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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ
„vyhodnocení“ - vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
ČR

Česká republika

KN

katastr nemovitostí

ORP

obec s rozšířenou působností

PRURÚ

podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

PÚR

politika územního rozvoje

RURÚ

rozbor udržitelného rozvoje území

ŘÚ

řešené území – katastrální území Psáře, popř. včetně jeho okolí dle dosahu jednotlivých vlivů

ÚAP

územně analytické podklady

ÚP

územní plán

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ZÚR

zásady územního rozvoje

BPEJ

bonitovaná půdně ekologická jednotka

CSD

Celostátní sčítání dopravy (provádí ŘSD)

Hluk

zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož 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.)

Chráněný venkovní prostor - nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s
výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť (definice dle zákona č.
258/2000 o ochraně veřejného zdraví)
Chráněný venkovní prostor staveb - prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a
předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb
(definice dle zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví)
KES

koeficient ekologické stability

KN

katastr nemovitostí

KÚ

krajský úřad

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NUTS

nomenklatura územních statistických jednotek

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

ÚP VÚC

územní plán velkého územního celku

ÚP

územní plán

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

Vyhodnocení

posouzení vlivů uplatnění územního plánu obce Psáře na životní prostředí podle přílohy
zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu

ZPF

zemědělský půdní fond

ZÚR SK

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
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UPOZORNĚNÍ
Vyhodnocení bylo zpracováno v září 2012. Z důvodu pozdějšího zahájení projednávání návrhu
územního plánu byla v lednu 2013 provedena revize obsahu vyhodnocení, jež je uveden do souladu
s novelou stavebního zákona (zákon č. 350/2012 Sb.), jež je účinná od 1.1.2013. Nově jsou zařazeny
kapitoly „Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně Plánovací dokumentace, vztah k jiným
koncepcím“ a „Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska
minimalizace negativních vlivů na životní prostředí“.

ÚVOD
POSTUP HODNOCENÍ
Vyhodnocení vlivů územního plánu obce Psáře na udržitelný rozvoj území je vypracováno na
základě ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů). Obsah vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj je specifikován
v příloze 5 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (viz §47 stavebního zákona) nepřímo
vyplývá z koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje k návrhu zadání
územního plánu č.j. 047474/2012/KUSK ze dne 6.4.2012, resp. je v souladu se stavebním zákonem
svázán s požadavkem na vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí.
Cílem vyhodnocení je prověření předpokladů dosažení vyváženého rozvoje území obce
uplatňováním územního plánu. Cílem řešení územního plánu by mělo být dosažení vyváženého
vztahu územních podmínek, kterými jsou příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a příznivé
sociální podmínky.
Zásadním momentem posouzení je skutečnost, že je posuzován (oponentním způsobem) již
hotový návrh ÚP. V takovém případě vyplývá ze zvoleného přístupu nutnost návrh uvést do
souladu s požadavky na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.
VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Zájmové území se nachází ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem : Vlašim
Obec: Psáře (ID obce: 19277, ZÚJ: 598305)
Statut: Obec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vlašim
Katastrální výměra: 830 ha
Katastrální území: Psáře (okres Benešov); 736431
Části obce: Psáře, Dubovka (dále se na území obce nacházejí dvě samoty Veselka a Lipina)
Správní obvod obce s rozšířenou působností: Vlašim
Okres: Benešov
Kraj: Středočeský
Graficky je zájmové území znázorněno v hlavním a dalších výkresech návrhu územního plánu.
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POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Požadavky na řešení územního plánu vyplývají ze schváleného Zadání územního plánu. Níže jsou
uvedeny nejdůležitější požadavky z hlediska vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (včetně
vyhodnocení vlivů na životní prostředí):
A) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané
krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů



Z Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“), schválené usnesením vlády č.
929 dne 20.7.2009, nevyplývají pro územního plán obce Psáře krom obecných žádná specifická
omezení, obec Psáře neleží v rozvojové ose ani specifické oblasti.
Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje vydaných formou opatření obecné povahy
dne 7.2.2012, o kterých rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne
19.12.2011 usnesením č. 4-20/2011/ZK o vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
(ZUR SK), nevyplývají krom obecných žádná specifická omezení. Obec Psáře neleží v rozvojové
ose ani specifické oblasti krajského významu.

B) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Z Územně analytických podkladů ORP Vlašim [1] (dále jen „ÚAP“) pro řešení ÚP vyplývá:




Respektovat limity využití území
Prověřit záměry mající dopad na řešené území
Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území, tj.
o Vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí
- Množství kulturních hodnot včetně státem chráněných památek
- Kvalitní plochy rozptýlené a liniové zeleně
- Sídlo s dobrou technickou vybaveností -vodovod, el. energie,
- Dobrá prostupnost území – krátkodobá rekreace
- Dostupnost dálnice D1
o

Vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb
- plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
- plochy ZPF ohrožené vodní erozí
- poddolovaná území
- neuvážené meliorace na lučních pozemcích
- oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŽP
- obce bez odkanalizování do ČOV
- plochy mimo oblasti rekreačních zájmů – bez turistických lákadel
- dopravní zatížení souběžné komunikace s D1
- dopravní zatížení propojení Kolín – D3
- zatížení dílčích úseků nadměrnou dopravou
- staré ekologické zátěže – podklad MŽP, KUSK
- chybějící odstavná stání tranzitní dopravy

C) požadavky na rozvoj území obce
Dle vyváženosti územních podmínek je obec Psáře charakterizována průměrným životním
prostředím a potenciálem pro hospodářský rozvoj, který není dostatečně využíván.
Na území obce Psáře není zpracován územní plán, v roce 1998 byla zpracována urbanistická
studie. V současně době se obec rozvíjí v rámci zastavěného území a dle § 188a stavebního zákona.
- územní plán prověří přednostně rozvojové plochy navazující na stávající zástavbu a
navrhne jejich funkční využití
- územní plán prověří na základě dlouhodobého vývoje počtu obyvatel a demografické
prognózy návrh rozvojových ploch pro bydlení
7

Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území
-

obec Psáře

územní plán navrhne koncepci rozvoje tak, aby bylo možné navýšení kvality životního
prostředí, zejména pak ekologicky stabilních ploch
stávající sídla umožňují rozšíření funkce bydlení s podmínkou zajištění základní
vybavenosti, lokalita Veselka je vhodná pro návrh komerčního využití pro skladové
nebo výrobní využití

D) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny)


Urbanistická koncepce:
- urbanistická koncepce musí být provedena v souladu s ochranou krajinného rázu, u
negativních dominant územní plán prověří případnou změnu funkčního využití pro
zlepšení krajinného rázu
- územní plán prověří další možnosti podpory cestovního ruchu a vytvoří pro ně
podmínky
- územní plán prověří přednostní využití ploch 4. a 5. třídy ochrany ZPF pro zastavitelná
území
- územní plán navrhne koncepci rozvoje tak, aby bylo možné navýšit kvality životního
prostředí, zejména pak ekologicky stabilních ploch
- územní plán stabilizuje vhodné plochy pro bydlení
- územní plán vytvoří požadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření
pro jejich ochranu
- územní plán vytvoří podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky hodnotného území
- územní plán minimalizuje možnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací
zastavitelných ploch
- územní plán vymezí plochy I.třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu
nebrání důvody urbanistické koncepce
- územní plán vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou
přilehlých zahrad a ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady
- územní plán vytvoří podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně určí možnosti jejího
rozšíření či rozvětvení



Koncepce uspořádání krajiny:
- územní plán prověří rozvojová území s ohledem na krajinný ráz, u míst rozhledů
definuje podrobné regulace zástavby s ohledem na jejich zachování
- územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví, případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje
podmínky pro jeho tvorbu
- územní plán prověří prostupnost územím a stanoví koridory pro prostupnost krajinou
nebo přímo navrhne doplňkovou cestní síť
- územní plán prověří plochy ohrožené vodní erozí a navrhne případná protierozivní
opatření
- územní plán navrhne koncepci krajiny s ohledem na zvyšování její retenční schopnosti
- územní plán bude ve funkčních regulacích umožňovat obnovu a tvorbu vodních ploch
- územní plán navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s požadavkem na její stabilizaci
a možné další rozšíření
- soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně

E) požadavky na řešení veřejné infrastruktury


Dopravní infrastruktura:
- ÚP nemění stávající koncepci dopravy,
- bude navrženo řešení dopravních závad
- koncepce dopravy bude i nadále směřovat na hlavní dostupnost do Vlašimi a D1
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vymezí dopravní plochy pro odstavná stání tranzitní dopravy z D1

Technická infrastruktura:
- Zásobování vodou – územní plán vyhodnotí a případně navrhne posílení stávajícího
vodovodu a technologických objektů zásobování vodou.
- Odvádění a čištění odpadních vod – územní plán vymezí plochy pro ČOV a navrhne
koncepci odkanalizování

-

Dešťové vody je třeba pro zachování odtokových poměrů v maximální možné míře
zdržovat na pozemku a uvádět do vsaku.
Zásobování plynem – obec není připojena na plyn, ani neuvažuje o plynofikaci
Veškeré lokality, které nemají stávající kapacitu pro připojení na veřejnou
infrastrukturu, budou podmíněny jejím vybudováním, a to ve vymezeném časovém
horizontu. Územní plán případně prověří a navrhne nebo umožní jiná technická řešení.



Občanské vybavení

Územní plán prověří stávající plochy občanského vybavení a navrhne další vhodné plochy,
odpovídající velikosti sídla, i jeho dalšímu rozvoji.


Veřejná prostranství
Respektovat stávající a prověřit umístění nových ploch veřejných prostranství.

F) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Kromě hodnot území stanovených zvláštními právními předpisy nebo na základě nich, se za
hodnoty území považují:


Přírodní hodnoty území
- místa se zachovalým krajinným rázem
- hodnotná plošná, liniová a soliterní zeleň
- nivní půdy dle BPEJ

Výška zástavby nesmí narušit pohledové osy na dominanty sídla. Bude zachováno harmonické
měřítko krajiny.


Kulturní hodnoty území
- urbanistické hodnoty území: centrum sídel, charakter sídel, hladina zástavby
- historicky cenné stavby a jejich soubory: sakrární stavby
- lokality zástavby se zachovalým místním rázem: náves Psáře a Dubovka
- stavební dominanty: kostel Nejsvětější trojice
Bude zachován charakter zástavby a historické kulturní krajiny.

G) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
H) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
V řešeném území se nachází 2 poddolovaná území, které bude územní plán respektovat.
V řešeném území se nachází tyto deponie, které bude územní plán respektovat.
Řešení problematiky ochrany veřejného zdraví se týkají tyto požadavky:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – stanovisko KHSSC 11 957/2012 ze dne 20.3.2012
– uplatňuje požadavek k návrhu územního plánu Psáře vyplývající z právních předpisů v oblasti
ochrany veřejného zdraví v podobě prověření akustických poměrů zastavitelných ploch pro rozvoj
bydlení vzhledem k blízkosti dálnice D1 a ploch ke komerčnímu využití v lokalitě Veselka
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V návrhu územního plánu Psáře je nutné prověřit vhodnost zastavitelných ploch pro rozvoj
bydlení. Důvodem jsou akustické poměry stávajících zdrojů hluku vzhledem k navrhovaným
plochám k bydlení v území, mezi které patří zejména silniční doprava. Dále je nutné prověřit
vhodnost komerčních ploch v lokalitě Veselka vzhledem ke stávající obytné zástavbě. Návrh
územního plánu Psáře je nutné podrobit hodnocení ve vztahu k limitům hluku daných nařízením
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Centrum dopravního výzkumu – UP/1195/12 ze dne 5.4.2012 – požaduje, aby nové rozvojové
plochy, ve kterých mohou být situovány objekty podléhající ochraně podle NV č. 272/2011 Sb., pro
chráněné vnitřní i venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory, nebyly navrhovány v
blízkosti D1 v území, které je zasaženo nadlimitním hlukem.
Ředitelství silnic a dálnic ČR – 5782–ŘSD–12-110 ze dne 26.3.2012 – požaduje, aby nové
rozvojové plochy, ve kterých mohou být situovány objekty podléhající ochraně podle NV č.
272/2011 Sb., pro chráněné vnitřní i venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory,
nebyly navrhovány v blízkosti D1 v území, které je zasaženo nadlimitním hlukem.
Další požadavky jsou uvedeny v koordinovaném stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje
k návrhu zadání územního plánu.
I) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
V územním plánu je třeba vyřešit následující urbanistické, dopravní a hygienické závady v území,
vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území,
ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy:


Vytvořit územní podmínky pro řešení urbanistických, dopravních a hygienických závad
- vymezí plochy vhodné pro protierozivní opatření a navrhne koncepci řešení problému



Řešit vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití
území
- územní plán zpřesní trasování ÚSES do podrobnosti parcel tak, aby byla zachována
celistvost kulturního památek a jejich hodnot, stejně tak i koridory technické
infrastruktury (pozn. zpracovatele: věta není srozumitelná již v originále)
- územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území a upřednostní jejich jiné
trasování, které by mělo menší vliv na zábor ZPF mimo 1. třídu ochrany
- územní plán prověří a navrhne trasování ÚSES do detailu parcel, a aby nebyla
poškozena funkce ÚSES s ohledem na přednostní zachování stávajícího trasování sítí
technické infrastruktury
- územní plán zohlední plochy meliorací při návrhu funkcí, které jsou ve střetu
- územní plán prověří zejména umístění nadzemních tras VN, konkrétní lokalizaci ÚSES i
vhodnost dalších záměrů technické infrastruktury; funkční regulace musí odpovídat
zátěži z dopravy a jiných zdrojů potenciálního znečištění ve všech směrech
- územní plán posoudí všechny rozvojové záměry i stav území a navrhne opatření, která
zajistí ochranu nivních půd bez možnosti jejich dalšího záboru
- územní plán posoudí vhodnost rozvojových ploch a navrhne opatření, která zmírní
dopad na přírodu a krajinu, u rozvojových ploch a staveb technické infrastruktury
navrhne konkrétní prostorové regulativy pro ochranu krajinného rázu

J) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
- Územní plán prověří vymezení nových rozvojových ploch pro bydlení a výrobu
(skladování atd.) s ohledem možnost využití stávajícího sjezdu z D1
- Územní plán prověří umístění ploch pro zemědělskou výrobu
- Územní plán vymezí plochy pro bydlení bez zatížení z dopravy a rozvojových ploch
výroby
10
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-
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Územní plán vymezí dopravní plochy pro odstavná stání tranzitní dopravy z D1,
případně návazné komerční využití a zázemí služeb
Nové rozvojové plochy budou přednostně navrhovány jako navazující na stávající
zástavbu

K) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití
územní studií
- V návrhu územního plánu bude prověřen požadavek na zpracování územní studie,
zejména v plochách, které se budou ve větší míře dotýkat hodnot v území.
L) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách
jejich využití stanoveny regulačním plánem
- V návrhu územního plánu bude prověřen požadavek na zpracování regulačního plánu,
zejména v plochách, které se budou ve větší míře dotýkat hodnot v území.
M) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený
orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska
vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či
ptačí oblast
- Územní plán nebude mít významný vliv na ptačí oblasti soustavy Natura 2000
vzhledem ke skutečnosti, že na území obce ani v blízkém okolí se ptačí oblast
nenachází.
- Evropsky významná lokalita Štěpánovský potok se nachází na východ od hranice obce,
podél Štěpánovského potoka na území obce Trhový Štěpánov.
Koordinované stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 047474/2012/KUSK, ze dne
6.4.2012 je citováno v části A tohoto vyhodnocení.
N) požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
- Požadavek na zpracování variant nebyl vysloven.
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ČÁST A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - VYHODNOCENÍ
VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE PŘÍLOHY
ZÁKONA Č. 183/2006 SB. STAVEBNÍ ZÁKON
POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU
Krajský úřad Středočeského kraje se v koordinovaném stanovisku č.j. 047474/2012/KUSK ze dne
6.4.2012 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 § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, na základě předloženého
návrhu zadání a kritérií uvedených v příloze č. 8 citovaného zákona požaduje zpracování
vyhodnocení vlivů územního plánu Psáře na životní prostředí (tzv. SEA) dle přílohy ke
stavebnímu zákonu.
Územní plán Psáře, podle předloženého návrhu zadání (březen 2012), prověří nové rozvojové
plochy pro bydlení a výrobu s ohledem na možnost využití stávajícího sjezdu z D1, dále umístění
ploch pro zemědělskou výrobu, dopravní plochy pro odstavná stání tranzitní dopravy z D1, případně
návazné komerční využití a zázemí služeb, z technické infrastruktury stavbu ČOV a odkanalizování
obce. Návrh zadání územního plánu Psáře vymezuje plochy, které dle navrženého funkčního využití
svým charakterem a rozsahem zakládají rámec pro realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1
citovaného zákona. Dále mohou být navrženy nové zastavitelné plochy pro bydlení do blízkosti
dálnice D1 (na hranice ochranného pásma silnice nebo mimo ochranné pásmo), a lze předpokládat,
že především v severní části území může takové funkční využití vyvolat budoucí střety zájmů
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (akustická situace, kvalita ovzduší).
Vzhledem k možnému významnému vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví se vyhodnocení
zaměří zejména na následující aspekty:
- vyhodnotit a navrhnout vhodnou regulaci funkčního využití s důrazem kladeným na ochranu
veřejného zdraví a všech složek životního prostředí, dále je nutné vyhodnotit možné střety zájmů
sousedních ploch s různým funkčním využitím;
- vyhodnotit především hlukové poměry a prověřit ochranu stávajícího i budoucího zastavěného
území obce před hlukem z dálnice D1. Pro ochranu veřejného zdraví budou v plochách pro bydlení
stanoveny regulativy, které zajistí plnění hygienických limitů hluku z dopravy ve vnitřních
a venkovních chráněných prostorách staveb. Vymezení ploch pro bydlení v blízkosti dálnice D1
s intenzivním silničním provozem může hlukově ovlivnit bytovou zástavbu a vyvolat zbytečné
budování nákladných protihlukových bariér právě v důsledku výstavby do hraniční ochranné plochy.
Je proto nutné již v této fázi podrobněji vyhodnotit předmětný návrh především z hlediska
hlukových poměrů, které potvrdí či vyloučí vliv zdroje hluku a příp. vymezí hranice území, které
budou nebo nebudou nadměrně zatěžovány hlukem.
-

Vyhodnocení vlivů navrhovaných požadavků územního rozvoje obce, které mohou významným
způsobem změnit stav a kvalitu životního prostředí, je nutné zaměřit nejen přímo na řešené
území, ale i širší dotčené území.

-

Vyhodnotit dopravní napojení nových rozvojových ploch a případné důsledky na stávající
dopravní řešení v obci;

-

vyhodnotit dopravní zátěž a ovlivnění kvality ovzduší především vůči obytné zástavbě (stávající i
plánované) a narušení faktoru pohody bydlení, a to zejména v návaznosti na D1;

-

navrhnout způsob odkanalizování a způsob zneškodňování odpadních vod z navržených
rozvojových ploch;
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-

vyhodnotit vliv na podzemní a povrchové vody;

-

zdůvodnit a posoudit účelnost plánovaného zastavění daných lokalit (účel ploch vymezených bez
návaznosti na zastavěné nebo zastavitelné území obce);

-

vyhodnotit vlivy z hlediska změn v uspořádání krajiny a sídla a vliv na krajinný ráz;

-

stanovit za jakých podmínek jsou tyto vlivy přípustné, součástí vyhodnocení bude i návrh
případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví;

-

při zpracování přihlédnout k vyjádřením obdržených pořizovatelem ÚPD z hlediska jednotlivých
složek životního prostředí;

-

v rámci posouzení vlivů na životní prostředí porovnat soulad navržených funkčních ploch s již
existujícími koncepčními a strategickými materiály vztahujícími se k danému území;

-

součástí vyhodnocení bude i návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Ve vyhodnocení bude vypracována kapitola závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska
dotčeného orgánu s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na
životní prostředí s vymezením lokalit souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění nebo
nesouhlasit.

1.

STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM

Obsah územního plánu stanovuje příloha č. 7 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006
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.
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Hlavním důvodem pro pořízení územního plánu jsou požadavky na územní rozvoj obce – viz
kapitola Úvod, kde je citováno zadání územního plánu.
VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM
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.
Vztah územního plánu k jiným koncepcím znázorňuje obrázek.
Obrázek 1: Vztah ÚP a jeho cílů k jiným koncepcím

* Relevantní cíle ochrany životního prostředí, veřejného zdraví a udržitelného rozvoje
Pozn.: Koncepcemi se rozumí koncepce, programy a plány v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví
obyvatel
Schéma vypracoval: Jiří Bělohlávek (zpracováno s využitím schéma Vazby nástrojů územního plánování,
dostupné na www.uur.cz)

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.

