiřovat samostatné části současně zastavěného území.
Komentář: tato omezení jsou respektována
e) Nová výstavba bude v lokalitách s dochovanou cennou lidovou architekturou dodržovat tradiční
formy a měřítka objektů a v architektonickém řešení budou respektovat tradiční architektonický
výraz staveb a v dalších lokalitách budou respektovat tradiční formy a měřítko objektů při
novodobém architektonickém výrazu. Na území PPa je nutno dodržovat tradiční barevnost
staveb a to i při použití novodobých materiálů (omítky obvodových zdí, obklady, střešní krytiny.
Komentář: Míru přijetí těchto omezení je možné hodnotit až ve fázi územního a stavebního
řízení. Stavby s plochými střechami lze považovat za novodobý architektonický výraz – jejich
uplatnění by měl posoudit na základě znalosti konkrétních architektonických řešení orgán
ochrany přírody a krajiny v rámci stavebního řízení. A-priory by novodobá architektonická řešení
neměla být zamítána.
f)

Nová výstavba bude respektovat dochované pozitivní znaky struktury osídlení a dochované
urbanistické struktury vesnických sídel
Komentář: tato omezení jsou respektována

g) Na území PPa je omezena možnost výstavby nových silnic a dálnic a vzdušných vedení VVN
Komentář: V případě realizace přeložky II/229 by byl realizován nový liniový prvek v krajině.
Souhrn
K zásahu do hodnot a znaků krajinného rázu může dojít zejména realizací záměrů na ploše SO3
(Z9 dle základního členění) a přilehlé výstavby na ploše SO1.
Plochy zahrad v obytné zóně, na kterých jsou přípustné doplňkové stavby o max. půdorysné
výměře 36m2, přiléhají k obytné zástavbě, popř. kopírují cestní síť (plocha sahající k fotbalovému
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hřišti) se v krajinném rázu významně neuplatní. Důležité je však doplnění (stanovení) výškového
regulativu doplňkových staveb. Doporučeno je, aby tyto stavby byly max. jednopodlažní s podkrovím
prostorem (např. na seno).
Plocha přestavby pro výrobu a skladování na jihu obce (Zóna Jih) není z hlediska ochrany
krajinného rázu problematická – plocha neleží na horizontu a v pohledech na obec se výrazněji
neuplatňuje. Podstatné též je, že plocha již leží vně přírodního parku.
Návrh opatření
 Respektování prostorových regulativů výstavby dle návrhu ÚP: min. velikosti pozemků a
maximální zastavěnost
 V rámci investiční přípravy konkrétních záměrů, tj. v rámci územního řízení ke změnám
využití území, vyhodnotit vliv konkrétních staveb (souboru staveb) na ploše SO3 na
krajinný ráz.
 Stanovit výškový regulativ doplňkových staveb u ploch zahrad v obytné zóně následovně:
max. jednopodlažní stavby, případně s podkrovím prostorem.
Doporučení
 Použití novodobých architektonických přístupů by nemělo být a-priori odmítáno, ale
individuálně posouzeno v rámci územního a stavebního řízení.
Počet bodů dle rámcové verbálně
numerické stupnice – tab. 13 - pro
variantu
Nulovou
Návrhu ÚP
0
-1 až 0
Hodnocení je promítnuto do kritéria Krajina a kulturní hodnoty.

5.9

VLIVY NA KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ
ARCHEOLOGICKÉHO A HMOTNÉ STATKY

DĚDICTVÍ

ARCHITEKTONICKÉHO

A

Významné negativní vlivy na kulturní dědictví nejsou předpokládány. Jak bylo uvedeno v popisné
části (kapitola 2), jedná se o území, které je klasifikováno jako UAN III. To znamená, že v celém území,
s ohledem na jeho historické osídlení a využívání, je možnost nálezu archeologických památek.
Vlivy na hmotné statky spadají spíše do sféry ekonomické, nežli sféry ochrany životního prostředí
a veřejného zdraví. Vlivy na hmotné statky souvisejí se změnou funkčního využití území.
Pravděpodobně nejvýznamnější je vliv na půdy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob
(nespecifikováno zda kladné nebo záporné, zde záleží na užitku plynoucího/souvisejícího se změnou
funkce).
Významné pozitivní vlivy na kulturní dědictví nejsou předpokládány.
Návrh opatření
 Není navrhováno žádné opatření ve smyslu omezení rozsahu nově navrhovaných
funkčních ploch.
Počet bodů dle rámcové verbálně
numerické stupnice – tab. 13 - pro
variantu
Nulovou
Návrhu ÚP
0
0
Hodnocení je promítnuto do kritéria Ochrany ... kulturních hodnot.
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5.10 VLIV NA PRODUKCI ODPADŮ A NEBEZPEČNÝCH
NEOBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ A SUROVINOVÉ ZDROJE

LÁTEK,

NÁROKY

NA

Potenciální negativní vlivy na zdroje a produkci odpadů mají obecně všechny budoucí záměry,
které znamenají stavební rozvoj, spotřebovávající zdroje (zejm. stavebních hmoty). Přirozeně také
udržení funkcí (fungování) těchto ploch vyžaduje neustálý přísun energie (vytápění, provoz) a hmot
(údržba).
Z hlediska nakládání s odpady bude realizace změn ve prospěch ploch bydlení vyžadovat úpravy
stávajícího systému nakládání s odpady. Tento aspekt záměru výstavby obytných souborů je
technicky řešitelný v dalších stupních přípravy realizace výstavby.
Návrh opatření
 Nejsou navrhována.
Počet bodů dle rámcové verbálně
numerické stupnice – tab. 13 - pro
variantu
Nulovou
Návrhu ÚP
0
0
Hodnocení je promítnuto do kritéria Ochrana zdrojů.

