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ČÁST A
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ ZPRACOVANÉ PODLE PŘÍLOHY
STAVEBNÍHO ZÁKONA
1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM
KONCEPCÍM
VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území je vymezeno územím obce Odřepsy.
Obec: Odřepsy (ID obce: 832, IČZÚJ: 537551)
Statut: obec
Katastrální výměra: 608,80 ha
Správní obvod obce s rozšířenou působností: Poděbrady
Okres: Nymburk
Kraj: Středočeský (NUTS CZ 02)
Graficky je zájmové území znázorněno v hlavním a dalších výkresech návrhu územního
plánu.
Obrázek 1: Zájmové území
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OBSAH A HLAVNÍ CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNU
Obsah územního plánu stanovuje příloha vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č. 500/2006 Sb. ve znění vyhlášky 431/2012 Sb. Hlavní cíle územního plánu by měly být v
souladu s cíli územního plánování, definovanými zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Obecně
proklamovanými cíli (ve vztahu k ochraně životního prostředí) v tomto zákoně jsou:
−
−

vytváření a zajišťování předpokladů pro udržitelný rozvoj území,
ochrana a rozvoj hodnot území.

Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich
totožnosti.
Úkoly územního plánování lze chápat jako činnosti, jež mají vést k dosažení vytyčených cílů.
Ve vztahu k cílům ochrany životního prostředí jsou jimi zejména:
−

−
−

−
−

prověřovat a posuzovat rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí,
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné
využívání,
vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof
a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před
negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní
právní předpis nestanoví jinak,
regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů.
uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a
ekologie a památkové péče.

Posledně jmenovaný úkol je možné interpretovat tak, že úkolem územního plánování je mj.
zohlednit poznatky, jež se odrážejí v koncepčních dokumentech ochrany životního prostředí
a veřejného zdraví. Koncepční dokumenty ochrany životního prostředí zároveň vyjadřují
veřejný zájem v širším slova smyslu.
CÍLE DLE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Cíle územního plánování se promítají do zadání územního plánu. Zde jsou v souladu s
Přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. uvedeny požadavky ve vztahu k pořizovanému územnímu
plánu.
V zadání územního plánu jsou uvedeny následující požadavky, které mají vztah k ochraně
životního prostředí a zdraví obyvatel (zkráceno, shrnuto):
Pozn.: formulace požadavků jsou převzaty ze zadání územního plánu. Použitá terminologie
se nemusí shodovat s odbornou terminologií a definicemi právních předpisů.
Území řešené Územním plánem Odřepsy je v Politice územního rozvoje ČR, ve znění
Aktualizace č. 1 (PÚR ČR), která byla schválena usnesením vlády ČR č. 276/2015 ze dne 15. 4.
2015, součástí rozvojové osy OS4 Praha–Hradec Králové/Pardubice (podél dálnice D11)–
Trutnov–hranice ČR/Polsko(–Wroclaw).
Z Politiky územního rozvoje (PÚR) vyplývá požadavek respektování následujících
republikových priorit územního plánování:
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(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny,
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které
ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006)
a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
(19) vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu), hospodárně využívat
zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně
minimalizace její fragmentace.
20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S
ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat
veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména
formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů,
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky
pro využití přírodních zdrojů.
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky
nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových
oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina
negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování
souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro
nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování
prostupnosti krajiny.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská,
hipo).
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při
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umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat
rozsah fragmentace krajiny.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat
vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné
dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční,
cyklistickou).
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k
řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v
území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci
vod.
Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR) vyplývají pro územní plán Odřepsy
následující podmínky a požadavky:
−
−
−
−
−

respektovat priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
upřesnit a respektovat zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich pro
krajinné typy
respektovat požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot
respektovat požadavky na ochranu přírodních hodnot území
vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, a
přitom se soustředit zejména na:
o zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i
venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty
nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny;
o ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
o ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména
ve vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování
povrchových vod využívaných ke koupání.

ZÚR vymezuje v severní části území obce Odřepsy koridor pro územní rezervu stavby na
silniční síti nadmístního významu, specificky přeložku silnice I/32 - obchvat Okřínku. Tento
koridor je územním plánem respektován.
Jiné plochy a koridory krajského významu nejsou v zájmovém území vymezeny.

V rámci Územně analytických podkladů (ÚAP) ORP Poděbrady jsou na území obce
Odřepsy evidovány následující relevantní limity využití území a sledovány hodnoty území,
které mají vliv na koncepci územního plánu:
-

jev č. 1b – zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině
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-

jev č. 8a – nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich
ochranná pásma
jev č. 11 – urbanistické a krajinné hodnoty
jev č. 13a – architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb,
historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb
jev č. 16 – území s archeologickými nálezy
jev č. 17a – krajinný ráz
jev č. 21 - územní systém ekologické stability
jev č. 34 – NATURA 2000 – evropsky významné lokality
jev č. 37a – lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa
jev č. 41 – bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského
půdního fondu
jev č. 43 – investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
jev č. 44 – vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma
jev č. 47 – vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich
ochranná pásma
jev č. 49 – povodí vodního toku, rozvodnice
jev č. 55 – přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná
pásma
jev č. 56 – lázeňská místa včetně vymezení vnitřních a vnějších území lázeňského místa
jev č. 62 – sesuvná území a území jiných geologických rizik
jev č. 65 – oblasti s překročenými imisními limity
jev č. 68 – vodovodní řady a jejich ochranného pásma
jev č. 70 – kanalizační stoky a jejich ochranná pásma
jev č. 106 – cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy,
sjezdovky

Požadavky obce
Územní plán:
− bude respektovat koncepci uspořádání krajiny. Bude prověřen systém prvků ÚSES
v platném ÚPO Odřepsy, případně bude aktualizován a bude zajištěno jeho provázání
s okolními katastrálními územími.
Posouzení vlivů uplatnění územního plánu obce Odřepsy na udržitelný rozvoj a životní
prostředí v 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“).
Krajský úřad Středočeského kraje se ve stanovisku ze dne 14.6.2019 (067870/2019/KUSK)
vyjádřil z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k návrhu zadání územního plánu následovně (cit.):
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22
písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů na základě ust. § 10i odst. 2 zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8
zákona a předloženého návrhu zadání požaduje v následujících etapách pořizování územně
plánovací dokumentace zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu Odřepsy na
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životní prostředí (tzv. SEA, dále jen vyhodnocení SEA), po obsahové stránce podle přílohy
stavebního zákona.
Pro zpracování vyhodnocení SEA se stanovují následující požadavky:
• Vyhodnotit ÚP jako celek, včetně ploch převzatých ze stávajícího územního plánu, které
doposud nejsou zastavěny. Dále je třeba stanovit, za jakých podmínek jsou tyto vlivy
přípustné, příp. navrhnout kompenzační opatření, která by mohla negativní vlivy zmírnit
nebo zcela eliminovat.
• Vyhodnotit vlivy ploch na okolí, vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví (především vliv
ploch na zábor ZPF, zvýšenou dopravní a hlukovou zátěž, vliv na ochranné zóny,
znečišťování ovzduší, změny v uspořádání krajiny, vliv na vody a odtokové poměry atd.).
• Zároveň příslušný úřad upozorňuje na ust. § 10i odst. 3 cit. zákona, podle kterého může
být zpracovatelem vyhodnocení SEA pouze osoba k tomu oprávněná dle § 19 zákona.
Obsah a rozsah vyhodnocení je rámcově stanoven v příloze stavebního zákona. Ve
vyhodnocení SEA se požaduje navíc zohlednit obdržená vyjádření dotčených orgánů z
hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví k návrhu zadání ÚP. KÚSK
požaduje klást důraz na vyhodnocení kritérií definovaných v příloze č. 8 zákona č.
100/2001 Sb.
• Vyhodnocení SEA bude obsahovat kapitolu závěry a doporučení vč. návrhu stanoviska
příslušného úřadu ke koncepci s uvedením jednoznačných závěrů, zda lze z hlediska
negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení jednotlivých návrhových ploch
a schválení územního plánu jako celku, popřípadě budou navrženy a doporučeny
podmínky nutné k eliminaci, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví.
• Příslušný úřad nepožaduje vyhodnotit variantní řešení (postačí vyhodnotit aktivní a tzv.
nulovou variantu).
• V příslušné části odůvodnění návrhu ÚP bude uvedeno, jak byly do návrhu ÚP
zapracovány podmínky a opatření navržené pro jednotlivé plochy, příp. bude
odůvodněno, proč podmínky a opatření uvedené ve vyhodnocení SEA zapracovány
nebyly. Uvedený požadavek vyplývá z ust. § 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona.
V průběhu zpracování vyhodnocení SEA doporučujeme úzkou spolupráci pořizovatele,
zpracovatele změny ÚP a zpracovatele vyhodnocení SEA, včetně využití předběžného projednání
ve smyslu § 15 citovaného zákona.
Pro účely vydání stanoviska dle § 22 písm. d) cit. zákona příslušný úřad požaduje
předložit návrh územního plánu Odřepsy vč. vyhodnocení SEA v rozsahu přílohy
stavebního zákona, které je součástí vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území po obsahové stránce zpracovaný v souladu se stavebním zákonem a
platnými prováděcími předpisy.
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ŘEŠENÉ LOKALITY A POŽADAVKY
V územním plánu jsou navrženy následující zastavitelné plochy:
•

bydlení v rodinných domech – venkovské (funkční plocha BV) – Z1, Z2, Z4, Z5, Z6, Z7,
Z8, Z9

•

občanské vybavení – veřejná infrastruktura (funkční plocha OV) – Z3

•

zeleň – soukromá a vyhrazená (funkční plocha ZS): Z10, Z6 (část), P1 (část)

•

veřejná prostranství – veřejná zeleň (funkční plocha ZV) – Z11, Z3 (část)

Popisný text je převzat z textové části hodnoceného územního plánu. Fotografie lokalit jsou
v příloze č. 1.
Tabulka 1: Přehled zastavitelných ploch podle návrhu ÚP, jež jsou předmětem hodnocení vlivů na životní
prostředí
Plocha

Popis plochy
Rozloha plochy: 2,30 ha
Funkční využití: BV

Z1

Plocha se nachází na západním okraji obce při západní hranici zastavěného území. Plocha
je určena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude
napojena na stávající řady vody a kanalizace jejich prodloužením.
Rozloha plochy: 1,05 ha
Funkční využití: BV

Z2

Plocha se nachází na jihozápadním okraji obce a navazuje na stávající obytnou zástavbu.
Plocha je určena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na místní komunikaci a veřejnou
infrastrukturu.
Rozloha plochy: 1,11 ha
Funkční využití: OV

Z3

Plocha se nachází na jihovýchodním okraji obce na okraji zastavěného území. Plocha je
určena pro občanské vybavení – veřejná infrastruktura. Lokalita bude napojena na místní
komunikaci a veřejnou infrastrukturu. V ochranném pásmu lesa (šíři 28 m) vznikne plocha,
která bude plochou nezastavitelnou, nebude oplocována a bude na ní vysazen pás izolační
zeleně o šíři 10 m (vymezení nárazníkového pásma, mezi lesem a případnou výstavbou
Podmínka: respektování ochranného pásma lesa
Rozloha plochy: 2,07 ha
Funkční využití: BV

Z4

Plocha se nachází na východním okraji obce při východní hranici zastavěného území. Plocha
je určena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude
napojena na stávající řady vody a kanalizace jejich prodloužením.
Podmínka: respektování ochranného pásma nadzemního vedení VN
Rozloha plochy: 2,99 ha
Funkční využití: BV

Z5

Plocha se nachází na východním okraji obce při východní hranici zastavěného území. Plocha
je určena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na místní komunikaci novou místní
komunikací. Plocha bude napojena na stávající řady vody a kanalizace jejich prodloužením.
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Plocha

Popis plochy
Podmínka: respektování ochranného pásma silnice
Rozloha plochy: 0,97 ha
Funkční využití: BV

Z6

Plocha se nachází na jižním okraji obce při jižní hranici zastavěného území. Plocha je určena
pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na komunikaci III. třídy novou křižovatkou. Plocha
bude napojena na stávající řady vody a kanalizace jejich prodloužením. Podél hranic
s výrobním areálem je vymezena plocha zeleně, která bude tvořit izolační a ochrannou
zeleň.
Podmínka: respektování ochranného pásma nadzemního vedení VN a silnice
Rozloha plochy: 0,42 ha
Funkční využití: BV

Z7

Plocha se nachází na jižním okraji obce při jižní hranici zastavěného území. Plocha je určena
pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na komunikaci III. třídy novou křižovatkou. Plocha
bude napojena na stávající řady vody a kanalizace jejich prodloužením.
Podmínka: respektování ochranného pásma nadzemního vedení VN a silnice
Rozloha plochy: 0,18 ha
Funkční využití: BV

Z8

Plocha se nachází jihovýchodně od obce v návaznosti na stávající osamělou zástavbu.
Plocha je určena pro výstavbu 1 RD. Lokalita bude napojena na místní komunikaci.
Podmínka: respektování ochranného pásma vodoteče
Rozloha plochy: 0,23 ha
Funkční využití: BV

Z9

Plocha se nachází severovýchodně od obce v návaznosti na stávající osamělou zástavbu
v blízkosti obce Vlkov pod Oškobrhem. Plocha je určena pro výstavbu 1-2 RD. Lokalita bude
napojena na místní komunikaci.
Rozloha plochy: 2,79 ha
Funkční využití: ZS
Plocha se nachází severovýchodně od obce v návaznosti na zastavěné území obce Vlkov
pod Oškobrhem. Lokalita bude napojena na místní komunikaci.

Z10

Z11

Podmínka: respektování ochranného pásma lesa. V ochranném pásmu lesa nebudou
alespoň na stromovou výšku 25 m (odvozenou z absolutní bonity porostu „AVB“ s ohledem
na svažitost terénu) umisťovány nové stavby, objekty a zařízení, jakožto i zpevněné plochy.
Akceptovatelná je rekonstrukce stávajících objektů a jejich přístavba nebo přestavba ale
pouze za podmínky, že stav nový nezhorší stav stávající ve smyslu možnosti hospodaření
s lesními pozemky a plnění všech funkcí lesa bez omezení.
Rozloha plochy: 0,35 ha
Funkční využití: ZV
Plocha se nachází jižním okraji zastavěného území obce v proluce mezi stávajícím
sportovním areálem a navrženou plochou pro občanskou vybavenost.
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Dále jsou v územním plánu navrženy plochy přestavby:
•

bydlení v rodinných domech – venkovské (funkční plocha BV) – P1

Tabulka 2: Plochy přestavby
Plocha

Popis plochy
Rozloha plochy: 0,26 ha
Funkční využití: BV
Plocha se nachází na jižním okraji obce v proluce mezi výrobním a skladovým
areálem a silnicí. Plocha je určena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na
komunikaci. Plocha bude napojena na stávající řady vody a kanalizace jejich
prodloužením. Podél hranice s výrobním areálem je vymezena plocha zeleně,
která tvoří izolační a ochrannou zeleň.