1

Koncepce v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí Středočeského kraje – dostupné na
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/koncepce-v-oblasti-zp/. Datum
přístupu 2012-10-12
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2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
V této kapitole je hodnocen vztah návrhu územního plánu obce Psáře (ÚP) k cílům ochrany
životního prostředí, přijatým na vnitrostátní úrovni – schéma viz obrázek 1. Výsledkem zhodnocení je
identifikace potenciálních střetů. V kapitole 9 Vyhodnocení je následně posouzeno konkrétní
zapracování (zohlednění) cílů přijatých na vnitrostátní úrovni do územního plánu a popsán způsob
vyřešení identifikovaných střetů mezi změnou územního plánu a cíli ochrany životního prostředí.
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 dokumentech2 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.
Níže je provedeno vyhodnocení shody cílů SEA (formulovaných na základě národních a
regionálních koncepčních materiálů) a cílů územního plánu. Cíle SEA jsou vybrány na základě
relevantnosti z hlediska vazeb na proces územního plánování a na využití území, to znamená, že tyto
cíle mají možný územní průmět. Jinými slovy: je posouzena vazba cílů SEA (cílů ochrany životního
prostředí, vč. ochrany zdraví) na cíle ÚP, tj. do jaké míry předkládané požadavky na tvorbu územního
plánu jsou konzistentní s cíli stanovenými na národní a regionální úrovni a směřují k jejich
naplňování.
Následující tabulka uvádí přehled koncepčních dokumentů, stanovujících cíle ochrany životního
prostředí – vybrané cíle, relevantní pro návrh ÚP, jsou uvedeny v posledním sloupci tabulky.
Tabulka 1: Koncepční dokumenty na vnitrostátní úrovni a relevantní SEA cíle

Dokument na národní úrovni
(celorepublikové)
Ochrana klimatu
Národní program na zmírnění
dopadů změny klimatu v ČR,
2004
pozn.: nová Politika ochrany
klimatu v ČR bude
(pravděpodobně) publikována v
roce 2010

Odpovídající dokument na
regionální úrovni (Středočeský
kraj)

Vybrané cíle ochrany životního
prostředí

-

- zalesňování hospodářsky
nevyužívaných zemědělských ploch
- opatření v dopravě (podpora
železniční dopravy, budování
infrastruktury pro rozvoj
nemotorizovaných druhu dopravy,
podpora veřejné osobní dopravy),
např. hustá síť oddělených
cyklostezek
Ochrana zdraví obyvatel (vč. ochrany prostřednictvím ochrany ovzduší a snižování hluku)
Akční plán zdraví a životního
Snižovat vliv dopravy na životní
prostředí České republiky
prostředí a zdraví obyvatel

2

Koncepce: Myšlenka (idea) transformace, která je zaměřena a orientována na řešení zjištěných
mezer, nedostatků nebo schopností, zdroj: Doktríny 01/2008, dostupné na
http://doctrine.vavyskov.cz/_casopis/1_08_cde.htm
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Dokument na národní úrovni
(celorepublikové)
Dlouhodobý program
zlepšování zdravotního stavu
obyvatelstva ČR - Zdraví pro
všechny v 21. století
Integrovaný národní program
snižování emisí ČR

Státní politika životního
prostředí

Odpovídající dokument na
regionální úrovni (Středočeský
kraj)
-

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

-

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

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

Koncepce ochrany přírody a
krajiny Středočeského kraje,

obec Psáře
Vybrané cíle ochrany životního
prostředí

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

Zlepšování podmínek pro existenci
chráněných a ohrožených druhů
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Dokument na národní úrovni
(celorepublikové)
Strategie ochrany biologické
rozmanitosti ČR

Odpovídající dokument na
regionální úrovni (Středočeský
kraj)
2006

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

-

Státní politika životního
prostředí

-

Strategie MŽP k problematice
brownfields
Strategie udržitelného rozvoje
ČR

Územní rozvoj, využití území
Politika územního rozvoje

Státní politika životního
prostředí

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

Surovinová politika
Středočeského kraje

-

obec Psáře
Vybrané cíle ochrany životního
prostředí
rostlin a živočichů.
Funkční ÚSES jako základ ekologické
stability krajiny.
Prostupná krajina pro biotu a
člověka.
Zlepšení stavu a zvýšení množství
rozptýlené zeleně.
Obnova a revitalizace vodních
biotopů a mokřadů
Předcházení vzniku odpadů,
omezování jejich množství a
nebezpečných vlastností
Snižování spotřeby energií,
upřednostnění ekologicky příznivé
energetické infrastruktury

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

Z výše uvedeného přehledu byly vybrány a dále porovnány s cíli (dle zadání) ÚP Psáře níže
uvedené SEA cíle. Uvedeny jsou pouze cíle, které mohou mít výraznější vazby na proces územního
plánování a na změny využití území, tzn. cíle s územním průmětem. U těchto koncepcí je posouzena
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vazba na ÚP, tj. do jaké míry předkládané požadavky na tvorbu územního plánu mohou ovlivnit
naplňování stanovených cílů.
Tabulka 2: Zhodnocení vztahu SEA cílů a konceptu ÚP Psáře

SEA cíl
Ochrana klimatu
Zalesňování hospodářsky nevyužívaných
zemědělských ploch
Budování infrastruktury pro rozvoj
nemotorizovaných druhu dopravy
Ochrana zdraví obyvatel (vč. ochrany
prostřednictvím ochrany ovzduší a
snižování hluku)
Snižování zátěže populace v sídlech z
expozice dopravním hlukem a hlukem z
průmyslové činnosti (např. odklonění
tranzitní dopravy mimo oblasti obytné
zástavby, vyloučit těžkou nákladní dopravu v
blízkosti obytných souborů, plánování nové
chráněné zástavby v dostatečné vzdálenosti
od hlavních pozemních komunikací silničních
i železničních a využívání bariérového efektu
staveb)
Ochrana vod
Ochrana zdrojů podzemních vod, pramenišť
a sběr. lokalit pramenných vývěrů, oblastí
přiroz. akumulace podz. vod
Zvyšování retenční schopnosti krajiny
Rozvoj vodovodů a kanalizací vč. ČOV

Ochrana zdraví obyvatel
Snižovat vliv dopravy na životní prostředí a
zdraví obyvatel

Ochrana přírody a krajiny
Funkční ÚSES jako základ ekologické stability
krajiny.
Prostupná krajina pro biotu a člověka.

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

Zhodnocení vztahu návrhu ÚP k SEA cílům
V území se nenacházejí nevyužívané zemědělské
půdy.
Síť komunikací pro nemotorizovanou dopravu
v území je dostatečná.

Nové plochy pro bydlení jsou navrhovány i v oblasti
hlukově ovlivněné provozem po D 1 – výhledově zde
mohou být překračovány hlukové hygienické limity.



Územní plán není s těmito lokalitami ve střetu.
Posílena by mohla být ochrana pramenišť přítoků
Psářského potoka a potoka Maloveckého.
Retenční schopnost krajiny není návrhem ÚP cíleně
zvyšována.
Psáře mají vybudovaný vodovod pro veřejnou
potřebu. Kanalizace není, v ÚP je vymezena plocha
pro ČOV.




Možnosti snižování vlivu dopravy prostřednictvím
územního plánu jsou omezené, neboť obec nemůže
ovlivnit provoz po dálnici D1. S ohledem na terénní
konfiguraci a polohu obce vůči zdroji hluku jsou
možnosti velmi omezené.
Snižování potenciálního vlivu na budoucí obyvatele
je pasivní prostřednictvím nenavrhování rozvojových
ploch v hlukově ovlivněném území.
Územní plán vymezuje ÚSES. Návrh ÚSES má některé
nedostatky, které je zapotřebí v návrhu odstranit.
Územní plán nenavrhuje rozvojové plochy a jejich
funkce tak, aby snižovaly prostupnost krajiny.
Rozvojové plochy jsou navrhovány v návaznosti na
zastavěné území.
Územní plán je koncipován tak, aby tyto
charakteristiky nebyly dotčeny.
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SEA cíl
Ochrana klimatu
Chránit kvalitní segmenty přírodního
charakteru v zastavěných územích
Ochrana zdrojů vč. ochrany půdy
Chránit půdu před zábory a neodpovědným
rozšiřováním měst a obcí mimo současná
zastavěná území

Přednostní využívání stávajících příp.
opuštěných, již dříve využívaných ploch
(brownfields)

obec Psáře

Zhodnocení vztahu návrhu ÚP k SEA cílům
ÚP nenavrhuje rozvojové plochy (změny
zastavitelného území) na plochách přírodního
charakteru.
Oproti stávajícímu stavu je návrh nových ploch
přiměřený. Obec doposud nemá územní plán.
Předpokladem pro výstavbu je schválení územního
plánu.
V územním plánu je navrženo několik ploch pro
přestavbu na v současnosti či v minulosti
zastavěných plochách, nejedná se však v užším slova
smyslu o brownfields. Plochy tohoto charakteru se
v území nenacházejí.

Vyhodnocení provedené v tabulce 3 identifikuje potenciální střety požadavků na změny
územního plánu s cíli ochrany životního prostředí přijatými na vnitrostátní úrovni.
V kapitole 9 Vyhodnocení je popsán způsob vypořádání těchto střetů a posouzeno konkrétní
zapracování (zohlednění) cílů přijatých na vnitrostátní úrovni do územního plánu. (Jinými slovy,
kapitola 9 obsahuje odpověď na otázku, jakým způsobem byly tyto potenciální střety v rámci
zpracování návrhu ÚP vyřešeny.)
Žádoucí 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 odpovídajícím
možným vlivům realizace územního plánu na životní prostředí.
K popisu stavu životního prostředí jsou využity indikátory stavu životního prostředí. Tento přístup
ke zpracování kapitoly 3., navržený autorem SEA, je - oproti běžně využívanému popisu stavu
životního prostředí podle jednotlivých složek - více zaměřen na problematiku územního plánování a
umožňuje standardizaci procesu posuzování.
V České republice jsou v rámci Informačního systému statistiky a reportingu3 využívány
následující skupiny indikátorů:
 Klíčové indikátory životního prostředí ČR – indikátory Zprávy o životním prostředí ČR
 Indikátory Státní Politiky Životního Prostředí ČR 2004-2010
 Indikátory ze situačních zpráv ke strategii udržitelného rozvoje
Vypovídající schopnost a adresnost indikátorů Státní politiky životního prostředí a indikátorů
situačních zpráv je s ohledem na velikost zájmového území nízká až nulová. Jako nejvhodnější se jeví
některé z indikátorů klíčových, které jsou využívány při tvorbě zpráv o stavu životního prostředí
České republiky4.
Tabulka 3: Přehled klíčových indikátorů a jejich využitelnost pro vyhodnocení vlivu uplatnění
územního plánu na životní prostředí
Indikátor
Klima
· 1. Teplotní a srážkové charakteristiky
· 2. Emise skleníkových plynů
Znečišťování a kvalita ovzduší
· 3. Emise okyselujících látek
· 4. Emise prekurzorů ozonu
· 5. Emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic
· 6. Překročení imisních limitů pro ochranu lidského zdraví
· 7. Překročení imisních limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace
Vodní hospodářství a jakost vod
· 8. Celkové odběry vody
· 9. Znečištění vypouštěné do povrchových vod
· 10. Znečištění ve vodních tocích
· 11. Podíl obyvatel připojených na kanalizaci a čistírny odpadních vod
Biodiverzita
· 12. Stav evropsky významných druhů živočichů a rostlin
· 13. Stav evropsky významných typů přírodních stanovišť

Vazba mezi indikátorem a
nástroji územního plánování*
-(v textu uvedena zákl. informace)
+
+
+
+
(nevztahuje se k danému území)
+
++
++
++
+
++

3

http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=110

4

Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředíČeské republiky vychází jako společná
publikace MŽP a ČSÚ. V souladu se zákonem č. 123/1 8 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve
zněnípozdějšíchpředpisů a se směrnicí Rady K č. 2003/ / S, o přístupu k informacím o životním prostředí,
podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Paralelně s touto publikací vychází práva o životním
prostředíČeské republiky, kterou předkládá ministr životního prostředíkaždoročně ke schválení vládě a
projednání Parlamentu ČR.
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Indikátor
· 14. Indikátor běžných druhů ptáků
Lesy a krajina
· 15. Zdravotní stav lesů
· 16. Odpovědné hospodaření v lesích
· 17. Využití území a suburbanizace
Průmysl a energetika
· 18. Průmyslová produkce a její struktura
· 19. Konečná spotřeba energie
· 20. Spotřeba paliv v domácnostech
· 21. Energetická náročnost hospodářství
· 22. Struktura výroby elektřiny a tepla
Doprava
· 23. Výkony osobní a nákladní dopravy
· 24. Struktura vozového parku osobních a nákladních vozidel
Půda a zemědělství
· 25. Limity využití půd
· 26. Eroze půdy
· 27. Spotřeba minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
· 28. Plocha ekologicky obhospodařované zemědělské půdy
Odpady a materiálové toky
· 29. Domácí materiálová spotřeba
· 30. Materiálová náročnost HDP
· 31. Celková produkce odpadů
· 32. Produkce a nakládání s komunálním odpadem
· 33. Struktura nakládání s odpady
· 34. Produkce a recyklace odpadů z obalů
Zdraví a životní prostředí
· 35. Zdravotní rizika ze znečištěného ovzduší
· 36. Zátěž obyvatel chemickými látkami
· 37. Hluková zátěž
Financování ochrany životního prostředí
· 38. Celkové výdaje na ochranu životního prostředí
· 39. Veřejné výdaje na ochranu životního prostředí

obec Psáře
Vazba mezi indikátorem a
nástroji územního plánování*
+
+
++
-----+
-++
++
-+
------+
++
---

* vazba vyjadřuje nepřímo vhodnost indikátoru pro popis stavu ŽP v zájmovém území a možnosti
ovlivnění vývoje indikátoru uplatněním územního plánu:
++ indikátor je velmi vhodný pro úroveň zájmového území a ÚP
+ indikátor má omezené využití pro úroveň zájmového území a ÚP
indikátor je spíše nevhodný pro úroveň zájmového území a ÚP
-- indikátor je zcela nevhodný (podmínky pro zlepšení indikátoru nejsou vytvářeny
nástroji územního plánování
Následující text je strukturován obdobně, jako je tomu u zpráv o stavu životního prostředí České
republiky:
Grafický symbol
 Klíčový indikátor
 Klíčová otázka
???
 Vazba ÚP
Vztah
 Klíčové
sdělení
a
!!
vyhodnocení indikátoru
 Zdroje dat
info
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Formulace klíčových otázek (bez uvádění roku) a sdělení s platností pro národní úroveň jsou
citovány ze Zprávy o životním prostředí České republiky za rok 2010 [2]. 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.
KLIMA
1. Teplotní a srážkové charakteristiky
??
Jaké jsou teplotní a srážkové poměry v zájmovém území, jak se mění?
vztah Indikátor teplotní a srážkové charakteristiky je ovlivnitelný pouze nepřímo, např. skrz podíl
lesnatosti v území, podíl vodních ploch apod. Dílčí změny v zájmovém území nemohou
makroklimatickou úroveň ovlivnit. Informace o klimatických podmínkách mají význam zejm. ve
vztahu k návrhu retenčních opatření (intenzity deště, výpar ad.) a též k návrhu ÚSES (konkrétní
dřevinná skladba musí respektovat mj. klimatické podmínky). Dlouhodobé změny klimatu
mohou být ovlivňovány (a zpětně ovlivňovat) využitím území.
!! ČR: Po nepřetržité řadě nadprůměrně teplých let trvajících od roku 1996 byl rok 2010 na území ČR
jako celek chladnější a vlhký. Průměrná roční teplota vzduchu 7,2 °C byla o 0,3 °C nižší než
dlouhodobý normál 1961–1990, jednalo se o nejchladnější rok od roku 1996. Roční srážkový
úhrn činil 867 mm, což představuje 129 % dlouhodobého normálu 1961–1990, od roku 1961
byl rok 2010 nejvlhčím rokem na našem území.
Řešené území
Zájmové území se nachází v klimatickém regionu MT10, jež se vyznačuje dlouhým teplým a
mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým
podzimem a krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Podle Quitta (1975) je počet ledových dnů 30 – 40, srážkový úhrn v zimním období 250 – 300,
počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 – 80).
V Psářích se nachází srážkoměrná stanice ČHMÚ (ID P3PSAR01).
Info ČHMÚ, Český hydrometeorologický ústav, dostupné na http://www.chmi.cz
ZNEČIŠŤOVÁNÍ A KVALITA OVZDUŠÍ
Pro úroveň územního plánu je stěžejní indikátor Překročení imisních limitů pro ochranu lidského
zdraví. Indikátory emisí znečišťujících látek (okyselujících, prekurzorů ozonu, primárních částic a
prekurzorů sekundárních částic) nejsou pro úroveň ÚP zásadní, neboť by vyžadovali podrobnost,
s kterou územní plán běžně nepracuje. Územní plánování zároveň není optimálním nástrojem pro
ovlivnění množství emisí znečišťujících látek v území (zásadní jsou používané technologie). Zároveň
uvedené indikátory, pracující s informací o emisích, jsou pro konkrétní území z hlediska kvality
ovzduší mnohem lépe vyjádřené indikátorem o dopadu: informací o imisní úrovni – viz následující
indikátor.
6. Překročení imisních limitů pro ochranu lidského zdraví
?? Jsou dodržovány imisní a cílové imisní limity znečišťujících látek 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.
!! ČR: Přes pokračující pokles emisí od roku 2000 koncentrace znečišťujících látek v ovzduší
neklesají. V roce 2010 byly naměřeny vyšší koncentrace PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu
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především z důvodu špatných rozptylových podmínek v lednu, únoru, listopadu a prosinci.
Imisní limity pro PM10 byly v roce 2010 překročeny na více měřicích stanicích než v roce 2009.
Opakovaně dochází k překročení imisního limitu pro NO2 na dopravně zatížených lokalitách.
Řada měst a obcí byla vyhodnocena, stejně jako v roce 2009, jako území s překročeným cílovým
imisním limitem pro benzo(a)pyren (BaP). Imisní limity pro benzen a cílové imisní limity pro
arsen byly překročeny lokálně.
Řešené území
Informace o znečištění ovzduší, vzhledem k umístění stanic dle legislativy, v malých sídlech
chybí. Na problém malých sídel upozorňují pouze případové studie a v případě BaP výsledky
měření manuálních stanic na venkovských lokalitách, jejichž počet není velký. V některých
malých sídlech však znečištění ovzduší může být srovnatelné se zátěží velkých městských
aglomerací. Důvodem zhoršené kvality ovzduší na českém venkově jsou emise plynoucí z
vytápění tuhými palivy.
Na základě sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), nebyla v zájmovém území vymezena oblast se
zhoršenou kvalitou ovzduší.
Na základě dat za rok 2010, byl ve správním území stavebního úřadu Vlašim, cílový limit pro
ochranu zdraví pro benzo(a)pyren na 0,8% území.
Cílový imisní limit pro ochranu zdraví pro ozon byl překročen na 0,03% území Středočeského
kraje.
Nejbližší funkční stanice imisního monitoringu je:
 Benešov – Spořilov – typ městská, není pro zájmové území representativní.


Košetice – typ stanice – pozaďová, typ zóny – venkovská, reprezentativnost oblastní měřítko
(desítky až stovky km). Vybrané údaje z této stanice za rok 2009:
Látka

Aritmetický průměr

Vybraná limitní hodnota

NOx

Rok: 10,1 µg/m3

Ochrana ekosystémů: 30 µg/m3/rok

NO2

Rok: 10,1 µg/m3

Ochrana zdraví: 40 µg/m3/rok

SO2

Den: 12,7 µg/m3

Ochrana zdraví: 125µg/m3/den,

0 překročení

max. 3x za rok

3

Ochrana ekosystémů: : 20 µg/m3/rok
a zimní období

Rok: 18,1µg/m3

Ochrana zdraví: 40 µg/m3/rok

překročení denní LV: 8x

50 µg/m3/den, max. 35 x za rok

Rok: 2,6 µg/m
PM10

V rámci vyhodnocení vlivu provozu dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka na kvalitu ovzduší
[3], provedeného z důvodu plánovaného rozšíření dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka, byla
vypracována rozptylová studie pro přilehlé oblasti v okolí rozšiřovaného úseku dálnice D1. Na
základě modelování byly vyslovena předpověď, že v řešeném území nebudou imisní limity pro
NOx ,NO2, SO2 , PM10 překročeny.
Na území obce není žádný subjekt evidovaný v integrovaném registru znečišťování (IRZ)
z hlediska úniků do ovzduší (viz http://tomcat.cenia.cz/irz/).
info ČHMÚ, Český hydrometeorologický ústav, dostupné na http://www.chmi.cz
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A JAKOST VOD
8. Celkové odběry vody
?? Je využívání vody v zájmovém území hospodárné s ohledem na zachování dostupnosti zdrojů
vody i do budoucna?
vztah Odběry vodu mohou být jednak limitující pro další rozvoj území (nedostatek zdrojů) nebo jejich
další využívání může ovlivnit již existující zdroje, popř. mohou ovlivnit na ně vázané biotopy.
Zejm. využití území pro průmyslovou výrobu, některé způsoby rekreace a využití pro území mají
zvýšené nároky na využití vodních zdrojů.
!! 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 93 % obyvatel ČR. Zároveň
pokračuje snižování spotřeby vody z vodovodů pro veřejnou potřebu.
Řešené území
Vodní toky a povrchová voda
Zájmové území náleží do 4 povodí 4. řádu:
ID hydrologického povodí Číslo hydrologického pořadí

Hlavní vodní tok v dílčím povodí

109030920

1-09-03-092/0

Blanice (přítok je Malovecký potok)

109030760

1-09-03-076/0

Blanice (přítok je Psářský potok)

109030070

1-09-03-007/0

Dalkovický p.

109030090

1-09-03-009/0

Sázava (přítok Dolický potok)

Poloha povodí a vodotečí je znázorněna na výřezu z vodohospodářské mapy. Převážná část
řešeného území je odvodňována do Blanice.
Povrchové vody stojaté jsou reprezentovány vodní nádrží (rybníkem) Poupě, ležícím severně od
D1, dále bezejmennými drobnými útvary v sídle Psáře.
Podzemní voda
Řešené území leží v hydrogeologickém rajonu Krystalinikum v povodí Střední VltavyNa území obce Psáře se nachází PHO 1. stupně – vrtu s vydatností 1,1 l/sec. (umístění v centru
Psáří)
Území leží mimo CHOPAV.
Zdroje pitné vody
Východně od obce Psáře je vybudována vodní nádrž Švihov, která je zásobárnou pitné vody
celostátního významu. Odtud vede přes území obce Psáře vodovodní štola – Vodní dílo Želivka –
do Prahy. Vstup do štoly je na území obce Psáře za vrchem Malovka u řeky Blanice.
Zásobování pitnou vodou je v dané oblasti zajištěno z místních podzemních vod.
Přehled zdrojů vody v jednotlivých částech obce:
Psáře: Zásobování pitnou vodou v obci je zajištěno obecním vodovodem, kterým je zásobováno
96% trvale bydlících obyvatel. Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod je vrt HJ 1, který je mimo
katastrální území, na katastru obce Zdebuzeves. Vlastníkem vodovodu je obec Psáře a
provozovatelem vodovodu je VHS Benešov s.r.o.

24

Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území

obec Psáře

Sídlo Dubovka, Samota Lipina a Samota Veselka: Zásobování pitnou vodou je zajišťováno lokálně
ze studní. Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací je „Množství vody ve studnách je dle sdělení
nedostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení
ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.“ (citovaná
vyhláška nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody).
Pro individuální studny v sídle Psáře platí obdobné jako pro sídlo Dubovka.
Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu se
předpokládá i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.
Info Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, dostupný na http://www.krstredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/koncepce-v-oblasti-zp/, 2004 (v
rámci navazujících aktualizací nedošlo v údajích o zájmovém území ke změně)
Hydroekologický informační systém VÚV TGM, dostupný na http://heis.vuv.cz/
9. Znečištění vypouštěné do povrchových vod
?? Daří se snižovat množství znečištění vypouštěného z bodových zdrojů do našich povrchových
vod?
vztah Návrh nového rozvoje musí respektovat podmínky pro čištění a následné vypouštění
odpadních vod.
!!