5.11 VYHODNOCENÍ SEKUNDÁRNÍCH (A JINÝCH NEPŘÍMÝCH), KUMULATIVNÍCH A
SYNERGICKÝCH VLIVŮ
Vyhodnocení těchto vlivů je provedeno částečně dle doporučení materiálu Praktický průvodce
pro SEA směrnici (jedná se o překlad názvu zpracovatelem SEA) - (Office of the Deputy Prime
Minister, 2005).
Některé nepřímé vlivy jsou již popsány výše v textu, tabulka uvádí jejich souhrn.
Tabulka 12: Identifikace a popis nepřímých a kumulativních vlivů
Identifikace přítomnosti vlivů
Příjemce vlivu,
ovlivněná složka
Nepřímé vlivy
Kumulativní a synergické vlivy*
x
+
vliv veškerých lidských aktivit v území, kladný vliv lze přičíst realizaci zeleně a prvků
zásadní je zachování rozsáhlého
ÚSES,
intenzivního způsobu hospodaření (na kladný vliv přinese realizace kanalizace a
Vlivy na faunu a
velkých zcelených zemědělských
ČOV
flóru
pozemcích)
+ realizace územního systému
ekologické stability podpoří vznik
nových biotopů a zvýší biologickou
rozmanitost
Krajina 0
x
ekologická
obdobně jako na předchozím řádku: veškeré
stabilita
lidské aktivity v území s průmětem na
charakter biotopů (pozemků). Naprostá
převaha nepřírodních, člověkem
pozměněných nebo vysloveně
antropogenních biotopů.
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Příjemce vlivu,
ovlivněná složka
Povrchové a
podzemní vody

Půdy
Veřejné zdraví:
Čistota ovzduší
Zátěž populace
dopravním
hlukem a hlukem
z průmyslové
činnosti

Identifikace přítomnosti vlivů
Kumulativní a synergické vlivy*
x
x
potenciální vliv na kvalitu podzemních negativní synergické vlivy jsou v podstatě
i povrchových vod díky nárůstu
stejné povahy jako popsané vlivy nepřímé.
zpevněných ploch a v souvislosti
Navrhovaný rozvoj na území obce je však
s možnými zvýšenými přítoky
relativně omezený.
dešťových vod do vodotečí
+
opačně se projeví kladné zásahy v povodí,
jejichž kumulativní efekt může vést (spolu
s nápravou regulací toků) k návratu
k přirozenému ekologickému potenciálu toků
0
0
Nepřímé vlivy

x
V oblasti vlivů na zdraví je řada vlivů
nepřímých, spolupůsobících
v komplexu životních podmínek
jedince. Také vlivy na mentální
pohodu jsou zahrnuty do sféry zdraví.
+
pozitivní vlivy plynou z realizace ČOV

+ pozitivní x negativní

x
vlivy dopravy jsou klasickým případem
kumulace vlivů, kdy příspěvky jednotlivých
záměrů jsou téměř zanedbatelné, celkové
dopravní intenzity na komunikačních sítích
(mimo zájmové území) jsou však vysoké
(zejm. R6)
- v případě dopravy je vliv vyjádřen celkovou
akustickou zátěží v okolí komunikací

0 neutrální nebo žádné

* Synergie – společné působení. Synergický efekt - přidaný účinek současného působení dvou nebo
několika agentů ve srovnání se součtem účinků každého z nich odděleně
Kumulace - synonymum pro hromadění ve smyslu nadměrného shromažďování entit (zde vlivů)

6

6.1

POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH
VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ.
SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH
OMEZENÍ
POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ

Prvním krokem vyhodnocení vlivů na životní prostředí je identifikace potenciálních vlivů. Ta
proběhla v rámci fáze screeningu, kdy se účastníci procesu posuzování vlivů koncepce vyjadřovali
k možným vlivům koncepce a kdy dotčený orgán pro posuzování vlivů na životní prostředí formuloval
požadavky na vyhodnocení vlivů koncepce. Významnost vlivů jednotlivých změn byla posléze
vyhodnocena v rámci kapitoly 5.
Postup vyhodnocení vlivů jednotlivých variant územního plánu na životní prostředí:
1) Formulace variant
2) Výběr kritérií pro porovnání variant
3) Porovnání vlivů variant
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1) Formulace variant
Formulace posuzovaných variant je součástí zadání územního plánu. Vyhodnocení dalších variant
kromě Návrhu ÚP nebylo požadováno. Předmětem porovnání jsou dvě varianty rozvoje území:


Varianta nulová - nepřijetí územního plánu, bez rozvoje zastavitelného území.



Varianta návrhu ÚP – hodnotí důsledky uplatnění územního plánu – rozvoj na nových
plochách.

2) Výběr kritérií pro porovnání variant
Vliv realizace/nerealizace územního plánu byl vyhodnocen pomocí referenčního souboru kritérií.
Volba kriterií vychází z tezí trvale udržitelného rozvoje. Principiálně byla volena taková kriteria, která
vyjadřují co možná nejobecnější charakteristiku posuzovaných scénářů a pokrývají celý prostor
hodnocení; nevytvářejí skryté či zjevné preferenční prostředí pro některý z posuzovaných scénářů
(variant).
Výběr kritérií
Kritéria musí reflektovat následující okruhy:
 Cíle na vnitrostátní úrovni – tyto cíle jsou souhrnně vyjádřeny v tabulce 3, kde jsou uvedeny
SEA cíle a jejich vztah k návrhu ÚP.
 Požadavky právních předpisů České republiky (formulované v zákonech, vyhláškách,
nařízeních vlády).
 Principy a cíle udržitelného rozvoje. Hlavní cíle udržitelného rozvoje v EU jsou formulovány
v obnovené strategii EU pro udržitelný rozvoj.
Zvolený referenční soubor kritérií splňuje výše popsané zásady pro výběr kritérií. Následující
tabulka obsahuje popis zvolených kritérií a sledovaných (pomocné) dílčích ukazatelů včetně bodů
verbálně – numerické stupnice.
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Tabulka 13: Kritéria pro porovnání variant rozvoje území
Název kritéria
Dílčí ukazatele
OCHRANA
Kvalita ovzduší a koncentrace polutantů
VEŘEJNÉHO
v ovzduší
ZDRAVÍ
Vlivy na mikroklima – dopad na obyvatelstvo
a ekosystémy
Kvalita povrchových a podzemních vod,
koncentrace znečišťujících látek ve vodách
Emise hluku a hluková zátěž území
Kontaminace půdy, vody a horninového
prostředí (např. staré ekologické zátěže) ve
vztahu k VZ
Psychosociální, kulturní a ekonomické
důsledky