P1

Územní plán respektuje stávající plochy veřejné, resp. vnitrosídelní zeleně v sídle a chrání
je tím, že je vymezuje jako samostatné funkční plochy – plochy zeleně soukromé a vyhrazené
(ZS), plochy veřejných prostranství (PV), plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň. Tyto
plochy jsou nezastavitelné za podmínek uvedených v bodě E.
V rozvojových a stabilizovaných plochách budou v nezastavitelné části plochy zachovány
stávající dřeviny a pokácení bude možné po vyhodnocení funkčního a estetického hlediska
těchto dřevin.
Navrženy jsou tyto plochy zeleně:
•

zeleň – soukromá a vyhrazená (funkční plocha ZS): Z10, Z6 (část), P1 (část)

•

veřejná prostranství – veřejná zeleň (funkční plocha ZV) – Z11, Z3 (část)
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Obrázek 2: Posuzovaný návrh územního plánu – hlavní výkres (bez měřítka)
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2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
Vrcholovou koncepcí v oblasti ochrany životního prostředí je Státní politika životního
prostředí. Na ní navazují další „celostátní“ koncepce. Celostátním koncepcím odpovídají
koncepce přijaté na regionální úrovni.
Základní koncepční dokumenty jsou pro některé oblasti ochrany životního prostředí
zpracovány na národní úrovni. Národní „koncepce“ jsou dále promítnuty v koncepcích na
regionální úrovni, kde jsou cíle a opatření podrobněji specifikovány a mají užší vazbu k území
(vč. konkrétnějšího územního průmětu). Přehled platných koncepčních dokumentů ochrany
životního prostředí Středočeského kraje je uveden na stránkách internetové prezentace
Středočeského kraje1.
V této kapitole je hodnocen vztah návrhu územního plánu obce Odřepsy (ÚP) k cílům
ochrany životního prostředí, přijatým na vnitrostátní úrovni. Výsledkem zhodnocení je
identifikace potenciálních střetů.
Součásti ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod. Primárními
cíli odvozenými z Listiny základních práv a svobod jsou dosažení příznivého životního prostředí
a zajištění, aby životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky
nebyly ohrožovány a poškozovány nad míru stanovenou zákonem. Cílové hodnoty pro
„příznivé životní prostředí“ jsou stanoveny jednotlivými (složkovými) právními předpisy. Cíle
nad rámec právních požadavků jsou formulovány mj. v koncepčních dokumentech na národní
(celostátní) úrovni. V základní rovině se tedy jedná o dokumenty nabízející řešení
identifikovaných problémů, přičemž hlavním cílem „koncepcí“ v oblasti ochrany životního
prostředí je dosažení příznivého životního prostředí.
Následující tabulka uvádí přehled koncepčních dokumentů, stanovujících cíle ochrany
životního prostředí – vybrané cíle, relevantní pro návrh ÚP, jsou uvedeny v posledním sloupci
tabulky.
Tabulka 3: Koncepční dokumenty na vnitrostátní úrovni a relevantní SEA cíle
Vybrané cíle ochrany ŽP přijaté na vnitrostátní úrovni (cíle SEA)
Vybrané koncepce na
Odpovídající koncepce na
Vybrané cíle dle koncepce
národní úrovni
regionální úrovni
Ochrana klimatu
Politika ochrany
Podpora zalesňování (Upravit dotace na
klimatu v ČR, 2017
zalesňování tak, aby cíleně podporovaly
adaptaci na změnu klimatu. Vázat dotace
pouze na podporu vytváření porostů s
přirozenou druhovou skladbou.
Nepodporovat zalesňování přírodně
hodnotných stanovišť.)
Podpůrný program – ochrana půdy proti
1

Koncepce v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí Středočeského kraje – dostupné na https://www.krstredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/koncepce
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Vybrané cíle ochrany ŽP přijaté na vnitrostátní úrovni (cíle SEA)
Vybrané koncepce na
Odpovídající koncepce na
Vybrané cíle dle koncepce
národní úrovni
regionální úrovni
erozi, degradaci a nadměrnému vysychání
Koncepce ochrany
Přírodě blízká opatření k zadržení vody, např.
před následky sucha
- tvorba mokřadních biotopů
pro území České
- revitalizace vodních toků
republiky, 2017
- tvorba biotopů doprovázejících vodní toky
Ochrana ovzduší
Národní program
Program zlepšování kvality V rámci opatření Územní plánování mj.:
snižování emisí ČR,
ovzduší – zóna Střední
- rozvoj environmentálně příznivé energetické
2015 (včetně jeho
Čechy, vyhlášený
infrastruktury,
aktualizace z roku
opatřením MŽP, 05/2016
- vytvoření územních podmínek pro zajištění
2019)
rozvoje města s ohledem na snižování
přepravních nároků a maximalizaci
energetických úspor,
- vytvoření územních podmínek pro snižování
objemu individuální automobilové dopravy
Ochrana zdraví
Zdraví 2020 – Národní
Obsahuje cíle, které jsou zahrnuty i
strategie ochrany a
v ostatních koncepčních materiálech. Pro
podpory zdraví a
územní plánování platí cíl zajištění takové
prevence nemocí,
struktury využívání území, která povede ke
2014
zdravým místním životním podmínkám
Dlouhodobý program
Snižovat vliv dopravy na životní prostředí a
zlepšování
zdraví obyvatel
zdravotního stavu
Zajistit obyvatelstvu dobrý přístup k
obyvatelstva ČR –
dostatečnému množství pitné vody
Zdraví pro všechny v
uspokojivé kvality
21. století
Státní politika
Ochrana tichých míst v krajině
životního prostředí
Snižování zátěže populace v sídlech z
expozice dopravním hlukem a hlukem z
průmyslové činnosti
Akční hlukový plán pro
Pro řešené území neobsahuje žádná opatření
hlavní pozemní
(nejedná se o kritické místo dle plánu)
komunikace ve vlastnictví
státu, Středočeský kraj,
aglomerace Praha, 2016
Ochrana vod
Státní politika
Ochrana zdrojů podzemních vod, pramenišť
životního prostředí
a sběr. lokalit pramenných vývěrů, oblastí
přiroz. akumulace podz. vod
Plán rozvoje vodovodů a
Rozvoj sítě vodovodů a kanalizační sítě
kanalizací Středočeského
kraje, 2004, průběžně
aktualizováno
Plán oblasti povodí
Revitalizace drobných vodních toků a ploch
Horního a Středního Labe,
v obcích, včetně nevhodných odvodnění,
2009
zlepšení průchodnosti vodních toků
Zakládání a obnova břehových porostů
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Vybrané cíle ochrany ŽP přijaté na vnitrostátní úrovni (cíle SEA)
Vybrané koncepce na
Odpovídající koncepce na
Vybrané cíle dle koncepce
národní úrovni
regionální úrovni
Ochrana půdy
Státní politika
Ochrana půdy – Chránit půdu před zábory a
životního prostředí
neodpovědným rozšiřováním měst a obcí
mimo současná zastavěná území.
Ochrana přírody
Státní politika
obnova a revitalizace vodních biotopů a
životního prostředí
mokřadů
Státní program
Koncepce ochrany přírody
Zlepšování podmínek pro existenci
ochrany přírody a
a krajiny Středočeského
chráněných a ohrožených druhů rostlin a
krajiny
kraje, 2006, průběžně
živočichů.
Strategie ochrany
upravováno
Šetrné využívání ložisek nerostných surovin.
biologické
Obnova vodního režimu krajiny, zvýšení
rozmanitosti ČR
retenční schopnosti krajiny.
Funkční ÚSES jako základ ekologické stability
krajiny.
Prostupná krajina pro biotu a člověka.
Zlepšení stavu a zvýšení množství rozptýlené
zeleně.
Odpadové
hospodářství
Plán odpadového
Plán odpadového
Odstranění starých zátěží, kde se nacházejí
hospodářství ČR na
hospodářství
nebezpečné odpady.
roky 2015–2025
Středočeského kraje pro
období 2016 až 2025
Doprava
Dopravní politika ČR
Generel cyklistických tras a Rozvoj cyklistiky v území. Opatření: Využití
Národní strategie
cyklostezek na území
všech stupňů územního plánování k vytvoření
rozvoje cyklistické
Středočeského kraje, 2014, podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy.
dopravy
průběžně aktualizován
Energie, suroviny
Státní politika
Surovinová politika
Územní ochrana ložisek nerostů
životního prostředí,
Středočeského kraje
Státní surovinová
politika
Státní energetická
Územní energetická
V podstatě nemá územní průmět
koncepce ČR*
koncepce Středočeského
kraje, 2005
Regionální surovinová
Územní ochrana ložisek nerostů
politika Středočeského
kraje
Řízení rizik
Povodňový plán ČR
Povodňový plán
Respektování stanovených záplavových
Středočeského kraje, 2004, území
pravidelně aktualizován
Analýza a příprava opatření
ke zmírnění negativních
dopadů sucha a
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Vybrané cíle ochrany ŽP přijaté na vnitrostátní úrovni (cíle SEA)
Vybrané koncepce na
Odpovídající koncepce na
Vybrané cíle dle koncepce
národní úrovni
regionální úrovni
nedostatku vody na území
Středočeského kraje
Územní rozvoj,
využití území
Státní politika
Udržitelný rozvoj sídel:
životního prostředí
Chránit kvalitní segmenty přírodního
charakteru v zastavěných územích.
Podporovat vznik a rozšiřování zelených
prstenců kolem měst
Zkvalitnit ochranu a péči o sídelní zeleň a
další přírodní složky urbanizovaného území.
Politika územního
Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury
rozvoje
území, struktury osídlení a kulturní krajiny,
Vytvářet předpoklady pro nové využívání
opuštěných areálů a ploch
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu
území před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území
Zásady územního rozvoje
viz cíle dle zadání ÚP
Aktualizováno ke dni: 20.03.2020

Ve vztahu k významným současným problémům souvisejícím se změnou klimatu jsou
stěžejní tyto cíle (zahrnuté ve více strategiích):
Strategický rámec Česká republika 20302, kapitola odolné ekosystémy a dílčí cíle:
CÍL: KRAJINA JE ADAPTOVÁNA NA ZMĚNU KLIMATU A JEJÍ STRUKTURA NAPOMÁHÁ
ZADRŽOVÁNÍ VODY
- Odtok vody z krajiny se významně zpomaluje
- Kvalita povrchových i podzemních vod se zlepšuje
CÍL: KRAJINA ČR JE POJÍMÁNA JAKO KOMPLEXNÍ EKOSYSTÉM A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY
POSKYTUJÍ VHODNÝ RÁMEC PRO ROZVOJ LIDSKÉ SPOLEČNOSTI.
- Snižuje se podíl orné půdy a roste podíl trvalých travních porostů na zemědělském půdním
fondu
CÍL: PŮDY JSOU CHRÁNĚNY PŘED DEGRADACÍ A POTENCIÁL KRAJINY JE V MAXIMÁLNÍ
MOŽNÉ MÍŘE VYUŽÍVÁN K ZACHYCOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ UHLÍKU
- Snižuje se míra ohrožení půdy vodní a větrnou erozí
Identifikovány byly následující potenciální střety rozvoje zastavitelného území s cíli ochrany
životního prostředí:
-

2

střet s cílem ochrany zemědělské půdy – v souvislosti s výstavbou,
střet s cílem ochrany krajinného rázu – v souvislosti s výstavbou.

Strategický rámec Česká republika 2030. Dostupné na: https://www.cr2030.cz/
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V kapitole 8 Vyhodnocení je následně posouzeno konkrétní zapracování (zohlednění) cílů
přijatých na vnitrostátní úrovni do územního plánu a popsán způsob vyřešení identifikovaných
střetů mezi územním plánem a cíli ochrany životního prostředí.
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.
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3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI,
POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE
Údaje o stavu životního prostředí v řešeném území jsou uváděny v rozsahu relevantním
možným vlivům realizace územního plánu na životní prostředí.
Ke stručnému popisu stavu životního prostředí jsou využity indikátory stavu životního
prostředí odpovídající klíčovým indikátorům, které jsou využívány při tvorbě zpráv o stavu
životního prostředí České republiky3.
Pro zasazení do širšího kontextu stavu životního prostředí jsou uvedeny i vybrané informace
o stavu indikátoru na úrovni ČR. Další informace o stavu dílčích indikátorů a podrobné
vyhodnocení jejich vývoje je možné nalézt ve zprávách o životním prostředí České republiky.
Další informace ke konkrétním indikátorům jsou k dohledání tamtéž. Jedná se o informace o
vazbě indikátoru na aktuální koncepční a strategické dokumenty, význam a souvislosti
indikátoru, odkazy na podrobné hodnocení indikátoru, jeho metodiku a další informace.
Současný stav životního prostředí je popisován v rozsahu přiměřeném projednávanému
návrhu územního plánu a jeho potenciálním vlivům na výchozí stav životního prostředí
v řešeném území. Za názvem indikátoru je v závorce uvedeno číslo indikátoru dle Zprávy o
životním prostředí České republiky za rok 2018.

OVZDUŠÍ A KLIMA
KVALITA OVZDUŠÍ Z HLEDISKA OCHRANY LIDSKÉHO Z DRAVÍ

?? Jsou dodržovány imisní limity látek znečišťujících ovzduší stanovené pro ochranu lidského
zdraví?
vztah Jedná se o indikátor dopadu (vlivu). Možnost přímého ovlivnění je minimální. Nepřímo
jej lze dlouhodobě ovlivňovat vytvářením podmínek pro další snižování emisí znečišťujících
látek.

3

Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky vychází jako společná publikace MŽP a
ČSÚ. V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění
pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES, o přístupu k informacím o životním prostředí, podává
ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Paralelně s touto publikací vychází Zpráva o životním prostředí
České republiky, kterou předkládá ministr životního prostředí každoročně̌ ke schválení vládě̌ a projednání
Parlamentu ČR. Dostupné na http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace
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!! ČR: V roce 2017 nebyly překročeny imisní limity pro benzen, arsen, nikl a olovo na žádné ze
sledovaných lokalit. Rovněž nebyl překročen imisní limit pro oxid siřičitý a oxid uhelnatý.
Meziročně došlo k poklesu počtu stanic, na kterých bylo zaznamenáno překročení imisního
limitu pro suspendované částice, benzo(a)pyren a oxid dusičitý. V roce 2017 došlo opakovaně
na části území k překročení imisního limitu pro suspendované částice PM10 a PM2,5,
benzo(a)pyren a přízemní ozon.
Řešené území
V posledním sledovaném pětiletí (2014–2018) ani v pětiletí předešlém (2013-2017) nebyly
v řešeném území překročeny imisní limity pro ochranu lidského zdraví dle § 11 odst. 5 zákona
č. 201/2012 Sb4 s výjimkou limitu pro benzo(a)pyren. Imisní limity jsou vztahovány k hodnotám
imisních koncentrací pro čtverce o velikost 1 km2 za předchozích 5 kalendářních let (hodnocen
je pětiletý klouzavý průměr).
Zvýšené (nadlimitní) hodnoty koncentrací benzo(a)pyrenu v řešeném území jsou způsobeny
pravděpodobně emisemi z lokálních topenišť5. Podle zprávy o stavu životního prostředí ČR
„mezi nejvýznamnější znečišťující látky z pohledu lidského zdraví jsou z dlouhodobého
pohledu suspendované částice6 frakce PM10, PM2,5, včetně ultrajemných částic frakce menší
než 1µm. Na suspendované částice se váží PAH, vyjádřené benzo(a)pyrenem. Hlavním zdrojem
těchto látek je nedokonalé spalování fosilních paliv, tedy emise pocházející z lokálních topenišť,
z dopravy, z provozu technologií na výrobu koksu a železa, ale také z otěrů pneumatik, nebo z
resuspenze částic zvířených např. dopravou. Množství těchto emisí je rovněž výrazně
ovlivňováno meteorologickými podmínkami. Expozice směsi suspendovaných částic odpovídá
míře znečištění ovzduší a životnímu stylu populace a její závažnost závisí na velikosti, tvaru a
chemickém složení částic. […] U benzo(a)pyrenu jsou […] prokázány karcinogenní účinky.“
Tabulka 4: Imisní koncentrace látek znečišťujících ovzduší v území
Imisní koncentrace Imisní koncentrace
Znečišťující
v území
v území
Imisní limit Doba průměrování
látka
za pětiletí 2013 až za pětiletí 2014 až
2017
2018
Oxid siřičitý
14,5 µg.m-3
12,9 µg.m-3
125 µg.m-3
24 hodin
Oxid dusičitý
Benzen
Částice PM10

12,9 µg.m-3
-3

1,2 µg.m

-3

41,1 µg.m

12,3 µg.m-3
-3

1,1 µg.m

-3

41,9 µg.m

40 µg.m-3
-3

5 µg.m

-3

50 µg.m

Maximální
počet
překročení
(limit)
3

1 kalendářní rok

0

1 kalendářní rok

0

24 hodin

35

4 Podle §11 (6) zákona o ochraně ovzduší „k posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů
podle odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km 2 vždy za předchozích
5 kalendářních let. Výsledky hodnocení jsou dostupné na
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html
5
Dle ČHMÚ se „Veškeré zemědělství, doprava i služby se dohromady nepodílí na emisích BaP ani 2 %. Emise BaP
pochází takřka výhradně z lokálního vytápění domácností (98,3 %). Zdroj:
https://chmibrno.org/blog/2018/12/27/benzoapyren-popis-zdroje-dopady-aktualni-stav/
6

„příměsi v ovzduší pevného nebo kapalného skupenství, které kvůli své velikosti a hmotnosti v ovzduší zůstávají,
vznášejí se – jsou v něm rozptýleny (suspendovány). Pevnou složku suspendovaných částic v zásadě tvoří malé
částečky prachu, proto je běžně nazýváme prašné či pevné částice. Samotné suspendované částice na organismus
nepůsobí toxicky, ale mechanicky (např. dráždí dýchací cesty, omezují obranyschopnost organismu). Jejich
škodlivost pro zdraví je tím větší, čím jsou částice menší a mohou lépe pronikat do dýchacího traktu. Rozlišujeme
proto tzv. frakce suspendovaných částic označené PM (particulate matter) a velikostí v mikrometrech – např.
PM10. Prostřednictvím suspendovaných částic se mohou do organismu dostávat další látky, které jsou
nebezpečné, např. polyaromatické uhlovodíky“ (zdroj: http://www.vitejtenazemi.cz/slovnik/index.php?article=644)
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Částice PM10
Částice PM2,5

23,6 µg.m-3
18,0 µg.m-3

23,9 µg.m-3
18,2 µg.m-3

40 µg.m-3
20 µg.m-3

1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

0
0

Tabulka 5: Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu
zdraví lidí
Imisní koncentrace
v území
za pětiletí 2013 až
2017

Imisní koncentrace
v území
za pětiletí 2014 až
2018

Doba průměrování

Arsen

1,8 ng.m-3

1,7 ng.m-3

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

Kadmium

0,6 ng.m-3

0,5 ng.m-3

1 kalendářní rok

5 ng.m-3

-3

-3

Znečišťující
látka

Imisní limit

Nikl

0,7 ng.m

0,6 ng.m

1 kalendářní rok

20 ng.m-3

Benzo(a)pyren

1,6 ng.m-3

1,7 ng.m-3

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

Na území obce není žádný subjekt evidovaný v integrovaném registru znečišťování (IRZ)
z hlediska úniků do ovzduší.
info ČHMÚ, Český hydrometeorologický ústav, dostupné na
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/18petileti/18petiletzip.html
Integrovaný registr znečišťování, dostupný na http://www.irz.cz