V letech 1993–2010 došlo k významnému poklesu vypouštěného znečištění z bodových zdrojů v
ČR. V základních ukazatelích to bylo o 93 % pro BSK5, o 86 % pro CHSKCr a o 89 % pro
nerozpuštěné látky. Nejvýznamnější pokles množství vypouštěného znečištění byl patrný v 90.
letech, a to především v důsledku restrukturalizace národního hospodářství a dále rozsáhlé
výstavby a modernizace velkých čistíren odpadních vod. Od roku 2003 vykazoval vývoj
vypouštěného znečištění již pouze pozvolný pozitivní trend. V případě vývoje množství
vypouštěných nutrientů převládalo od roku 2003 rovněž jejich pozvolné snižování.
Pozitivní trend poklesu vypouštěného znečištění se v roce 2010 zastavil. Ve srovnání s rokem
2009 se množství vypouštěného znečištění ve všech sledovaných ukazatelích mírně meziročně
zvýšilo – v ukazateli BSK5 o 0,5 %, CHSKCr o 3,8 %, NL o 4,7 %, Nanorg. o 7,6 % a Pcelk. o 10,4 %.
Řešené území
V obci nejsou dle IRZ evidováni významní producenti odpadních vod.
Vzhledem k tomu, že v obci neexistuje splašková kanalizace a obecní splaškové vody jsou
akumulovány v jímkách a vyváženy na ČOV, pop. (dle PVaK na pole) (na údajně bezodtokové
jímky je dle PVaK napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů), lze předpokládat
lokální úniky odpadních vod do povrchových vod.

Dešťové vody v obci jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.
Info Hydroekologický informační systém VÚV TGM, dostupný na http://heis.vuv.cz/
Integrovaný registr znečišťování (IRZ), dostupný na http://www.irz.cz
10. Znečištění ve vodních tocích
?? lepšuje se jakost vody v tocích mající vliv na vodní organismy a využití vod?
vztah Čistění odpadních vod má zásadní vliv na kvalitu vody v tocích. V obci dosud není ČOV.
!! ČR: Pokračuje trend postupného zlepšování jakosti vody ve vodních tocích v základních
sledovaných ukazatelích dle ČSN 75 7221. Většina hodnocených úseků vodních toků je
klasifikována v I. až III. třídě jakosti vod. U všech sledovaných ukazatelů znečištění (BSK5,
CHSKCr, N-NO3-, Pcelk., kadmium, adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX),
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termotolerantní koliformní bakterie (FKOLI) a chlorofyl) došlo v letech 1993–2010 v povodí Labe
ke snížení průměrných ročních koncentrací ve vodních tocích.
Vývoj za posledních deset let zaznamenal u většiny uvedených ukazatelů již pouze mírný pokles
či stagnaci průměrných koncentrací oproti předchozímu desetiletí.
Podíl profilů s překročením norem environmentální kvality v povodí Labe se sice (s výjimkou
AOX) snižuje, ale dosud jsou normy environmentální kvality překračovány na 47 % profilů v
případě AOX a až na 15 % profilů v ukazatelích N-NO3 -, CHSKCr, BSK5 a Pcelk.
Řešené území
V obci se na vodotečích nenachází profil monitoringu jakosti povrchových vod. Hodnoty
ukazatelů BSK5, CHSKCr a NL v toku nejsou známy.
Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších jsou jako citlivé oblasti vymezeny všechny
povrchové toky na území České republiky.
Katastrální území Psáře není ve smyslu Nařízení vlády č. 262/2012 ve znění pozdějších předpisů,
o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, zranitelnou oblastí (zranitelné oblasti jsou
oblasti, ze kterých jsou odvodňovány vody znečištěné či ohrožené dusičnany ze zemědělských
zdrojů a ve kterých budou uplatňována opatření vedoucí ke snížení dusičnanů ve vodách).
Ekologický stav vodních toků v řešeném území je dle HEIS klasifikován jako poškozený. Toky
nejsou vymezeny ani jako kaprová ani jako lososová voda – s výjimkou přítoků Dalkovického
potoka, jenž je jako přítok střední Sázavy stanoveným tokem - lososovou vodou. Přítoky střední
Sázavy nesplňují stanovené hodnoty kvality dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. o stanovení
povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních
živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod. (pozn.: informace dle HEIS).
Z hlediska chemického není ve vodotečích v zájmovém území dosažen dobrý stav.
Info Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, dostupný na http://www.krstredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/koncepce-v-oblasti-zp/, 2004 (v
rámci navazujících aktualizací nedošlo v údajích o zájmovém území ke změně)
Hydroekologický informační systém VÚV TGM, dostupný na http://heis.vuv.cz/
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
11. Podíl obyvatel připojených na kanalizaci a čistírny odpadních vod
??Kolik obyvatel zájmového území je připojeno na kanalizace a čistírny odpadních vod?
vztah ÚP vymezuje plochy infrastruktury pro ČOV.
!! ČR: Pokrok v nakládání s odpadními vodami dokládá pokračující prodlužování kanalizační sítě
pro veřejnou potřebu (v letech 2000–2010 o 89 %), čímž došlo k zvýšení podílu obyvatel
připojených na kanalizační síť ze 75 na 82 %, k zvýšení počtu čistíren odpadních vod (od roku
2000 dvojnásobně) a k souvisejícímu zvýšení podílu obyvatel připojených na kanalizaci
zakončenou ČOV (v letech 2000–2010 ze 70 na 77 %). V posledních letech je hlavní pozornost
věnována výstavbě ČOV a kanalizací v obcích o velikosti 2 000–10 000 ekvivalentních obyvatel a
rekonstrukcím stávajících ČOV. V kategorii nad 2 000 ekvivalentních obyvatel bylo v roce 2010
dokončeno 15 nových komunálních ČOV a rekonstruováno nebo rozšířeno bylo 24 komunálních
ČOV.
Stav odkanalizování v zájmovém území je následující: V obci neexistuje splašková kanalizace a
obecní ČOV.
Pro realizaci kanalizace a ČOV v psářích je zhotovena projektová dokumentace.
Info ČSÚ, Český statistický úřad;
Plán vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
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BIODIVERZITA
13. Stav evropsky významných typů přírodních stanovišť
?? Jaký je stav evropsky významných typů přírodních stanovišť v zájmovém území?
vztah Identifikované habitaty (habitat je typ přírodního stanoviště soustavy NATURA2000) by neměly
být zahrnovány do zastavitelných ploch. V tomto směru je územní plán stěžejní.
!! Téměř tři čtvrtiny evropsky významných typů přírodních stanovišť v ČR byly v letech 2000–2006
z hlediska ochrany hodnoceny ve stavu nepříznivém, 14 % ve stavu méně příznivém a pouze 12
% přírodních stanovišť je hodnoceno ve stavu příznivém. Nepříznivě je hodnocen stav lesů,
travinných společenstev a také málo rozsáhlých stanovišť jako jsou například halofytní
stanoviště.
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
V zájmovém území nebyla vyhlášena evropsky významná lokalita patřící do soustavy NATURA
2000. V zájmovém území byly zmapovány následující habitaty (přírodní stanoviště dle Natura
2000):
9110 bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Biotop L5.4 - Listnaté nebo smíšené lesy s převládajícím bukem lesním a příměsí dalších
listnatých dřevin. Keřové patro většinou chybí nebo má malou pokryvnost. Pokud je
vyvinute, zmlazují se v něm dřeviny stromového patra. Bylinné patro bývá druhově dosti
chudé a zpravidla nepřesahuje 50% pokryvnosti. Možná ohrožená (obecně): Převod na
jehličnaté kultury, přezvěření, ruderalizace.
9130 bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Biotop L5.1 Květnaté bučiny – Listnate lesy s přievládajícím bukem lesním a někdy s příměsí
dalších listnáčů (ve vyšších nadmořských výškách také jedle a smrk). V keřovém patře
rostou kromě zmlazujících dřevin stromového patra také Corylus avellana, Daphne
mezereum, Lonicera nigra, L. xylosteum, Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia subsp.
aucuparia aj. Pokryvnost bylinného patra se zpravidla pohybuje mezi 30–60 %, ale může
být i nižší. Běžně se v něm vyskytují mezofilní druhy listnatých lesů. Možná ohrožená
(obecně): Převod na jehličnaté kultury, přezvěření, ruderalizace.
9170 dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Biotop L3.1 Hercynské dubohabřiny – lesy s převahou habru obecného, dubu zimního a letního
a častou příměsí lípy srdčité. V keřovém patře se vyskytují nižší jedinci dřevin stromového
patra a další druhy keřů. např.Cornus sanguinea, Corylus avellana a Lonicera xylosteum.
V bylinném patře má významnou indikační hodnotu zejména Hepatica nobilis a dale se
vyskytuji hajove druhy. Mechové patro není vyvinuto. Jedná se o hojný biotop. Možná
ohrožení (obecně): převod na jehličnaté kultury, přezvěření.
6510

Extenzivní sečené louky nížin a podhůří ( Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)

Biotop T1.1 - mezofilní ovsíkové louky
6430
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenství nížin a horského až alpínského
stupně; Třída habitatů – Alpinské a subalpínské louky
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Biotop T1.6 – vlhká tužebníková lada
Výskyt jednotlivých habitatů je znázorněn na obrázku.
Přírodní stanoviště (habitaty) by měly být principiálně v rámci tvorby územního plánu
respektovány jakožto nejvíce zachovalé části přírodního prostředí v zájmovém území. Plochy
v řešeném území však nejsou dostatečně zachovalé nebo reprezentativní, aby byly před dalším
využíváním chráněny.
Info AOPK ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Obrázek 2: Evropsky významná přírodní stanoviště v řešeném území
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14. Indikátor běžných druhů ptáků
?? Daří se zastavovat pokles početnosti ptáků zemědělské krajiny a lesních druhů ptáků?
Vztah Existuje relativně silná vazba. ÚP vytváří základ pro funkční využití území a nepřímo tak vytváří
i podmínky pro výskyt rostlinných a živočišných druhů. Spolu se způsobem hospodaření na
zemědělské půdě a v lesích se jedná o klíčový nástroj.
!!

Indikátor běžných druhů ptáků zemědělské krajiny a indikátor běžných druhů lesních ptáků jsou
podmnožinou celkového indikátoru početnosti všech běžných druhů ptáků.5
Početnost populací lesních druhů ptáků dlouhodobě stagnovala, ale od roku 1997 mírně klesá.
Početnost populací ptáků zemědělské krajiny i nadále klesá. Ukazuje se tedy, že v ČR dochází ke
zhoršování stavu krajiny a biodiverzity.
Řešené území
V zájmovém území nebylo provedeno sčítání ptáků (v rámci Jednotného programu sčítání ptáků,
který je organizován Českou společností ornitologickou), podle kterého by bylo možno určit
trendy početnosti jednotlivých druhů ptáků v zájmovém území. Soudě podle stavu zemědělsky
využívaných pozemků, může být stav v řešeném území obdobně nepříznivý jako v celé ČR.

Info Jednotný program sčítání ptáků (Česká společnost ornitologická/ORNIS Muzea Komenského.
17. Využití území a suburbanizace
?? Je využití území z krajině ekologického hlediska vyhovující? (vztaženo na zájmové území)
vztah Bez pochyby nejvýznamnější indikátor z hlediska ovlivnitelnosti územním plánováním.
!! ČR: V rámci zemědělského půdního fondu dochází k příznivému nárůstu ploch trvalých travních
porostů na úkor orné půdy. Mírně narůstá plocha lesů.
Dochází k úbytku zemědělského půdního fondu a pokračuje nárůst zastavěných a ostatních
ploch. Zvyšuje se míra fragmentace krajiny.
Řešené území
Území není součástí rozvojových center ani os. Území obce je stabilní z hlediska rozvoje a změn
ve struktuře pozemků (struktura pozemků se nemění).
Zastoupení zemědělské půdy na území obce je kolem 51%, z čehož jsou ¾ orné půdy a zbytek
spadá na sady, zahrady a louky. Lesní porosty pokrývají 39% zájmového území.
Výměra urbanizovaného území je v zájmové oblasti poměrně malá (Urbanizované plochy
zaujímají cca 9% zájmového území) a zůstává v posledním desetiletí takřka beze změny.
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
51,4
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
75,0
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy
(%)
8,9
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové
výměry (%)
8,8
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
0,6
5

Mezi hlavní indikátory stavu a vývoje biodiverzity patří vývoj početnosti a rozšíření vybraných druhů.
Populační trendy vybraných taxonomických skupin patří mezi hlavní indikátory definované v rámci Úmluvy o
biologické rozmanitosti (CBD). měny početnosti různých druhů tvořících diverzitu sledované oblasti mohou
včas odhalit možné negativní faktory ohrožující biodiverzitu. Pro všechny součásti biodiverzity však nejsou
dostupná odpovídající data, a tak se pro sestavení indikátorů musí vycházet z údajů o dobře prozkoumaných
skupinách. Mezi nejlépe prozkoumané taxony, pro které lze sestavit relevantní indikátory vývoje početnosti a
rozšíření v rámci ČR, patří ptáci.
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Podíl lesních pozemků z celkové výměry (%)
Koeficient ekologické stability
Orná půda (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé travní porosty (ha)
Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)
Zemědělská půda (ha)
Celková výměra (ha)

obec Psáře
39,2
1,11
320
11
58
38
326
5
7
67
427
830

Na základě informací o struktuře pozemků můžeme říci, že využití území je z hlediska krajiněekologického vyhovující (ve srovnání s průměrem ČR). V tomto zjednodušujícím výroku však
opomíjíme existenci dálnice D1, jakožto významné migrační bariéry a vlastní strukturu zemědělských
pozemků, kdy převažuje intenzivně obhospodařovaná orná půda.
Budeme-li hodnotit současný stav ve vztahu k cíli Státního programu ochrany přírody a krajiny České
republiky, kterým je udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny s mozaikou vzájemně
propojených biologicky funkčních prvků a částí, schopných odolávat vnějším negativním vlivům
včetně změn klimatu, pak je pravděpodobně současný způsob využití území nevyhovující.
info ČSÚ, aktualizace k 30.6.2012, data za rok 2011
DOPRAVA
23. Výkony osobní a nákladní dopravy
??

Jak se vyvíjejí charakteristiky dopravy v zájmovém území a na ně navázané zátěže životního
prostředí z dopravy?

vztah Územní plán vytváří základní strukturu funkčního využití území, jež následně zásadním
způsobem ovlivňuje nároky na dopravní infrastrukturu a nepřímo intenzity (vyvolané) dopravy.
!!

ČR : Dlouhodobě rostoucí trend přepravních výkonů individuální automobilové a letecké
dopravy v ČR již dále nepokračuje, přepravní výkony individuální automobilové dopravy v roce
2010 meziročně poklesly o 12,9 %, letecké o 4,8 %. Podíl veřejné dopravy na celkové osobní
dopravě se tak meziročně zvýšil o 3,3 procentní body. Přepravní výkony autobusů mimo MHD se
naopak meziročně v roce 2010 zvýšily o 13,9 % zejména v důsledku nárůstu počtu cestujících ve
vnitrostátní linkové dopravě. Podíl veřejné dopravy na celkové osobní dopravě se tak meziročně
zvýšil o 3,3 procentní body.
Přepravní výkony nákladní dopravy v roce 2010 po propadu v roce 2009 výrazně narostly, a to
zejména v nákladní silniční dopravě, kde zvýšení představovalo 15,3 % za rok. Podíl nákladní
silniční dopravy na přepravních výkonech nákladní dopravy se udržuje na ¾ celkových
přepravních výkonů nákladní dopravy.
Řešené území
Katastrem obce prochází dálnice D1 (přibližně 49. Km v úseku Mirošovice – Kývalka). Zájmovou
oblastí též prochází silnice 2. tř č. 125 (úsek Vlašim – Kolín), která mimoúrovňově křižuje dálnici
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D1 v blízkosti obce Psáře na 49. Km. Místní komunikace spojují zájmovou oblast se silnicí 2. tř.
č. 125, respektive dálnicí D1 (viz obrázek). V rámci zlepšení dopravní situace na dálnici D1
v úseku Mirošovice – Kývalka, bude probíhat zkapacitnění na 6 pruhů ze stávajících 4 (stavět by
se mělo mezi lety 2015 a 2019). Studie o hustotě dopravy na dálnici D1, vypracovaná v rámci
hodnocení vlivů stavby na životní prostředí [3], predikuje v budoucích desetiletích nárůst
intenzit dopravy na dálnici D1 bude (viz tabulka níže).
Obrázek 3: Silniční komunikace a intenzita dopravy v zájmové oblasti – data pro rok 2010

droj: Ředitelství silnic a dálnic ČR, http://www.rsd.cz
Tabulka 3: Intenzita dopravy na dálnici D1 v úseku Šternov – Psáře (42 – 50 km) v roce 2010 a odhad vývoje
v následujících desetiletích

Typ dopravního prostředku
Těžká motorová vozidla
Osobní a dodávková vozidla
Celkem

Data CSD2010
2010
9 688
27 259

2020
16 112
40 285

36 947

56 397

Odhadovaná data*
2030
2040
16 952
17 933
43 942
47 318
60 894

2050
19 108
50 261

65 251

69 370

* droj: Hluková studie, Dálnice D1 Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění [3]
Z přehledu je patrné, že je očekáván růst přepravních výkonů na dálnici D1 a to až téměř na
dvojnásobek současných výkonů. Intenzity dopravy na silnici II. třídy č. 125 porostou
pravděpodobně obdobně – dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy je odhadován
nárůst o 57% oproti roku 2010.
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Doprava na dalších komunikacích v zájmovém území je nízká, komunikace slouží pouze k místní
obsluze.
Info Ředitelství silnic a dálnic, výsledky CSD2010, dostupné na
http://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspx
25. Limity využití zemědělských půd
?? Jaké faktory ohrožují kvalitu zemědělských půd?
vztah Uplatnění územního plánu ovlivňuje zastoupení zemědělských půd na území obce a to
zejména zábory těchto půd pro záměry rozvoje obce.
!!

V ČR je zemědělský půdní fond z hlediska rozdělení do tříd ochrany zastoupen jak
kvalitativně nejcennějšími, tak i velmi málo produkčními půdami. Degradací půd zhutněním je
ohroženo 40 % zemědělské půdy, významná je i plocha půd ohrožených okyselováním
(acidifikací). Z hlediska bodového hodnocení výnosnosti zemědělské půdy převažují v ČR půdy
horší kvality.
Degradace fyzikálních a chemických vlastností půdy negativně ovlivňuje produkční a
mimoprodukční funkce půdy. Pro jednotlivé typy degradace půdy je charakteristické, že
navzájem podmiňují vznik ostatních degradací.
Řešené území
V zájmovém území převažují průměrně produkční půdy (III. třída ochrany ZPF), v polohách
severně od dálnice D1 leží enklávy nadprůměrně produkční půdy (II. třída ochrany ZPF), na
nezalesněných svažitých polohách v blízkosti centrální části katastru a dále jižně od Veselky se
nacházejí půdy velmi málo produkční.

Obrázek 3: Třídy ochrany ZPF v zájmové oblasti
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Některé polohy zemědělské půdy jsou zamokřené, další se nacházejí na svažitých pozemcích.
VUMOP vymezil (dle NV č. 79/2007 Sb.) lokality vhodné k zatravnění.
Obrázek 4: Lokality vhodné k zatravnění

Vysvětlivky: červeně – velmi vhodné k zatravnění, žlutě – vhodné k zatravnění
Polohy velmi vhodné k zatravnění se v zájmovém území víceméně kryjí se zamokřenými půdami s
nepříznivým vodním režimem.
Následující tabulka uvádí základní statistiku zemědělských půdních bloků dle LPIS:
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Průměrná velikost půdního bloku je 4,3 ha, přičemž medián je 1,29.
info

VÚMOP, v.v.i., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, veřejná výzkumná instituce
http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_eroze/index.php?project=dhtml_eroze&)

Staré ekologické zátěže
V zájmovém území se nenachází
http://kontaminace.cenia.cz/)

žádné

kontaminované

místo

(dostupné

Na

info Systém evidence kontaminovaných míst, dostupné na http://sekm.cenia.cz/
26. Eroze půdy
?? 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.
!! Na území ČR je 50 % zemědělské půdy ohroženo vodní erozí a 8,7 % erozí větrnou. Na převážné
ploše půd ohrožených erozí není prováděna systematická ochrana, která by omezovala ztráty
půdy na stanovené přípustné hodnoty, tím méně na úroveň, která by bránila dalšímu snižování
mocnosti půdního profilu a ovlivňování kvality vod pokračujícím procesem eroze.
Řešené území
Zemědělské půdy tvoří 51% zájmového území.
Zemědělské půdy na katastru Psáře patří mezi půdy mírně ohrožené vodní erozí (3. stupeň z 6stupňové škály), obdobná klasifikace platí pro katastr z hlediska ohrožení větrnou erozí.
Z hlediska ohroženosti větrnou erozí nejsou půdy na katastru ohroženy.
Ohroženost vodní erozí pomocí nové koncepce GAEC je pro katastr charakterizována jako
„erozně neohrožená půda“. Vymezení erozní ohroženosti pro potřeby GAEC vychází z analýzy
Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (Cp), který vyjadřuje
maximální hodnotu faktoru C (faktor ochranného vlivu vegetace), která by neměla být
překročena. V případě, že se tak stane, měla by být eliminována protierozními opatřeními.
Výpočet Cp vychází z univerzální rovnice ztráty půdy USLE (Wischmeier, Smith 1978).
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Obrázek 5: Ohroženost vodní erozí dle GAEC se znázorněním účinných půdních bloků

Maximální přípustná hodnota faktoru Cp není na žádné ploše v území nižší než 0,02.
info SOWAC GIS, vodní a větrná eroze ČR, dostupné
gis.cz/mapserv/dhtml_eroze/index.php?project=dhtml_eroze&
¨
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

na

http://ms.sowac-

35. Zdravotní rizika ze znečištěného ovzduší
??

Daří se snižovat zdravotní rizika plynoucí ze znečištěného ovzduší?

Vztah Zejména v případě větších měst a aglomerací je možné ovlivnit zdravotní rizika návrhem
obytné zástavby mimo blízkost hlavních dopravních tahů a vytvářením podmínek pro
udržitelnou dopravu. V případě malých obcí jsou rizika spojená se znečištěným ovzduším
spojena především s nedokonalým spalováním v lokálních topeništích.
!!