OCHRANA PŮDY

OCHRANA VOD

Definice bodů verbálně-numerické stupnice
+2 výrazné zlepšení řady determinant lidského zdraví na lokální úrovni nebo zlepšením
řady determinant lidského zdraví u velké populace
+1 zlepšení několika málo determinant lidského zdraví na lokální úrovni nebo mírným
zlepšením řady determinant lidského zdraví u velké populace
0 zachování determinant lidského zdraví na stávající úrovni či bez vztahu k veřejnému
zdraví
-1 výrazné zhoršení několika málo determinant lidského zdraví na lokální úrovni nebo
mírné zhoršení řady determinant lidského zdraví u velké populace
-2 výrazné zhoršení řady determinant lidského zdraví na lokální úrovni nebo zhoršení řady
determinant lidského zdraví u velké populace

Trvalé zábory (odnětí) zemědělské a lesní
půdy
Dočasné zábory (odnětí) zemědělské a lesní
půdy
Předpoklady pro rozšíření ploch ZPF a/nebo
PUPFL
Vlivy na čistotu půd - předpoklady pro
znečištění půd (např. úniky znečišťujících
látek organ. a anorgan. původu)
Degradace půd (půdní eroze, zaplevelení)

PŘÍSLUŠNÁ KAPITOLA HODNOCENÍ VLIVŮ
VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ (NA OBYVATELSTVO)
VLIVY NA OVZDUŠÍ
+2 navrácení dočasně a trvale vyjmutých ploch původním kulturám ve významném
rozsahu, významné rozšíření ploch náležejících ZPF a PUPFL, významné zlepšení čistoty
půd
+1 navrácení dočasně a trvale vyjmutých ploch původním kulturám, mírné rozšíření ploch
ZPF a PUPFL, zlepšení čistoty půd
0 nejsou vytvořeny předpoklady pro zábory půd a/nebo jejich znečištění až degradaci
-1 dojde k plošně omezenějším trvalým i dočasným záborům půdy ze ZPF a PUPFL, lokální
znečištění půd a eroze
-2 trvalé zábory půdy ze ZPF a PUPFL významného rozsahu, hrozí významné plošné
degradace půd znečištěním, erozí a zaplevelením

Produkce odpadních vod
Ovlivnění kvality povrchových a/nebo
podzemních vod, vč. eutrofizace vod
Změna vodního potenciálu krajiny a

PŘÍSLUŠNÁ KAPITOLA HODNOCENÍ VLIVŮ
VLIVY NA PŮDU
+2 snížení produkce odpadních vod a/nebo zlepšení ukazatelů kvality povrchových a/nebo
podzemních vod a/nebo zlepšení vodního potenciálu krajiny a hydrologických
charakteristik, kladné změny lze charakterizovat jako významné
+1 snížení produkce odpadních vod a/nebo zlepšení ukazatelů kvality povrchových a/nebo
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Název kritéria

Dílčí ukazatele
hydrologických charakteristik
Vlivy na povrchový odtok (změny průtoků) a
změnu říční sítě
Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve
vydatnosti zdrojů a změny hladiny podz. vod

0

-1

-2

BIOLOGICKÁ
ROZMANITOSTI
A EKOLOGICKÁ
STABILITA

Vlivy na populace vzácných a zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů
(likvidace, poškození – přímé, nepřímé)
Vlivy na ekosystémy (např. mokřady) a
biodiverzitu
Vlivy na stromy a porosty dřevin rostoucí
mimo les
Vlivy na lesní porosty
Vlivy na prvky ÚSES a na významné krajinné
prvky
Vlivy na zvláště chráněná území a přírodní
parky
Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti (území NATURA 2000)
Pozn.: kritérium explicitně požaduje Evropská
investiční banka.

Definice bodů verbálně-numerické stupnice
podzemních vod a/nebo zlepšení vodního potenciálu krajiny a hydrologických
charakteristik, změny lze charakterizovat jako malé až nevýznamné, pozitivní vliv však
převažuje
nedojde ke vzniku odpadních vod, realizace koncepce nevytváří předpoklad pro
realizaci záměrů, které by mohly mít ovlivnit vodní potenciál krajiny a hydrologické
charakteristiky
zvýšení produkce odpadních vod a/nebo zhoršení ukazatelů kvality povrchových
a/nebo podzemních vod a/nebo snížení vodního potenciálu krajiny a změny
hydrologických charakteristik (např. rozkolísání průtoků, snížení průtoků nebo naopak
negativní zvýšení maximálních průtoků apod.
významné zvýšení produkce odpadních vod a/nebo zhoršení ukazatelů kvality
povrchových a/nebo podzemních vod a/nebo snížení vodního potenciálu krajiny a
změny hydrologických charakteristik

PŘÍSLUŠNÁ KAPITOLA HODNOCENÍ VLIVŮ
VLIVY NA VODY
+2 zvýší se průchodnost krajiny a zlepší se návaznost migračních tras (skrze realizaci ÚSES),
vytvoří se nový přírodě blízký biotop
+1 sníží se zátěž současných přírodních biotopů, zvýší se hodnota KES
0 bez vlivu na faunu, flóru a přírodní biotopy
-1 zásah do prvků ÚSES a VKP, negativní ovlivnění přírodních stanovišť, zásah do biotopů
s výskytem zvláště chráněných druhů rostlina živočichů, sníží se hodnota KES, snížení
průchodnosti krajiny
-2 narušení ochranných podmínek zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí, poškození nebo likvidace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
PŘÍSLUŠNÁ KAPITOLA HODNOCENÍ VLIVŮ
VLIVY NA PŘÍRODU
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Název kritéria
OCHRANA
KRAJINY A
KULTURNÍCH
HODNOT VČ.
KRAJINNÉHHO
RÁZU