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A JAKOST VODY
ODBĚRY VODY

?? Je využívání vody v řešeném území udržitelné s ohledem na zachování dostupnosti zdrojů
vody i do budoucna?
vztah „Aby bylo možné udržet ve vodních ekosystémech přiměřené množství vody pro živé
organismy, je třeba monitorovat zejména odběry vody pro lidskou potřebu, ať již se jedná o
využití vody jako pitné, či o využití vody pro zemědělství, energetiku atd., a to zvláště v
současném období změny klimatu, kdy nedostatek srážek, vysoké teploty a výpar vedou k
výskytu sucha a lokální přívalové deště k výskytu povodní. Pro předcházení nebo alespoň
zmírnění průběhu a následků těchto hydrologických extrémů je zásadní zvyšování retence vody
v krajině.“ (Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2018.).
!! ČR: Od roku 2000 se snižují odběry vody pro vodovody pro veřejnou potřebu a pro průmysl,
avšak pozvolněji, než tomu bylo v 90. letech 20. století. Podíl obyvatel připojených na vodovody
se nadále postupně zvyšuje, kvalitní pitnou vodou je zásobováno 94,7 % obyvatel ČR. Specifická
spotřeba vody na jednoho obyvatele, zásobovaného vodou z veřejného vodovodu, činila z
celkového množství vyrobené vody 166,0 l.obyv.-1.den-1, což je o 0,6 % více než v roce 2017.
Spotřeba vody v domácnostech (množství vody fakturované domácnostem na obyvatele za
den) v roce 2018 činila 89,2 l.obyv.-1.den-1, meziročně tak došlo také k mírnému nárůstu, a to o
0,7 %. Od roku 2013, kdy byla zaznamenána dosud nejnižší hodnota ve sledovaném období
(87,2 l.obyv.-1.den-1), tak pokračuje trend nevýrazného zvyšování spotřeby vody.
Řešené území
Správní území obce je zásobeno vodou z veřejného vodovodu PE 100 s napojením na
vodojem Oškobrh.
V území se nenachází pozorovací vrty Českého hydrometeorologického ústavu Praha.
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Obec Odřepsy se nachází na území, pro které bylo stanoveno ochranné pásmo přírodních
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a statut
lázeňského místa Poděbrady. Do zájmového území zasahuje pásmo hygienické ochrany PHO
2b (vnější) prameniště Poděbrady-Choťánky.
info

Hydroekologický informační systém VÚV TGM, dostupný na http://heis.vuv.cz/

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, dostupná na https://gis.krstredocesky.cz/js/ozp_prvkuk/

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

?? Kolik obyvatel řešeného území je připojeno na veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod?
vztah ÚP vymezuje plochy pro využití území, které může být zdrojem odpadních vod.
V případě, že v území není zabezpečeno adekvátní nakládání s odpadními vodami, není možné
vymezovat další rozvojové plochy bez požadavku na vybudování odpovídající technické
infrastruktury (k nakládání s odpadními vodami).
!! ČR: Podíl čištěných odpadních vod z vod vypouštěných do kanalizace je v ČR velmi
uspokojivý. Podíl obyvatel připojených na kanalizační síť se v porovnání s rokem 2017 nezměnil,
i v roce 2018 činil 85,5 %. Na kanalizaci zakončenou ČOV dosud není připojeno 17,6 % obyvatel.
Ačkoli část jejich odpadních vod může být čištěna decentrálním způsobem, stále se jedná o
významný potenciální zdroj znečištění vodních toků.
Řešené území
Správní území je odkanalizováno vakuovou splaškovou kanalizací doplněnou výtlačnými
řady. Kanalizace je svedena na ČOV Libice.
Dešťové vody se zasakují, případně jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub
DN 300 délky 3,5 km do místní vodoteče.
info

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, dostupná na https://gis.krstredocesky.cz/js/ozp_prvkuk/

JAKOST VODY

?? Zlepšuje se jakost vody v povrchových vodách, která má vliv na vodní organismy a využití
vod?
vztah Jakost povrchové vody má přímý vliv především na vodní a na vodu vázané organismy,
ale ovlivňuje též další přilehlé ekosystémy (např. říční nivy). Nadměrné množství nutrientů
(především fosforu) vstupujících do vodního prostředí přispívá k eutrofizaci vod, která může
vést až ke snížení množství rostlinných a živočišných druhů (zhoršování ekologického stavu)
a má také negativní vliv na možnost využívání vod člověkem.
!! ČR: Dle souhrnného hodnocení základních ukazatelů sledovaných podle ČSN 75 7221 je
jakost vody v tocích ČR uspokojivá, ale stále je velká část toků hodnocena III. třídou (znečištěná
voda) a horší. U řady vzorků podzemních vod bylo zjištěno znečištění, a to zejména, stejně jako
v roce 2017, amonnými ionty (11,0 % vzorků nadlimitních) a dusičnany (10,6 % vzorků
nadlimitních). Z organických látek jsou problematické zejména pesticidy a jejich metabolity.
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Limit pro ukazatel suma pesticidů překročilo 22,6 % vzorků. V porovnání s rokem 2017 se
zhoršila jakost koupacích vod.
Řešené území
Z hydrologického hlediska se řešené území nachází v povodí:
•

Labe (1),
o Labe od Doubravy po Jizeru (1-04)
▪ Cidlina od Bystřice po ústí a Labe od Cidliny po Mrlinu (1-04-04)
• Cidlina 1-04-04-0150
▪ Mrlina a Labe od Mrliny po Výrovku (1-04-05)
• Velenický potok 1-04-05-0570
• Blatnice 1-04-05-0590
• Sánský kanál 1-04-05-0650

Vlastní zastavěné území je odvodňováno soustavou melioračních kanálů zaústěných do
Cidliny.
Pás severovýchodně od zastavěného území v šířce až cca 200 m je odvodňován Sánským
kanálem, který je napájen vodou z Cidliny a ústí do Mrliny a Cidliny. Dříve byl zvaný též Lánská
strouha. Kanál byl zřízen v 15. století coby přívod vody do zdejších rybníků, mimo jiné do Blata,
kdysi s rozlohou přes devět set hektarů největšího rybníka v Čechách. Tento hospodářský
význam kanál ztratil, když se v 19. století místo chovu ryb začal v oblasti chovat dobytek a
pěstovat cukrová řepa a rybníky byly vysoušeny. Původní trasa kanálu, která byla změněna v
třicátých letech dvacátého století, vedla od Křečkova do Labe, do nějž se Sánský kanál vléval
poblíž Kovanic. Na kanále se nacházely tři mlýny.
Převážná část správního území obce Odřepsy mimo zastavěné území náleží do povodí
Blatnice. Blatnice pramení u silnice I/32 mezi Senicemi a Velenicemi a do Mrliny se vlévá
v Rašovicích u Nymburka. Ze zájmového území je dotována tokem Žabky, která se do ní vlévá
zleva v polích mezi Kouty a Úmyslovicemi. Žabka pramení v polích na katastrálním území obce
Opolany, v lokalitě Na Šiponských. Vlkovský potok, který také odvodňuje zájmové území, je
pravostranným přítokem Žabky. Pramení v zájmovém území, v oboře Vlkov, pod
severozápadním úbočím Oškobrhu a do Žabky se vlévá u lokality Nové Mlýny.
Severní úbočí Oškobrhu náleží do povodí Velenického potoka, který pramení mezi Opočnicí
a Hradčany.
V řešeném území se nenachází objekty sledování množství a jakosti povrchových vod ani
profily monitoringu stavu útvarů povrchových nebo podzemních vod.
Ekologický ani chemický stav nebyl na vodotečích v řešeném území hodnocen (dle údajů
HEIS).
Území náleží do hydrogeologického rajónu „4360 Labská křída“. Rajón zahrnuje centrální
část české křídové pánve, která se z hydrogeologického hlediska vyznačuje zanedbatelnou
velikostí infiltračních ploch, malou mocností jediného bazálního kolektoru A v klastikách
perucko-korycanských souvrství, a tím i nepatrnou intenzitou oběhu podzemní vody. V
plochém povrchu rajónu dominuje teplické a březenské souvrství v nepropustné jílovité labské
facii. Hranice na severu a severovýchodě tvoří poklesové dislokace rovenského zlomu a jílovické
poruchy. Na západě vymezují rajón faciální změny v souvrství jizerském a březenském, hranice
na J je schematizována do toku Labe a Loučné a dále k východu na zámrský zlom. Drenážní
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účinek Labe vytváří rozhraní mezi mineralizovanými vodami rajónu 4360 a prostými vodami
rajónu 4310 Chrudimská křída. Rajón je vymezen 4. kolektorem v přípovrchové zóně slínovců,
jílovců a prachovců v podloží kvartérních sedimentů a je dotován buď přímou infiltrací srážek,
nebo přítokem v místech absence slínového izolátoru. Toto zvodnění je 15–50 m mocné a
vyznačuje se volnou až mírně napjatou hladinou podzemní vody, průlinovopuklinovou
propustností s nízkou transmisivitou.
Jižní část zastavěného území obce spadá rovněž do rajónu svrchní vrstvy „1152 Kvartér Labe
po Nymburk“. Transmisivita údolní nivy Labe je vysoká až velmi vysoká (Krásný 1986)7.
Propustnost je dosti silná až silná. Za severním okrajem území rajonu 1152 lze vymezit
hydrogeologickou rozvodnici vymezující oblast dotace kvartérních sedimentů údolní nivy Labe.
Její hydrologická rozvodnice vede mezi Cidlinou a Mrlinou podél Sánského kanálu (Herešová
1976)8.
Vody jsou typu Ca-Mg-HCO3-Cl. Mineralizace je =>1 g/l. Po běžné úpravě jsou vhodné pro
využití (Olmer et al., 1990).9
V řešeném území nejsou vymezena záplavová území.
Info

Hydroekologický informační systém VÚV TGM, dostupný na http://heis.vuv.cz/

PŘÍRODA
OCHRANA PŘÍRODY

?? Jakým způsobem a v jakém rozsahu je chráněna příroda a krajina a jakým způsobem je
řešena druhová ochrana v řešeném území?
vztah Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a umožňuje tedy
hodnotné části přírody vymezit pro účely ochrany přírody.
!! ČR: Celkem bylo v roce 2018 chráněno prostřednictvím zvláště chráněných území 17,2 %
území ČR. Meziročně došlo k mírnému nárůstu v rozloze maloplošných zvláště chráněných
území. Přestože dle červených seznamů z roku 2017 došlo k celkovému poklesu počtu
ohrožených druhů v ČR, v případě obojživelníků se situace naopak zhoršila.
Řešené území
Zájmové území není součástí žádného velkoplošného zvláště chráněného území.
Na území obce nejsou evidované památné stromy.
Ve východní části zájmového území je vymezena přírodní památka Oškobrh o celkové
výměře 100,80 ha. Důvodem ochrany je populace ohroženého roháče obecného (Lucanus
cervus) a jeho stanoviště. Předmětem ochrany jsou též společenstva plevelů, xerotermní stepní

7

8

Krásný J., 1986. Klasifikace transmisivity a její použití. - Geol. Průzk. 6, 28, 177-179. Praha.

Herešová, D. 1980. Poděbrady – Nymburk. Dokumentace vrtných prací a čerpací zkoušky. – MS ČGS –
Geofond. Praha.
9

Olmer, M., Herrmann Z., Kadlecová R., Prchalová H. et al, 2006. Hydrogeologická rajonizace České republiky.
Sborník geologických věd – Hydrogeologie, inženýrská geologie, 23, Vydala Česká geologická služba, ISBN 80-7075660-8, ISSN 0036-5289, 32 str.
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trávníky, obnažené výchozy opuk a druhy na toto místo vázané. Nařízením Středočeského kraje
č. 5/2012 ze dne 28. 2. 2012, kterým byla přírodní památka Oškobrh zřízena, bylo vymezeno i
ochranné pásmo přírodní památky v rozsahu tak jak je vyobrazeno na obrázku 5.
Obrázek 3: Přírodní památka Oškobrh a její ochranné pásmo

Legenda:
hranice správního území obce Odřepsy
PP Oškobrh
ochranné pásmo PP Oškobrh
Vrch Oškobrh (285 m n.m.) tvoří v ploché krajině Polabí nepřehlédnutelnou dominantu.
Oba jeho vrcholy byly silně poznamenány těžbou opuky. Povrchové lůmky na severním temeni
pravděpodobně souvisejí s těžbou kamene pro stavby na slavníkovském hradisku v Libici nad
Cidlinou v 10. století (jako nejbližší zdroj opuky). Na jižním svahu jsou zachovalé výchozy opuk,
tzv. bílé stráně; jedná se o několik století starý opukový lom, kde se postupně sesouvaly
opuštěné lomové stěny.
Na území obce je v nálezové databázi AOPK evidováno více nálezů zvláště chráněných
druhů. Přehled nalezených zvláště chráněných druhů a druhů dle Červeného seznamu
evidovaných v nálezové databázi AOPK v řešeném území uvádí následující tabulka.
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Tabulka 6: Přehled nalezených druhů a stupeň jejich ochrany
Kategorie
Cévnaté
rostliny
Cévnaté
rostliny
Cévnaté
rostliny
Brouci

Druh

České jméno

Počet

ZCHD

Směrnice Červený
EEC
seznam

Adonis aestivalis

hlaváček letní

1

NT

Hyoscyamus niger

blín černý pravý

1

VU

kamejka lékařská

1

VU

1

VU

Lithospermum
officinale
Aphodius brevis

Brouci

Lucanus cervus

roháč obecný

1

O

HD II

VU

Brouci

Oxythyrea funesta

zlatohlávek tmavý

1

O

Motýli

Iphiclides podalirius

otakárek ovocný

1

O

Ptáci

Circus aeruginosus

moták pochop

3

O

BD I

Ptáci

Ardea alba

volavka bílá

2

SO

BD I

Ptáci

Ardea cinerea

volavka popelavá

1

Ptáci

Ciconia nigra

čáp černý

1

SO

BD I

VU

Ptáci

Grus grus

jeřáb popelavý

1

KO

BD I

CR

Ptáci

Pernis apivorus

včelojed lesní

1

SO

BD I

EN

NT
VU
NT

Ptáci
Vanellus vanellus
čejka chocholatá
1
VU
Zdroj: AOPK ČR. Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. Cit. 201920-0325; údaje za 2015–2019
Dle dotčených katastrů filtrovány nálezy s přesností lokalizace do 500 m
Vysvětlivky:
Zvláště chráněné druhy
KO – kriticky ohrožený
SO – silně ohrožený
O – ohrožený
Druhy červeného seznamu
CR – kriticky ohrožený
EN – ohrožený
VU – zranitelný
NT – téměř ohrožený
Druhy evropských směrnic
BD I – Birds Directive, příloha I
HD II – druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení
zvláštních území ochrany

Všechny nálezy jsou mapovány mimo plochy určené územním plánem k zástavbě, tj. mimo
rozvojové plochy, s výjimkou záznamu výskytu 2 jedinců volavky bílé (přelet) mezi východním
okrajem zastavěného území Odřeps a Sánským kanálem (rozvojová plocha Z5).
info

Územně analytické podklady ORP Poděbrady
Ústřední seznam ochrany přírody, dostupný na https://drusop.nature.cz/portal/

STAV EVROPSKY VÝZNAMNÝCH TYPŮ PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ A ÚZEMÍ SOUSTAVY
NATURA 2000

?? Jaký je stav a vývoj evropsky významných typů přírodních stanovišť v řešeném území?
vztah Identifikované habitaty (habitat je typ přírodního stanoviště soustavy NATURA 2000) by
neměly být zahrnovány do zastavitelných ploch. V tomto směru je územní plán stěžejní.
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!! ČR: Na základě srovnání výsledků hodnocení z let 2000–2006 a 2007–2012 je možné
konstatovat zlepšení stavu evropsky významných typů přírodních stanovišť v ČR. Ubylo
hodnocení nepříznivých ze 74,2 % na 26,9 % a zvýšil se počet hodnocení příznivých z 11,8 %
na 16,1 %. Výrazné zlepšení stavu je však dáno změnou metodiky v jednom parametru
hodnocení.
Stav přírodních stanovišť v ČR je neuspokojivý. Hodnocení celkového stavu přírodních
biotopů v ČR lze považovat za vypovídající i přesto, že je založeno na celoevropském výběru
typů přírodních stanovišť.
Řešené území
Na území obce je vyhlášena evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000, EVL
CZ0213051 Oškobrh o výměře 94,16 ha.
Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje zahrnuje i stanovisko dle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):
Příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem č.j. 067872/2019/KUSK ze dne
10.6.2019 vyloučil významný vliv koncepce na území Natura 2000 podle ust. § 45i zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Dále je zařazen výčet přírodních biotopů a habitatů v řešeném území bez rozboru jejich
stavu.
Byly zde zmapovány následující habitaty (přírodní stanoviště dle Natura 2000). Jednotlivé
habitaty jsou dle Katalogu biotopů České republiky [2] přiřazeny přírodním biotopům (jež mají
širší rozšíření, ne každý přírodní biotop má odpovídající protějšek mezi habitaty dle evropské
legislativy).
Tabulka 7: Přehled přírodních biotopů, které byly zmapovány v řešeném území

K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
L1 Mokřadní olšiny
L3.1 Hercynské dubohabřiny

Habitat (přírodní stanoviště soustavy Natura
2000)
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy

91H0 Panonské šipákové doubravy

L7.2 Vlhké acidofilní doubravy

9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním
(Quercus robur) na písčitých pláních
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin
na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
-

Přírodní biotop

M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

T3.4D Širokolisté suché trávníky
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a
mezotrofnich stojatých vod, porosty bez
ochranářsky významných vodních makrofytů

Zastoupení přírodních biotopů na území obce je nízké, omezené na hůře dostupné lokality
(nivy vodních toků, remízy v krajině a křoviny podél cest).
Výjimkou je přírodní památka Oškobrh, resp. EVL CZ0213051 Oškobrh.