ČR: Z dlouhodobého hlediska patří suspendované částice (PM2,5 a PM10), PAU zastoupené
benzo(a)pyrenem (BaP) a oxid dusičitý (NO2) mezi nejvýznamnější škodlivé látky v ovzduší.
Řešené území
S ohledem na výsledky stanovení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (nejedná se o oblast se
zhoršenou kvalitou ovzduší) není vyhodnocováno.

info SZÚ, Státní zdravotní ústav, Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k
životnímu prostředí
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37. Hluková zátěž
?? Je dotčená populace zatížena nadměrným hlukem, který má nepříznivý vliv na lidské zdraví?
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 rámec pro budoucí vztahy mezi těmito
plochami.
!! Hluková zátěž patří k významným faktorům prostředí, které negativně ovlivňují lidské zdraví.
Hlavním zdrojem hluku v ČR je silniční doprava, která způsobuje nadměrnou hlučnost nejen v
obytných budovách, ale i ve školách a zdravotnických zařízeních.
V některých obcích v blízkosti frekventovaných komunikací je nadměrnému hluku z dopravy
vystavena více jak čtvrtina všech obyvatel a hluk tak může negativně ovlivňovat ekonomickou i
sociální situaci těchto obcí a brzdit jejich další rozvoj.
Řešené území
Uvedený popis ze zprávy o stavu životního prostředí je velmi přiléhavý právě pro obec Psáře –
akustické prostředí obce je negativně ovlivňováno provozem po dálnici D1 a hluková zátěž brání
stavebnímu rozvoji obce (pro chráněné funkce z hlediska hluku, např. bydlení) v okolí dálnice.
Dálnice D1 je jednou z nejrušnějších komunikací v České republice a tudíž i významným zdroje
hluku pro přilehlé oblasti (viz obrázek).
Z výsledků strategického hlukového mapování je zřejmé, že většina objektů pro bydlení a další
objekty, které na které jsou chráněny před hlukem podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. leží:
-

v sídle Psáře: v pásmu hladin akustického tlaku 50 – 55 dB pro dobu denní a 45 - 50 dB
pro dobu noční.
v sídle Dubovka: v pásmu hladin akustického tlaku 60 – 65 dB pro dobu denní a 50 - 55
dB pro dobu noční.

Z uvedeného vyplývá, že v případě započtení korekce 20 dB pro starou hlukovou zátěž (limit
70/60 dB pro denní/noční dobu – korekce se přičítá k základní hladině akustického tlaku 50 dB)
nejsou dle SHM překračovány hlukové limity. Objekty Na Veselce ležící nejblíže dálnici – bývalý
hostinec Na veselce, nejsou v KN evidovány pro bydlení. Č.p. 25 tamtéž může být leží v pásmu
65 – 70 dB pro dobu denní a 55 – 60 dB pro dobu noční - překračování limitních hodnot zde
není vyloučeno (dle dokumentace EIA pro stavbu dálnice zde k překračování limitních hodnot
dochází).
Zároveň je zřejmé, že v chráněných venkovních prostorech pro bydlení v obci jsou dosahovány
vysoké hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku, jež mohou negativně ovlivňovat zdraví
obyvatel. Obecně lze za bezpečnou z hlediska zdraví obyvatel považovat ekvivalentní hladinu
akustického tlaku (v chráněném venkovním prostoru staveb) v hodnotě do 50 dB pro denní
dobu a do 40 dB pro dobu noční. Tyto hodnoty jsou v zastavěném území obce nesplnitelné. Hluk
z dálnice D1 významně ovlivnil i možnost stavebního rozvoje obce – viz kapitola 6 vyhodnocení
vlivů.
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Obrázek 6: Hluková situace v zájmové oblasti – den
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Obrázek 6 : Hluková situace v zájmové oblasti – noc

V rámci vyhodnocení vlivů na životní prostředí, souvisejícího s plánovaným zkapacitněním
dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka (rozšíření ze stávajících 4 na 6 jízdních pruhů), do
kterého náleží i zájmová oblast, byla provedena hluková studie vývoje hlukové zátěže v příštích
desetiletích. Studie předpokládá, že některé lokality v zájmové oblasti pravděpodobně nebudou
vyhovovat stávajícím ani budoucím limitům v roce 2040 i s využitím protihlukových stěn výšky 6
m (viz tabulka 8 v kapitole 6).
info - Ministerstvo zdravotnictví ČR; http://hlukovemapy.mzcr.cz/
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4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT
UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
Na základě provedeného vyhodnocení střetů s cíli ochrany životního prostředí, přijatými na
vnitrostátní úrovni, lze konstatovat, že uplatněním územního plánu nebudou významně ovlivněny
žádné charakteristiky životního prostředí.
Územní plán nově vymezuje územní systém ekologické stability. V případě jeho realizace (tj.
realizace nefunkčních úseků) by snad bylo možné očekávat nevýznamný pozitivní efekt na
prostupnost krajiny pro zvěř a zvýšení diverzity krajiny. Skeptický tón je na místě z důvodu, že návrh
ÚSES využívá převážně lesní plochy, takže spojitost prvků ÚSES je poměrně dobrá již za současného
stavu. Se zvyšováním prostupnosti dálnice se v řešeném území neuvažuje (nejsou navrhována žádná
opatření), současný stav je v migrační studi (jež je součástí EIA pro rozšíření dálnice) hodnocena
převážně jako dobrá: „Současnou průchodnost stavebních úseků dálnice D1 znázorňují následující
grafy, přičemž kat. I. představuje území průchodné pro všechny kategorie živočichů, kat. II. území
průchodné pro drobné a středně velké živočichy (liška, srnec), kat. III. území průchodné pouze pro
drobné živočichy a kat. IV. území, které není průchodné pro žádnou skupinu živočichů.“ (Rámcová
migrační studie [3]).

Zařadíme-li mezi charakteristiky životního prostředí i zdravotní stav obyvatel, pak je zřejmé, že
v případě akceptování předloženého návrhu by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění zdraví obyvatel,
kteří by trvale obývali byty na plochách vymezených pro bytovou výstavbu. Konkrétně se jedná o
plochy, jež leží v pásmu ekvivalentní hladiny akustického tlaku nad 50 dB. Tato problematika je
pojednána v kapitole 5. V současné době jsou negativně ovlivňováni obyvatelé obytných objektů,
nacházejících se do vzdálenosti cca 200 m od okraje dálnice D1. Jedná přibližně o 85 obyvatel (odhad
je uveden ve vyhodnocení zdravotních rizik, jež je součástí dokumentace EIA pro rozšíření dálnice).
Uplatnění územního plánu v případě rozšíření D1 není ovlivnitelné předkládaným návrhem územního
plánu.

39

Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území

obec Psáře

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
Uplatněním územního plánu nebudou ovlivněny zvláště chráněná území, jelikož v zájmovém
území nenachází ani lokality soustavy NATURA 2000, EVL, ptačí oblasti a ani jiná zvláště chráněná
území.
Z aktualizovaných ÚAP OPR Vlašim (rok 2010) jsou uvedeny poměrně podrobné informace přímo
pro obec Psáře. Pojmenovány jsou následující závady a slabé stránky:
 plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
 plochy ZPF ohrožené vodní erozí
 poddolovaná území
 neuvážené meliorace na lučních pozemcích
 oblasti přímo ovlivněné D1 – zejména v oblasti HŽP
 obce bez odkanalizování do ČOV
 plochy mimo oblasti rekreačních zájmů – bez turistických lákadel
 dopravní zatížení souběžné komunikace s D1
 dopravní zatížení propojení Kolín – D3
 místní dopravní problémy jednotlivých obcí
 zatížení dílčích úseků nadměrnou dopravou
 sídla bez základní vybavenosti
 staré ekologické zátěže – podklad MŽP, KUSK
 chybějící odstavná stání tranzitní dopravy
 stav ÚSES, chybějící koordinace s ÚP VÚC Benešov
 chybějící cyklostezky a cyklotrasy
Na základě identifikovaných slabých stránek a závad, ÚAP navrhují, že „územní plán:
1. vymezí plochy pro ČOV a navrhne koncepci odkanalizování
2. navrhne způsob likvidace staré ekologické zátěže v území vhodným způsobem
3. vymezí plochy vhodné pro protierozivní opatření a navrhne koncepci řešení problému
4. vymezí rozvojové plochy pro bydlení bez zatížení z dopravy a rozvojových ploch výroby
5. vymezí dopravní plochy pro odstavná stání z D1, případně návazné komerční využití a zázemí
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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 je nevariantní a vychází z požadavků zadání územního plánu. Je zřejmé, že
naplnění požadavků na územní plán může být rozdílné, k vyhodnocení však byla předložena jediná
varianta prezentovaná v návrhu územního plánu.
Tabulka 4: Posuzované varianty

Varianta

Popis varianty

Varianta Návrhu ÚP (označovaná Územní plán vymezuje plochy odlišného způsobu využití území
též jako aktivní)
– viz návrh územního plánu – grafická část a odůvodnění.
Jednotlivé funkce a návrh rozšíření zastavitelného území je
Realizace požadavků na výstavbu a
popsán v kapitole Řešené lokality a požadavky v Úvodu.
přestavbu na základě prověření
požadavků dle zadání ÚP
Nulová varianta

Obec Psáře nemá platný ÚP. Tento by musela podle dosud
platné právní úpravy nejpozději do 31. prosince 2015 schválit (v
případě schválení novely stavebního zákona by lhůta pro
vypracování územního plánu byla do roku 31.12.2020).
Nulovou variantu tedy může v daném případě znamenat pouze
zachování současných hranic zastavěného území a současných
způsobů využití území (zachování současného stavu).

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu je provedeno pro jednotlivé funkční plochy a
rozvojové lokality tak, aby bylo možné identifikované negativní vlivy na životní prostředí přiřadit ke
konkrétním plochám. Součástí opatření může být, v případě, že není možné negativní vlivy spojené
s určitým způsobem využití území snížit na přijatelnou míru, vyloučení daného způsobu využití
konkrétního území.
S ohledem na malý rozsah změn zastavitelného území je provedeno vyhodnocení jednotlivých
ploch bez předchozí identifikace vlivů dle jednotlivých funkcí a lokalit. To znamená, že v daném
případě není nezbytné provádět výběr ploch z hlediska způsobu využití, na které bude posouzení
zaměřeno.
Plochy s rozdílným způsobem využití definuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
Tabulka 5: Specifikace posuzovaných ploch
Plochy dle
vyhlášky MMR
501/2006 Sb.

Plochy s rozdílným způsobem
využití vymezené návrhem
ÚP

Plochy bydlení

BV - PLOCHY BYDLENÍ V
RODINNÝCH DOMECH VENKOVSKÉ
Rozvoj obce je zaměřen
hlavně na definování ploch
pro bydlení.

Plochy zastavitelné
(nově vymezené) a
plochy přestavby
(plocha funkce
rozloha v ha místo)
Z02 BV 0,116 Dubovka
Z03 BV 0,354 Dubovka
Z09 BV 1,111 Psáře
Z11 BV 1,938 Psáře
P01 BV 0,508 Psáře
P04 BV 0,041 Dubovka

Podmínky pro rozdílné využití ploch dle textové
části návrhu ÚP
Hlavní využití: Plochy výlučně pro bydlení a zařízení
pro obsluhu předmětného území
Přípustné využití:
- rodinné domy
- nerušící služby
- odstavná místa a garáže sloužící potřebě
funkčního využití
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Plochy
smíšené
obytné

SV - PLOCHY SMÍŠENÉ
OBYTNÉ VENKOVSSKÉ

Z10 SV 0,848 Psáře

Plochy
rekreace

RI - PLOCHY PRO RODINNOU
REKREACI
Plochy pro stavby rodinné
rekreace

Z05 RI 0,286 Dubovka

OV - PLOCHY OBČANSKÉHO
VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ
INFRASTRUKTURA
Plochy převážně nekomerční
občanské vybavenosti.

(dle graf. části ÚP
pouze stávající plochy
dané funkce v centru
Psáří: okolí kostela a
okolí prodejny)

OS - OBČANSKÉ VYBAVENÍ /
TĚLOVÝCHOVNÁ A
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Plocha pro sportovní aktivity.

V grafické části ÚP
nevymezeny! (v
legendě označeny
jako nové, leč
v textové části žádné
nové sportovní plochy
popsány nejsou)

Plochy
občanského
vybavení

obec Psáře
- příslušné komunikace pěší a vozidlové, parkoviště
pro uživatele
- nezbytné plochy technického vybavení
- zeleň liniová a plošná
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící bydlení a obsluze území
Hlavní využití: Plochy výlučně pro bydlení a zařízení
pro obsluhu předmětného území
Přípustné využití:
- rodinné domy
- obytné budovy, ubytovací zařízení
- obchodní zařízení, veřejné stravování a nerušící
služby
- odstavná místa a garáže sloužící potřebě
funkčního využití
- příslušné komunikace pěší a vozidlové, parkoviště
pro uživatele
- nezbytné plochy technického vybavení
- zeleň liniová a plošná
Nepřípustné využití:
Zařízení, nesloužící k bydlení a obsluze území
Podmínky návrh ÚP nestanovuje, dle vyhl.
501/2006 Sb. §5 (2):
Plochy rekreace zahrnují zpravidla pozemky staveb
pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a
zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací,
například veřejných prostranství, občanského
vybavení, veřejných tábořišť, přírodních koupališť,
rekreačních luk a dalších pozemků související
dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují
kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou
slučitelné s rekreačními aktivitami.

Regulace : Slouží výlučně pro umístění občanské
vybavenosti
Přípustné využití :
- stavby pro vzdělávání a výchovu
- stavby sociálních a zdravotních služeb
- stavby pro kulturu
- stavby pro veřejnou správu a ochranu
obyvatelstva
- administrativní stavby
- prodejny
- stavby pro ubytování a stravování
- odstavná místa a garáže sloužící potřebě
funkčního využití
- nezbytné plochy technického vybavení
- příslušné komunikace pěší a vozidlové
- zeleň liniová a plošná
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící předmětným aktivitám
Hlavní využití: plochy pro tělovýchovu a sport
Přípustné využití :
- hřiště a sportoviště
- zařízení pro sport pro obsluhu předmětného
území
- hřiště a sportoviště v rámci zeleně
- rekreační plochy
- odstavná místa a garáže sloužící potřebě
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OM - PLOCHY OBČANSKÉHO
VYBAVENÍ – KOMERČNÍ
ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ
Plochy komerční občanské
vybavenosti, kde činnost a
vyvolaná dopravní obsluha
nebude narušovat u
sousedních ploch přípustné
hygienické normy.

Plochy
veřejných
prostranství

(plochy
systému
zeleně)

Plochy
dopravní
infrastruktury

Plochy
technické
infrastruktury

(dle graf. části ÚP
pouze nové plochy
dané funkce)
P03 OM 0,671 Veselka

PV - PLOCHY - VEŘEJNÁ
PROSTRANSTVÍ
ZV – ZELEŇ VEŘEJNÁ
PROSTRANSTVÍ, VEŘEJNÁ
ZELEŇ
ZS – ZELEŇ SOUKROMÁ A
VYHRAZENÁ

ZO – ZELEŇ OCHRANNÁ A
IZOLAČNÍ
DS - PLOCHY PRO DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURU SILNIČNÍ

TI - PLOCHA TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY
Plocha pro stavbu ČOV
? na základě projektu? ,
v pozemku silnice

Z14 DS 2,990 Lipina

Z12 TI 0,161 Psáře

obec Psáře
funkčního využití
- nezbytné plochy technického vybavení
- příslušné komunikace pěší a vozidlové
- zeleň liniová a plošná
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící sportovním aktivitám
Regulace : Plochy převážně komerční občanské
vybavenosti
Přípustné využití :
- administrativní stavby
- stavby pro obchodní prodej
- stavby pro ubytování a stravování
- stavby sociálních a zdravotních služeb
- stavby pro kulturu
- odstavná místa a garáže sloužící potřebě
funkčního využití
- nezbytné plochy technického vybavení
- příslušné komunikace pěší a vozidlové
- zeleň liniová a plošná
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící předmětným aktivitám
Hlavní využití : plochy s významnou
prostorovotvornou a komunukační funkcí
Hlavní využití: plochy významné zeleně v sídlech,
veřejně přístupné, regulativ není stanoven.
Regulace : Slouží pro realizaci a údržbu zeleně
Přípustné využití:
- sady, zahrady
- liniová a plošná zeleň
- přírodní nelesní plochy
- nezbytné plochy liniového technického vybavení
- stavby nezbytné pro realizaci a údržbu zeleně, o
celkové zastavěné ploše 25m² a výšce do 5m
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící dané funkci
Hlavní využití: plochy ochranné a izolační zeleně v
sídlech, regulativ není stanoven.
Hlavní využití : plochy silniční dopravy, včetně
pozemků pro umístění součásti komunikací
Přípustné využití:
- plochy komunikací
- autobusové zastávky
- odstavná a parkovací stání, garáže
- náspy, zářezy, opěrné zdi
- mosty
- čerpací stanice
- zařízení pro údržbu pozemních komunikací
- doprovodná a izolační zeleň
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící dané funkci
Hlavní využití : plochy staveb a vedení technické
infrastruktury a souvisejících zařízení
Přípustné využití:
- úpravny vody, vodojemy a vodovody
- ČOV, kanalizace

43

Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území

Plochy výroby
a skladování

Plochy
smíšené
výrobní
Plochy vodní a
vodohospodář
ské

VZ - PLOCHY PRO
ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU A
SKLADOVÁNÍ
Plocha pro rozšíření
zemědělské účelové výstavby
– areálů živočišné výroby
s celkovou kapacitou do 45
ks hospodářských zvířat.

Z01 VZ 0,302 Dubovka
Z13 VZ 0,354 Psáře
P02 VZ 0,093 Psáře

VD - PLOCHY PRO VÝROBU A
SKLADOVÁNÍ / DROBNÁ A
ŘEMESLNÁ VÝROBA
Plocha pro rozšíření nerušící
drobné řemeslné výroby

Z08 VD 0,795 Veselka

VK - PLOCHY PRO
SKLADOVÁNÍ
Nezbytné plochy skladování
pro zemědělskou výrobu

Z04 VK 0,234 Dubovka
(dle graf. části ÚP
pouze tato nová
plocha dané funkce)

obec Psáře
- trafostanice, rozvodny, energetická vedení
- regulační stanice, plynovody
- telekomunikační zařízení a vedení
- zařízení pro nakládání s odpady
- odstavná a parkovací stání, související dopravní
infrastruktura
- doprovodná a izolační zeleň
Regulace: Slouží k umístění zařízení zemědělské
výroby a přidružené drobné výroby
Přípustné využití:
- nerušící provozy
- sklady
- skladovací plochy
- veřejné provozy
Podmíněné funkční využití:
- obchodní, kancelářské a správní budovy
- odstavná stání a garáže sloužící funkci plochy
- nezbytné plochy technického vybavení a
komunikace
- zeleň liniová a plošná
Hlavní využití: Plochy pro umístění zařízení
malovýroby, řemeslné nebo přidružené výroby,
výrobních i nevýrobních služeb
Přípustné využití:
- nerušící provozy drobné řemeslné výroby
- sklady
- skladovací plochy
- veřejné provozy
Podmíněné funkční využití:
- obchodní, kancelářské a správní budovy
- čerpací stanice PHM
- odstavná stání a garáže sloužící funkci plochy
- nezbytné plochy technického vybavení a
komunikace
Hlavní využití: Plochy k umístění prostorů pro
skladovací a nevýrobní služby
Přípustné využití:
- skladové areály bez výrobních činností
- sklady a skladovací plochy
- obchodní, kancelářské a správní budovy
- odstavná stání a garáže sloužící funkci plochy
- zeleň liniová a plošná
Podmíněné funkční využití:
- nezbytné plochy technického vybavení a
komunikace
- příslušné komunikace pěší a vozidlové
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící sportovním aktivitám

Nejsou v ÚP vymezeny

W - PLOCHY VODNÍ A
VODOHOSPODÁŘSKÉ

Hlavní využití: plochy pro zajištění podmínek pro
nakládání s vodami, regulativ není stanoven
Podmínky návrh ÚP nestanovuje, dle vyhl.
501/2006 Sb. §13:
(1) Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za
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Plochy
zemědělské

NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

Plochy lesní

NL – PLOCHY LESNÍ

Plochy
přírodní

NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ

Plochy
smíšené
nezastavěnéh
o území

NS – PLOCHY SMÍŠENÉ
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

obec Psáře
účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami,
ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem,
regulaci vodního režimu území a plnění dalších
účelů stanovených právními předpisy upravujícími
problematiku na úseku vod a ochrany přírody a
krajiny.
(2) Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují
pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné
pozemky určené pro převažující vodohospodářské
využití.
Hlavní využití: Slouží pro zemědělské využití
Přípustné využití:
- zemědělská půda
- stavby nezbytné pro obhospodařování
zemědělské půdy
- nezbytné plochy liniového technického vybavení
- zalesnění zemědělských pozemků a realizace
vodních nadrží
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící dané funkci
Hlavní využití: plochy určené k plnění funkcí lesa
Přípustné využití:
- plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci
v nezastavěném území
- lesní plochy
- zařízení a stavby lesního hospodářství
- nezbytné plochy liniového technického vybavení
- nezbytné plochy dopravní infrastruktury
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící dané funkci
Hlavní využití: Plochy s převažující přírodní funkcí,
zahrnují chráněné plochy a prvky ÚSES
Přípustné využití:
- lesní plochy
- liniová a plošná zeleň
- přírodní nelesní plochy
- nezbytné plochy liniového technického vybavení
- nezbytné komunikace pěší a vozidlové v
nejkratších možných trasách
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící dané funkci
Hlavní využití: Plochy s převažující přírodní funkcí,
regulativ není stanoven.
Podmínky návrh ÚP nestanovuje, dle vyhl.
501/2006 Sb. §13:
(1) Plochy smíšené nezastavěného území se obvykle
samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem
na charakter nezastavěného území nebo jeho
ochranu není účelné jeho členění, například na
plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské a
lesní.
(2) Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují
zpravidla pozemky určené k plnění funkcí lesa,
pozemky zemědělského půdního fondu, případně
pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez
rozlišení převažujícího způsobu využití. Do plochy
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NSp – PLOCHY SMÍŠENÉ
PŘÍRODNÍ NEZASTAVĚNÉHO
ÚZEMÍ
NSz – PLOCHY SMÍŠENÉ
ZEMĚDĚLSKÉ
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Plochy těžby
nerostů
Plochy
specifické

obec Psáře
smíšené nezastavěného území lze zahrnout i
pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů
a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury.
Hlavní využití: Plochy s převažující přírodní funkcí,
regulativ není stanoven.
Pozn.: v návrhu ÚP nejsou uvedeny podmínky pro
rozdílný způsob využití, viz text výše u plochy NS
Hlavní využití: Plochy s převažující zemědělskou
funkcí, regulativ není stanoven.
Pozn.: v návrhu ÚP nejsou uvedeny podmínky pro
rozdílný způsob využití, viz text výše u plochy NS