OCHRANA
ZDROJŮ

Dílčí ukazatele
Zábor volné krajiny / využití antropogenně
poznamenaných území
Vlivy na přírodní charakteristiky krajinného
rázu
Vlivy na kulturně – historické charakteristiky
krajinného rázu
Uchování tradičního projevu krajiny (souladu
hospodaření s přírodními podmínkami)
Proměna krajinné struktury a dalších
charakteristik (horizontálních vztahů)
Narušení a likvidace kulturních památek, vč.
archeologických, geologických,
paleontologických památek či nalezišť
Vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy
(pozitivní i negativní) – tradice, spolkový
život, kulturní akce (představení, festivaly ..)
Nároky na neobnovitelné energetické a
surovinové zdroje
Náročnost realizace z hlediska druhu, roční
spotřeby, způsobu získávání energií a surovin
(např. dovozu) apod.
Míra využití obnovitelných zdrojů
Míra využití místních zdrojů surovin a energie
Míra produkce/redukce a způsob nakládání s
odpady (nezahrnutých v exhalacích a
odpadních vodách)
Produkce a nakládání s nebezpečnými
odpady
Produkce a nakládání s ostatními odpady
Míra recyklace odpadů
Míra využití/omezení nebezpečných látek a
přípravků

Definice bodů verbálně-numerické stupnice
+2 zvýšení krajinářských hodnot; území získá nové cenné znaky a na přitažlivosti
+1 změna odpovídá krajinnému uspořádání; ctí tradiční využití a hospodaření; posílí jeho
charakter
0 není zasahováno do znaků a hodnot krajinného rázu
-1 narušení prostorových vztahů, snížení kvality vizuálního projevu a přitažlivost území
-2 ztráta či snížení estetických hodnot, zásah do přírodního či kulturně-historického
charakteru území a způsobení negativní změny celkového projevu krajiny
PŘÍSLUŠNÁ KAPITOLA HODNOCENÍ VLIVŮ
VLIVY NA KRAJINU (VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ)
VLIVY NA KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ DĚDICTVÍ ARCHITEKTONICKÉHO A
ARCHEOLOGICKÉHO A HMOTNÉ STATKY

+2 výhradní využívání obnovitelných energetických a surovinových zdrojů a/nebo
významné snížení současné spotřeby zdrojů a energií
+1 podpora využívání obnovitelných energetických a surovinových zdrojů a/nebo snížení
současné spotřeby zdrojů a energií a/nebo orientace na místní zdroje surovin a energií
0 bez nároků na energetické a surovinové zdroje, popř. zachování současného stavu
-1 nárůst spotřeby surovin a energií, přičemž hlavní zdroje jsou neobnovitelné
-2 významný nárůst spotřeby surovin a energií bez využívání obnovitelných zdrojů
VLIV NA PRODUKCI ODPADŮ A. NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, NÁROKY NA NEOBNOVITELNÉ
ENERGETICKÉ A SUROVINOVÉ ZDROJE
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3) Porovnání vlivů jednotlivých variant
Porovnání vlivů variant dle jednotlivých kritérií – souhrn hodnocení uvedeného na závěr u
vyhodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví (viz výše v kapitole 5):
Tabulka 14: Vyhodnocení variant na základě stanovaných kritérií
Kritérium
biologická
ochrana
ochrana
ochrana
rozmanitosti a
veřejného
půdy
vod
ekologická
zdraví
Varianta
stabilita
Nulová
0
0
-1
0
Návrh ÚP
-1
-1
+1
+1

ochrana krajiny
a kulturních
hodnot vč.
krajinného rázu
0
-1 až 0

ochrana
zdrojů
0
0

Pro vyjádření vlivů jednotlivých variant z hlediska jejich souhrnného dopadu (spolupůsobení) na
životní prostředí a veřejné zdraví byla využita následující stupnice:
Tabulka 15: Stupnice pro souhrnné zhodnocení posuzovaných variant uplatnění územního plánu
Celkový dopad na
Popis, hodnocení přijatelnosti z hlediska environmentálního pilíře
životní prostředí a
udržitelného rozvoje
veřejné zdraví
KLADNÉ
Varianta má celkové kladné působení na ŽP a VZ
Doporučena k realizaci
NEUTRÁLNÍ
Varianta přináší nezměněný scénář vlivů na ŽP a VZ nebo málo významné
negativní vlivy na některé složky životního prostředí
Doporučena k realizaci
ZÁPORNÉ
Varianta má negativní vlivy na více složek životního prostředí, které jsou
však stále, za předpokladu přijetí příslušných opatření, ve svém souhrnu
hodnoceny jako přijatelné z hlediska environmentálního pilíře udržitelného
rozvoje
Podmíněně doporučena k realizaci
VÝZNAMNĚ ZÁPORNÉ Varianta je spojena s negativními vlivy na více složek životního prostředí,
které jsou ve svém souhrnu hodnoceny jako významně negativní a
nepřijatelné z hlediska environmentálního pilíře udržitelného rozvoje
Nedoporučena k realizaci
ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VARIANT
Varianta Návrh územního plánu

Varianta Nulová (platný ÚP)

Výsledné vyhodnocení vlivů návrhu územního
plánu je:
Varianta přináší nezměněný scénář vlivů na ŽP a
VZ nebo málo významné negativní vlivy na
některé složky životního prostředí. Toto
hodnocení zahrnuje úvahu, že případné
negativní vlivy jsou vyváženy identifikovanými
pozitivními vlivy uplatnění územního plánu.

Výsledné vyhodnocení vlivů vývoje území
v případě nepřijetí územního plánu je:
Varianta má negativní vlivy na více složek
životního prostředí, které jsou však stále, za
předpokladu přijetí příslušných opatření, ve
svém souhrnu hodnoceny jako nevýznamné
z hlediska environmentálního pilíře udržitelného
rozvoje.