29

Vyhodnocení vlivů ÚP obce Odřepsy
Obrázek 4: Lokalizace přírodních biotopů v blízkosti zastavěného území Odřeps

Obrázek 5: Lokalizace přírodních biotopů v severozápadní části zájmového území
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Obrázek 6: Přírodní biotopy na Oškobrhu

Info

Portál ochrany přírody AOPK (dostupné na https://portal.nature.cz/)

PŮDA A KRAJINA
VYUŽITÍ ÚZEMÍ

?? Jaký je stav a vývoj využití řešeného území?
vztah Jedná se o nejvýznamnější indikátor z hlediska ovlivnitelnosti územním plánováním.
!! Využití území v ČR je charakteristické vyšší lesnatostí (33,9 % území ČR) a vysokým stupněm
zornění zemědělské půdy (70,4 % zemědělské půdy). V rámci zemědělského půdního fondu od
roku 2000 narostla plocha trvalých travních porostů o 5,2 % a porostní plocha lesů o 1,4 %.
Plocha ostatních ploch se v roce 2018 poprvé od roku 2000 meziročně snížila. Tento pokles je
způsoben především výrazným úbytkem dobývacích ploch, meziroční pokles činil 11,9 tis. ha,
tj. 40,2 %. Celková výměra zemědělského půdního fondu ČR se v období 2000–2018 snížila o
1,8 %. Zemědělská půda ubývá zejména ve prospěch zastavěných a ostatních ploch. Velikost
těchto ploch se od roku 2000 do roku 2018 zvýšila o 4,1 %.
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Řešené území
Dle Mapového portálu Středočeského kraje (dostupný na https://gis.krstredocesky.cz/js/ozp_opk/) je zájmové území součástí oblasti krajinného rázu (ObKR)
Nymbursko. Krajinný typ a krajinářská hodnota je dle výše uvedených dat hodnocen převážně
jako B0, tj. krajina kulturní, s průměrnou krajinářskou hodnotou.
Na základě typologie české krajiny se jedná o rámcový sídelní krajinný typ „stará sídelní
krajina Hercynica“. Dle reliéfu jde o převážně o krajinu rovin, na východě krajinu plošin a
plochých pahorkatin a vrch Oškobrh je popsán jako izolovaný kužel. Podle způsobu užívání se
jedná převážně o zemědělskou krajinu, pouze jihovýchodní výběžek zájmového území
s vrchem Oškobrh je identifikován jako krajina lesozemědělská.
Způsob využití řešeného území vystihuje do značné míry struktura pozemků.
Obrázek 7: Zastoupení druhů pozemků – koláčový graf

Tabulka 8: Struktura využití území k 31.12.2019
Druh pozemku
Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
Nezemědělská půda
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

Výměra
(ha)
608,82
451,62
437,59
9,31
4,17
0,55
157,20
108,21
10,06
10,91
28,02

Podíl na celkové
výměře (%)
100,00 %
74,18 %
71,88 %
1,53 %
0,68 %
0,09 %
25,82 %
17,77 %
1,65 %
1,79 %
4,61 %

Zdroj: ČSÚ, městské a obecní statistiky.
Dostupné
na
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__537551#
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Na území obce převažuje zemědělská půda (74,18 %) s dominantním využitím jako půda
orná (71,88 % absolutně). V rámci zemědělských pozemků jsou v menší míře zastoupeny
zahrady (1,53 %). Přítomnost ovocných sadů a obzvláště trvalých travních porostů je marginální.
Podíl lesů činí 17,77 %, což je v rámci Středočeského kraje (27 %) i celé ČR (34 %) průměrná
hodnota.
Zastavěné plochy a plochy ostatní zabírají celkem 1,79 % území obce.
Na území obce nedošlo v uplynulých letech k žádnému významnému poklesu výměry
zemědělské nebo lesní půdy.
Ze způsobu využití území, respektive vzájemného poměru kultur, v určitém území lze
odvodit stupeň ekologické stability daného území. Koeficient ekologické stability (KES) je podíl
ploch relativně ekologicky stabilních k plochám ekologicky nestabilním (labilním). Za
ekologicky stabilní plochy lze považovat lesy, vodní plochy, travní porosty a sady. Za labilní
plochy pak považujeme pole a urbanizované zastavěné plochy. Z následující tabulky je patrné,
že v území převažuje podíl labilních ploch nad plochami stabilními.
Tabulka 9: Rozčlenění ploch podle definice KES (struktura využití území k 31.12.2019)
Typ ploch dle definice
KES
Ekologicky stabilní plochy

Ekologicky labilní plochy

Druh pozemku
Celková výměra
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
Lesní půda
Vodní plochy
Orná půda
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

Výměra
(ha)
608,82
9,31
4,17
0,55
108,21
10,06
437,59
10,91
28,02

Podíl na celkové
výměře (%)
100,00 %
1,53 %
0,68 %
0,09 %
17,77 %
1,65 %
71,88 %
1,79 %
4,61 %

Koeficient ekologické stability (vyjádřený jako podíl stabilních a nestabilních ploch)
řešeného území je 0,28.
Podle Míchala10 je území možné charakterizovat jako „území nadprůměrně využívané, se
zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně
nahrazovány technickými zásahy“.
Dle údajů o BPEJ v zájmovém území se v území nachází půdy těchto tříd ochrany:
II. třída ochrany

2.06.00, 3.06.00

III. třída ochrany 2.19.01, 3.07.00
IV. třída ochrany 2.55.00, 3.20.01, 3.20.11, 3.20.41, 3.20.51
V. třída ochrany

10

3.41.67, 3.41.77

Míchal, I. (1985): Ekologický plán ČSR. TERPLAN, Praha
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Obrázek 8: Mapa tříd ochrany na území obce

Legenda:
Půdy II. třídy ochrany
Půdy III. třídy ochrany
Půdy IV. třídy ochrany
Půdy V. třídy ochrany

info
ČSÚ, městské a obecní statistiky,
https://vdb.czso.cz/mos/
Národní geoportál INSPIRE, dostupné na
http://geoportal.gov.cz, mapová kompozice „využití krajiny“.

FRAGMENTACE KRAJINY

?? Dochází ke zpomalení procesu fragmentace krajiny?
vztah Indikátor přímo ovlivnitelný územním plánováním. Na fragmentaci krajiny se podílí
zejména výstavba nových liniových staveb (zejm. automobilových komunikací), ale i obecně
nárůst zastavěného území (urbanizovaných ploch). Taktéž docházelo a dochází vlivem
výstavby na vodních tocích k fragmentaci říčních systémů. Fragmentace je negativní zejména
z důvodu snížení prostupnosti krajiny (resp. toku) pro živočišné a rostlinné organismy, ale i
pro člověka.
!! ČR: Proces fragmentace krajiny v ČR pokračuje. Za období 2000–20102 klesla rozloha
nefragmentované krajiny o 5,2 % a v roce 2010 tvořila 63,4 % celkové rozlohy ČR. Klesá podíl
přírodních biotopů na ploše katastrálního území, v roce 2018 představoval tento podíl 13,2 %.
Na vodních tocích v ČR je evidováno více než 6 600 příčných objektů vyšších než 1 m a v roce
2018 bylo evidováno 758 jezů, které mohou nepříznivě ovlivňovat vodní ekosystémy.
Řešené území
Řešeným územím neprochází žádný dálkový migrační koridor a nenachází se zde migračně
významné území. V rámci kategorizace území ČR z hlediska výskytu a migrací velkých savců se
ale jedná o území zvýšeného významu.
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Reálná prostupnost je ovšem limitována přítomností antropogenních bariér v krajině, tj.
silničních komunikací, oplocení (sady, zahrady), obytnou zástavbou a většími plochami krajiny
bez rozptýlené zeleně.
info Národní geoportál INSPIRE – dostupné na http://geoportal.gov.cz, vrstva Průchodnost
krajiny pro velké savce
OHROŽENÍ PŮDY EROZÍ A SVAHOVÝMI NESTABILITAMI

?? Jaký je podíl zemědělské půdy ohrožené erozí?
vztah Vztah je poměrně výrazný – územní plán umožňuje navrhnout opatření vedoucí ke
snížení eroze zemědělských půd vodní a větrnou erozí. Tato opatření zahrnují zejména
vymezení ploch zemědělské půdy pro jiné funkce, než je orba – pásy zeleně, ÚSES apod.
!! ČR: Vodní erozí je v ČR ohroženo více než 50 % výměry orné půdy. Vodní eroze ohrožuje
zejména svrchní (nejúrodnější) části půdy (ornice) odnosem půdních částic a jejich ukládáním
na jiných místech, tzv. smyvem. Kromě ztráty půdy způsobuje smyv půdních částic také
znečištění povrchových vod a zanášení vodních nádrží. Větrnou erozí bylo v roce 2018
potenciálně ohroženo 18,4 % zemědělské půdy a z toho 3,2 % představovaly půdy
nejohroženější, které se nacházejí zejména na jižní Moravě a v Polabí.
Řešené území
Zemědělské půdy na území obce jsou definovány jako půdy náchylné k větrné erozi
(řešeného část zájmového území) a půdy mírně ohrožené (západní část řešeného území).
Ve východní části zájmového území, v blízkosti vrchu Oškobrh, se nachází plochy, které jsou
klasifikovány podle koncepce GAEC2 jako silně a mírně ohrožené vodní erozí.
Ve východní části řešeného území (vrch Oškobrh a přilehlá obora) jsou evidovány aktivní
sesuvy.
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Obrázek 9: Erozní ohroženost půd– zdrojová vrstva pro hodnocení vodní eroze na dílech půdních bloků

SEO – silně erozně ohrožené půdy, MEO mírně erozně ohrožené půdy

Obrázek 10: Registrované aktivní plošné sesuvy
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V řešeném území byly v minulosti provedeny meliorace.
Info

LPIS. Dostupné na http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/

Digitální ortofotomapa © Český úřad zeměměřický a katastrální, Data půdních bloků a
dílů © Ministerstvo zemědělství ČR
Česká geologická služba. Aplikace
https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/

Svahové

nestability.

Dostupné

na:

DOPRAVA
VÝKONY DOPRAVY A INFRASTRUKTURA

?? Jaký je vývoj dopravy a s ní souvisejících zátěží životního prostředí?
vztah Územní plán vytváří základní strukturu funkčního využití území, jež následně zásadním
způsobem ovlivňuje nároky na dopravní infrastrukturu a nepřímo intenzity (vyvolané) dopravy.
!! ČR: Výkon osobní dopravy v souvislosti s růstem ekonomiky setrvale roste, v období 2000–
2018 se zvýšil o 28,2 %. V nákladní silniční dopravě narůstá tranzit vozidel registrovaných
v jiných členských státech EU přes ČR, což kompenzuje pokles mezinárodní silniční dopravy
dopravců registrovaných v ČR a způsobuje značnou zátěž životního prostředí a silniční sítě
nákladní dopravou. V rámci osobní dopravy stoupá přepravní výkon i počet přepravených
cestujících po železnici, který v meziročním srovnání 2017–2018 narostl o 6,5 mil. osob. Roste
využití železnice v rámci integrovaných dopravních systémů. Podíl veřejné dopravy
na celkovém výkonu osobní dopravy (bez letecké dopravy) v roce 2018 dosáhl 33,4 %
a v časovém vývoji se významně nemění.
Řešené území
Řešeným územím prochází silnice I. třídy č. I/11 (prochází zastavěným územím obce) a I/32
(okrajovou částí správního území obce, přes Okřínek).
Stávající intenzity dopravy zjištěné v letech 2010 a 2016 v průběhu celostátního sčítání jsou
uvedena v tabulce níže. Polohu sčítacích úseků znázorňuje obrázek.
Tabulka 10: Intenzity dopravy na sčítaných úsecích v roce 2016 – základní přehled
Kom., úsek
11
1-0730
32
1-1790

Rok
2010
2016
2010
2016

Těžká vozidla/změna
(nárůst/pokles % ve
vztahu k roku 2010)
836
794
877
915

-5 %
+4 %

Osobní
automobily/změna
(nárůst/pokles % ve
vztahu k roku 2010)
3012
3854
+28 %
3302
3774
+14 %

Motocykl
y
41
49
40
44

Součet
vozidel
3889
4697
4219
4733
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Obrázek 11: Silnice I. třídy – úseky celostátního sčítání dopravy v řešeném území

1-1790

1-0730

Intenzita dopravy na silnici I/11, která prochází zastavěným územím obce Odřepsy, je dále
uvedena v následující tabulce. Údaje v této tabulce jsou převzaty z celostátního sčítání ŘSD v
roce 2016 s použitím přepočtových koeficientů pro rok 2020.
Tabulka 11: Celoroční průměrné denní intenzity dopravy na komunikaci I/11 v řešeném území v roce
sčítání (2016) a v současné době (rok 2020)
Komunikace

Úsek

Denní doba

I/11

1-0730

6:00 – 18:00
18:00 – 22:00
22:00 – 6:00

LV
2978
636
288

Rok 2016
TV
499
93
102

SV
3577
729
390

LV
3276
770
317

Rok 2020
TV
509
95
105

SV
3785
865
422

Vysvětlivky: LV – lehká vozidla (osobní automobily a motocykly), TV – těžká vozidla (nákladní vozidla,
nákladní soupravy, autobusy)

Řešeným územím dále prochází silnice III. třídy III/3281. Na této komunikace nebylo sčítání
provedeno. Ostatní komunikace jsou místní komunikace.
Pěší doprava v obci probíhá po místních komunikacích. Podél silnice I/11 a III/3281 jsou
využívány pro pěší dopravu chodníky. Samostatná cyklistická stezka územím neprochází.
Na silnici I/11 a III/3281 jsou autobusové zastávky.
Nejbližší železniční stanice je v Libicích nad Cidlinou.
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Do řešeného území zasahuje území leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany
(Nepolisy) a celé správní území se nachází v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích
zařízení Ministerstva obrany (Čáslav), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Info Celostátní sčítání dopravy 2010 a 2016, ŘSD. Dostupné na
http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx
HLUKOVÁ ZÁTĚŽ OBYVATELSTVA

?? Jaký je stav a vývoj hlukové zátěže obyvatel řešeného území?
vztah Územní plán vymezuje plochy dopravní infrastruktury a plochy funkcí, které pojímají
ochranu z hlediska zákona o ochraně veřejného zdraví (bydlení, školská zařízení, nemocniční a
sociální zařízení ad.). V případě vymezování nových ploch zakládá ÚP rámec pro budoucí vztahy
mezi těmito plochami. Hluková zátěž patří k významným faktorům prostředí, které negativně
ovlivňují lidské zdraví ale i využití území a demografické složení obyvatelstva.
!! ČR: Hluk je významným faktorem ovlivňujícím kvalitu životního prostředí v ČR. Přestože počty
obyvatel exponovaných vysoké hlukové zátěži ze silniční dopravy přesahující mezní hodnotu
mezi roky 2012 a 2017 poklesly, hladinám hluku ze silniční dopravy přesahujícím stanovené
mezní hodnoty je v ČR celodenně vystaveno až 2,5 % obyvatel ČR. V krajských městech i
menších sídlech způsobuje významnou hlukovou zátěž tranzitní doprava na hlavních silničních
komunikacích.
Řešené území
V rámci vypracování vyhodnocení vlivů na životní byl proveden v programu Hluk+ (verze
profi13) výpočet hlukové zátěže v okolí silnice I/11. Výpočet byl proveden pro rok 2020 na
základě dopravních dat získaných ŘSD v roce 2016 (viz předchozí kapitola) v několika
vybraných výpočtových bodech u objektů pro bydlení. Výpočtové body byly vybrány tak, aby
reprezentovaly běžné vzdálenosti nemovitostí, které leží v dosahu komunikace, od osy
komunikace.
Tabulka 12: Přehled výpočtových bodů pro vyhodnocení hluku z dopravy
Objekt pro
bydlení
Odřepsy č.p. 67
Odřepsy č.p. 82
Odřepsy č.p. 60
Odřepsy č.p. 68