Nejsou v ÚP vymezeny
Nejsou v ÚP vymezeny

Popis vlivů je členěn dle jednotlivých složek životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví. Rozdílné
způsoby využití území jsou z hlediska očekávaných vlivů na životní prostředí hodnoceny pouze
v relevantních případech, tj. v případě, kdy je významný (negativní nebo pozitivní vliv) očekáván.
Pokud tomu tak není, není dopad daného způsobu využití území popisován (týká se zejména vlivů
využití nezastavitelného území). Rozdílné způsoby využití dle návrhu ÚP jsou pro účely vyhodnocení
vlivů na životní prostředí agregovány do způsobů využití dle vyhlášky 501/2001 Sb., tak jak uvádí
předešlá tabulka. Důvodem pro tento postup je předejití duplicitnímu popisu vlivů, neboť rozdílný
způsob využití dílčích způsobů využití není natolik specifický, aby bylo nezbytné hodnotit každý
způsob využití zvláště. Tam, kde je to potřebné jsou však dílčí způsoby navrhovaného rozdílného
využití z hlediska vlivů na ŽP vyhodnoceny. Plochy bydlení a plochy smíšené obytné jsou hodnoceny
vždy v rámci jedné subkapitoly.
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obec Psáře

VLIVY NA OBYVATELSTVO (VEŘEJNÉ ZDRAVÍ)
Plochy bydlení a plochy smíšené obytné
S rozvojem bydlení všeobecně nejsou spojeny přímé vlivy na zdraví obyvatel. Nepřímé vlivy
mohou být spojeny s těmito aspekty:
a) nárůst automobilové dopravy;
b) nárůst znečištění ovzduší vlivem nevhodné volby paliv pro lokální vytápění;
c) potencionální znečištění podzemních vod; a
d) bytová výstavba v blízkosti existujících nebo nových potenciálních zdrojů hluku.
Nárůst osobní automobilové dopravy
V predikci vlivů dopravy ve spojení s rozvojem ploch pro bydlení všeobecně panuje nejistota
ohledně budoucích návyků obyvatel a jejich preferencí při výběru druhu dopravy. S ohledem na
vzrůstající počet osobních aut v ČR, je možné předpokládat, že vysoké procento nových obyvatel
bude využívat osobní automobilové dopravy (např. k dojíždějí za prací a nakupování). Za stávající
situace, kdy je v obci evidováno 129 stálých obyvatel (dle ČSÚ, dat ÚAP), problémy
způsobené intenzitou dopravy (tj. předimenzování stávající dopravní sítě a následný negativní vliv na
imisní situaci a hlukovou situaci) v obci nenastávají, což je přirozeně dáno i polohou obce na
dopravní síti.
Návrh ÚP předpokládá, že v navrhovaném období může dojít k postupnému nárůstu počtu
obyvatel řádově o desítky trvale bydlících obyvatel. Při tomto nárůstu počtu obyvatel v obci se
nepředpokládá, že případný růst objemu osobní automobilové dopravy, spojený s navrhovanými
plochami pro bydlení, výrazně ovlivní kvalitu veřejného zdraví v zájmové oblasti, jak z hlediska změn
v kvalitě ovzduší tak i z hlediska změn v intenzitě hluku.
Změna kvality ovzduší v souvislosti s vytápěním
Změny v kvalitě ovzduší v souvislosti s vytápěním budou závislé na návycích budoucích obyvatel,
respektive procento těch, kteří budou využívat malých tepelných zdrojů (kotle na vytápění), které
negativně působí na místní rozptylovou situaci. Za stávající situace, oblast nenáleží do oblastí se
zhoršenou imisní situací. Nepředpokládá se, že by realizace bytové výstavby podle návrhu ÚP
negativně ovlivnila kvalitu ovzduší v řešeném území.
Kvalita zdrojů pitné vody
Psáře jsou napojeny na vodovod. Převážná část obyvatelstva v řešeném území je napojena na
veřejný vodovod. Využívání místních zdrojů podzemní vody z domovních studní tedy není u většiny
obyvatel nezbytné. Odlišná situace je v Dubovce, jež je na místních zdrojích závislá. Zde však není
navrhována rozsáhlejší bytová a jiná výstavba, jež by, v důsledku neuváženého nakládání
s odpadními vodami z domácností a v důsledku znečištění z dalších zdrojů (zejm. zemědělské
činnosti), mohla být příčinou zhoršení jakosti vody.

Bytová výstavba v blízkosti existujících nebo nových potenciálních zdrojů hluku
V rámci vyhodnocení výsledků hlukového mapování nebyla obec zařazena mezi tzv. hot spots
(kritická místa). Na základě výpočtu hodnot hluku na fasádách obytných objektů a počtu obyvatel
žijících v těchto objektech byla vybrána místa, která jsou z hlediska návrhu protihlukových opatření
považována za prioritní. Parametry pro výběr kritických míst bylo překročení mezních hodnot, což
byly hlukové hygienické limity – viz rámeček, a hustota obyvatel na 1 000 m2 v lokalitě.
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obec Psáře

Na území obce Psáře nebyly mezní hodnoty překročeny. Z uvedeného vyplývá, že na dálnici D1
nejsou na základě hlukového mapování navrhována v řešeném území další protihluková opatření.
Limitní hodnoty
Limitní hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, jež je prováděcím předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. Pro hluk z dopravy
na pozemních komunikacích se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou
denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví součtem základní
hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – viz následující
tabulka.
Tabulka 6: Stanovení hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Způsob využití území
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný
ostatní venkovní prostor

Korekce (dB)
1)

2)

3)

4)

-5

0

+5

+ 15

0

0

+5

+ 15

0

+5

+ 10

+ 20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových
komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací a
dráhách uvedených v bodu 2) a 1). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky,
prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v
chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy.
Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo
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nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného,
nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových
objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí.

Z aplikace právního předpisu vyplývá návrh limitních hlukových hodnot pro nové rozvojové
plochy pro bydlení:
Tabulka 7: Limity hlukové zátěže pro nové rozvojové plochy v okolí dálnice D1

Typ staveb
Popis
Pro hluk způsobený
automobilovým provozem na
dálnici D1 (hluk z dopravy na
této komunikaci je převažující
nad hlukem z dopravy na
ostatních pozemních
komunikacích)

Chráněný venkovní prostor
ostatních staveb a chráněný
ostatní venkovní prostor*
(tzn. např. rodinné domy,
bytové domy, školní zařízení,
sportovní zařízení)*

použitá
korekce
(dB)
+10

LeqA den
(dB)

LeqA noc
(dB)

60

50

* Chráněný venkovní prostor - nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s
výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť (definice dle zákona č. 258/2000 o
ochraně veřejného zdraví)
Chráněný venkovní prostor staveb - prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro
školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb (definice dle
zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví)

Ve vztahu ke stávající zástavbě by měla být uplatněna korekce pro starou hlukovou zátěž (podle
výsledků celostátního sčítání dopravy byly intenzity dopravy na dotčených silnicích v roce 2000 na
vyšší nebo obdobné úrovni než v roce 2010). To znamená, že při posuzování současného stavu, popř.
stavu ve výhledu až do rozšíření dálnice D1, platí pro chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení
v okolí silnice D1 limit 70 dB pro denní dobu a 60 dB pro noční dobu (s použitím korekce +20 dB).
Korekce pro starou zátěž může být uplatňována i na plochách nové výstavby v případech
dostaveb v prolukách a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby
center obcí, což není případ navrhovaných rozvojových ploch s možností bydlení v obci Psáře. Pro
vyhodnocení vhodnosti situování navržených rozvojových ploch byla vzata izofona 50 dB pro noční
dobu dle Strategické hlukové mapy. Z porovnání by vyplynulo, že všechny navržené rozvojové plochy
pro bydlení leží v území mimo dosah hluku, přesahujícího 50 dB v době noční.
Pokud však do predikce vlivů zahrneme rozšíření dálnice D1, pak je nezbytné vycházet
z informací uvedených v dokumentaci EIA k této stavbě [3]. V rámci realizace výstavby je navrhováno
budování protihlukových stěn, v řešeném území (vůči dálnici D1 leží řešené území podél úseků 004 a
005, km 41,870 až 56,420) v následujícím rozsahu:
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Současné PHS jsou popsány v citované dokumentaci EIA následovně:

V současnosti je protihluková ochrana z D1 řešena pomocí betonových a železobetonových stěn
o výšce 2,0 – 4,5 m, resp. 2,0 – 3,0 m. Výhledově budou tyto stěny nahrazeny (nebo dostavěny)
stěnami o výšce 6 m.
Dle dokumentace EIA je v případě realizace stavby je očekáváno ve výpočtovém roce 2040
zlepšení akustické situace v obci:
Tabulka 8: Předpověď hlukové zátěže pro oblast Psáře na rok 2040

droj: Hluková studie, Dálnice D1 Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění [3]
Pozn. Na 0-variantu (dálnice D1 bez rozšíření se stávajícími a současně plánovanými
protihlukovými bariérami v horizontu r.20 0) se vztahuje korekce pro tzv. starou hlukovou zátěž s
limitními hodnotami 70 dB (den 6 – 22)/60 dB (noc 22 – 6) .
Pro variantu 1 - rozšířená dálnice D1, se vztahují limity 60dB ve dne (6-22)hod a 50dB v noci (226hod), protože rozšířená dálnice představuje ve smyslu vládního nařízení č.1 8/2006 Sb. komunikaci
hlavní, na níž jsou za hraniční hodnoty hlukové emise z dopravy považovány hodnoty 60dB ve dne (622) hod a 50dB v noci (22-6hod).
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Obrázek 7: Průběh izofon v noční době po rozšíření dálnice a výstavbě PHS

Pro větší přehlednost je na další straně zařazeno srovnání průběhu izofony pro ekvivalentní
hladinu akustického tlaku 50 dB pro noční dobu dle SHM (pro rok 2007) a dle dokumentace EIA (pro
rok
2040).
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Obrázek 8: Průběh izofony 50 dB v noční době v roce 2040 po rozšíření dálnice D1 – Psáře a Veselka

2040

2007

2007

2040

Obrázek 9: Průběh izofony 50 dB v noční době v roce 2040 po rozšíření dálnice D1 - Dubovka

2040

2007
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Ačkoli vlivem realizace výstavby rozšíření D1 a související výstavby PHS dojde ke snížení hlukové
zátěže ve výpočtovém roce 2040, přesto – jak lze odvozovat na základě porovnání výstupů
strategického hlukového mapování a výstupů dle dokumentace EIA – dojde ve sroovnání se
současným stavem pravděpodobně k mírnému zhoršení akustické situace v obci Psáře a to vlivem
nárůstu intenzit automobilové dopravy. Výjimkou je západní část Psáří a Dubovka, kde PHS přinese
výrazné zlepšení (snížení hlučnosti) a to díky skutečnosti, že tyto lokality nejsou doposud
protihlukově chráněny.
Podle informací ŘSD (viz http://www.novad1.cz/files/prezentace_dalnice%20D1.pdf) bylo již pro
některé úseky dálnice D1 vydáno stavební povolení (stav k 06/2012). Mezi těmito úseky nebyl úsek
v řešeném území (stavební úseky 05 a 06), nicméně lze předpokládat, s ohledem na pokročilou
projektovou přípravu a vysoký veřejný zájem, že stavba bude realizována. Z tohoto důvodu je
navržený rozvoj posuzován ve vztahu k předpokládané budoucí zátěži spojené s provozem po
rozšířené dálnici D1. Popis hluková situace ve vztahu k jednotlivým rozvojovým plochám:
Plocha
Pravděpodobné překračování limitní hodnoty
Z 09 BV Psáře
celá plocha ovlivněna nadlimitním hlukem, pravděpodobné (již
v současnosti je izofona 50 dB na hranici rozvojové plochy)
Z 11 BV Psáře
celá plocha mimo nadlimitní hluk, vysoce pravděpodobné díky terénní
konfiguraci
P 01 BV Psáře
celá plocha ovlivněna nadlimitním hlukem, vysoce pravděpodobné (již
v současnosti je izofona 50 dB na hranici rozvojové plochy)
Z 10 SV Psáře
plocha částečně ovlivněna nadlimitním hlukem, ovlivnění části plochy
navazující na zastavěné území je pravděpodobné
Z02 BV Dubovka, Z03 BV Dubovka, P04 BV Dubovka
všechny plochy mimo nadlimitní hluk, vysoce pravděpodobné díky realizaci
protihlukových opatření podél dálnice
Z výše uvedeného vyplývá požadavek na změnu návrhu využití plochy P01, Z09 a Z10 tak, aby
využití vyžadující splnění hlukových hygienických hodnot dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. bylo
podmíněno doložením splnění hlukových hygienických limitů. Dalším opatřením je rozvoj na
těchto plochách a plochách v Dubovce vázat na předchozí výstavbu protihlukových stěn podél
dálnice (v rámci stavby rozšíření dálnice).
Vymezení protihlukových opatření a pozemků pro rozšíření dálnice
V návrhu územního plánu je podél dálnice D1 vymezena zeleň izolační. Jako Hlavní využití: plochy
ochranné a izolační zeleně v sídlech s tím, že „regulativ není stanoven“. Podmínky pro využití území
by měly být formulovány tak, aby bylo možné v souladu se stavebním zákonem v daném území
provést výstavbu protihlukových stěn souvisejících s rozšiřováním dálnice D1. V navrhovaném
využití území není tato možnost upravena. Na území v blízkosti sídla Psáře by měly být zakresleny
plochy se stávajícími stěnami, na územích, kde je protihluková ochrana navrhována v rámci přípravy
projektové dokumentace pro výstavbu rozšíření dálnice by měly být ochranné PHS vymezeny
v souladu s projektovou dokumentací.
Hluk ze stacionárních zdrojů
Územním plánem nejsou navrhovány nové plochy pro výrobu nebo nové dopravní stavby
v blízkosti obytné zástavby.
Plocha Z10 je navržena v blízkosti plochy areálu Zemědělského družstva vlastníků Veselka.
S ohledem na skutečnost, že v okolí areálu se v současné době již v obdobné vzdálenosti (jako budou
objekty nové) objekty pro bydlení nacházejí, není předpoklad překračování limitních hodnot pro hluk
z provozu stacionárních zdrojů, neboť provozovatel musí tyto limitní splnit i ve vztahu ke stávajícím
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objektům pro bydlení. Doporučeno je ve směru k plochám zemědělské výroby umisťovat zahrady
obytných domů a to v pásmu alespoň 15 m, popř. tuto plochu vymezit jako zeleň izolační.
Zápach
Plochy Z10 a Z09 jsou vymezeny na styku se zemědělským areálem. Do bezprostřední blízkosti
areálu není doporučeno umísťovat obytnou zástavbu (v případě, že nebude akceptován návrh na jiné
využití ploch v souvislosti s hlukovou zátěží) z důvodu předejití obtěžování zápachem.
Plochy rekreace
Nově navržená plocha Z05 u Dubovky leží mimo dosah ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro
noční dobu 50 dB (výhled pro rok 2040 – viz obrázek 6).
Jiné negativní vlivy nejsou předpokládány.
Plochy občanského vybavení
V rámci ploch občanského vybavení OM (jež jsou nově vymezeny na lokalitě Veselka) uvádí
územní plán jako přípustné toto využití vyžadující aplikaci požadavku na splnění hlukových
hygienických limitů:
- stavby pro ubytování a stravování,
- stavby sociálních a zdravotních služeb.
S ohledem na predikci hlukové zátěže (ale i na již existující hlukovou zátěž) na lokalitě je na
základě výše popsaných předpokladů) viz subkapitola o vlivu na plochy pro bydlení) je na místě
požadavek na změnu návrhu využití plochy Z06, Z07 a P03 tak, aby způsob využití nevyžadoval
splnění hlukových hygienických limitů ve smyslu nařízení vlády č. 272/2012 Sb. (tzn. z využití vyloučit
např. bydlení, sociální a zdravotní služby).
U stávajících ploch VP je navrhované přípustné využití možné, neboť by se jednalo o dostavbu
v centru obce.
Plochy veřejných prostranství
Výsadba veřejné zeleně na veřejných prostranstvích může mít pozitivní vliv na veřejné zdraví.
V řešeném území nejsou však nová veřejná prostranství vymezena.
Plochy systému zeleně
Beze změn oproti variantě nulové. Nové plochy nejsou navrhovány.
Plochy dopravní infrastruktury
Jako plocha dopravní infrastruktury je nově navrhována plocha Z14 v bezprostřední blízkosti
dálnice. Negativní vlivy ve spojení s provozem dopravy na této ploše jsou zanedbatelné s ohledem na
dominantní vliv dálnice D1. V blízkosti plochy se nenacházejí žádné plochy vyžadující ochranu
z hlediska veřejného zdraví.
Pozn.: územní plán neřeší přístup na tuto plochu.
Plochy technické infrastruktury
Plocha TI je vymezena na severozápadní okraji obce. Negativní vlivy na zdraví obyvatel nejsou
předpokládány. Z hlediska emisí pachových látek není pro ČOV stanoveno v právních předpisech
ochranné pásmo.
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Plochy výroby a skladování
Nově jsou vymezeny plochy pro zemědělskou výrobu a skladování a dále plochy pro výrobu a
skladování.
Plocha Z01 leží v dostatečné vzdálenosti od zástavby, zde není předpoklad obtěžování zápachem
(plocha je navržena pro chov dobytka).
Plocha Z13 a P02 v Psářích na sebe bezprostředně navazují. Tyto plochy by měly tvořit zázemí
soukromého zemědělce. S ohledem na funkci a vlastnické vztahy je jejich situování logické.
Pro výstavbu objektů pro výrobu a skladování je navržena plocha Z08, která je situována
v blízkosti exitu 49 u samoty Veselka.
V blízkosti plochy Z08 leží objekt pro bydlení č.p. 25 – ten se však nachází na ploše VD, jež je
v návrhu ÚP označena jako současný stav.
Další objekt pro bydlení, tentokrát v kontaktu s přestavbovou plochou P03 funkce OM je č.p. 24 –
ten leží na ploše vymezené jako smíšené území venkovské.
Konkrétní projekty a jejich specifikace pro tyto plochy nejsou v době zpracování vyhodnocení
známy a proto není možné objektivně posoudit vliv zamýšlených investic na veřejné zdraví a životní
prostředí v zájmové oblasti. S ohledem na umístění a stávající vysokou hlukovou zátěž je málo
pravděpodobné, že výstavba a provoz konkrétního záměru významně ovlivní kvalitu veřejného zdraví
v zájmové oblasti. Z hlediska polohy vůči D1 je negativní ovlivnění hlukem z provozu stacionárních
zdrojů a emisemi znečišťujících látek z běžných výrob nebo vytápění téměř vyloučeno.
Vymezení celé plochy v okolí č.p.25 jako VD výhledově neumožňuje majitelům nemovitosti
jakékoli úpravy vyžadující rozhodnutí stavebního úřadu, neboť jak hlavní, tak přípustné využití funkci
bydlení dle návrhu ÚP neumožňuje. Z tohoto důvodu není vztah případné výrobní/skladovací
činnosti a bydlení na této ploše hodnocen.

Plocha Z04 v Dubovce je navržena pro hlavní využití pro skladovací a nevýrobní služby. Jedná se o
zázemí majitele navazujících nemovitostí. Negativní vliv na veřejné zdraví se nepředdpokládá.
Plochy nezastavěného území
Užívání těchto ploch není spojeno se zápornými vlivy na veřejné zdraví. Vymezeny jsou pouze
plochy, jejichž současné využití odpovídá využití navrženému.
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Z 09 BV Psáře

celá plocha ovlivněna nadlimitním hlukem, pravděpodobné (již
v současnosti je izofona 50 dB na hranici rozvojové plochy)
Z 11 BV Psáře
celá plocha mimo nadlimitní hluk, vysoce pravděpodobné díky terénní
konfiguraci
P 01 BV Psáře
celá plocha ovlivněna nadlimitním hlukem, vysoce pravděpodobné (již
v současnosti je izofona 50 dB na hranici rozvojové plochy)
Z 10 SV Psáře
plocha částečně ovlivněna nadlimitním hlukem, ovlivnění části plochy
navazující na zastavěné území je pravděpodobné
Z02 BV Dubovka, Z03 BV Dubovka, P04 BV Dubovka
všechny plochy mimo nadlimitní hluk, vysoce pravděpodobné díky realizaci
protihlukových opatření podél dálnice
Z výše uvedeného vyplývá požadavek na změnu návrhu využití plochy P01, Z09 a Z10 tak, aby
využití vyžadující splnění hlukových hygienických hodnot dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. bylo
podmíněno doložením splnění hlukových hygienických limitů. Dalším opatřením je rozvoj na
těchto plochách a plochách v Dubovce vázat na předchozí výstavbu protihlukových stěn podél
dálnice (v rámci stavby rozšíření dálnice).
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Opatření ve vztahu k ochraně veřejného zdraví
 Upravit podmínky využití ploch občanského vybavení Z06, Z07 a P03 (Veselka) tak, aby
způsob jejich využití nevyžadoval splnění hlukových hygienických limitů ve smyslu nařízení
vlády č. 272/2011 Sb. (tzn. z využití vyloučit např. bydlení, sociální a zdravotní služby, stavby
pro vzdělávání a výchovu).
 Upravit podmínky využití ploch Z09, Z10, P01 (Psáře) následovně: využití pro bydlení uvést
pouze jako podmínečně přípustné (nikoli jako hlavní nebo přípustné). Podmínkou je
prokázání (v rámci územního a stavebního řízení) splnění hlukových hygienických limitů ve
smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Jako hlavní nebo přípustné využití bude uvedeno
využití nevyžadující splnění hlukových hygienických limitů ve smyslu nařízení vlády č.
272/2011 Sb.
(prakticky to znamená území označit jako plochy smíšené obytné nikoli jako plochy bydlení).
 Stanovit podmínky pořadí změn v území:
- využití ploch Z09, Z10, P01 v Psářích pro bydlení je podmíněno zvýšením
protihlukových stěn podél dálnice D1 v rámci stavby rozšíření dálnice D1
- využití ploch Z02, Z03 a P04 v Dubovce je podmíněno výstavbou protihlukových
stěn podél dálnice D1 v rámci stavby rozšíření dálnice D1
 Vymezit plochy existujících a navrhovaných PHS podél dálnice D1 a upravit podmínky využití
území tak, aby tyto stěny mohly být v souladu s ÚPD v budoucnu realizovány.
 Doporučeno je ve směru k plochám zemědělské výroby umisťovat zahrady obytných domů a
to v pásmu alespoň 15 m, popř. tuto plochu vymezit jako zeleň izolační.