Z vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu obce Hředle na životní prostředí vyplývá, že tento
návrh je přijatelný. S ohledem na neexistenci územního plánu se jako varianta s větším užitkem (ve
smyslu ochrany přírody) jeví varianta návrhu územního plánu.
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POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO
KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH
ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Navrhovaná opatření jsou přiřazena jednotlivým funkčním plochám následovně:
A - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY - NÁVRH
PLOCHY BYDLENÍ
B1 Nízkopodlažní bydlení
 Pro jednotlivé funkční plochy stanovit minimální podíl nezastavěných (nezpevněných) ploch
(zeleně) bude činit 65%
Pozn.: Použití novodobých architektonických přístupů by nemělo být a-priori odmítáno, ale
individuálně posouzeno v rámci územního a stavebního řízení.
B2 Bydlení
 Bez návrhu opatření, jedná se o vymezení ploch pro existující stavby
BZ Zahrady v obytné zóně
 V případě oplocení pozemků zahrad v obytné situovaných mezi Červeným potokem a
plochou regionálního biokoridoru materiály neprostupnými pro zvěř je nezbytné ponechat
mezi hranicí biokoridoru a zahradami minimální pruh o takové šíři, která zajistí alespoň
částečnou funkčnost ekotonového pásma biokoridoru (tato plocha je z hlediska biodiverzity
nejvýznamnější). Doporučený odstup je 5 - 10 m.
 Stanovit výškový regulativ doplňkových staveb u ploch zahrad v obytné zóně následovně:
max. jednopodlažní stavby, případně s podkrovím prostorem.
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SO1 Smíšené venkovské území
 Bez návrhu opatření
SO2 Smíšené venkovské území v historické zástavbě
 Bez návrhu opatření
PLOCHY REKREACE
R1 Sportovní a rekreační plochy
 Bez návrhu opatření
R2 Sportovní a rekreační plochy pro hiposport
 Bez návrhu opatření
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OV1 Občanské vybavení ve veřejném zájmu
 Bez návrhu opatření
OV2 Občanské vybavení
 Bez návrhu opatření
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
V Výroba, výrobní služby, sklady
 Příjezdovou komunikaci k ploše skladování a výroby na jihu obce situovat jižně od existující
obytné zástavby tak, aby lokalita byla obsluhována s vyloučením průjezdu těžkých vozidel
obytnou zástavbou.
 20% plochy pozemků bude zatravněno (nezpevněné plochy) s keřovou i stromovou zelení
s ochranou funkcí vůči okolní bytové zástavbě.
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 Stávající zeleň při západním okraji plochy pro výrobu a skladování vymezit jako plochu
doprovodné zeleně.
 Realizaci výrobně obslužné zóny na jihu obce podmínit provedením biologického průzkumu
se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (zejm. ptáků).
 Likvidace srážkových vod bude prováděna na pozemcích v rámci plochy.
SO3 Smíšené území
 Podmíněnost výstavby na ploše SO3 na západě obce: vybudování příjezdové komunikace
mimo obytnou zástavbu.
 V rámci investiční přípravy konkrétních záměrů, tj. v rámci územního řízení ke změnám
využití území, vyhodnotit vliv konkrétních staveb (souboru staveb) na ploše SO3 na krajinný
ráz.
 Likvidace srážkových vod bude prováděna na pozemcích v rámci plochy.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
VZ Veřejná zeleň
 Bez návrhu opatření
Hřbitov
 Bez návrhu opatření
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
 Bez návrhu opatření s výjimkou ploch pro komunikace k zajištění dopravní obsluhy na ploše
V – tato komunikace bude přeložena mimo obytnou zástavbu.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI Plochy pro technické zařízení
 Bez návrhu opatření
B - ÚZEMÍ NEZASTAVĚNÉ - NÁVRH
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (DRZ Doprovodná zeleň)
 Bez návrhu opatření
PLOCHY PŘÍRODNÍ (NL Nelesní zeleň s dominantní přírodní funkcí)
 Existující rozptýlenou zeleň (zejm. remízy) na zemědělské půdě vymezit v rámci územního
plánu jako plochy přírodní: doplnit existující remíz v místě označeném na katastrální mapě
jako Za Chmelnicí při severním okraji k.ú. Hředle.
PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ (Vodní toky a plochy, VR Plochy pro opatření zvýšené retence
dešťových vod
 Doporučeno je podpořit samočistící schopnost vodních toků jejich revitalizací (např.
obnovou zatrubněných koryt).
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (Z1 Zemědělská půda, Z2 Sady a zahrady, BZS Zahrady v obytné zóně bez
staveb, Z3 Louky a pastviny, trvalé travní porosty)
 V souladu s doporučením na ochranu kvality povrchových vod je doporučeno i za účelem
ochrany přírody vymezení ploch (např. travnatých pásů) podél vodotečí v zájmovém území,
které nebudou obhospodařovány orbou, zejm. podél Červeného potoka na levém břehu v
lokalitě Za humny.
PLOCHY LESNÍ (Les)
 Doporučeno je na nových lesních plochách respektovat přirozenou dřevinnou skladbu
odpovídající potenciální přirozené vegetaci
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ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH
ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ

Návrh územního plánu je v souladu se zákonem o územním plánu a stavebním řádu vypracován
v jedné variantě a to na základě Zadání, projednávání územního plánu a ex-ante posuzování vlivů na
životní prostředí.
Základním krokem pro zapracování cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací
dokumentace je formulace zadání územního plánu, v němž jsou uvedeny požadavky na vypracování
územního plánu. Tyto požadavky zohledňují již v tomto kroku cíle přijaté v rámci Politiky územního
rozvoje České republiky a rámcově zahrnují i požadavky na ochranu krajiny a dalších hodnot v území.
Vyhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí
přijatým na vnitrostátní úrovni je uvedeno v kapitole 1. V ní byly v tabulce 3 identifikovány
potenciální střety navrhovaného územního plánu s cíly přijatými na vnitrostátní úrovni. Jedná se o
následující střety, komentován je způsob vyřešení střetu a zapracování cíle do územního plánu:
•

Ochrana půdy vs. vymezení zastavitelných ploch
Vyhodnocení záborů ZPF je součástí Odůvodnění.