Výpočtový bod
1
2
3
4

Výška bodů nad
terénem
2m
2m
2m
3m
5m

Poloha výpočtových bodů je znázorněna na mapách izofon v příloze.
Parametry výpočtového modelu jsou stručně popsány v poznámce pod čarou.11
11

Výpočtový software: Hluk+ verze 13.01 profi13, zhotovitel JpSoft s.r.o. Do výpočtu byly zadány následující
údaje o silnici č. 11:
Kategorie: silnice I. třídy
Povrch vozovky: Aa (koeficient povrchu F3 = 1,1 kryt z asfaltového koberce
Rychlosti a plynulosti dopravního proudu: max. 50 km/hod
V modelu byl zadán terén odrazivý (převažuje v bezprostřední blízkosti komunikace).
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Limitní hodnota pro hluk z dopravy na silnici I. třídy činí (bez využití korekce pro starou
hlukovou zátěž):
denní doba (L )
60 dB,
noční doba (L )
50 dB.
Aeq,16h

Aeq,8h

Hodnoty hluku jsou po aplikaci korekce na odraz od fasád jsou uvedeny v následující
tabulce.
Tabulka 13: Hluk v chráněném venkovním prostoru vybraných staveb v okolí silnice I/11 v denní a noční
době
Denní doba, limit 60 dB*

Č. bodu

Výška nad terénem
(m)

1
2
3
4
4

2,0
2,0
2,0
3,0
5,0

Č. bodu
1
2
3
4
4

Výška nad terénem
2,0
2,0
2,0
3,0
5,0

LAeq
(dB)

Vzdálenost fasády od
osy komunikace
v místě výpočtového
bodu
(m)
7,6
6,0
10,3
24,2

64.6
65.5
63.2
58.2
58.2
Noční doba, limit 50 dB*
LAeq (dB)
58,6
59,5
57,2
52,2
52,2

7,6
6,0
10,3
24,2

* uvedená limitní hodnota je bez uvažování korekce pro starou hlukovou zátěž. Pokud byla hluková zátěž
v roce 2000 taktéž nadlimitní a zároveň nevzrostla o více než 2 dB, je platnou limitní hodnotou hodnota
s korekcí pro zjištěnou starou hlukovou zátěž
Červeně jsou zvýrazněny nadlimitní hodnoty

Znázornění průběhu izofon je zařazeno v grafických přílohách.
Z provedeného výpočtu je zjevné, že v území podél silnice I/11 dochází k překračování
(základních) limitních hodnot pro hluk z provozu pozemních automobilových komunikací (tj.
bez započtení tzv. korekce pro starou hlukovou zátěž) pouze u objektů pro bydlení, které leží
v blízkosti komunikace. Při zadaných intenzitách dopravy se jako kritická vzdálenost fasády
objektu od osy komunikace jeví hodnota cca 30 m (v závislosti na odrazivosti terénu). Objekty,
které se nachází blíže ke komunikaci mohou již být s vyšší pravděpodobností vystaveny
nadlimitnímu hluku z komunikace. Ve vztahu k těmto stávajícím obytným objektům je možné
označit hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku působené provozem hlavních
komunikací – silnic I. třídy v místech, kde je zástavba umístěna v bezprostřední blízkosti

Sklonitost vozovky vychází z reálné situace. Jako podklad pro vytvoření modelu terénu byl použit Digitální
model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G).
Počet vozidel byl zadán dle výsledků celostátního sčítání dopravy v roce 2016 s úpravou dle Technických
podmínek 189 - Stanovení intenzit na pozemních komunikacích. EDIP s.r.o., Liberec.
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komunikace, za nepříznivé ve vztahu ke zdraví obyvatel. Tuto skutečnost dokladuji stručnou
citací popisu zdravotních účinků hluku na lidské zdraví:
“WHO ve směrnici pro Evropu (WHO, 2009) uvádí prahové úrovně hladin hluku. Tyto směrné
hodnoty se týkají nočního hluku. Na základě vztahů mezi expozicí nočnímu hluku a zdravotními
efekty WHO doporučuje k ochraně veřejného zdraví směrnou hodnotu hladiny nočního hluku
NNG (Night noise quideline) L
= 40 dB. Úroveň expozice nočnímu hluku L
= 40 dB
může být považována za zdravotně založenou mezní hodnotu k ochraně zdraví veřejnosti včetně
nejvíce citlivých skupin (děti, chronicky nemocní, starší osoby,...). Dále WHO uvádí také hodnotu
prozatímního cíle IT (Interim target) L
= 55 dB, který je doporučený v situacích, kdy dosažení
úrovně NNG není uskutečnitelné. Prozatímní cíl (IT) by mohl být považován za jakýsi
uskutečnitelný, střední cíl.”12
night,outside

night,outside

night,outside

“Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je považováno poškození
sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku, zvýšená spotřeba sedativ a
hypnotik.
Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů,
vliv na funkci imunitního systému a následně zvýšená frekvence infekcí, nebo snížená porodní
váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině akustického tlaku A v době těhotenství,
nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hluku.”
(tamtéž).
Naprostá většina chráněných staveb v obci leží mimo pásmo negativního ovlivnění hlukem
z dopravy po silnici I. třídy.
Jiné zdroje hluku v území
Kromě zdrojů hluku z automobilové dopravy nejsou v blízkosti obytného území další
významné zdroje hluku. Územím obce neprochází železnice, nenachází se zde ani letiště.
Významným stacionárním zdrojem mohou být především větší průmyslové a výrobní areály.
Předpokládáno je, že vůči stávající obytné jiné chráněné zástavbě jsou hlukové hygienické
limity plněny (provoz je v souladu s právními požadavky). V území se nenachází významnější
průmyslový provoz.

4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY
MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) se ve svém stanovisku č.j.
067870/2019/KUSK ze dne 14.6.2019 vyjádřil k návrhu zadání územního plánu z hlediska
zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) následovně (cit.):
„Z návrhu územního plánu Odřepsy vyplývá požadavek na vymezení devíti nových
rozvojových ploch pro bydlení a ploch soukromé a veřejné zeleně včetně lesa. Celková rozloha
nově navrhovaných ploch určených pro bydlení v rodinných domech činí cca 12 ha. Právě tyto
12

Jenčovská D. Hodnocení zdravotních rizik. In: Bělohlávek J.: Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod
Příbram – SNÍŽENÍ KAPACITY. 2018
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plochy svým rozsahem a charakterem zakládají rámec pro realizaci záměrů uvedených v příloze
č. 1 cit. Zákona a jsou tudíž důvodem požadavku vyhodnocení SEA. Dále KÚSK uvádí, že je jejich
rozloha neúměrně velká k celkové rozloze obce a není dostatečně odůvodněna jejich potřeba.
Koncepce z hlediska obsahu prověřuje plochy a změny, které svým charakterem, využitím,
rozsahem a lokalizací mohou být z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a na
veřejné zdraví v řešeném území významné a nelze vyloučit významné střety v území z hlediska
zájmů ochrany životního prostředí. Vzhledem k obsahu a charakteru prověřovaných lokalit se
nepožaduje zpracování variant řešení koncepce.
Příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem č. j. 067872/2019/KUSK ze dne 10. 6. 2019
vyloučil významný vliv koncepce na území Natura 2000 podle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze 8 cit. zákona příslušný úřad dospěl k závěru,
že koncepci je nutné posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb.“
V následující tabulce je uveden přehled rozvojových lokalit s identifikací potenciálních vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví.
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Tabulka 14: Přehled lokalit dle návrhu územního plánu se zvýrazněním lokalit, u kterých je předpokládán (identifikován) možný vliv na životní prostředí
Číslo
lokality

Označení

Z1

BV

Z2

BV

Z4

BV

Z5

BV

Z6

BV

Z7

BV

Z8

BV

bydlení v rodinných domech –
venkovské

0,18

Z9

BV

bydlení v rodinných domech –
venkovské

0,23

P1

BV

bydlení v rodinných domech –
venkovské

0,26

Způsob využití plochy
bydlení v rodinných domech –
venkovské
bydlení v rodinných domech –
venkovské
bydlení v rodinných domech –
venkovské
bydlení v rodinných domech –
venkovské
bydlení v rodinných domech –
venkovské
bydlení v rodinných domech –
venkovské

Celková
plocha (ha)
2,30
1,05

2,07

2,99
0,97
0,42

Stručná charakteristika možných vlivů
Samostatné působení plochy (bez synergie
Kumulativní vlivy
s ostatními plochami)
významné vlivy samostatného využití dílčí
plochy nejsou předpokládány
významné vlivy samostatného využití dílčí
plochy nejsou předpokládány
zábor půd II. třídy ochrany (0,53 ha)
plocha zasahuje až k otevřenému
odvodňovacímu kanálu vedenému podél
místní komunikace
zábor půd II. třídy ochrany (2,9 ha)
Předpokládán je kumulativní vliv na vody – nevýznamné
střet s provedenými melioracemi
ovlivnění povrchového odtoku, zvýšení spotřeby
významné vlivy samostatného využití dílčí
podzemních vod v malém rozsahu; zábor a
plochy nejsou předpokládány
restrukturalizace zemědělské půdy; synergický vliv na
významné vlivy samostatného využití dílčí
krajinný ráz, prostřednictvím ovlivnění dochované
plochy nejsou předpokládány
urbanistické struktury sídla a výstavbou ve volné krajině
možné částečné ovlivnění přírodního biotopu (lokality Z8 a Z9); ovlivnění přírodních biotopů (lokality
Pozn.: Původní mlýn na Sánském kanálu
Z8 a Z9)
v lokalitě Mlýnek. Odděleně od něj stojí podél
kanálu další dva novější domy.
střet s přírodním biotopem T1.1 mezofilní
ovsíkové louky. Jedná se o erozně ohrožené
půdy. Pozemek je v blízkosti sesuvného
území. Pozemek je součástí památkově
chráněného území.
významné vlivy samostatného využití dílčí
plochy nejsou předpokládány
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Uplatněním územního plánu mohou být ovlivněny zejména tyto charakteristiky a jevy
životního prostředí a ochrany veřejného zdraví:
•
•
•

Výměra zemědělské půdy v souvislosti s předpokládanými zábory půdy pro výstavbu.
Některé charakteristiky krajinného rázu v souvislosti s bytovou výstavbou.
Přírodní biotopy v souvislosti s bytovou výstavbou.

Další vlivy budou s ohledem na rozsah zastavitelného území nabývat menší velikosti a
celkové budou spíše nevýznamné. Jedná o se vlivy na povrchový odtok srážkových vod a
zvětšení jejich množství v důsledku nárůstu podílu zpevněných ploch a nárůst množství
splaškových vod.

5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY,
ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
A PTAČÍ OBLASTI
V důsledku uplatnění územního plánu není předpokládáno negativní ovlivnění PP Oškobrh
a jejího ochranného pásma.
Příslušný orgán ochrany přírody významný vliv územního plánu na EVL CZ0213051 Oškobrh
vyloučil. V zájmovém území se nenachází žádné ptačí oblasti.
V rámci územně analytických podkladů ORP Poděbrady jsou v území identifikovány
následující relevantní slabé stránky (problémy) související s ochranou životního prostředí:
•

aktivní sesuvné území,

•

převažuje bonita půdy III. třídy,

•

nízký podíl TTP ze ZPF 0,1 %,

•

nízký koeficient ekologické stability – území nadprůměrně využívané se zřetelným
narušením přírodních struktur,

•

intenzivně využívaná zemědělská krajina (podíl ZPF 74,2 %),

•

výskyt „černé skládky“.

Další současné problémy území:
• ohrožení některých ploch zemědělské půdy vodní erozí.

Možnost ovlivnění: Realizace protierozních opatření leží zejména na uživatelích a vlastnících
půdy.
Zvláště chráněné druhy
Na území obce je v nálezové databázi AOPK evidováno více nálezů zvláště chráněných
druhů živočichů a rostlin a druhů dle Červeného seznamu. Viz kapitola Ochrana přírody.
Všechny nálezy jsou mapovány mimo plochy určené územním plánem k zástavbě, tj. mimo
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rozvojové plochy, s výjimkou záznamu výskytu 2 jedinců volavky bílé (přelet) mezi východním
okrajem zastavěného území Odřeps a Sánským kanálem (rozvojová plocha Z5).
ÚSES
Na katastrálním území Odřeps nejsou vymezeny žádné skladebné prvky ÚSES na regionální
či nadregionální úrovni.
Řešené území je územím s nízkou ekologickou stabilitou. Vymezený územní systém
ekologické stability je převážně nedostatečně funkční až nefunkční.
Rozvojové plochy nejsou ve střetu s prvky lokálního ÚSES.
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6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH
VLIVŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH,
SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH,
STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A
PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH
Návrh územního plánu obce je vypracován pro celé správní území. Je nevariantní a vychází
z požadavků formulovaných v zadání územního plánu a požadavků vznesených v průběhu jeho
pořizování.
Zhodnocení předpokládaných vlivů využití území je členěno podle složek životního
prostředí a vlivů na veřejné zdraví. Zhodnocení vychází z identifikace předpokládaných vlivů,
nejsou tedy popisovány veškeré možné eventuality, ale pouze vlivy potenciálně negativní.

VLIVY NA OBYVATELSTVO (VEŘEJNÉ ZDRAVÍ) , VLIVY NA OVZDUŠÍ,
HLUK
Vlivy výroby a skladování, plochy dopravní infrastruktury
Územní plán nevymezuje nové plochy pro výrobu a skladování. Vymezena je plocha výroby
a skladování v jižní části obce.
Územním plánem je vymezena část koridoru pro přeložku silnice I/32 - obchvat Okřínku.
Plocha leží na severním okraji katastru zcela mimo obytnou zástavbu.
Vlivy spojené s umístěním ploch pro bydlení (nebo jiných ploch s možným výskytem
chráněných prostor) do blízkosti ploch zdrojů hluku dopravních (silniční doprava)
Žádná z navržených rozvojových ploch pro bydlení není vymezena v blízkosti stávajícího
zdroje dopravního hluku – silnice I. třídy č. 11. Severní okraj plochy Z1 leží ve vzdálenosti 73 m
od osy této komunikace, severní okraj plochy Z5 ve vzdálenosti 37 m od osy komunikace.
Pro nově navrhované stavby platí limitní hodnoty pro chráněný venkovní prostor staveb:
denní doba
noční doba

LAeq,16h = 60 dB,
LAeq,8h = 50 dB.

Na základě provedeného modelového výpočtu hluku ve vybraných výpočtových bodech
v obci Odřepsy (viz podkapitola Hluková zátěž obyvatelstva) je možné usuzovat, že tyto plochy
pro bydlení nebudou zatíženy nadlimitním hlukem.
Vlivy spojené s umístěním ploch pro bydlení (nebo jiných ploch s možným výskytem
chráněných prostor) do blízkosti ploch zdrojů hluku stacionárních
Plocha Z6 a plcha přestavby P1 jsou vymezeny v blízkosti plochy VD. Jedná se o bývalý
zemědělský areál, v současné době z části využitý pro výrobu a prodej dřevomateriálů. V části
plochy výroby a skladování hraničící s navrženou plochou pro bydlení Z6 se nenachází žádný
zdroj hluku. Pozemek má spíše parkovou úpravu.
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Případná bytová výstavba na ploše Z6 může omezit budoucí využití plochy VD. Pokud by
k výstavbě rodinných domů na ploše Z6 došlo před umístěním potenciálních zdrojů hluku ve
výrobním areálu, pak bude odpovědnost za provoz nových zdrojů hluku ležet na provozovateli
zdroje. S ohledem na hlavní využití plochy VD pro „drobnou a řemeslnou výrobu a skladování,
kde negativní účinky nepřesahují hranici areálů“, je umístění bytové výstavby v sousedství areálu
přípustné.
Dle návrhu územního plánu „Plocha drobné výroby a skladování je od nové navržené plochy
pro bydlení Z6 a P1 oddělena pásem zeleně soukromé a vyhrazené.“ Tato zeleň není však ve
výkresech územního plánu vymezena. Na tuto skutečnost je upozorněno v návrhu opatření.
Vlivy na kvalitu ovzduší
Na základě dat za pětiletí (2014–2018) je možné tvrdit, že až na benzo(a)pyren, imisní limity
pro ochranu lidského zdraví dle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. v území nejsou překročeny.
Zvýšené (nadlimitní) hodnoty koncentrací benzo(a)pyrenu v řešeném území jsou způsobeny
pravděpodobně emisemi z lokálních topenišť a automobilovou dopravou.
Uplatněním územního plánu na rozvojových plochách nedojde k významné změně úrovně
znečištění ovzduší. Znečištění benzo(a)pyrenem však může i narůstat v souvislosti s rozšířeným
spalováním dřeva v malých domácích topeništích.
V souvislosti s uplatněním územního plánu nejsou předpokládány změny v distribuci a
intenzitách automobilové dopravy, které by významně ovlivnily kvalitu ovzduší v řešeném
území.
Vlivy umístění ploch bydlení v blízkosti potenciálních zdrojů zápachu
Na území obce se žádné zdroje zápachu v blízkosti obytné zástavby a nově navrhované
zástavby nenachází.