Počet bodů dle rámcové verbálně numerické stupnice – tab. 9 - pro variantu
Nulovou

-1

Návrhu ÚP

-2/-1*

Horší hodnocení se vztahuje k situaci, kdy by nemyl návrh ÚP upraven a byly by vymezeny plochy pro
bydlení negativně (v budoucnu) ovlivňované hlukem z dálnice D1. Hodnocení -1 je dáno zejména
v této fázi neovlivnitelnou existencí provozu po D1, přičemž intenzity dopravy mají trend růst

VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
VLIVY NA KLIMA
Realizace návrhu ÚP nepřináší změněné působení na klimatické podmínky. V rámci adaptací na
případné změny klimatu by bylo možné navrhovat změny současného způsobu využívání území, tyto
návrhy by však nenalezly oporu v současné právní úpravě. Východiskem pro úpravu využití území
může být návrh opatření uvedený v tzv. Bílé knize - Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k
evropskému akčnímu rámci (Komise evropských společenství). Na bílou knihu navazuje projekt VaV
SP/1a6/108/07 „Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního
hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření“, jehož nositelem byl ČHMÚ.
Na úroveň územního plánování je možné vytvářet předpoklady pro změnu využití území, jež se
dotýká zejména zlepšení vodního režimu krajiny. Návrh ÚP ve vztahu k vodnímu režimu krajiny by
jistě mohl být cílevědomější, nicméně v takovém případě by přesahoval současnou celospolečenskou
poptávku. V tomto směru nejde územní plán nad běžný standard (víceméně fixuje současný stav).
Významná role však spočívá na hospodařících subjektech (v zemědělství, popř. lesnictví), jež (v
podstatě jako jediní) mohou opatření prakticky účinně naplňovat.
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VLIVY NA KVALITU OVZDUŠÍ
Plochy bydlení a plochy smíšené obytné
Předpokládané vlivy navrhované bytové výstavby na ovzduší byly již v podstatné míře probrány
v předešlé kapitole – Vlivy na obyvatelstvo (veřejné zdraví). Předpokládá se, že navrhovaný rozvoj
bytové výstavby nebude mít závažnější vliv na kvalitu ovzduší v zájmovém území, a to vlivem dvou
nejzávažnějších negativních aspektů spojených s rozvojem bydlení: a) nárůst osobní dopravy a
následné zhoršení emisní situace – nárůst dopravy bude zanedbatelný a ve srovnání s příspěvky
dálnice D1 podružný; a b) vlivem lokálního vytápění, respektive vlivem spalování tuhých paliv
s vysokým obsahem síry a jiných škodlivých látek – počet nových objektů je nízký bez možnosti
reálného ovlivnění imisní situace.
Plochy rekreace
Plochy určené pro rekreaci nebudou mít vliv na kvalitu ovzduší v zájmové oblasti.
Plochy občanského vybavení
Nepředpokládá se, že by realizace ÚP zásadně ovlivnila kvalitu ovzduší v zájmové oblasti.
Plochy dopravní infrastruktury
Plochy pro dopravní infrastrukturu jsou umístěny v prostoru nájezdu na dálnici a jsou
bezprostředně ovlivňovány provozem po dálnici. Příspěvek z provozu těchto ploch bude ve vztahu
k emisních charakteristikám dálnice takřka nulový.
Plochy technické infrastruktury
V případě umístění ČOV na této ploše je nezbytné otázku pachové zátěže řešit v rámci
optimalizace provozu ve vztahu k předpokládanému množství splaškových vod.
Plochy výroby a skladování
S ohledem na umístění popř. velikost ploch pro zemědělskou výrobu není předpoklad
negativního ovlivňování emisní situace znečišťujícími látkami, popř. obtěžování zápachem.
Potencionální vlivy na kvalitu ovzduší v zájmové oblasti, které by mohly realizací výstavby ploch
výroby a skladování vzniknout, mohou vzejít zejména v souvislosti s nárůstem dopravy a dále pak
následkem výstavby a provozu konkrétního záměru. Vzhledem k poloze ploch mimo zastavěné území
obce v blízkosti dálnice D1 není předpoklad významného ovlivnění kvality ovzduší v obci.
Dominantním zdrojem emisí znečišťujících látek v zájmovém území je provoz po D1. Tyto dedukce,
stejně tak jako vliv výstavby a provozu záměru na životní prostředí, budou muset být potvrzeny
v rámci navazujícího správního řízení v souvislosti s povolováním konkrétního záměru.
Plochy smíšené nezastavěného území
Využívání těchto ploch nebude spojeno s negativními vlivy na ovzduší oproti variantě nulové.

58

Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území

obec Psáře

Opatření ve vztahu k ochraně ovzduší
 Nejsou navrhována opatření nad rámce vyplývající ze zákona o ovzduší a zákona o ochraně
veřejného zdraví.
Počet bodů dle rámcové verbálně numerické stupnice – tab. 9 - pro variantu
Nulovou

0

Návrhu ÚP

0

VLIVY NA VODY
Plochy bydlení a plochy smíšené obytné
Vliv na kvalitu vody
S rozvojem bydlení souvisí otázka nakládání s odpadními vodami. Obec doposud nemá čistírnu
odpadních vod. Přesto, že je pro tuto stavbu vymezena územním plánem lokalita, není jisté, zda
k vybudování ČOV pro obec této velikosti dojde.
Při posuzování potenciálního vlivu tedy vycházíme z předpokladu, že splaškové vody v řešeném
území budou nadále jímány a likvidovány v souladu s požadavky vodního zákona.
Územní plán nenavrhuje rozsáhlé plochy pro bydlení, nárůst počtu rodinných domů bude
relativně nízký. Proto není pro nové rozvojové lokality bydlení a plochy smíšené obytné (bez rozlišení
druhu) navrhována podmínka etapizace a vazba na výstavbu ČOV.
Pozn.: zároveň bychom měli zvážit předpokládanou redukci rozsahu nového bydlení v důsledku
konfliktu s hlukovou zátěží z dálnice D1. V takovém případě se počet nových domů bude pohybovat
v řádu jednotek.
Vliv na povrchový odtok
Navrhované plochy pro bydlení jsou relativně malých rozměrů (do 2 ha). Z toho důvodu je zde
malá pravděpodobnost, že by realizace výstavby významně negativně ovlivnila povrchový odtok
v zájmové oblasti.
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb., stanoví v § 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. V případě navrženého bydlení bude splnění této
podmínky ověřeno v v rámci územního řízení.
Plochy rekreace
Negativní vliv na vody se nepředpokládá.
Plochy občanského vybavení
Negativní vliv na vody se nepředpokládá. Problematika nakládání se splaškovými vodami a
srážkovými vodami bude řešena v rámci přípravy konkrétních staveb (tj. v projektové dokumentaci
pro územní řízení).
Plochy veřejných prostranství
Bez negativního vlivu na vody.
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Plochy systému zeleně
Bez negativního vlivu na vody.
Plochy dopravní infrastruktury
U plochy Z14 navrhované pro realizaci dopravní infrastruktury nejsou známy konkrétní
parametry budoucího záměru, a proto není možné zcela přesně určit vliv plánované dopravní
infrastruktury na stav povrchových a podzemních vod v zájmové oblasti. Je pravděpodobné, že
s ohledem na velikost plochy a její umístění, že s uplatněním ÚP na této ploše nebudou spojeny
významné negativní vlivy na vody.
Plochy technické infrastruktury
Případná realizace ČOV na této ploše bude mít pravděpodobně kladný vliv na kvalitu podzemních
vod v zájmovém území. Přitom vycházíme z předpokladu, že současný způsob nakládání se
splaškovými vodami odpovídá zkušenostem z ostatních obcí v ČR (tj. že odpadní vody nejsou vždy
likvidovány v souladu s vodním zákonem).
Pozn.: Všechny útvary povrchových vod na území České republiky jsou vymezeny jako citlivé
oblasti. misní standardy pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových
ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech v ukazatelích znečištění celkový dusík a sloučeniny
dusíku a celkový fosfor odpovídají hodnotám těchto ukazatelů znečištění uvedeným v tabulkách 1a a
1b v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb..

Plochy výroby a skladování
Plochy pro zemědělskou výrobu jsou svým rozsahem z hlediska povrchového odtoku
nevýznamné. Potenciální střet se zájmy ochrany vod nebyl identifikován (za předpokladu nakládání
s odpadními vodami v souladu se zákonem).
Plochy výroby a skladování jsou navrhovány v omezeném rozsahu (celková výměra 1,029 ha).
Jejich odvodnění se jeví jako bezproblémové, tyto plochy skrze nárůst zpevněných ploch nezpůsobí
záporné vlivy na povrchový odtok. V případě produkce odpadních vod by tyto vody musely být
jímány.
Plochy smíšené nezastavěného území
Nezastavěné území je na katastru využíváno převážně pro zemědělské účely. Řešení
problematiky znečišťování povrchových a podzemních vod zemědělskou činností přesahuje rámec
vyhodnocení vlivů uplatnění územního plánu na životní prostředí. Území není zranitelnou oblastí.
Návrhem územního plánu specifikovaný hlavní způsob využití zemědělských ploch dává prostor
pro volbu optimálního způsobu hospodaření s ohledem na zájmy chráněné zákonem o vodách.
S ohledem na míru vodní eroze v zájmovém území není odůvodněné upravovat podmínky
využívání pomocí definice specifických ploch s rozdílným využíváním ve vztahu k potenciální erozi.
Erozní ohrožení popsané v kapitole 2 na základě informací z mapové aplikace VUMOP je možné řešit
v rámci postupů správné zemědělské praxe6.

6

Zásady správné zemědělské praxe pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
(dále jen Zásady) stanovují doporučení, jak při zemědělské činnosti omezit úniky dusičnanů do povrchových a
podzemních vod – zásady upravují i postupy hospodaření na svažitých pozemcích.
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Na základě stanovištních podmínek (zahrnujících typy půd) jsou vymezeny v aplikaci HEIS
vymezeny plochy vhodné nebo velmi vhodné pro zatravnění. V návrhu ÚP jsou tyto plochy,
v případech, že se nachází v blízkosti vodotečí, vesměs navrženy jako plochy smíšené nezastavěného
území zemědělské, popř. smíšené nezastavěného území přírodní. Další plochy velmi vhodné
k zatravnění se nacházejí v území Nad Kozlovou roklí (západní část Psáří, v okolí výrazného
travnatého hřbetu se starým sadem), dále severně nad plochou Z14, kde se nachází prameniště
vodoteče protékající rybníkem Poupě. Plochy v pramenné oblasti by měly být v ÚP vymezeny též
jako plochy typu NS: jedná se o pozemek 130/1 na k.ú. psáře (trvalý travní porost) a 137/1.
Obrázek 10: Plochy velmi vhodné k zatravnění - návrh na změnu vymezení způsobu využití území

Jak ve vztahu k vodám, tak ve vztahu k celkové koncepci uspořádání krajiny se jako nedostatek
návrhu územního plánu jeví to, že návrh nespecifikuje využití rozdílných ploch smíšeného
nezastavěného území:
NS
Hlavní využití: Plochy s převažující přírodní funkcí, regulativ není stanoven.
NSP Hlavní využití: Plochy s převažující přírodní funkcí, regulativ není stanoven.
NSZ Hlavní využití: Plochy s převažující zemědělskou funkcí, regulativ není stanoven.
V takovém případě je navržené podrobnější členění smíšených ploch bezúčelné. Zpracovatel
doporučuje specifikovat hlavní způsob využití daných ploch s ohledem na jejich funkci ochranou (ve
vztahu k vodám, půdě apod.) např. následovně:
NSZ

NSP

Hlavní využití: Plochy s převažující zemědělskou funkcí, především se jedná o plochy
trvalých travních porostů, popř. sady, plochy s důležitou půdoochranou a
vodoochranou funkcí.
Hlavní využití: Plochy s převažující přírodní funkcí, na nichž je umožněno zemědělsky
hospodařit. Jedná se zejména o plochy v nivách vodních toků nebo plochy jinak
významné pro uspořádání krajiny.

Pozn.: jedná se pouze o příklad, specifikace by měla být provedena ze strany urbanisty s ohledem
na původní účel rozlišení ploch smíšeného nezastavěného území. Řada ploch označených jako NSP by
mohla být vymezena kupříkladu jako plochy niv se specifickým hospodařením odpovídajícím
významu tohoto krajinného prvku.
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Opatření ve vztahu k ochraně vod
 Vymezit pozemek 297 na k.ú. Psáře jako plochu NSz (jedná se o pozemek druhu trvalý travní
porost, částečně se shodující s půdou velmi vhodnou pro zatravnění dle VUMOP)
 Vymezit pozemek 130/1 na k.ú. Psáře jako plochu NSz (jedná se o pozemek druhu trvalý
travní porost, shodující s půdou velmi vhodnou pro zatravnění dle VUMOP)
 Vymezit pozemek 137/1 na k.ú. Psáře jako plochu NSz (dle VUMOP pozemek velmi vhodný
pro zatravnění)
 Vymezit pozemek 272 na k.ú. Psáře jako plochu NSp (jedná se o pozemek druhu ovocný sad)
– jedná se o území Nad Kozlovou roklí, údolím protéká vodoteč. V žádném případě se
nejedná o zeleň soukromou a vyhrazenou, jak uvádí návrh ÚP, pozemek je v majetku obce.
 Specifikovat hlavní způsob využití ploch smíšených nezastavěného území s ohledem na jejich
funkci ochranou a na charakteristiky území, v němž se nacházejí
Počet bodů dle rámcové verbálně numerické stupnice – tab. 9 - pro variantu
Nulovou

0

Návrhu ÚP

0 až +1

Lepší hodnocení se vztahuje na situaci, kdy budou akceptovány navržené podmínky

VLIVY NA PŮDY
Přehled předpokládaných záborů zemědělské půdy v souvislosti s navrhovaným využíváním
území je uveden na str. 34 textové části územního plánu.
Nově jsou vymezovány zastavitelné plochy o velikosti 6,660 ha, území přestavby se dotýkají
1,113 ha.
S výjimkou ploch Z06 a Z08, jež se dotýkají půd V. třídy ochrany, se dle textové části návrhu ÚP
veškeré zábory dotýkají půdy 3. třídy ochrany ZPF.
Posouzení účelnosti navrhovaného záboru je v daném případě nekomplikované: v řešeném
území jiné než nově vymezené plochy nejsou pro výstavbu k dispozici (rozuměno mimo zastavitelné
území), neboť obec nemá schválený územní plán.
Trvalé zábory pozemků ZPF a PUPFL si vyžádá rozšíření dálnice. Návrh ÚP tyto plochy nezahrnuje
(nevymezuje) a v textové části ÚP nejsou uveden. Podle dokumentace EIA by se mělo jednat o zábor
0,376 ha ZPF, 0,169 PUPFL.
Půda v řešeném území není významně ohrožena vodní erozí. Plochy mírně ohrožené vodní erozí
(viz. Obrázek na straně 36) se částečně překrývají s plochami, vhodnými pro zatravnění dle VUMOP.
To je dáno zejm. svažitostí konkrétních pozemků. Návrh ÚP způsob využití ve vztahu k vodní erozi
neupravuje, je ponechán prostor pro vlastníky/uživatele pozemků, aby na dotčených a potenciálně
ohrožených pozemcích hospodařili v souladu se zásadami správné zemědělské praxe (jež jsou
primárně určeny pro ochranu vod před znečištěním dusičnany):
Čl. 6 II. Hospodaření na svažitých zemědělských pozemcích
II.1 Na zemědělských pozemcích s ornou půdou ohrožených erozí (sklonitost nad 7°) se
doporučuje dodržovat vhodná agrotechnická protierozní opatření, odpovídající stanovištním
podmínkám.
II.2
důvodů ochrany půdy před erozí a vod před znečištěním není vhodné pěstovat
širokořádkové plodiny (kukuřice, slunečnice, sója, bob, brambory apod.) na zemědělských pozemcích
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se sklonitostí nad 7°, přímo sousedících s útvary povrchových vod nebo nacházejících se od nich ve
vzdálenosti menší než 25 m.
Problematika ochrany pozemků před vodní erozí je řešitelná pomocí opatření organizačních,
agrotechnických a vegetačních. Opatření technická nejsou navrhována (např. průlehy, protierozní
meze).
Dalším krokem k protierozní ochraně mimo sféru působnosti územního plánu je postup dle
implementace standardů GAEC. V zájmovém území se nevyskytují erozně silně ohrožené půdy. Na
půdách mírně erozně ohrožených vyžaduje standard GAEC I., aby zemědělci a farmáři zajistili, že
širokořádkové plodiny: kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze
s využitím půdoochranných technologií nebo s využitím specifických půdoochranných technologií na
mírně erozně ohrožených plochách.
V návrhu územního plánu není provedeno vyhodnocení záborů ZPF v případě zakládá prvků
ÚSES.
Organizace zemědělského půdního fondu: plocha Z10 je vymezena pouze na části pozemku 252 a
zmenšuje plochu půdního bloku cca na polovinu. Jedná se o pozemek trvalého travního porostu.
Pokud přihlédneme k pravděpodobnému omezení rozvojových ploch vlivem hluku z dálnice D1,
nabízí se řešení v podobě záboru celého pozemku.

Opatření ve vztahu k ochraně půdy
 Vymezit plochy pro výstavbu dálnice D1 a související protihluková opatření.
 Doplnit odůvodnění o vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ve
vztahu k plochám přírodním
Počet bodů dle rámcové verbálně numerické stupnice – tab. 9 - pro variantu
Nulovou

0

Návrhu ÚP

0 až -1

Ač malý, návrh přeci jen představuje zábor zemědělských půd, přičemž opatření ve vztahu ke
snížení eroze jsou nevýrazná.

VLIVY NA PŘÍRODU (BIOLOGICKOU ROZMANITOST, FAUNU, FLORU)
Plochy bydlení a plochy smíšené obytné
Navrhované rozvojové plochy pro bydlení jsou navrhovány zejména na orné půdě a na plochách
trvalých travních porostů bez významnější přírodovědné nebo ochranářské hodnoty. Plochy vesměs
navazují na stávající zástavbu obce a nezasahují do vymezených přírodních biotopů nebo habitatů.
Plánovaná výstavba bude z toho důvodu mít minimální vliv na místní biologickou rozmanitost, faunu
a flóru.
Plochy rekreace
Navrhované plochy pro rekreaci nebudou mít významnější vliv na biologickou rozmanitost, faunu
a flóru v zájmové oblasti.
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Plochy občanského vybavení
Navrhované plochy pro výstavbu občanského vybavení jsou situované ve vazbě na zastavěné
území na plochách v bezprostřední blízkosti dálnice D1. Negativní vliv na biologickou rozmanitost,
faunu a flóru se nepředpokládá.
Plochy veřejných prostranství
Bez negativních vlivů, vymezeny jsou stávající plochy veřejných prostranství.
Plochy systému zeleně
Jako zeleň ochranná a izolační jsou vymezeny plochy podél dálnice D1.
Územní plán vymezuje rozsáhlé plochy zeleně soukromé a vyhrazené. Pod těmito plochami se ve
skutečnosti skrývají plochy sadů. Schází jasné vymezení hlavního využití těchto ploch, uvedeno je
pouze, že „slouží pro realizaci a údržbu zeleně“. Z této specifikace není zřejmé, co je realizace zeleně
v nezastavěném území. Jako přípustné využití je uvedeno:
- sady, zahrady,
- liniová a plošná zeleň,
- přírodní nelesní plochy,
- nezbytné plochy liniového technického vybavení,
- stavby nezbytné pro realizaci a údržbu zeleně, o celkové zastavěné ploše 25 m² a výšce do 5m.
Jedná se o plochy pozemků druhem sad. S ohledem na umístění těchto rozsáhlých ploch v krajině
by mělo být v ÚP specifikováno, zdali je přípustné tyto pozemky oplocovat.
Není zřejmé, za jakého důvodu jsou tyto pozemky vymezeny pro využití jako zeleň soukromá a
vyhrazená, jako vhodnější se jeví tyto pozemky vymezit jako pozemky zemědělské se specifikací, že
se jedná o sady (v případě plochy jižně od obce se jedná o ořešáky). S ohledem na rozsáhlost těchto
ploch by měly být oplocovány jen ve zvlášť odůvodněných případech.
Plochy dopravní infrastruktury
Plochy pro dopravní infrastrukturu leží mezi dálnicí D1 a nájezdem na dálnici ve směru na Prahu.
Negativní vlivy na přírodu nejsou s tímto využitím spojeny.
Plochy technické infrastruktury
Plocha pro ČOV je vymezena na ploše trvalého travního porostu při komunikaci ke Krupičkovu
mlýnu. Negativní vlivy na přírodu nejsou s tímto využitím spojeny. Předpokládá se vypouštění
vyčištěných odpadních vod do recipientu Malovecký potok.
Plochy výroby a skladování
Plocha pro zemědělskou výrobu a skladování Z13 a P02 je již v současnosti pro zemědělské účely
využívána. Obdobně je již částečně využívána plocha Z01 v Dubovce.
Plocha Z08 ve Veselce je hospodářským dvorem. Plocha Z04 v Dubovce je v současnosti
využívána pro uskladnění rozličného materiálu.
Z hlediska botanického a zoologického lze území určené pro výstavby zařízení výrobního a
skladovacího charakteru označit jako nepříliš významné bez kolize s prvky přírodního charakteru. Na
tomto území nejsou evidovány významné přírodní biototy či habitaty a ani se území nenachází ve
zvláště chráněných území nebo přírodních parků.