•

Snižování zátěže populace v sídlech z expozice dopravním hlukem a hlukem z průmyslové činnosti
(např. odklonění tranzitní dopravy mimo oblasti obytné zástavby, vyloučit těžkou nákladní
dopravu v blízkosti obytných souborů, plánování nové chráněné zástavby v dostatečné
vzdálenosti od hlavních pozemních komunikací silničních i železničních a využívání bariérového
efektu staveb)

Návrh ploch pro výrobu a skladování (V) a ploch pro smíšené území (SO3) může vyvolat navýšení
nákladní automobilové dopravy v obci. Z tohoto důvodu byl cíl zapracován tak, že nové komunikace
sloužící obsluze ploch SO3 a V jsou vedeny mimo obytnou zástavbu. Tím nebude docházet
k nadměrnému zatěžování obyvatel vlivem nárůstu dopravy v obci.
•

Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny
(ochrana krajinného rázu)

Do potenciálního střetu s tímto cílem se dostávají zejména plochy na té části zájmového území,
které spadá do přírodního parku Džbán. Na základě provedeného hodnocení je stanovena podmínka
výstavby na ploše SO3, spočívající v posouzení vlivu navrhovaných staveb na krajinný ráz.
Cíle ochrany životního prostředí byly vzaty v úvahu při stanovení kritérií pro porovnání obou
variant – viz tabulka 8. Oproti variantě nulové představované současným stavem a vývojem stavu
životního prostředí bez schválení územního plánu, změna – tzn. přijetí ÚP, nepřináší významané
negativní vlivy na životní prostředí. Výstup porovnání obou variant – tedy uplatnění nebo neuplatnění
územního plánu mírný mezivariantní rozdíl ve prospěch varianty Návrhu ÚP. Přijetí územního plánu
za předpokladu splnění navržených podmínek je tedy považováno za příznivější z hlediska ochrany
životního prostředí.
9

NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ukazatele pro sledování vlivu realizace územního plánu na životní prostředí – nad rámec
ukazatelů sledovaných v rámci státní monitorovací sítě (např. kvalita ovzduší) jsou navrženy pro vlivy,
které jsou vyhodnoceny jako potenciálně významně negativní a pro vlivy na lidské zdraví.
Tabulka 16: Navržené ukazatele pro sledování vlivů realizace územního plánu
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Sledovaný vliv
Vlivy na veřejné
zdraví

Vlivy na ovzduší
Vlivy na vody
Vliv na půdy
Vlivy na přírodu a
krajinu
Vlivy na krajinný
ráz
Vliv na kulturní
děd.,h.statky
Vliv na produkci
odpadů + NL,
zdroje

Ukazatel
ekvivalentní hladina
akustického tlaku A
pro denní a noční
dobu

Jednotky
dB

Četnost měření a
specifikace
měření hluku pro ověření
skutečného vlivu záměrů
na plochách SO3 a V na
akustickou situaci ve
venkovním chráněném
prostoru staveb pro
bydlení
(místa měření by měla být
stanovena orgánem
ochrany veřejného zdraví)

Následná činnost

v případě souladu
s limitními hodnotami
pro ochranu zdraví před
hlukem platnými v době
měření: bez následné
činnosti,
v případě překročení
limitních hodnot je
nezbytné přijetí dalších
opatření k zajištění
splnění limitních hodnot
pro ochranu zdraví
nenavrhován (kvalita ovzduší je sledována v rámci celostátního monitoringu)
nenavrhován
nenavrhován (údaje o zastoupení druhů pozemků lze zjistit z katastru nemovitostí)
nenavrhován
Provedení vyhodnocení vlivu záměrů na ploše SO3 na krajinný ráz
nenavrhován
nenavrhován

Pro sledování vlivů realizace ÚP lze použít i další ukazatele, např. ukazatele navržené Maierem
(2006) pro sledování vlivů územního plánu na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Ukazatele pro
oblast environmentálního pilíře, vhodné pro úroveň obce a využitelné v rámci budoucích
vyhodnocení (mj. v závislosti na dostupnosti dat) uvádí následující tabulka:
Tabulka 17: Další příklady ukazatelů pro sledování vlivu ÚP
Klíčový ukazatel
Využití
nezastavěného
území

Funkčnost ÚSESlokální

Přesný popis

Vzorec výpočtu

Míra růstu zastavěného území

Zastavitelné plochy podle ÚP : plocha
zastavěného území

Míra záboru zemědělské půdy

Plocha záboru ZPF : plocha rozvojových ploch
podle ÚP

Míra recyklace zastavěných
ploch

Plocha přestavbových území : celková plocha
rozvojových ploch

Funkčnost lokálních biocenter

Plocha nefunkčních lokálních biocenter : plocha
všech (realizovaných a navržených) lokálních
biocenter

Propojení lokálních biokoridorů

Počet nefunkčních lokálních biokoridorů : počet
všech (realizovaných a navržených) lokálních
bikoridorů