VLIVY NA VODY
Oproti současné situaci je s novým návrhem územního plánu spojeno navýšení
zastavitelných a s tím souvisejících zpevněných ploch.
U bytové výstavby budou plněna ustanovení Vyhlášky o obecných požadavcích na využívání
území č. 501/2006 Sb.:
- § 21 odst. (3): Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§ 20
odst. 5 písm. c)], jestliže poměr výměry části pozemku schopné zasakování dešťové vody
k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro
rodinnou rekreaci nejméně 0,4, řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.
Způsob nakládání se srážkovými vodami bude upřesněn v dalších stupních projektové
dokumentace. Podmínky pro likvidaci srážkových vod musí být v navazujících řízeních ověřeny
výpočtem na základě znalosti podílu zastavěných a zpevněných ploch (tedy konkrétního využití
území).
Za předpokladu dodržení právních požadavků v oblasti nakládání s odpadními vodami
nebudou mít plánované plochy bytové výstavby vliv na kvalitu podzemních a povrchových vod.
Navržená zástavba bude napojena na veřejnou kanalizaci prodloužením řadů či přímo
napojením na stávající řady.
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Není navrhováno využití, jež by bylo bezpodmínečně spojené s nakládáním se závadnými
nebo zvláště závadnými látkami ve větším množství.

VLIVY NA PŮDY
Odůvodnění územního plánu obsahuje Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond.
Z přehledu záborů ZPF vyplývá, že výměra zemědělské půdy, na níž je navržen trvalý rozvoj
zastavitelného území, činí 13,355 ha.
Tabulka 15: Celkové výměry dle způsobu využití
Způsob využití
Plochy bydlení venkovské
Plochy občanského vybavení
Plochy zeleně soukromé a vyhrazené
Celkem

Výměra ZPF, na níž je navržen trvalý rozvoj
zastavitelného území
(ha)
9,455
1,11
2,79
13,355

Tabulka 16: Zábor ZPF (v ha) dle jednotlivých způsobů využití a podle třídy ochrany ZPF
Způsob využití

Třídy ochrany ZPF
II.
III.
IV.

I.

V.

Plochy bydlení venkovské*

-

3,61

-

5,77

0,08

Plochy občanského vybavení

-

-

-

1,11

-

Plochy zeleně soukromé a vyhrazené

-

-

-

0,96

1,83

Celkem

-

3,61

-

7,84

1,91

Pozn: *u ploch pro bydlení se jedná o výměry včetně nezbytné dopravní a jiné infrastruktury

Z uvedené celkové výměry zemědělské půdy, na níž je navržen trvalý rozvoj zastavitelného
území 13,36 ha je celkem 3,61 ha zařazeno mezi půdy II. třídy ochrany ZPF. Zbývající plochy
jsou situovány na půdách IV. a V. třídy ochrany ZPF.
Celé území je intenzivně obhospodařováno. Nejlepší půdy se nacházejí na
severovýchodním okraji zastavěného území. Zde se nacházejí lokality Z4 a Z5, které jsou
převzaty ze stávajícího územního plánu.
V řešeném území byly v minulosti provedeny meliorace. Lokalita Z5 zasahuje do
provedených meliorací.
V území nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy.
Tabulka 17: Celkový přehled o zastoupení tříd ochrany na území obce
Třída ochrany
ZPF
I.

0,00

Rozvojové plochy
(ha)
0,00

II.

182,81

3,61

1,97 %

III.

236,36

0,00

0,00 %

IV.

76,66

7,84

10,23 %

V.

4,78

1,91

39,96 %

Plocha (ha)

Podíl z výměry
(%)
0,00 %
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Třída ochrany
ZPF
Celkem ZPF dle
tříd ochrany

Plocha (ha)

Rozvojové plochy
(ha)

Podíl z výměry
(%)

500,61

13,36

2,67 %

mimo ZPF

108,21

Celkový součet

608,82

Realizací navrženého územního plánu může na území obce dojít k úbytku ploch zemědělské
půdy až o 2,67 %. V rámci ploch půd II. třídy ochrany je potenciální úbytek ploch ZPF max.
1,97 %.
V odůvodnění potřeby vymezení ploch pro bydlení je uveden předpoklad, že pro výstavbu
1 RD bude potřeba cca 1 800 m2 plochy (vč. ploch veřejného prostranství a související dopravní
a technické infrastruktury). Tento údaj je stanoven s určitou rezervou, neboť je možné na
základě dosavadních zkušeností s výstavbou (viz např. plochy na severozápadním okraji obce)
dokladovat menší prostorové nároky.
Podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu § 4 odst. 1) je pro nezemědělské
účely „nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité
pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb
mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musíli v nezbytném případě dojít k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je nutno
především
a) odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách,
b) odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní; kritériem kvality půdy jsou
třídy ochrany […]“.
V odst. 2) citovaného paragrafu je stanoveno, co je míněno nezbytným případem:
„Za nezbytný případ se považuje zejména neexistence ploch uvedených v odstavci 1 na území
obce, na kterém má být záměr, který se dotýká zemědělského půdního fondu (dále jen „záměr“),
realizován […]“.
Dále se v § 4 odst. 3) stanoví, že „Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze
v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany
zemědělského půdního fondu“.
Z návrhu územního plánu je patrné, že na území obce bude možné využít jiné dostupné
plochy pro bydlení, které jsou vymezeny na méně kvalitních zemědělských půdách. Dosavadní
vývoj využití území poukazuje na velmi malé tempo prostorového růstu obce. Proto je
stanovena podmínka pořadí změn v území. Půdy zařazené do II. třídy ochrany bude možné
využít pouze po předchozím využití méně kvalitních půd (z 80 %).
Znečištění půd
Významné znečištění půd vlivem uplatnění územního plánu (např. dálkovými přenosy,
nakládáním s odpady, vlivem vypuštění odpadních vod, nakládáním s nebezpečnými
chemickými látkami apod.) se nepředpokládá.
Eroze půdy
Územní plán nediferencuje zemědělské plochy (NZ) z hlediska náchylnosti k erozi a např.
vhodnosti přijetí protierozních opatření. Problematika eroze je řešena v obecné rovině
doporučením realizovat „organizační (osevní postupy, velikost a tvar pozemků), agrotechnická
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(vrstevnicová orba) a stavebnětechnická (průlehy, zelené pásy) opatření. Tato opatření budou
realizována individuelně dle územních podmínek“.
Návrh územního plánu nevytváří podmínky pro zvýšení erozní ohroženosti půd. Na
vymezených zemědělských plochách je možné realizovat jak organizační, tak technická
protierozní opatření.
Na základě provedeného vyhodnocení nejsou navrhována opatření nad rámec podmínek
stanovených územním plánem.

VLIVY NA PŘÍRODU (BIOLOGICKOU ROZMANITOST, FAUNU,
FLORU), VLIVY NA KRAJINU
Vlivy na území soustavy NATURA 2000 a chráněná území
Uplatněním územního plánu nebude negativně ovlivněna žádná evropsky významná
lokalita ani ptačí oblast ani zvláště chráněná území.
Návrh územního plánu je z hlediska ochrany přírody málo konfliktní. Většina rozvojových
ploch je navržena na pozemcích orné půdy (10,04 ha). Trvalých travních porostů se dotýká
rozvoj na ploše 0,05 ha, zahrad na ploše 2,31 ha, vodní plochy na ploše 0,072 ha.
Rozvojové lokality převážně nemají charakter přírodních ani přírodě blízkých biotopů. Na
některých rozvojových lokalitách se vyskytují vzrostlé dřeviny. Uplatněním ÚP nebudou
dotčeny významné krajinné prvky. Rozvojové plochy nezasahují do prvků územního systému
ekologické stability.
Vlivy na přírodě blízké nebo přírodní biotopy
Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je vázán především na přírodní nebo
přírodě blízké lokality. Proto je možné předpokládat, že pravděpodobnost negativního vlivu na
populace vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vzrůstá, pokud je indikován
střet rozvojové plochy a přírodního/přírodě blízkého biotopu.
Rozvojové lokality leží převážně mimo plochy přírodních biotopů. Do střetu s přírodním
biotopem se dostává rozvojová lokalita Z8 umístěná v blízkosti Sánského kanálu. Část lokality
zasahuje do biotopu K3 -Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny. Lem křovin podél Sánského
kanálu je tvořen především trnkou obecnou, svídou a dalšími běžnými druhy keřů. Z porovnání
leteckých snímků (současný stav vs. 2003) je však zřejmé, že se jedná o náletové dřeviny a že
biotop, resp. křoviny, dříve do ploch trvalých travních porostů nezasahoval (porost byl omezen
na doprovodnou zeleň podél kanálu).
V návrhu opatření ke snižování negativních vlivů je navrženo ponechání pásu zeleně podél
Sánského kanálu. Část plochy v blízkosti kanálu bude nezastavitelná.
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů
Zákonná ochrana v území evidovaných nálezů zvláště chráněných druhů živočichů se
nedostává do střetu s navrženými rozvojovými plochami.
Zásadní (negativní) vliv na populace volně rostoucích rostlin a žijících živočichů (v porovnání
s možnými negativními vlivy rozvoje zastavěného území) má nepochybně intenzivní
zemědělské hospodaření na zemědělské půdě. Tento aspekt využití území je však mimo
možnost ovlivnění územním plánováním, neboť územní plán v praxi neovlivňuje konkrétní
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způsob hospodaření na zemědělských pozemcích. Reálně však existují prostředky (opatření)
např. ke snížení erozní ohroženosti pozemků v rámci zemědělského hospodaření, zvýšení
biodiverzity zemědělské krajiny nebo hospodaření v lesích s dřevinou skladbou bližší
potenciální přirozené vegetaci (aniž by nezbytně územní plán tato opatření lokalizoval).
Vlivy na porosty dřevin rostoucí mimo les
Na rozvojové ploše Z8 se nachází rozptýlená střední a vyšší zeleň, včetně do plochy
zasahujících břehových porostů podél Sánského kanálu.
Rozsáhlejší porosty dřevin rostoucí mimo les se na ostatních rozvojových lokalitách
nenacházejí.
Vlivy na lesní porosty
Zastoupení lesů v území odpovídá cca polovině průměru lesnatosti ČR (34 %) a je tedy malé.
Stávající lesní porosty v území jsou vymezeny jako plochy lesní.
Uplatněním územního plánu nedojde k ovlivnění lesních porostů. Žádná z rozvojových
ploch není lokalizována do pozemků určených k plnění funkcí lesa. V případě rozvojových
ploch, které se dostávají do střetu s ochranným pásmem lesa, tj. plochy Z3 a Z10, je podmínkou
k využití plochy respektování ochranného pásma lesa. V případě plochy Z10 je dle návrhu
územního plánu stanovena podmínka „V ochranném pásmu lesa nebudou alespoň na
stromovou výšku 25 m (odvozenou z absolutní bonity porostu „AVB“ s ohledem na svažitost
terénu) umisťovány nové stavby, objekty a zařízení, jakožto i zpevněné plochy. Akceptovatelná je
rekonstrukce stávajících objektů a jejich přístavba nebo přestavba ale pouze za podmínky, že stav
nový nezhorší stav stávající ve smyslu možnosti hospodaření s lesními pozemky a plnění všech
funkcí lesa bez omezení“.
S ohledem na skutečnost, že se jedná o vymezení plochy pro zahrádky, je podmínka ve
vztahu k ochraně lesa dostatečná.
Prostupnost krajiny pro organismy, ÚSES
V případě založení nefunkčních prvků ÚSES je očekáván pozitivní vliv na ekologickou
stabilitu území, podpora volně žijících rostlin a živočichů (vč. zvláště chráněných), zvýšení
diverzity území.
Návrhem územního plánu nejsou vymezeny plochy, jejichž využití by vedlo k významnému
snížení prostupnosti krajiny pro organismy.
Návrhem nebude negativně dotčeno území migračně významné pro velké savce.
Vlivy na prostupnost krajiny budou nevýznamné.
Návrh územního plánu vymezuje územní systém ekologické stability. Uplatnění územního
plánu, tj. založení dosud nefunkčních prvků ÚSES, je spojeno s kladným vlivem na prostupnost
krajiny.
Návrh územního systému ekologické stability vychází z generelu ÚSES. V návrhu není do
detailu vyřešena návaznost na systém ÚSES v okolních katastrálních územích.
Úprava návrhu ÚSES je zařazena v kapitole 8 Popis navrhovaných opatření.
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VLIVY NA KRAJINU
Řešené území leží v oblasti krajinného rázu Nymbursko, vymezeného v rámci studie
Vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje (Vorel a kol.13).
K ochraně krajinného rázu v oblasti krajinného rázu Nymbursko jsou studií navržena
následující opatření a ochranné podmínky k ochraně identifikovaných znaků a hodnot
krajinného rázu:
„V oblasti krajinného rázu je třeba dbát o 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:
•
•
•
•
•
•

Péče o dřevinnou nelesní vegetaci (stromořadí, břehové porosty).
Ochrana vegetačních prvků liniové zeleně podél vodních toků a vodních ploch jakožto
důležitých prvků prostorové struktury a znaků přírodních hodnot.
Ochrana vegetačních prvků nelesní zeleně v otevřených partiích zemědělské krajiny.
Ochrana siluet kulturních dominant a historické zástavby.
Zlepšování charakteru prostředí odstraněním nevhodných a rušivých staveb a
úpravou nebo novým využitím devastovaných ploch.
Zlepšování charakteru prostředí odstraněním nevhodných a rušivých staveb“.

Uplatnění územního plánu není v rozporu s výše uvedenými opatřeními na ochranu
krajinného rázu. S novodobou výstavbou dochází vždy k určitému narušení dochované
urbanistické struktury. V daném případě jsou však navrhovány převážně plošně nerozsáhlé
plochy navazující na stávající zástavbu. Střetovými lokalitami z hlediska ochrany krajinného rázu
se však jeví plochy Z8 a Z9, které se nachází ve volné krajině, byť v návaznosti na stávající
solitérní zástavbu (v případě plochy Z8 na bývalý mlýn u Sánského kanálu a v případě plochy
Z9 na výstavbu mezi Vlkovem a areálem obory na Oškobrhu). Na pozemek, na kterém se
nachází rozvojová plocha Z9, zasahuje nemovitá kulturní památka „Hradiště na Hřebínku,
hradiště na Kostelíčku a zaniklá středověká ves Oškobrhy, archeologické stopy“. Památka je
pozoruhodným celkem dvou hradišť a zaniklé středověké vsi na úpatí vrchu Oškobrh, který je
také významnou dominantou okolí. V Státním archeologickém seznamu (dostupný na
http://isad.npu.cz/ost/archeologie/ISAD/edit_new/edit.php?info&EDIT_ID=9930) je na kartě
Ochrana v kapitole Rizika – Narušení lokality zástavbou identifikována „Novodobá výstavba v
západním výběžku nižší vrcholové partie“.

13 Vorel Ivan a kol. Vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje, část 2. Vydal Středočeský kraj – Krajský úřad
Středočeského kraje, Praha. 2009
Doplňující informace:
Kuča Karel, Kučová Věra: Metodika identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami. Národní památkový
ústav, edice odborné a metodické publikace, svazek 54, Praha. 2015
Romanová Naděžda, Gajdíková Zuzana a kol.: Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech. MMR ČR,
ÚUR, Praha. 2015
http://oldmaps.geolab.cz/
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Shrnutí
S ohledem na lokalizaci rozvojových ploch ve většině případů nedojde k významnému
negativnímu zásahu do přírodní charakteristiky území. Vyvolané dopady v převážné většině
nepřekročí hranice zájmových lokalit (dotčených pozemků) a nemají potenciál ovlivnit celkový
přírodní charakter v rámci dotčeného krajinného prostoru. Vlivy na předměty ochrany přírody
a krajiny vyplývající z platné legislativy které v důsledku uskutečnění výstavby nastanou jsou
shrnuty v následující tabulce.
Tabulka 18: Předměty ochrany přírody a krajiny a jejich střety s rozvojovými plochami
Kategorie
Zvláště
chráněná
území

Významné
krajinné
prvky

Podkategorie
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Za zákona č. Lesy
114/1992 Sb.
rašeliniště
vodní toky

Výskyt
+
+

Střet
+/-

+

-

rybníky
jezera
údolní nivy
Registrované OOP
Územní
nadregionální Biocentrum
systém
Biokoridor
ekologické
regionální
Biocentrum
stability
Biokoridor
lokální
Biocentrum
biokoridor
Natura 2000 Ptačí oblasti
Evropsky významné lokality
Zvláště chráněné druhy rostlin
Zvláště chráněné druhy živočichů
Chráněná ložisková území
Ložiska nerostných surovin
Prognózní zdroje nerostných surovin
Dobývací prostory (těžené i netěžené)
Poddolovaná území
Sesuvy a svahové deformace

+
+
+
+
+
+
+
+

+/-

Významné geologické lokality
Ochranná pásma vodních zdrojů

+

+

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Přírodní parky

-

-

Poznámka

plochy Z3 a Z10 – podmínka
respektování ochranného pásma
lesa
plocha
Z8
–
podmínka
respektování ochranného pásma
vodoteče

aktivní
plošné
Oškobrhu

sesuvy

na

PHO 2b (vnější) prameniště
Poděbrady-Choťánky
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Vysvětlivky:
Výskyt:
Střet

- předmět ochrany není přítomen
+ je přítomen
- ke střetu nedojde
+ střet je pravděpodobný

Realizací územního plánu ve většině případů nedojde k negativnímu ovlivnění kulturněhistorické charakteristiky území.
Plocha Z9 je součástí nemovité kulturní památky „Hradiště na Hřebínku, hradiště na
Kostelíčku a zaniklá středověká ves Oškobrhy, archeologické stopy“. V důsledku uplatnění
územního plánu může dojít k narušení kulturní památky a archeologického naleziště. Případné
podmínky pro výstavbu z těchto hledisek budou řešeny při přípravě výstavby. V návrhu
stanoviska k územnímu plánu je však navrženo plochu pro bydlení v této lokalitě nevymezovat.
Předpokládáme, že se k problematice ochrany kulturní památky v rámci společného jednání
vyjádří příslušný úřad.