64

Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území

obec Psáře

Plochy vodní a vodohospodářské
Návrh ÚP vymezuje pro tento způsob využití pouze existující plochy, nové nejsou navrhovány.
Plochy zemědělské
Plochy zemědělské jsou vymezeny dle současného rozsahu.
Jako jedna z nenásilných možností zvýšení pestrosti krajiny a potažmo biodiverzity se nabízí
výsadba liniové zeleně na rozmezí zemědělských půdních bloků. Tím by nedošlo k narušení
obhospodařování zemědělské půdy ani k omezení vlastnických práv.
Plochy lesní
Návrh ÚP vymezuje pro tento způsob využití pouze existující plochy, nové nejsou navrhovány.
Plochy přírodní
Jako plochy přírodní jsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability.
Vymezení ÚSES vykazuje více nedostatků a nesplňuje zásady pro jeho navrhování, např.:
1)
2)
3)
4)

biokoridor je veden v trase komunikace,
není vyřešeno propojení prvků ÚSES,
biokoridor je navržen v neodůvodněném průběhu (výběžek bez návaznosti),
biokoridor nevyužívá existujících přírodních prvků, resp. jsou vymezen na plochách
zemědělské půdy i tam, kde by mohl být již vymezen jako funkční,
5) z návrhu není zřejmé, jestli je na hranici katastru zaručeno splnění minimální požadavků na
šířkové uspořádání biokoridoru (např. Lipina),
6) biocentrum bez jakékoli návaznosti.
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Obrázek 11: Označení příkladů doporučení pro úpravu návrhu ÚSES

1

6
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4

Návrh ÚSES vyžaduje změny, v optimálním případě by návrh měl být zpracován autorizovaným
projektantem pro navrhování ÚSES.
Plochy smíšené nezastavěného území
Plochy smíšeného nezastavěného území představují buď území přírodního charakteru (např.
nivy) nebo zemědělské plochy, jež nejsou ornou půdou, povětšinou v údolí vodotečí nebo hůře
přístupných lokalitách. Výše v textu vyhodnocení je navrženo rozšíření těchto ploch dle půdních a
morfologických podmínek.
Toto doporučení by mohlo mít podobu podmínky pro přípustné využití ploch zemědělských:
-

Zakládání liniové zeleně a pásů zeleně na hranicích půdních bloků
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Opatření ve vztahu k ochraně přírody
 Návrh ÚSES vyžaduje změny, v optimálním případě by návrh měl být zpracován
autorizovaným projektantem pro navrhování ÚSES.
 Do podmínek využití zemědělských ploch doplnit „liniová zeleň a pásy zeleně sloužící např.
jako opatření ke zvýšení druhové diverzity a estetických hodnot krajinného rázu“.
Pozn.: nové pásy zeleně mohou být zakládány podél účelových komunikací a polních cest,
nebo na rozhraní mezi půdními bloky nebo jako opatření pro zadržování vody v krajině.
Počet bodů dle rámcové verbálně numerické stupnice – tab. 9 - pro variantu
Nulovou

0*

Návrhu ÚP

0 až +1

Územní plán nezasahuje do hodnotných lokalit, vymezuje nově ÚS S (ten je ovšem nezbytné
revidovat dle výše uvedených návrhů).
* V hodnocení není uvažován záporný vliv nízké diverzity krajiny (v důsledku intenzivního
velkoplošného způsobu hospodaření na orné půdě) na biodiverzitu. Jedná se o dlouhodobý stav,
pravděpodobně jednorázově návrhem ÚP (bez souhlasu vlastníků a nájemců půdy, popř.
legislativních podmínek k této změně motivujících) nezměnitelný.

VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ
Krajinu zájmového území zásadním způsobem zasáhla výstavba dálnice D1. Na leteckém snímku
z roku 1953 se již stavba dálnice prokousává lesními porosty. S výjimkou dálnice je historická krajinná
struktura zachována.
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Obrázek 12: Letecký snímek katastru z roku 1953

Územní plán nenavrhuje využití, které by bylo spojeno s potenciálními významnými vlivy na
krajinný ráz. Zákonem definované předměty ochrany krajinného rázu (odstavec 1, § 12 zákona č.
114/1992 Sb. v platném znění) – významné krajinné prvky, zvláště chráněná území či kulturní
dominanty krajiny nebudou uplatněním ÚP dotčeny.

Územní plán neobsahuje návrh nových prvků liniové zeleně.
Doplnění liniové zeleně a dalších prvků zeleně je možné řešit akceptací podmínku uvedené
v předcchozí kapitole (doplnění přípustného využití zemědělských pozemků).
Územní plán nezhoršuje prostupnost krajiny. Připomínka je vznešena k ploše Z10, jež je
zakreslena přes pozemek cesty.
Území náleží dle Vorla [4] do oblasti krajinného rázu Vlašimsko, na jehož severovýchodním okraji
se nachází. Z hlediska geomorfologického se jedná o Kácovskou pahorkatinu (podcelek Mladovožická
pahorkatina, náležející k celku Vlašimské pahorkatiny). Jedná se o lesozemědělskou krajinu,
nepřetržitě osídlenou od vrcholného středověku.
Vorel uvádí tyto zásady ochrany krajinného rázu v dotčeném krajinném prostoru (citovány pouze
relevantní zásady pro řešené území):
• Respektování členité skladby lesních porostů, nelesní zeleně a zemědělských ploch (mozaika
lesíků, polí a luk)
Komentář: Návrhem nově zastavitelných ploch není významně narušena krajinná matrice.
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• Omezení možnosti výstavby ve volné krajině.
Komentář: Výstavba ve volné krajině není rozsáhlá, všechny rozvojové plochy navazují na
zastavěné území.
• Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovských sídel bude v
cenných polohách orientován do současně zastavěného území (s respektováním znaků
urbanistické struktury) a do kontaktu se zastavěným územím.
• Respektování siluet a kulturních dominant historických sídel
Urbanistická struktura byla v minulosti na východním okraji obce narušena výstavbou objektů
zemědělského družstva.
Při návrhu nových rozvojových ploch nebylo možné zcela vycházet ze stávající urbanistické
struktury sídla a to z důvodu limitace rozvoje na straně přivrácené k dálnici D1. Z uvedeného důvodu
využívají rozvojové plochy poloh méně ovlivněných hlukem z dálnice D1 a zároveň morfologicky ještě
vhodných pro výstavbu.
Zástavba na ploše Z11 se vyhýbá místní dominantě – travnatému hřbetu táhnoucímu se západně
od obce a navazuje na zastavěné území v jeho jihozápadním cípu. Na opačném konci obce na
východě vznikají dvě plochy oddělené elektrickým vedením. Za zvážení by stála přeložka vedení,
popř. jeho uložení do země, tak, aby mohla vzniknout urbanisticky kompaktní zástavba.
Realizace výstavby na vymezených plochách nenarušuje místa výhledů.
Další rozvojové plochy jsou plošně málo významné nebo se nacházejí v těsné blízkosti dálnice D1.
V souhrnu se tedy závažnější vliv na krajinný ráz vlivem realizace ÚP nepředpokládá.
Opatření ve vztahu k ochraně krajinného rázu
 Pro ochranu (resp. tvorbu) krajinného rázu platí doporučení ohledně změny přípustného
využití zemědělské půdy ve smyslu umožnění realizace zeleně v krajině.
Počet bodů dle rámcové verbálně numerické stupnice – tab. 9 - pro variantu
Nulovou

0

Návrhu ÚP

0

VLIVY NA KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ DĚDICTVÍ ARCHITEKTONICKÉHO A
ARCHEOLOGICKÉHO A HMOTNÉ STATKY
Na území obce jsou evidovány tři lokality ÚAN I. a jedna lokalita ÚAN II.:
13-33-20/3 Psáře - tvrziště

I

13-33-20/4 Psáře - jádro vsi s kostelem N. Trojice

I

13-33-20/5 Psáře - poloha Na Sadech

I

13-33-20/2 Dubovka - středověké a novověké jádro vsi

II

Pro realizaci ÚP na těchto pozemcích je proto třeba postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči v platném znění a vyhlášky č. 66/1988 Sb., k provedení zákona ČNR o
státní památkové péči v plném znění.
V zájmovém území jsou registrovány tyto nemovité kulturní památky:



tvrz - tvrziště, archeologické stopy
kostel Nejsvětější Trojice
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Tyto kulturní památky a celkové dědictví obce jsou návrhem ÚP respektovány. Z toho důvodu se
nepředpokládá významný negativní vliv na kulturní, architektonické a archeologické dědictví vlivem
realizace ÚP.

Opatření ve vztahu k ochraně kulturního dědictví


Pro plochy, které se nacházejí na území s archeologickými nálezy, je třeba postupovat
v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a vyhlášky č.
66/1988 Sb., k provedení zákona ČNR o státní památkové péči v plném znění.
Počet bodů dle rámcové verbálně numerické stupnice – tab. 9 - pro variantu
Nulovou

0

Návrhu ÚP

+1*

* Nepřímo je možný pozitivní vliv ve smyslu nových archeologických nálezů.

VLIV

NA PRODUKCI ODPADŮ A NEBEZPEČNÝCH LÁTEK,
NEOBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ A SUROVINOVÉ ZDROJE

NÁROKY

NA

Potencionální negativní vlivy na produkci odpadů jsou obecně spjaty se všemi budoucími záměry,
které znamenají stavební rozvoj, což souvisí se spotřebou zdrojů (např. stavebních hmot). Navíc
udržení těchto ploch při chodu vyžaduje neustálý přísun energie (vytápění a provoz) a hmot (údržba).
Realizace změn ÚP bude vyžadovat úpravy stávajícího systému nakládání s odpady, aby byl
zajištěn odvoz a zpracování odpadů z nových nemovitostí. Tento aspekt spojený se změnami v ÚP je
technicky řešitelný v dalších stupních přípravy realizace výstavby.
Opatření ve vztahu k produkci odpadů a nárokům na zdroje
 Nejsou navrhována
Počet bodů dle rámcové verbálně numerické stupnice – tab. 9 - pro variantu
Nulovou

0

Návrhu ÚP

0
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7. POROVNÁNÍ
ZJIŠTĚNÝCH
NEBO
PŘEDPOKLÁDANÝCH
KLADNÝCH
A
ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH
ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ
VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ
POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ
Prvním krokem vyhodnocení vlivů na životní prostředí je identifikace potenciálních vlivů. Ta
proběhla v rámci fáze screeningu, kdy se účastníci procesu posuzování vlivů koncepce vyjadřovali
k možným vlivům koncepce a kdy dotčený orgán pro posuzování vlivů na životní prostředí formuloval
požadavky na vyhodnocení vlivů koncepce. Významnost vlivů jednotlivých změn byla posléze
vyhodnocena v rámci kapitoly 5.
Postup vyhodnocení vlivů jednotlivých variant územního plánu na životní prostředí:
1) Formulace variant
2) Výběr kritérií pro porovnání variant
3) Porovnání vlivů variant
1) Formulace variant
Formulace posuzovaných variant je součástí zadání územního plánu. Vyhodnocení dalších variant
kromě Návrhu ÚP nebylo požadováno. Předmětem porovnání jsou dvě varianty rozvoje území:


Varianta nulová – obec Psáře nemá platný územní plán, další rozvoj a navržené změny ve
využití území by nebyly realizovány.



Varianta Návrhu ÚP – hodnotí důsledky uplatnění návrhu územního plánu – rozvoj na
nových plochách a vymezení funkcí v rámci celého zájmového území. Hlavní rozdíl oproti
variantě nulové spočívá v:
o

Vymezení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití zastavěného území
(tzn. současné zástavby obce)

o

Vymezení ploch zastavitelného území a stanovení způsobu jejich využití (nové
rozvojové plochy)



Vymezení ploch systému ekologické stability



Vymezení ploch pro založení lesního porostu

Výběr kritérií
Kritéria musí reflektovat následující okruhy:
 Cíle na vnitrostátní úrovni – tyto cíle jsou souhrnně vyjádřeny v tabulce 3, kde jsou uvedeny
SEA cíle a jejich vztah k návrhu ÚP.
 Požadavky právních předpisů České republiky (formulované v zákonech, vyhláškách,
nařízeních vlády).
 Principy a cíle udržitelného rozvoje. Hlavní cíle udržitelného rozvoje v EU jsou formulovány
v obnovené strategii EU pro udržitelný rozvoj.
Zvolený referenční soubor kritérií splňuje výše popsané zásady pro výběr kritérií. Následující
tabulka obsahuje popis zvolených kritérií a sledovaných (pomocné) dílčích ukazatelů včetně bodů
verbálně – numerické stupnice.
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Tabulka 9: Kritéria pro porovnání variant rozvoje území

Název kritéria
OCHRANA
VEŘEJNÉHO
ZDRAVÍ

Definice bodů verbálně-numerické stupnice

Dílčí ukazatele
Kvalita ovzduší a koncentrace polutantů
v ovzduší
Vlivy na mikroklima – dopad na obyvatelstvo
a ekosystémy
Kvalita povrchových a podzemních vod,
koncentrace znečišťujících látek ve vodách
Emise hluku a hluková zátěž území
Kontaminace půdy, vody a horninového
prostředí (např. staré ekologické zátěže) ve
vztahu k VZ
Psychosociální,
důsledky

OCHRANA VOD

kulturní

a

ekonomické

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

krajiny

a

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

+2 výrazné zlepšení řady determinant lidského zdraví na lokální úrovni nebo zlepšením
řady determinant lidského zdraví u velké populace
+1 zlepšení několika málo determinant lidského zdraví na lokální úrovni nebo mírným
zlepšením řady determinant lidského zdraví u velké populace
0 zachování determinant lidského zdraví na stávající úrovni či bez vztahu k veřejnému
zdraví
-1 zhoršení několika málo determinant lidského zdraví na lokální úrovni nebo mírné
zhoršení řady determinant lidského zdraví u velké populace
-2 výrazné zhoršení řady determinant lidského zdraví na lokální úrovni nebo zhoršení řady
determinant lidského zdraví u velké populace
PŘÍSLUŠNÁ KAPITOLA HODNOCENÍ VLIVŮ
VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ (NA OBYVATELSTVO)
VLIVY NA OVZDUŠÍ
+2 snížení produkce odpadních vod a/nebo zlepšení ukazatelů kvality povrchových a/nebo
podzemních vod a/nebo zlepšení vodního potenciálu krajiny a hydrologických
charakteristik, kladné změny lze charakterizovat jako významné
+1 snížení produkce odpadních vod a/nebo zlepšení ukazatelů kvality povrchových a/nebo
podzemních vod a/nebo zlepšení vodního potenciálu krajiny a hydrologických
charakteristik, změny lze charakterizovat jako malé až nevýznamné, pozitivní vliv však
převažuje
0 nedojde ke vzniku odpadních vod, realizace koncepce nevytváří předpoklad pro
realizaci záměrů, které by mohly mít ovlivnit vodní potenciál krajiny a hydrologické
charakteristiky
-1 zvýšení produkce odpadních vod a/nebo zhoršení ukazatelů kvality povrchových
a/nebo podzemních vod a/nebo snížení vodního potenciálu krajiny a změny
hydrologických charakteristik (např. rozkolísání průtoků, snížení průtoků nebo naopak
negativní zvýšení maximálních průtoků apod.
-2 významné zvýšení produkce odpadních vod a/nebo zhoršení ukazatelů kvality
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Název kritéria

Dílčí ukazatele

obec Psáře
Definice bodů verbálně-numerické stupnice
povrchových a/nebo podzemních vod a/nebo snížení vodního potenciálu krajiny a
změny hydrologických charakteristik

OCHRANA PŮDY

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

BIOLOGICKÁ
Vlivy na populace vzácných a zvláště
ROZMANITOSTI chráněných druhů rostlin a živočichů
A EKOLOGICKÁ (likvidace, poškození – přímé, nepřímé)
STABILITA
Vlivy na ekosystémy (např. mokřady) a
biodiverzitu
Vlivy na stromy a porosty dřevin rostoucí
mimo les
Vlivy na lesní porosty
Vlivy na prvky ÚSES a na významné krajinné
prvky
Vlivy na zvláště chráněná území a přírodní

PŘÍSLUŠNÁ KAPITOLA HODNOCENÍ VLIVŮ
VLIVY NA VODY
+2 navrácení dočasně a trvale vyjmutých ploch původním kulturám ve významném
rozsahu, významné rozšíření ploch náležejících ZPF a PUPFL, významné zlepšení čistoty
půd, významné snížení rizika eroze
+1 navrácení dočasně a trvale vyjmutých ploch původním kulturám, mírné rozšíření ploch
ZPF a PUPFL, zlepšení čistoty půd, snížení rizika eroze
0 nejsou vytvořeny předpoklady pro zábory půd a/nebo jejich znečištění až degradaci
-1 dojde k plošně omezenějším trvalým i dočasným záborům půdy ze ZPF a PUPFL, lokální
znečištění půd a eroze
-2 trvalé zábory půdy ze ZPF a PUPFL významného rozsahu, hrozí významné plošné
degradace půd znečištěním, erozí a zaplevelením
PŘÍSLUŠNÁ KAPITOLA HODNOCENÍ VLIVŮ
VLIVY NA PŮDU
+2 zvýší se průchodnost krajiny a výrazně se zlepší návaznost migračních tras (skrze
realizaci ÚSES), vytvoří se nový přírodě blízký biotop
+1 sníží se zátěž současných přírodních biotopů, zvýší se hodnota KES, zlepšení migračních
tras skrze návrh ÚSES
0 bez vlivu na faunu, flóru a přírodní biotopy
-1 zásah do prvků ÚSES a VKP, negativní ovlivnění přírodních stanovišť, zásah do biotopů
s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, sníží se hodnota KES, snížení
průchodnosti krajiny
-2 narušení ochranných podmínek zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí, poškození nebo likvidace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
PŘÍSLUŠNÁ KAPITOLA HODNOCENÍ VLIVŮ
VLIVY NA PŘÍRODU
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Název kritéria

Dílčí ukazatele

obec Psáře
Definice bodů verbálně-numerické stupnice

parky
Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti (území NATURA 2000)
Pozn.: kritérium explicitně požaduje Evropská
investiční banka.
OCHRANA
KRAJINY
A
KULTURNÍCH
HODNOT
VČ.
KRAJINNÉHHO
RÁZU

Zábor volné krajiny / využití antropogenně
poznamenaných území
Vlivy na přírodní charakteristiky krajinného
rázu
Vlivy na kulturně – historické charakteristiky
krajinného rázu
Uchování tradičního projevu krajiny (souladu
hospodaření s přírodními podmínkami)
Proměna krajinné struktury a dalších
charakteristik (horizontálních vztahů)
Narušení a likvidace kulturních památek, vč.
archeologických, geologických,
paleontologických památek či nalezišť

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

Vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy
(pozitivní i negativní) – tradice, spolkový
život, kulturní akce (představení, festivaly ..)
OCHRANA
ZDROJŮ

Nároky na neobnovitelné energetické a
surovinové zdroje
Náročnost realizace z hlediska druhu, roční
spotřeby, způsobu získávání energií a surovin
(např. dovozu) apod.
Míra využití obnovitelných zdrojů

+2 výhradní využívání obnovitelných energetických a surovinových zdrojů a/nebo
významné snížení současné spotřeby zdrojů a energií
+1 podpora využívání obnovitelných energetických a surovinových zdrojů a/nebo snížení
současné spotřeby zdrojů a energií a/nebo orientace na místní zdroje surovin a energií
0 bez nároků na energetické a surovinové zdroje, popř. zachování současného stavu
-1 nárůst spotřeby surovin a energií, přičemž hlavní zdroje jsou neobnovitelné
-2 významný nárůst spotřeby surovin a energií bez využívání obnovitelných zdrojů
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Název kritéria

Dílčí ukazatele
Míra využití místních zdrojů surovin a energie
Míra produkce/redukce a způsob nakládání s
odpady (nezahrnutých v exhalacích a
odpadních vodách)
Produkce a nakládání s nebezpečnými
odpady
Produkce a nakládání s ostatními odpady
Míra recyklace odpadů
Míra využití/omezení nebezpečných látek a
přípravků

obec Psáře
Definice bodů verbálně-numerické stupnice
VLIV NA PRODUKCI ODPADŮ A. NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, NÁROKY NA NEOBNOVITELNÉ
ENERGETICKÉ A SUROVINOVÉ ZDROJE
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1) Porovnání vlivů jednotlivých variant
Porovnání vlivů variant dle jednotlivých kritérií – souhrn hodnocení uvedeného na závěr u
vyhodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví (viz výše v kapitole 5):
Tabulka 10: Vyhodnocení variant na základě stanovaných kritérií

Varianta
Nulová
Návrh ÚP

ochrana
veřejného
zdraví

ochrana
půdy

-1
-2/-1

0
0

Kritérium
biologická
ochrana
rozmanitosti a
vod
ekologická
stabilita
0
0
0/+1
0/+1

ochrana krajiny
a kulturních
hodnot vč.
krajinného rázu
0
+1

ochrana
zdrojů
0
0

Pro vyjádření vlivů jednotlivých variant z hlediska jejich souhrnného dopadu (spolupůsobení) na
životní prostředí a veřejné zdraví byla využita následující stupnice:
Tabulka 11: Stupnice pro souhrnné zhodnocení posuzovaných variant uplatnění územního plánu

Celkový dopad na
životní prostředí a
veřejné zdraví
KLADNÉ
NEUTRÁLNÍ

ZÁPORNÉ

VÝZNAMNĚ ZÁPORNÉ

Popis, hodnocení přijatelnosti z hlediska environmentálního pilíře
udržitelného rozvoje
Varianta má celkové kladné působení na ŽP a VZ
Doporučena k realizaci
Varianta přináší nezměněný scénář vlivů na ŽP a VZ nebo málo významné
negativní vlivy na některé složky životního prostředí
Doporučena k realizaci
Varianta má negativní vlivy na více složek životního prostředí, které jsou
však stále, za předpokladu přijetí příslušných opatření, ve svém souhrnu
hodnoceny jako přijatelné z hlediska environmentálního pilíře udržitelného
rozvoje
Podmíněně doporučena k realizaci
Varianta je spojena s negativními vlivy na více složek životního prostředí,
které jsou ve svém souhrnu hodnoceny jako významně negativní a
nepřijatelné z hlediska environmentálního pilíře udržitelného rozvoje
Nedoporučena k realizaci
ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VARIANT

Varianta Návrh územního plánu

Varianta Nulová

Výsledné vyhodnocení vlivů návrhu územního
plánu je:
Varianta přináší v podstatě nezměněný scénář
vlivů na ŽP. Rozsah pozitivních negativních vlivů
je obdobný jako za stávající situace.
To je dáno tím, že v návrhu ÚP převládá využití
již zastavěných ploch, rozsah nových rozvojových
ploch je relativně malý (ve vztahu k současnému
zastavěnému území).
Kladný vliv na kvalitu podzemních vod může
přinést vybudování ČOV.
Méně významné kladné vlivy může přinést
změna využití území, která jsou vhodná
k zatravnění (viz návrh opatření), to se promítá i

Výsledné vyhodnocení vlivů vývoje území
v případě nepřijetí nového územního plánu je:
Varianta přináší nezměněný scénář vlivů na ŽP a
VZ nebo málo významné negativní vlivy na
některé složky životního prostředí.
Společným problémem obou variant je působení
hluku z dálnice, přičemž v případě nulové
výstavby je výhledově tento vliv nižší (menší
počet potenciálně ovlivnitelných obyvatel).
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do kladného hodnocení potenciálního vlivu na
půdy (eventuálně vyvažující zábory ZPF).
Negativní vlivy jsou spojeny s budoucím
provozem po dálnici D1 – ve vztahu k tomuto
zdroji hluku je nezbytné upravit návrh využití
území tak, aby byly splněny požadavky na
ochranu veřejného zdraví. zemědělské půdy
nejsou, s ohledem na plochu záborů, významné.