Tučně zvýrazněné ukazatele je možné použít jako dlouhodobé indikátory v rámci rozborů
udržitelného rozvoje. Jejich jednorázové zjištění v rámci tohoto vyhodnocení nemá význam, neboť
zjištěné údaje není (prozatím) s čím porovnávat.
Jako velmi jednoduchý ukazatel může nadále sloužit údaj o zastoupení jednotlivých druzích
pozemků na dotčeném katastru.
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10 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
V návrhu územním plánu obce Hředle (ÚP) je předložena dlouhodobá koncepce funkčního využití
území vymezením zastavěného, zastavitelného a nezastavěného území. Územními regulativy, tj.
podmínky využití území, jsou chráněny kulturní a přírodní hodnoty v území. Územní plán zajišťuje
územní ochranu ploch ve veřejném zájmu a specifikuje základní principy řešení systémů technické
infrastruktury.
Ochrana životního prostředí má z hlediska prevence k dispozici dva základní nástroje. Konkrétní
záměry jsou na úrovni územního řízení posuzovány procesem EIA. Zjednodušeně řečeno jsou
vyhodnocovány předpokládané parametry vlivu připravované investice na jednotlivé složky životního
prostředí.
Druhý nástroj představuje posuzování koncepcí z hlediska jejich vlivů na životní prostředí. Nový
stavební zákon začlenil od 1.1.2007 posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí jako součást
Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj. Cílem posouzení je vyhodnotit
vyváženost tří pilířů udržitelného rozvoje tj. pilíře životního prostředí, hospodářského a sociálního
pilíře.
V předloženém vyhodnocení se posuzuje, jak požadavky na rozvoj obce zahrnuté do návrhu
územního plánu mohou ovlivnit jednotlivé složky životního prostředí (zábor půdy, vlivy na vody,
znehodnocení stávajících biotopů, vlivy hluku apod.) a udržitelný rozvoj (pilíř životní prostředí).
Stavební zákon předepisuje obsah vyhodnocení, který je zde naplněn.
V rámci předloženého vyhodnocení je naplněn požadavek Krajského úřadu Středočeského kraje,
vyjádřený v koordinovaném stanovisku ze dne 27.7.2009 (105221/2009/KUSK/OŽP/Mer).
Provedené hodnocení potenciálních vlivů územního plánu obce Hředle prokazuje, že vlivy dalšího
rozvoje obce podle návrhu územního plánu nejsou ve svém souhrnu nepřijatelné (tzn. významně
negativní). Identifikovány byly možné negativní vlivy na krajinný ráz (část území obce spadá do
přírodního parku Džbán), negativní vlivy na akustickou situaci (prostřednistvím obsluhy nových areálů
výroby) a vlivy na půdy (díky záborům zemědělské půdy pro výstavbu).
Souhlasný závěr s návrhem územního plánu je z hlediska ochrany životního prostředí podmíněn
splněním navržených opatření u jednotlivých typů funkčního využití území. Pozornost je třeba
věnovat zejména novým plochám pro výrobu a skladování a plochám smíšeného území (ty lze
charakterizovat jako drobnou výrobu a služby).
Územní plán je jako celek, za předpokladu dodržení navržených podmínek, z hlediska
strategického posouzení jeho dopadů na životní prostředí označen za přijatelný bez významných
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Souhlasný závěr vyhodnocení vyplývá i z
odpovědí na otázky ohledně dopadu na udržitelný rozvoj, formulované v Úvodu vyhodnocení.
Realizace územního plánu pravděpodobně nemá významný vliv na uspokojení základních životních
potřeb současných a budoucích generací (z hlediska environmentálního pilíře), nedojde ke snížení
rozmanitosti přírody a nebudou narušeny přirozené funkce ekosystémů.
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11 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ (FORMOU NÁVRHU STANOVISKA DOTČENÉHO ORGÁNU)
Závěr je vypracován formou návrhu stanoviska dotčeného orgánu pro posuzování vlivů na životní
prostředí:
Návrh stanoviska dotčeného orgánu pro posuzování vlivů na životní prostředí
V rámci předloženého vyhodnocení, zpracovaném autorizovanou osobou pro posuzování vlivů na
životní prostředí Mgr. Jiřím Bělohlávkem v červenci 2010, byl posouzen vliv realizace územního plánu
obce Hředle dle Návrhu ÚP na životní prostředí a udržitelný rozvoj (environmentální pilíř).
Vyhodnocení identifikovalo negativní a pozitivní vlivy uplatnění územního plánu na životní prostředí.
Vyhodnocen byl i dopad nulové varianty, představované vývojem stavu životního prostředí bez
schválení územního plánu (obec nemá v současné době územní plán). Hlavní rozdíly mezi
posuzovanými variantami spočívají v rozsahu vymezeného zastavitelného území vně současného
zastavěného území pro různá funkční využití.
Posouzení bylo provedeno v souladu s požadavky Středočeského kraje vyjádřenými
v koordinovaném stanovisku k návrhu Zadání (ze dne 27.7.2009, č.j. 105221/2009/KUSK/OŽP/Mer).
V koordinovaném stanovisku Krajský úřad Středočeského kraje požadoval vyhodnocení vlivů
uplatnění územního plánu zejména z hlediska zvýšení dopravní a hlukové zátěže vůči stávající obytné
zástavbě obce (průjezdy obcí), účelnosti zastavění daných ploch, změn v uspořádání krajiny, ovlivnění
povrchových a podzemních vod a narušení faktoru pohody bydlení.
Na základě vyhodnocení lze konstatovat, že vlivem uplatnění územního plánu na funkčních
plochách, kde mohou být následně v souladu s vymezenými funkcemi realizovány záměry podle
zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nedojde pravděpodobně k významnému
zvýšení hlukové zátěže vůči plochám pro bydlení. Rozsáhlejší plocha pro výrobu a skladování se
nachází při jižním okraji obce na místě bývalého areálu zemědělského družstva. Z hlediska
dopravního, resp. z hlediska změn v akustické zátěži a změn v čistotě ovzduší, není u této plochy
(plocha V) předpoklad významně negativních vlivů. Obdobný závěr platí pro plochy SO3. Tento závěr
nenahrazuje prověření konkrétní zátěže způsobené konkrétními činnostmi v rámci procesů EIA.
Vlivem realizace územního plánu nedojde ke změně v koncepci uspořádání krajiny. Pro plochu
SO3 je navrženo provedení posouzení vlivů na krajinný ráz u staveb, jež na této ploše budou
realizovány.
Činnosti, které budou realizovány na plochách pro výrobu a skladování, které jsou vymezeny v
návrhu územního plánu, za předpokladu splnění právních požadavků v rámci jednotlivých oblastí
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, pravděpodobně nenaruší pohodu bydlení v obci