VLIV NA PRODUKCI ODPADŮ A NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, NÁROKY
NA NEOBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ A SUROVINOVÉ ZDROJE
Potenciální negativní vlivy na zdroje a produkci odpadů mají obecně všechny budoucí
záměry, které znamenají stavební rozvoj, spotřebovávající zdroje (zejm. stavební hmoty).
Přirozeně také udržení funkcí (fungování) těchto ploch vyžaduje neustálý přísun energie
(vytápění, provoz) a hmot (údržba).
Z hlediska nakládání s odpady nevyvolá realizace územního plánu potřebu zásadní úpravy
stávajícího systému nakládání s odpady. Nezbytně však bude rozšířen počet stanovišť pro
tříděný odpad apod.

7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH
KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE
JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH
ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH
METOD VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ
Návrh územního plánu obce Odřepsy byl zadán v jedné variantě, jež je představována
dílčími požadavky na změnu využití území na konkrétních pozemcích. Z tohoto důvodů není
prováděno porovnání zjištěných vlivů podle jednotlivých variant, neboť žádné varianty nebyly
řešeny.
Prvním krokem vyhodnocení vlivů na životní prostředí je identifikace potenciálních vlivů.
Pro hodnocení vlivů změny na životní prostředí a veřejné zdraví byla využita metoda
expertního úsudku.
Využití metod pro vícekriteriální rozhodování je v daném případě omezeno zadáním úlohy
(požadavků dle zadání územního plánu), kdy není požadováno variantní hodnocení. Varianta
nulová není ve své podstatě plnohodnotnou alternativou pro výběr, neboť je to právě platný
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územní plán, jež obec ve svém zadání nového územního plánu požaduje změnit. Z tohoto
důvodu bylo od využití vícekriteriálního hodnocení upuštěno.
Přijetím navržených opatření je možné snížit negativní dopady uplatnění územního plánu.
V případě akceptace navržených opatření je možné návrh územního plánu doporučit ke
schválení zastupitelstvem obce.
Popis nejistot
Stav životního prostředí je posuzován na základě informací uvedených v územně
analytických podkladech a veřejně dostupných podkladů.
Vývoj stavu životního prostředí (trendy) je odhadnut zejména na základě trendů
popisovaných ve zprávách o stavu životního prostředí ČR, údajů Českého statistického úřadu,
mapových podkladů, s využitím odborného úsudku.
V rámci hodnocení vlivů na životní prostředí nebyl prováděn biologický průzkum na
jednotlivých plochách zastavitelného území. Na dotčených lokalitách není až na jeden případ
(lokalita Z5 – přelet volavky bílé) evidován výskyt zvláště chráněných druhů rostlin nebo
živočichů, vyloučit jej však není možné.

55

Vyhodnocení vlivů ÚP obce Odřepsy

8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ,
SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Na základě vyhodnocení vlivu uplatnění návrhu územního plánu obce Odřepsy jsou pro
předcházení, snížení nebo kompenzaci významných negativních vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví navržena opatření.
Opatření ve vztahu k zastavěnému a zastavitelnému území – úprava způsobu využití dílčích
ploch
S ohledem na nižší počet rozvojových ploch je návrh opatření uveden u každé konkrétní
rozvojové plochy.

Ozn.

Funkce

Plocha

Z1

obytná (BV)

2,30 ha

Nejsou navrhována další opatření nad rámec podmínek využití dle návrhu územního plánu.
Z2

obytná (BV)

1,05 ha

Nejsou navrhována další opatření nad rámec podmínek využití dle návrhu územního plánu.
Z3

občanské vybavení (OV)

1,11 ha

Nejsou navrhována další opatření nad rámec podmínek využití dle návrhu územního plánu.
V návrhu ÚP je stanovena podmínka „V ochranném pásmu lesa (šíři 28 m) vznikne plocha,
která bude plochou nezastavitelnou, nebude oplocována a bude na ní vysazen pás izolační zeleně
o šíři 10 m (vymezení nárazníkového pásma, mezi lesem a případnou výstavbou“.
Nad rámec této podmínky nejsou navrhována další opatření.
Z4

obytná (BV)

2,07 ha

Nejsou navrhována další opatření nad rámec podmínek využití dle návrhu územního plánu.
Část plochy v blízkosti odvodňovacího kanálu (bezejmenné vodoteče) a v blízkosti vodní
plochy je trvale podmáčená. Tato část je pro výstavbu rodinných domů méně vhodná.
Z uvedeného důvodu je část plochy ležící dále od stávající zástavby navržena k zařazení do
II. etapy využití území. Její využití je podmíněno využitím ostatních ploch pro bydlení.
Z5

obytná (BV)

2,99 ha

Dotčeny jsou kvalitní zemědělské půdy, zařazené do II. třídy ochrany ZPF. Z důvodu
negativního vlivů na zemědělské půdy není doporučeno plochu pro bydlení využít. Využití je
přípustné pouze v případě, že bude prokázána nezbytnost výstavby právě na této ploše. Tomu
musí předcházet využití jiných, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu vhodnějších
lokalit:
Stanoveno je pořadí změn využití území. Navrženo je využití plochy Z5 v návaznosti na
využití ostatních rozvojových ploch Z1, Z2, Z7, Z6 a Z4.
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Jiným možný řešení popsaného střetu by bylo převedení plochy do územních rezerv a
vyřazení plochy z ploch zastavitelných.
Z6

obytná (BV)

P1

plocha přestavby

0,97 ha

Nejsou navrhována další opatření nad rámec podmínek využití dle návrhu územního plánu.
Plocha je vymezena v blízkosti plochy výroby a skladování. Současné využití této plochy
nebrání bytové výstavbě. Plocha není nadlimitně hlukově zatěžována. Problematika hlukové
zátěže může být řešena v navazujících řízeních při přípravě výstavby.
Dle návrhu územního plánu „Plocha drobné výroby a skladování je od nové navržené plochy
pro bydlení Z6 a P1 oddělena pásem zeleně soukromé a vyhrazené.“ Tato zeleň není ve výkresech
územního plánu vymezena. Do návrhu územního plánu by měla být doplněna.
Z7

obytná (BV)

0,42 ha

Nejsou navrhována další opatření nad rámec podmínek využití dle návrhu územního plánu.
Z8

obytná (BV)

0,18 ha

Plocha je umístěna ve volné krajině, navazující na soliterní stavbu bývalého mlýna na
Sánském kanále. Na ploše se nachází přírodní biotop a porosty vyšší a střední zeleně, včetně
doprovodných porostů podél Sánského kanálu. Jedná se převážně o náletovou zeleň tvořenou
keři (dominance trnky obecné).
Navrženo je ponechání pásu zeleně podél Sánského kanálu. Část plochy do vzdálenosti 6 m
od pozemku vodní plochy bude vymezena jako nezastavitelná.
Z9

obytná (BV)

0,23 ha

Nejsou navrhována další opatření nad rámec podmínek využití dle návrhu územního plánu.
Plocha se nachází severovýchodně od obce v návaznosti na stávající osamělou zástavbu
v blízkosti obce Vlkov pod Oškobrhem. Plocha se nachází v těsné blízkosti aktivního sesuvného
území. Pozemek, na kterém je plocha vymezena je chráněn jako nemovitá kulturní památka
„Hradiště na Hřebínku, hradiště na Kostelíčku a zaniklá středověká ves Oškobrhy, archeologické
stopy“. Míru vlivů na kulturní památku a přípustnost vymezení plochy pro bydlení posoudí
v procesu pořizování územního plánu příslušný orgán státní památkové péče.
Z10

soukromá zeleň (ZS)

2,79 ha

Nejsou navrhována další opatření nad rámec podmínek využití dle návrhu územního plánu.
Charakter využití území je obdobný jako u navazujících ploch na k.ú. Vlkov pod Oškobrhem,
tj. pro zahrady.
Z11

veřejná zeleň (ZV)

0,35 ha

Nejsou navrhována další opatření nad rámec podmínek využití dle návrhu územního plánu.
P1

obytná (BV)

0,26 ha

Nejsou navrhována další opatření nad rámec podmínek využití dle návrhu územního plánu.
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Návrh pořadí změn využití území (etapizace)
Z důvodu ochrany zemědělské půdy je na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí
navržena etapizace výstavby. Využití ploch Z5 a části plochy Z4 bude využito v návaznosti na
využití alespoň 70 % ostatních zastavitelných ploch. Jedná se o opatření k ochraně kvalitních
zemědělských půd.
Navržené pořadí změn využití území

II. etapa

II. etapa

Podmínky pro všechny zastavitelné plochy
•

V rámci navazujících řízení pro výstavbu na všech plochách bude doložen způsob nakládání
se srážkovými vodami tak, aby nedocházelo k navyšování maximálních průtoků ve
vodotečích daného dílčího povodí.

•

Ve vztahu k ochraně dřevin rostoucích mimo les je doporučeno ponechat maximální rozsah
potenciálně dotčených dřevin s přihlédnutím k aktuálnímu stavu dřevin v době přípravy
výstavby. Případné kácení dřevin bude řešeno v rámci přípravy výstavby.

Opatření ve vztahu k nezastavitelnému území
•

Je navržena úprava lokálního ÚSES tak aby mohl naplňovat svoji hlavní úlohu, kterou je
posílení ekologické stability krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a
jejich vzájemných vazeb:
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Obrázek 12: ÚSES dle návrhu územního plánu a jeho návaznost na okolní území dle platné ÚPD
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Obrázek 13: Navržená úprava ÚSES č. 1

V případě lokálního biokoridoru LK3 je navrženo změnit trasu jeho vedení tak aby procházel
v trase Sánského kanálu. Toto vedení umožní i jeho lepší napojení na lokální biocentrum
v k.ú. Okřínek.
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Obrázek 14: Navržená úprava ÚSES č. 2

Navrhujeme nevymezovat lokální biocentrum LC7 na Oškobrhu. Ochrana lokality je zde
zajištěna jak z hlediska ochrany přírody (EVL CZ 0213051 a Přírodní památka Oškobrh), tak
z hlediska památkové péče – hradiště Oškobrh. V blízkosti je navíc vymezeno LC18. Další
vymezené biocentrum je nadbytečné.

9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ
VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A
JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ
Variantní řešení požadavků nebylo součástí zadání územního plánu. Z tohoto důvodu jsou
potenciální střety s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví řešeny stanovením
opatření ve vztahu k identifikovaným potenciálním významným vlivům uplatnění územního
plánu. Oproti variantě rozvoje území představované současným stavem a vývojem stavu
životního prostředí bez schválení nového územního plánu, návrh nepřináší významné negativní
vlivy na životní prostředí za předpokladu respektování navržených opatření.
Ke střetu s cíli ochrany životního prostředí dochází u cíle ochrany zemědělské půdy. Pro
plochy bydlení je navržen zábor zemědělské půdy o výměře 9,455 ha, což představuje cca 3 %
z celkové výměry zemědělské půdy ve správním území Obce Odřepsy. V druhé třídě ochrany
ZPF (půdy I. třídy ochrany se v zájmovém území nenachází) se jedná o 3,61 ha, což je 0,8 % z
celkové výměry zemědělské půdy a 1,97 % z celkové výměry půd druhé třídy ochrany
v zájmovém území.
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Uplatněním územního plánu dojde k významnému zvýšení zastavitelných ploch oproti
současnému stavu. Z důvodu ochrany zemědělských půd je navržena etapizace využití území.
Plocha Z5 může být využita pouze v případě, že dojde k využití vhodnějších ploch z hlediska
ochrany ZPF.
Územní plán řeší komplexně celé území obce a stanovuje podmínky využití nezastavěného
území. Tyto podmínky v obecné rovině (díky jejich široké definici) nejsou v rozporu s ochranou
volně žijících druhů rostlin a živočichů (cíl „Zlepšování podmínek pro existenci chráněných
a ohrožených druhů rostlin a živočichů“).
Ve vztahu k cíli „Krajina je adaptována na změnu klimatu a její struktura napomáhá
zadržování vody“ je možné konstatovat, že prospěšná opatření, mohou být realizována v rámci
přípustných způsobů využití jak ploch zastavitelného, tak nezastavěného území.

10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ve zprávě o uplatňování územního plánu (zpráva dle §55 stavebního zákona) doporučuji
hodnotit ukazatele stavu životního prostředí, splnění podmínek (uvedených v této zprávě)
z hlediska ochrany životního prostředí a využití rozvojových ploch.
Zpráva o uplatňování územního plánu by měla obsahovat odpověď na otázku, zda dochází
vlivem uplatnění územního plánu ke zlepšení stavu životního prostředí a determinantů lidského
zdraví.
Zpráva zahrne popis změn stavu životního prostředí a popis vývojového trendu v souvislosti
s uplatňováním územního plánu.
Zpráva vyhodnotí plnění podmínek závazného stanoviska k návrhu územního plánu.
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11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE
VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA
MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Kapitola je vypracována jako návrh stanoviska dotčeného orgánu pro posuzování vlivů na
životní prostředí. Předložení návrhu stanoviska autorizovanou osobou pro posuzování vlivů na
životní prostředí požadoval Krajský úřad Středočeského kraje ve stanovisku k zadání územního
plánu. Stanovisko je formulováno ve vztahu k posouzenému návrhu. V případě, že některá
opatření budou do návrhu územního plánu zapracována před jeho předložením na
Krajský úřad Středočeského kraje, je nezbytné návrh stanoviska přiměřeně upravit tak,
aby neobsahoval již přijatá opatření.
NÁVRH STANOVISKA DOTČENÉHO ORGÁNU PRO POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Na základě předloženého vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)
vydává
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
úřad podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
v platném znění, v souladu s § 10g téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví
souhlasné

stanovisko

k vyhodnocení vlivů
návrhu územního plánu obce Odřepsy
na životní prostředí.
V rámci navazujícího stupně řešení územního plánu a navazujících samostatných správních
řízení bude v plném rozsahu zajištěn systém limitů a regulativů, vyplývajících z obecně
závazných zvláštních právních předpisů.
V rámci souhlasného stanoviska nejsou uplatňovány žádné další podmínky nad rámec
podmínek stanovených v návrhu územního plánu.

KOMENTÁŘ ZPRACOVATELE VYHODNOCENÍ K NÁVRHU
SOUHLASNÉHO STANOVISKA
Původně byly do návrhu stanoviska dotčeného orgánu zařazeny následující podmínky:
Pro fázi vydání návrhu územního plánu obce Odřepsy se navrhují následující podmínky:

•

Upravit vymezení prvků územního systému ekologické stability tak, aby odpovídal
aktuálním metodickým požadavkům MŽP na vymezování ÚSES (podrobněji jsou
nedostatky vymezení specifikovány v kapitole 8 vyhodnocení vlivů návrhu územního
plánu na životní prostředí).
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•

Z důvodu ochrany zemědělské půdy je na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí
navržena etapizace výstavby. Využití ploch Z5 a části plochy Z4 v návaznosti na využití
alespoň 70 % ostatních zastavitelných ploch. Jedná se o opatření k ochraně kvalitních
zemědělských půd.

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

•

Ponechat maximální rozsah potenciálně dotčených dřevin s přihlédnutím k aktuálnímu
stavu dřevin v době přípravy výstavby. Případné kácení dřevin řešit v rámci přípravy
výstavby.

Na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj byla
zpracovatelem návrhu územního plánu provedena úprava návrhu. Úprava zohlednila
návrh opatření ke snížení vlivů na životní prostředí. V návrhu územního plánu byly
provedeny následující úpravy:
Z1

obytná (BV)
Drobná úprava velikosti plochy. Bez vlivů na závěry vyhodnocení SEA.

Z3

občanské vybavení (OV)

V návrhu byla vymezena plocha zeleně mezi lesním pozemkem a plochou Z3. Plocha tím
byla výrazněji zmenšena. Zároveň byla plocha rozšířena ve směru k obslužné komunikaci.
Provedená úprava nemá vliv na závěry vyhodnocení.
Z4

obytná (BV)

U této plochy bylo na základě doporučení vyhodnocení SEA provedeno její zmenšení.
Plocha už výrazně nezasahuje do ploch zamokřené orné půdy. Zároveň je zachována
nezastavěná zemědělská půda mezi plochou Z4 a rybníkem U Háječku. Jedná se o úpravu, která
vede ke snížení vlivu na zemědělské půdy.
Z5

obytná (BV)

Na základě vyhodnocení SEA došlo k výraznému zmenšení plochy navrhovaného záboru
ZPF.
Po této významné úpravě se již stanovení pořadí změn využití území nejeví jako nezbytné.
Z6

obytná (BV)

P1

plocha přestavby
Ve výkresové části byla doplněna plocha izolační zeleně.

Z8

obytná (BV)

0,18 ha

Na základě vyhodnocení SEA byla plocha zmenšena tak, aby výrazně nezasahovala do pásu
zeleně podél Sánského kanálu.
Další úpravy
Provedena byla navrhovaná úprava ÚSES dle doporučení SEA.
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Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí navržená etapizace je po provedené úpravě
územního plánu již nadbytečná. Z tohoto důvodu není tato podmínka stanovena.

12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ,
ZÁVĚR
Vyhodnocením je míněn dokument, který obsahuje posouzení vlivů uplatnění územního
plánu na životní prostředí. Často se označuje zkratkou SEA.
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, jakožto samostatný dokument, se
vypracovává v případě, že to stanoví krajský úřad. Tato zpráva shrnuje zjištění ohledně možných
vlivů využití území dle návrhu územního plánu obce Odřepsy na životní prostředí a navrhuje
opatření pro ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel.
Zpráva je učena všem stranám zainteresovaným v pořizování územního plánu obce včetně
jejích obyvatel (veřejnosti). Zpráva je podkladem pro případnou úpravu návrhu územního
plánu. Na základě závěru této zprávy a návrhu územního plánu vydá Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor životního prostředí, stanovisko k návrhu územního plánu.
Za problematické je možné v území považovat průvodní jevy spojené se způsobem
intenzivního zemědělského hospodaření, např. vodní eroze svažitých zemědělských pozemků,
zrychlený povrchový odtok (to se týká i zastavěného území), vysoký podíl intenzivně
obhospodařované orné půdy.
K hodnocení byla předložena pouze jedna možnost využití území, která je představována
návrhem územního plánu.
Vyhodnocení zahrnuje posouzení na všechny složky životního prostředí a zdraví obyvatel.
Jmenovitě se jedná o vlivy na zdraví, vody, půdy, přírodu, krajinný ráz, kulturní dědictví,
produkci odpadů a zdroje (surovin, energie).
Negativním vlivem je zábor zemědělské půdy v souvislosti s využitím rozvojových ploch
(celkem cca 13,355 ha). Většina záborů zemědělské půdy (9,75 ha) se však dotýká půd IV. a V.
třídy ochrany. Negativní vliv na půdy byl v návaznosti na toto vyhodnocení snížen úpravou
rozsahu plochy Z4 a Z5.
Další významnější vlivy na životní prostředí nejsou předpokládány. Na některých plochách
mohou být navrženou výstavbou negativně ovlivněny zde rostoucí dřeviny. Tato problematika
bude řešena v navazujících řízeních.

PŘÍLOHY ČÁSTI A
Příloha č. 1

Fotodokumentace

Příloha č. 2

Znázornění izofon ekvivalentních hladin akustického tlaku pro hluk z dopravy

65

Vyhodnocení vlivů ÚP obce Odřepsy

ČÁST B
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA PLÁNU NA
EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI
Příslušný orgán ochrany přírody významný vliv územního plánu na evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti vyloučil.

ČÁST C
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V
ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH
V územně analytických podkladech je pro území ORP Poděbrady provedeno vyhodnocení
udržitelného rozvoje území a jeho vyváženosti.
SWOT analýza obce Odřepsy (převzata z ÚAP ORP Poděbrady)
Horninové
prostředí
geologie
Vodní
v krajině

a
režim

Hygiena životního
prostředí

Odřepsy
S-SILNÉ STRÁNKY
• není zde evidováno poddolované území
• území není dotčeno těžbou
•
•
•
•
•
•
•
•

Ochrana přírody a
krajiny

ZPF a PUPFL

Veřejná dopravní a
technická
infrastruktura

Sociodemografické
podmínky, bydlení

•
•
•
•

OP II. stupně přírodních léčivých zdrojů
vodní nádrže
Sánský kanál
ochranné pásmo vodního zdroje
vodní útvar podzemních vod
podíl vodních ploch z celkové výměry je 1,7 %
území není zahrnuto do oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší
vybudovaná splaškové kanalizace s napojením
do ČOV
vybudován vodovod
Natura 2000 – evropsky významná lokalita
významné krajinné prvky
vyšší podíl lesů 17,8 %

• podíl lesních pozemků z celkové výměry je 17,8
%
• intenzivně využívaná zemědělská krajina (podíl
ZPF 74,2 %)
• vhodné podmínky pro zemědělskou výrobu
• komunikace v dobrém stavu
• silnice I. třídy
• vybudována splašková kanalizace s napojením
do ČOV
• vybudován vodovod
• rozvojová oblast pro bydlení
• hodnotné přírodní prostředí pro bydlení
• převaha bydlení v rodinných domech
• rozvojové plochy pro bydlení

W-SLABÉ STRÁNKY
• aktivní sesuvné území

• vytápění tuhými palivy v lokálních topeništích
• výskyt „černé skládky“

• nízký podíl TTP ze ZPF 0,1 %
• nízký koeficient ekologické stability 0,29 území nadprůměrně využívané se
• zřetelným narušením přírodních struktur
• intenzivně využívaná zemědělská krajina (podíl
ZPF 74,2 %)
• převažuje bonita půdy III. třídy
• nízký podíl TTP ze ZPF 0,1 %

• chybí plynofikace obce
• silnice I/11 prochází centrem obce

• saldo migrace (-12)
• přirozený přírůstek (0)
• míra nezaměstnanosti je 5,9 %
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Občanské
vybavení

• sport – sbor dobrovolných hasičů, fotbalové
hřiště
• pohostinství

• nevyhovující občanská vybavenost

Rekreace

• vede zde žlutá turistická trasa Opolany – Vlkov
pod Oškobrhem
• sezónní rekreační oblast
• hodnotné přírodní prostředí pro rekreaci
• dobrá dostupnost větších sídel
• vhodná základna pro další rozvoj
zemědělských aktivit
O-PŘÍLEŽITOSTI

• rekreace probíhá pouze formou chalupaření
• nízká úroveň služeb

Hospodářské
podmínky

Horninové
prostředí a
geologie
Vodní režim
v krajině
Hygiena životního
prostředí

• realizace a obnova ekologických funkcí
nevhodně upravených částí toku
• plynofikace obce
• zavedení ekologičtějšího způsobu vytápění

Ochrana přírody a
krajiny

• zvýšení podílu trvalého travního porostu ze
ZPF

ZPF a PUPFL

• zvýšení podílu trvalého travního porostu ze
ZPF

Veřejná dopravní a
technická
infrastruktura

• přeložit silnici I/11 mimo zastavěné území
obce
• plynofikace obce

Sociodemografické
podmínky, bydlení

• obecný trend zkvalitňování bydlení
• obnova a modernizace bytového fondu
• výstavba rodinných domů

Občanské
vybavení

• zvýšit občanskou vybavenost

Rekreace

• vytvoření dalších služeb pro rekreaci
• zvýšit rekreační využívání řešeného území
formou turistiky a cykloturistiky
• rozvoj drobných podnikatelských aktivit

Hospodářské
podmínky

• nedostatek pracovních příležitostí

T-HROZBY

• kontaminace vody ve studních splachy z polí
• zhoršení kvality ovzduší v důsledku vytápění
tuhými palivy
• narušení krajinného rázu nevhodnými
obytnými či výrobními objekty
• další likvidace krajinné zeleně v důsledku
výstavby
• zábor půdy pro investiční výstavbu
• znehodnocování půdy zvyšováním intenzity
hospodaření
• zvýšení průjezdnosti v centru obce na silnici
I/11
• nová výstavba bez komplexního řešení
technické infrastruktury
• nedostatek finančních prostředků na
vybudování technické infrastruktury
• nezaměstnanost
• stárnutí obyvatelstva
• vylidňování obcí
• vznik větších lokalit satelitního bydlení bez
současného vytváření služeb a občanské
vybavenosti

• nedostatek pracovních příležitostí ohrožující
ekonomickou stabilitu obyvatelstva
• nepřiměřený rozvoj ekonomických aktivit na
úkor přírodního prostředí

Na základě kombinace vyhodnocení územních podmínek byla každá obec zařazena do
jedné z osmi kategorií vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území.
Možné obecné kombinace jsou uvedeny v následující tabulce:
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Obec je na základě vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území
zařazena do kategorie 2b:

-

podmínky pro příznivé životní prostředí jsou zařazeny do kategorie „dobrý stav“,
podmínky pro hospodářský rozvoj jsou zařazeny do kategorie „špatný stav“,
podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dle ÚAP hodnoceny
v kategorii „dobrý stav“.

Vliv uplatnění ÚP na vyváženost územních podmínek dle metody použité v ÚAP
Vlivem uplatnění územního plánu nedojde k významné změně výchozích podmínek pro
příznivé životního prostředí.
Vlivem uplatnění územního plánu může dojít k úbytku ploch zemědělské, zejména orné,
půdy. Tato změna se však významně nepromítne do indikátoru ZPF (potenciální zábor
a částečná restrukturalizace ZPF se týká cca 3 % výměry zemědělské půdy). Taktéž změny
v rámci dalších tematických oblastí (ochrana přírody a krajina, hygiena prostředí), které by
ovlivnily uvedené hodnocení environmentálního pilíře se ve významnější míře nepředpokládají.
Územní plán zároveň umožňuje provedení pozitivních změn v území na základě široce
definovaných podmínek pro využití ploch nezastavěného území (např. ploch orné půdy).
Uplatněním územního plánu se zásadně nezmění koncepce uspořádání krajiny, nicméně
mírně vzroste podíl zastavěného území na úkor orné půdy.
Podmínky pro hospodářský rozvoj (ekonomický pilíř) se zásadně nezmění. Stěžejním
důvodem pro tento předpoklad je, že územní plán podstatným způsobem nemění plánované
využití území obce. Vlivem uplatnění územního plánu se nezmění charakteristika obce
a postavení obce v osídlení.
Vlivem uplatnění územního plánu se nezmění charakter dopravy v území a intenzity
dopravy.
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U indikátorů pro určení míry územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel
(sociální pilíř) také vlivem uplatnění územního plánu nedojde k jejich změně.
Návrh územního plánu nezmění zastoupení jednotlivých složek osídlení (způsobu využití
zastavěného území). Doposud převažuje využití pro bydlení, uplatněním územního plánu se
převážné využití a charakter území nezmění.
Uplatnění návrhu územního plánu nevyžaduje zásadní změny systémů technické
infrastruktury za účelem vybavenosti nových rozvojových lokalit.
Potenciál pro kladné změny, který územní plán vytváří, je nezbytné podpořit jinými nástroji
mimo sféru územního plánování. Dominantní úlohu v úspěšnosti přijetí pozitivních změn hrají
vlastníci nebo uživatelé pozemků. Bez jejich zapojení není možné, i přes potenciál vytvořený
územním plánováním, pozitivní změny podmínek očekávat.
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ČÁST D
PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI
OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK
NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH
PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V
DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A ROZBORECH
Jiné skutečnosti podstatné pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj v řešeném území
nejsou známy.

ČÁST E
VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ
PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V
POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Pro potřeby územního plánu jsou prioritami územního plánování míněny priority stanovené
v zásadách územního rozvoje (dále jen „ZÚR“), případně v politice územního rozvoje (dále jen
„PÚR“), které se významným způsobem vážou k řešenému území. Zásady územního rozvoje
Středočeského kraje byly vydány formou opatření obecné povahy dne 7. 2. 2012.
Níže jsou dále komentovány relevantní priority, uvedené v politice územního rozvoje, které
jsou obecnějšího charakteru, ale vystihují potřeby změn v územích ve prospěch udržitelného
rozvoje.
Relevantní republikové priority územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území

Stručné vyhodnocení přínosu
územního plánu k naplnění
priority

Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity
území, jeho historie a tradice

Uplatnění ÚP neovlivní
urbanistickou strukturu území.

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí
prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální
soudržnost obyvatel

Není předpoklad prostorové
sociální segregace s významnými
vlivy na soudržnost obyvatel.

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých
hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro
vytváření pracovních příležitostí.

Nové plochy pro vytváření
pracovních příležitostí nejsou
vymezeny.
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Relevantní republikové priority územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území

Stručné vyhodnocení přínosu
územního plánu k naplnění
priority

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných
areálů a ploch. Hospodárně využívat zastavěné území (podpora
přestaveb, revitalizací a sanací území).

Je vymezena jedna plocha
přestavby.

Zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a
lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace.

Nově vymezené zastavitelné
plochy jsou z podstatné části
navrženy na zemědělské půdě.

Omezování negativních důsledků suburbanizace pro udržitelný
rozvoj území z hlediska nároků na veřejné rozpočty na dopravu
a energie

Nově vymezené zastavitelné
plochy víceméně navazují na
zastavěné území. Plochy pro
bydlení jsou svým rozsahem ve
vztahu k velikosti a poloze sídla
přiměřené.

Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování
územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v
ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního
charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování
rozmanitosti venkovské krajiny.

V rámci návrhu ÚP byl ověřen
průběh prvků ÚSES a vymezeny
prvky ÚSES.

V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a
typy krajiny.

Uplatněním ÚP nebude negativně
zasaženo do jedinečných znaků a
hodnot ochrany krajinného rázu
oblasti krajinného rázu.

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území
rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem
na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os.

Stávající silniční síť je územním
plánem stabilizována. Komunikace
pro dopravní obsluhu uvnitř nově
navržených lokalit zástavby jsou
navrženy v případech, kdy je
řešení jednoznačné, tyto budou
plnit funkci veřejného
prostranství.

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a
obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami
v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod.

Potenciální navýšení povrchového
odtoku ze zastavěných a
zpevněných ploch bude řešeno
opatřeními decentralizovaného
způsobu odvodnění.

Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových
vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu
jako alternativy k umělé akumulaci vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet
podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod
jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a
umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela

Další opatření je možné přijímat
v rámci využití ploch
nezastavitelného území.

Zastavitelné plochy jsou
vymezeny mimo záplavová území.

71

Vyhodnocení vlivů ÚP obce Odřepsy

Relevantní republikové priority územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území

Stručné vyhodnocení přínosu
územního plánu k naplnění
priority

výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a
chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s
vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

ČÁST F
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ –
SHRNUTÍ
Vyhodnocení vlivů územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad
Územní plán je nástroj, který má oporu ve stavebním zákonu. Jeho uplatnění je do značné
míry spojeno se změnami v území v rámci postupů dle stavebního zákona. Zlepšovat podmínky
pro životní prostředí (např. ekologickou stabilitu území a biologickou diverzitu) v území mohou
však, bez ohledu na územní plán, zejména subjekty hospodařící na zemědělské a lesní půdě
(vlastníci a uživatelé pozemků). Obdobně mohou např. kvalitu vod výrazně ovlivnit jejich
uživatelé.
V návrhu územního plánu obce Odřepsy je předložena dlouhodobá koncepce funkčního
využití území vymezením zastavěného, zastavitelného a nezastavěného území. Územními
regulativy, tj. podmínkami 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.
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 stanovisku ze dne 14.6.2019 (č.j. 067870/2019/KUSK).
Provedené hodnocení potenciálních vlivů územního plánu obce Odřepsy prokazuje, že vlivy
dalšího rozvoje obce podle návrhu územního plánu nejsou ve svém souhrnu nepřijatelné (tzn.
významně negativní). Identifikovány byly možné negativní vlivy na půdy (zábory zemědělské
půdy pro výstavbu).
Uplatněním územního plánu nedojde k zásadní změně výchozích podmínek v území.
Uplatněním územního plánu dojde v některých ohledech ke zlepšení současného stavu (např.
založení prvků ÚSES, výsadba nové krajinné zeleně). Oproti tomu více zásadních parametrů se
nezmění (např. rozsah zornění, nízký podíl ekologicky stabilních ploch). Výše uvedené se dotýká
zejména environmentálního pilíře udržitelného rozvoje. Nabídkou nových ploch pro výstavbu
může dojít ke zlepšení sociodemografické struktury a zvýšení podílu mladých obyvatel a dětí.
Jedná se tedy o kladný krok z hlediska podmínek soudržnosti společenství obyvatel.
Podmínky pro hospodářský rozvoj se nezmění.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A VYBRANÉ POJMY
BPEJ

bonitovaná půdně ekologická jednotka

dB

decibel, jednotka

HEIS

aplikace Hydroekologický informační systém VÚV TGM, standardy

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

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

KES

koeficient ekologické stability

KN

katastr nemovitostí

KÚ

krajský úřad

MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa (lesní pozemky)

PÚR

Politika územního rozvoje ČR

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

Ředitelství silnic a dálnic

SEA

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

ÚAP

územně analytické podklady

ÚP

územní plán

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

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

zemědělský půdní fond

ZÚR SK

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
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