Hředle. Detailní posouzení, zda bude pohoda bydlení na konkrétních lokalitách narušena nebo nikoli,
je nezbytné provést u významných staveb (co do velikosti, objemu vyvolané dopravy apod.) ve fázi
stavebního řízení.
S realizací územního plánu souvisí zábor zemědělské půdy v rozsahu, která není považován – s
ohledem na celkovou výměru katastrálního území a 76% zastoupení zemědělské půdy na katastru –
za významně negativní (kritický). Vymezení nových rozvojových ploch je z tohoto pohledu provedeno
účelně a zbytečně nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu. Teoretický pokles zastoupení
zemědělské půdy ze stávajících 76% na 73% se jeví jako akceptovatelný.
Realizace územního plánu významně negativně neovlivní kvalitu podzemních a povrchových vod.
Návrh územního plánu také obsahuje environmentálních opatření: nově vymezuje územní systém
ekologické stability, navrhuje retenční opatření a vnáší do území novou zeleň. Tyto pozitivní vlivy by
v nulové variantě nenastaly.
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Vydání souhlasného stanoviska je podmíněno splněným následujících opatření u jednotlivých
typů funkčního využití území. Pozornost je třeba věnovat zejména novým plochám pro výrobu a ploše
smíšené:
A - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY - NÁVRH
PLOCHY BYDLENÍ
B1 Nízkopodlažní bydlení
 Minimální podíl nezastavěných (nezpevněných) ploch (zeleně) bude činit 65%
Pozn.: Použití novodobých architektonických přístupů by nemělo být a-priori odmítáno, ale
individuálně posouzeno v rámci územního a stavebního řízení.
B2 Bydlení
 Bez návrhu opatření, jedná se o vymezení ploch pro existující stavby
BZ Zahrady v obytné zóně
 V případě oplocení pozemků zahrad v obytné situovaných mezi Červeným potokem a
plochou regionálního biokoridoru materiály neprostupnými pro zvěř je nezbytné ponechat
mezi hranicí biokoridoru a zahradami minimální pruh o takové šíři, která zajistí alespoň
částečnou funkčnost ekotonového pásma biokoridoru (tato plocha je z hlediska biodiverzity
nejvýznamnější). Doporučený odstup je 5 - 10 m.
 Stanovit výškový regulativ doplňkových staveb u ploch zahrad v obytné zóně následovně:
max. jednopodlažní stavby, případně s podkrovím prostorem.
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SO1 Smíšené venkovské území
 Bez návrhu opatření
SO2 Smíšené venkovské území v historické zástavbě
 Bez návrhu opatření
PLOCHY REKREACE
R1 Sportovní a rekreační plochy
 Bez návrhu opatření
R2 Sportovní a rekreační plochy pro hiposport
 Bez návrhu opatření
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OV1 Občanské vybavení ve veřejném zájmu
 Bez návrhu opatření
OV2 Občanské vybavení
 Bez návrhu opatření
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
V Výroba, výrobní služby, sklady
 Příjezdovou komunikaci k ploše skladování a výroby na jihu obce situovat jižně od existující
obytné zástavby tak, aby lokalita byla obsluhována s vyloučením průjezdu těžkých vozidel
obytnou zástavbou.
 20% plochy pozemků bude zatravněno (nezpevněné plochy) s keřovou a stromovou zelení
s ochranou funkcí vůči okolní bytové zástavbě.
 Stávající zeleň při západním okraji plochy pro výrobu a skladování vymezit jako plochu
doprovodné zeleně.
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 Realizaci výrobně obslužné zóny na jihu obce podmínit provedením biologického průzkumu
se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (zejm. ptáků).
 Likvidace srážkových vod bude prováděna na pozemcích v rámci plochy.
SO3 Smíšené území
 Podmíněnost výstavby na ploše SO3 na západě obce: vybudování příjezdové komunikace
mimo obytnou zástavbu (dle návrhu ÚP).
 V rámci investiční přípravy konkrétních záměrů, tj. v rámci územního řízení ke změnám
využití území, vyhodnotit vliv konkrétních staveb (souboru staveb) na ploše SO3 na krajinný
ráz.
 Likvidace srážkových vod bude prováděna na pozemcích v rámci plochy.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
VZ Veřejná zeleň
 Bez návrhu opatření
Hřbitov
 Bez návrhu opatření
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
 Bez návrhu opatření s výjimkou ploch pro komunikace k zajištění dopravní obsluhy na ploše
V – tato komunikace bude přeložena mimo obytnou zástavbu.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI Plochy pro technické zařízení
 Bez návrhu opatření
B - ÚZEMÍ NEZASTAVĚNÉ - NÁVRH
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (DRZ Doprovodná zeleň)
 Bez návrhu opatření
PLOCHY PŘÍRODNÍ (NL Nelesní zeleň s dominantní přírodní funkcí)
 Existující rozptýlenou zeleň (zejm. remízy) na zemědělské půdě vymezit v rámci územního
plánu jako plochy přírodní: doplnit existující remíz v místě označeném na katastrální mapě
jako Za Chmelnicí při severním okraji k.ú. Hředle.
PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ (Vodní toky a plochy, VR Plochy pro opatření zvýšené retence
dešťových vod
 Doporučeno je podpořit samočistící schopnost vodních toků jejich revitalizací (např.
obnovou zatrubněných koryt). Pro tyto účely musí být i zatrubněné části vymezeny jako
vodní toky (s břehovými porosty).
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (Z1 Zemědělská půda, Z2 Sady a zahrady, BZS Zahrady v obytné zóně bez
staveb, Z3 Louky a pastviny, trvalé travní porosty)
 V souladu s doporučením na ochranu kvality povrchových vod je doporučeno i za účelem
ochrany přírody vymezení ploch (např. travnatých pásů) podél vodotečí v zájmovém území,
které nebudou obhospodařovány orbou, zejm. podél Červeného potoka na levém břehu v
lokalitě Za humny.
PLOCHY LESNÍ (Les)
 Doporučeno je na nových lesních plochách respektovat přirozenou dřevinnou skladbu
odpovídající potenciální přirozené vegetaci
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Z hlediska udržitelného rozvoje je možné konstatovat, že realizace územního plánu
pravděpodobně nemá významný vliv na uspokojení základních životních potřeb současných a
budoucích generací (z hlediska environmentálního pilíře), nedojde ke snížení rozmanitosti přírody a
nebudou narušeny přirozené funkce ekosystémů. Z tohoto důvodu je možné vyslovit souhlasné
stanovisko k návrhu územního plánu obce Hředle.
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