Z vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu obce Psáře na životní prostředí vyplývá, že vliv
uplatnění územního plánu na životní prostředí je přijatelný a oproti současnému stavu přináší
mírné zlepšení stavu životního prostředí v zájmovém území. Předpokladem tohoto závěru je přijetí
opatření, navrhovaných na základě provedeného vyhodnocení.
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8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO
KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH
ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
S ohledem na malý rozsah nově navrhovaných zastavitelných ploch nejsou navrhovaná opatření
řazena podle rozdílného způsobu využití území, ale jsou řazena podle složek životního prostředí
(příjemce vlivu). Pokud není složka ve výčtu uvedena, nejsou navrhována žádná zvláštní opatření
(resp. úpravy podmínek využití území).
Opatření ve vztahu k ochraně veřejného zdraví
 Upravit podmínky využití ploch občanského vybavení Z06, Z07 a P03 (Veselka) tak, aby
způsob jejich využití nevyžadoval splnění hlukových hygienických limitů ve smyslu nařízení
vlády č. 272/2011 Sb. (tzn. z využití vyloučit např. bydlení, sociální a zdravotní služby, stavby
pro vzdělávání a výchovu).
 Upravit podmínky využití ploch Z09, Z10, P01 (Psáře) následovně: využití pro bydlení uvést
pouze jako podmínečně přípustné (nikoli jako hlavní nebo přípustné). Podmínkou je
prokázání (v rámci územního a stavebního řízení) splnění hlukových hygienických limitů ve
smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Jako hlavní nebo přípustné využití bude uvedeno
využití nevyžadující splnění hlukových hygienických limitů ve smyslu nařízení vlády č.
272/2011 Sb.
(prakticky to znamená území označit jako plochy smíšené obytné nikoli jako plochy bydlení).
 Stanovit podmínky pořadí změn v území:
- využití ploch Z09, Z10, P01 v Psářích pro bydlení je podmíněno zvýšením
protihlukových stěn podél dálnice D1 v rámci stavby rozšíření dálnice D1
- využití ploch Z02, Z03 a P04 v Dubovce je podmíněno výstavbou protihlukových
stěn podél dálnice D1 v rámci stavby rozšíření dálnice D1
 Vymezit plochy existujících a navrhovaných PHS podél dálnice D1 a upravit podmínky využití
území tak, aby tyto stěny mohly být v souladu s ÚPD v budoucnu realizovány.
 Doporučeno je ve směru k plochám zemědělské výroby umisťovat zahrady obytných domů a
to v pásmu alespoň 15 m, popř. tuto plochu vymezit jako zeleň izolační.
Opatření ve vztahu k ochraně vod
 Vymezit pozemek 297 na k.ú. Psáře jako plochu NSz (jedná se o pozemek druhu trvalý travní
porost, částečně se shodující s půdou velmi vhodnou pro zatravnění dle VUMOP)
 Vymezit pozemek 130/1 na k.ú. Psáře jako plochu NSz (jedná se o pozemek druhu trvalý
travní porost, shodující s půdou velmi vhodnou pro zatravnění dle VUMOP)
 Vymezit pozemek 137/1 na k.ú. Psáře jako plochu NSz (dle VUMOP pozemek velmi vhodný
pro zatravnění)
 Vymezit pozemek 272 na k.ú. Psáře jako plochu NSp (jedná se o pozemek druhu ovocný sad)
– jedná se o území Nad Kozlovou roklí, údolím protéká vodoteč. V žádném případě se
nejedná o zeleň soukromou a vyhrazenou, jak uvádí návrh ÚP, pozemek je v majetku obce.
 Specifikovat hlavní způsob využití ploch smíšených nezastavěného území s ohledem na jejich
funkci ochranou a na charakteristiky území, v němž se nacházejí
Opatření ve vztahu k ochraně půdy
Pozn.: jedná se spíše o doplnění vyhodnocení vlivů na PF
 Vymezit plochy pro výstavbu dálnice D1 a související protihluková opatření.
 Doplnit odůvodnění o vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ve
vztahu k plochám přírodním
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Opatření ve vztahu k ochraně přírody
 Na hranicích půdních bloků umožnit výsadbu liniové, popř. plošné zeleně s cílem zvýšení
pestrosti krajiny a biodiverzity (opatření se kladně promítá i do vodního režimu krajiny). Toto
opatření bude umožněno vhodnou formulací podmínek pro přípustné využití zemědělských
ploch (např. „zakládání liniové zeleně a pásů zeleně - realizace opatření ke zvýšení diverzity
krajiny a zlepšení vodního režimu krajiny“).

Opatření spočívající ve stanovení pořadí změn v území nejsou navrhována.
Opatření spočívající v návrhu podmínek pro vypracování územní studie nebo regulačního plánu
nejsou navrhována.
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9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH
ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ
Základním krokem pro zapracování cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací
dokumentace je formulace zadání územního plánu, v němž jsou uvedeny požadavky na vypracování
územního plánu. Tyto požadavky zohledňují již v tomto kroku cíle přijaté v rámci Politiky územního
rozvoje České republiky a rámcově zahrnují i požadavky na ochranu krajiny a dalších hodnot v území.
Vyhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí
přijatým na vnitrostátní úrovni je uvedeno v kapitole 1. V ní byly identifikovány potenciální střety
navrhovaného územního plánu s cíli přijatými na vnitrostátní úrovni. Jedná se o následující střety,
komentován je způsob vyřešení střetu a zapracování cíle do územního plánu:


Snižování zátěže populace v sídlech z expozice dopravním hlukem

Jedná se o stěžejní cíl ve vztahu k návrhu ÚP. Řešené území je, bohužel, významně ovlivňováno
provozem po dálnici D1, výhledově se situace i přes přijetí protihlukových opatření (dostavba a
výstavba PHS) zhorší a to vlivem předpokládaného růstu intenzit dopravy. Střet s tímto cílem nebyl
vyřešen. Ve vyhodnocení je navrženo změnit návrh způsobu využití vybraných ploch tak, aby bylo
riziko negativního ovlivnění obyvatel sníženo: bydlení podmínit jednak realizací zvýšených a nových
protihlukových stěn podél dálnice (v rámci stavby rozšíření dálnice), jednak převedením konkrétních
ploch pro bydlení na plochy smíšené obytné s tím, že využití bydlení je (kromě výstavby PHS) vázáno
na doložení splnění hlukových hygienických limitů.


vyšování retenční schopnosti krajiny

Retenční schopnost krajiny potenciálně snižuje nárůst zastoupení zpevněných ploch. Lokalizace
nových (potenciálně) zpevněných ploch a jejich rozsah umožňuje předpokládat, že návrh využití
území retenční schopnost krajiny nesníží. Ve vyhodnocení jsou předložena doporučení vedoucí
k dílčímu zlepšení povrchového odtoku. V souhrnu se však retenční schopnost krajiny oproti
současnému stavu (nebo stavu bez uplatnění ÚP) významně nezvýší.


Funkční ÚS S jako základ ekologické stability krajiny.

Návrh ÚP zahrnuje vymezení územního systému ekologické stability. Návrh obsahuje některé
nesrovnalosti, jež je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle odstranit.

Střet s cílem minimalizace záborů není zpracovatelem vnímán jako významný. Cílem územního
plánování je též vytvářet předpoklady pro výstavbu, což územní plán v rozumném rozsahu umožňuje.
ÚP nenavrhuje rozvojové plochy (změny zastavitelného území) na plochách přírodního charakteru a
důsledně je váže na současné zastavěné území (výjimkou je plošně zanedbatelná plocha rekreace v
Dubovce).
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10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ
DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

obec Psáře

VLIVU

ÚZEMNĚ

PLÁNOVACÍ

Pro sledování vlivu uplatnění územního plánu na životní prostředí je navrženo využít sadu
klíčových indikátorů, jejichž pomocí je v kapitole 2 tohoto Vyhodnocení popsán současný stav
životního prostředí v zájmovém území.
Vyhodnocování je navrženo spojit se zpracováním zprávy o uplatňování územního plánu dle § 55
stavebního zákona7.
Klíčovým indikátorem pro obec je indikátor hlukové zátěže. Obec by ve zprávě o uplatňování
územního plánu měla obdržet informace ohledně hlukové zátěže z dálnice D1, na jejichž základě by
se zastupitelstvo mohlo rozhodnout, zda podat podnět na změnu územního plánu směřující k rozvoji
bydlení na lokalitách, které jsou v tomto vyhodnocení navrženy k vyloučení pro tuto funkci.

11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A
KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech je vypracován formou
návrhu stanoviska dotčeného orgánu pro posuzování vlivů na životní prostředí (jež vyžaduje ve svém
vyjádření k zadání územního plánu příslušný úřad):
Návrh stanoviska dotčeného orgánu pro posuzování vlivů na životní prostředí
V rámci předloženého vyhodnocení, zpracovaném autorizovanou osobou pro posuzování vlivů na
životní prostředí Mgr. Jiřím Bělohlávkem v září 2012, byl posouzen vliv uplatnění územního plánu
obce Psáře na životní prostředí a udržitelný rozvoj (environmentální pilíř). Vyhodnocení
identifikovalo negativní a pozitivní vlivy uplatnění územního plánu na životní prostředí. Vyhodnocen
byl i dopad nulové varianty, představované vývojem stavu životního prostředí bez schválení
územního plánu. Hlavní rozdíly mezi posuzovanými variantami spočívají ve: (a) vymezení rozdílného
využití ploch zastavitelného území; (b) rozvoji výstavby na nově vymezených zastavitelných plochách
(obec nemá doposud platný územní plán); (c) vymezení průběhu územního systému ekologické
stability.
Návrh ÚP navrhuje nové zastavitelné plochy v návaznosti na stavěné území. Stavební rozvoj pro
bydlení a další funkce, vyžadující splnění limitních hodnot dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., je
limitován hlukem z dálnice D1. V tomto směru byl8 návrh územního plánu na základě vyhodnocení
vlivů na životní prostředí upraven.
Posouzení bylo provedeno v souladu s požadavky Středočeského kraje
v koordinovaném stanovisku k návrhu Zadání č.j. 047474/2012/KUSK ze dne 6.4.2012.

vyjádřenými

Vlivem realizace územního plánu nedojde ke změně v koncepci uspořádání krajiny oproti stávající
situaci.
S realizací územního plánu není spjat významný zábor zemědělské půdy (vezmeme-li do
úvahy majoritní zastoupení orných půd na celkové rozloze katastrálního území).

7

Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně
nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Návrh zprávy musí být před
předložením zastupitelstvu obce ke schválení konzultován s dotčenými orgány a krajským úřadem.
8

Jedná se o předpoklad zpracovatele vyhodnocení, že návrh opatření bude přijat
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Realizace územního plánu významně negativně neovlivní kvalitu podzemních a povrchových vod.
Předpokládán je možný kladný vliv uplatnění územního plánu v případě výstavby čistírny odpadních
vod.
Vydání souhlasného stanoviska bylo7 podmíněno splněným opatření uvedených na str. 78-79
Vyhodnocení.

12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
V návrhu územním plánu obce Psáře (ÚP) 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.
Předložené vyhodnocení posuzuje, jak požadavky na rozvoj obce zahrnuté do návrhu územního
plánu mohou ovlivnit jednotlivé složky životního prostředí (zábor půdy, vlivy na vody, znehodnocení
stávajících biotopů, vlivy hluku apod.) a udržitelný rozvoj (pilíř životní prostředí). Stavební zákon
předepisuje obsah vyhodnocení, který je zde naplněn.
V rámci předloženého vyhodnocení je naplněn požadavek Krajského úřadu Středočeského kraje,
vyjádřený v koordinovaném stanovisku č.j. 047474/2012/KUSK ze dne 6.4.2012.
Provedené hodnocení potenciálních vlivů územního plánu obce Psáře na životní prostředí
prokazuje, že vlivy dalšího rozvoje obce podle návrhu zadání územního plánu jsou ve svém souhrnu
přijatelné (tj. nejsou významně negativní). Tento závěr však není platný pro rozvoj funkcí vyžadujících
protihlukovou ochranu před hlukem z dálnice D1. Návrh územního plánu je nezbytné upravit tak, aby
se nerozšiřoval potenciální počet osob ovlivněných negativně provozem po D1.
Identifikovány byly negativní vlivy zejména v rámci těchto okruhů:


Ochrana zdraví obyvatel
- situování bytové výstavby a dalších funkcí vyžadujících splnění hlukových hygienických
limitů v pásmu negativně ovlivňovaném hlukem z dálnice D10.



Ochrana přírody
- návrh nefunkčního systému ekologické stability,
- nedostatečná specifikace podmínek využití smíšených ploch (tam, kde se jednoznačně
nejedná např. o les, vodní plocha a toky nebo zemědělskou půdu) v nezastavěném území

V reakci na zjištěné možné negativní vlivy jsou navržena opatření k jejich vyloučení nebo
snížení – tato opatření jsou sepsána v kapitole 7 tohoto dokumentu. Práce na vyhodnocení vlivů
na životní prostředí byly započaty po zpracování návrhu územního plánu, z čehož vyplývá, že
uvedená doporučení by měla být do konečného návrhu ÚP zapracována.
Územní plán je jako celek, za předpokladu dodržení navržených podmínek, z hlediska posouzení
jeho dopadů na životní prostředí, označen za přijatelný bez významných negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví.
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B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000
Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti nebylo
Krajským úřadem Středočeského kraje v koordinovaném stanovisku k návrhu zadání změny
územního plánu č.j. č.j. 047474/2012/KUSK ze dne 6.4.2012 požadováno.

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE
VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH
PODKLADECH
Níže uvedené sledované jevy jsou vybrány z jevů uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006
Sb. s využitím územně analytických podkladů ORP Vlašim [1], jež byly v roce 2010 aktualizovány
(pozn.: na stránkách město – vlasim.cz lze nalézt též návrh aktualizace 2012).
Výběr byl proveden na základě výskytu jevu v řešeném území (nebo souvislosti jevu s územím),
s tím, že některé z vybraných jevů mohou být uplatněním územního plánu ovlivněny (ovlivnění by
mělo být prokazatelné neboli vyhodnotitelné). U sledovaných (tj. vybraných) jevů je popsáno, jaký
vliv má využití území dle návrhu ÚP na tyto vybrané sledované jevy.
Sledované jevy jsou roztříděny podle pilířů udržitelného rozvoje:




Hospodářský rozvoj (ekonomický pilíř)
Příznivé životní prostředí (environmentální pilíř)
Soudržnost společenství obyvatel území (sociální pilíř)

Přiřazení jevů k některému z pilířů udržitelnosti je spíše orientační, neboť mnoho ze sledovaných
jevů se projevuje ve více než jednom pilíři.
Některé jevy sledovány nejsou a to z následujících možných důvodů:
 Jev nemá obecně vliv na udržitelný rozvoj
 Jev se v řešeném území nevyskytuje
 Jev nemůže být uplatněním ÚP podstatně ovlivněn.
Jevy ekonomického pilíře
Číslo dle příl.č.1
Jev dle přílohy č. 1 vyhlášky č.
vyhl.500
500/2006 Sb.
A1.
zastavěné území

A2.
A4.
A48.
A58.
A60.
A90.
A91.
A92.
A93.

A95.

plochy výroby
plochy k obnově nebo opětovnému
využití znehodnoceného území
vodní nádrž
chráněné ložiskové území
ložisko nerostných surovin
silnice I. třídy včetně ochranného
pásma
silnice II. třídy včetně ochranného
pásma
silnice III. třídy včetně ochranného
pásma
místní a účelové komunikace

železniční dráha regionální včetně
ochranného pásma

Vliv návrhu ÚP na sledovaný jev
uplatněním územního plánu dojde k rozšíření ploch
zastavěného území, v návrhu se jedná o plochu cca 11,4
ha, z toho 6,67 ha na ZPF
změna vymezuje plochy pro výrobu o výměře cca 1 ha
součástí řešení je i využití stávajícího zastavěného území
k přestavbě a to na výměře 1,1 ha
jev nebude dotčen
v řešeném území se nenachází
v řešeném území se nenachází
v řešeném území se nenachází
respektováno
silnice III. třídy nejsou návrhem dotčeny (silnice do Psáří)
stávající komunikace nejsou dotčeny,
dopravní napojení nových rozvojových ploch územní plán
neřeší
v řešeném území se nenachází
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Číslo dle příl.č.1
Jev dle přílohy č. 1 vyhlášky č.
vyhl.500
500/2006 Sb.
A117.
zastavitelná plocha
B8.
B11.

míra nezaměstnanosti – dosažitelní
%
výstavba domů a bytů

obec Psáře
Vliv návrhu ÚP na sledovaný jev

uplatněním ÚP dojde k nárůstu ploch zastavitelného
území
bez významného vlivu
vymezeny jsou plochy pro výstavbu nových domů,
některé z ploch se nacházejí v oblasti ovlivněné
výhledově nadlimitním hlukem z dálnice D1 (v tomto
směru je navrhováno v části A vyhodnocení, aby byl
návrh změněn)

Jevy environmentálního pilíře
Číslo dle příl.č.1
Jev dle přílohy č. 1 vyhlášky č.
vyhl.500
500/2006 Sb.
A17.
oblast krajinného rázu a její
charakteristika
A21.

územní systém ekologické stability

A22.

významný krajinný prvek
registrovaný, pokud není vyjádřen
jinou položkou
významný krajinný prvek ze zákona,
pokud není vyjádřen jinou položkou
přírodní park
NATURA 2000 - evropsky významná
lokalita
NATURA 2000 - ptačí oblast
lesy ochranné
les zvláštního určení
lesy hospodářské
vzdálenost 50 m od okraje lesa
bonitovaná půdně ekologická
jednotka
záplavové území
podíl zemědělské půdy z celkové
výměry katastru

A23.
A30.
A34.
A35.
A37.
A38.
A39.
A40.
A41.
A50.
B.22

B.23
B.24
B.27
B.28
B.29
B.30

podíl orné půdy ze zemědělské půdy
podíl trvalých travních porostů
z celkové výměry zemědělské půdy
podíl zastavěných a ostatních ploch z
celkové výměry katastrů
podíl vodních ploch na celkové
výměře katastru
podíl lesů na celkové výměře
katastru
koeficient ekologické stability

Vliv návrhu ÚP na sledovaný jev
řešené území spadá do oblasti krajinného rázu Vlašimsko,
vlivem uplatnění ÚP nedojde k významnému narušení
krajinného rázu
ÚSES je návrhem ÚP vymezen, v části A vyhodnocení je
navrženo, aby byl návrh revidován s cílem splnění
funkčnosti systému
registrované VKP se v řešeném území nevyskytují

taxativní VKP dle zákona o ochraně přírody v řešeném
území nebudou dotčeny
jev se v ŘÚ nenachází
jev se v ŘÚ nenachází
jev se v ŘÚ nenachází
jev se v ŘÚ nenachází
jev se v ŘÚ nenachází
Nejsou návrhem dotčeny
respektováno
přehled záborů ZPF je součástí odůvodnění
jev se v ŘÚ nenachází
současný stav 75 %, 427 ha
uplatněním změny dojde k poklesu max. v řádu jednotek
hektarů
výrazně se nezmění
8,9 %, výrazně se nezmění
8,8 %, dojde k mírnému navýšení
nezmění se
Nezmění se
významně se nezmění
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Jevy sociálního pilíře
Jevy sociálního pilíře nebudou uplatněním územního plánu významně dotčeny. Významnější
nárůst pracovních příležitostí v obci se nepředpokládá.
V případě nově trvale bydlících obyvatel se předpokládá vyjížďka za prací a do škol.

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH
STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ
Vyhodnocení je provedeno formou slovního popisu vlivu a vyjádření, nakolik návrh ÚP přispívá k:




eliminaci hrozeb;
odstranění slabých stránek;
využití silných stránek a příležitostí.

Výchozí SWOT analýza byla vypracována v rámci ÚAP ORP Vlašim.
D.I. VLIV NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Hrozby nejsou pro řešené území v ÚAP zvláště uvedeny (uvedeny jsou pro území ORP). Níže je
popsán vliv pouze na hrozby relevantní pro k.ú. Psáře ve vztahu k navrhovaným změnám využití
území a vymezení rozdílných způsobů využití území:
 vzrůstající silniční doprava – skutečná hrozba. Na tuto hrozbu lze reagovat pouze
poměrně pasivně a to nevymezováním nových ploch bydlení v pásmu potenciálně
ohroženém zvyšováním hlukové zátěže. Tento postup je výše v textu doporučen. Další
možnosti, jako např. vybudování rozsáhlého zemního valu jsou díky nedostatku zemin
v podstatě vyloučeny (opatření by doprovázel i rozsáhlý zábor pozemků podél dálnice,
přičemž efekt oproti protihlukovým stěnám by byl nevýznamný).
 neuvážené rozšiřování zastavitelných území obcí – to je hrozba ve vztahu (zejména)
k životnímu prostředí a nepřímo životním podmínkám. Hrozba není zcela relevantní pro
Psáře, jakékoli rozšiřování je velmi limitované přítomností dálnice.
 úbytek druhové různorodosti – ten je do značné míry způsoben způsobem využívání
území. Jedná se o hrozbu přesahující zájmové území. Rozdílné způsoby využití území
umožňují hospodařícím subjektům na zemědělských a lesních pozemcích druhovou
diverzitu volbou postupů (např. dřevinné skladby, agropatření ad.) pozitivně ovlivňovat.
 zvýšené využívání a zatížení půdy z hlediska orientace na technické plodiny pro
obnovitelné zdroje – reakcí na tuto hrozbu by muselo být výslovné omezení využívání
zemědělské půdy pro tyto účely. Obávám se, že to není po právní stránce možné
(obdobně není možné např. stanovit, že na ploše výroby nebude výroba kupříkladu
zbraní).
 sociální diference starousedlíků a nově přistěhovalých majitelů rodinných domů –
rozsah potenciální nové výstavby je přiměřený velikosti sídla.
Ostatní, v ÚAP ORP Vlašim popsané hrozby, nemají vazbu k řešenému území, popř. jsou v tomto
vyhodnocení ignorovány z důvodu, že reakce na tyto hrozby není možná prostřednictvím nástrojů
územního plánování (např. šíření nepůvodních druhů flory a fauny nebo nedostatek financí na údržbu
a opravu památek).
D.II. VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Popsán je vliv pouze na slabé stránky relevantní pro k.ú. Psáře ve vztahu k navrhovaným změnám
využití území vztahu k navrhovaným změnám využití území a vymezení rozdílných způsobů využití
území. Ostatní, v ÚAP ORP Psáře, nemají vazbu k řešenému území nebo úkolům územního plánování.
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plochy ZPF ohrožené vodní erozí – tato problematika je podrobně rozebrána v části A
hodnocení.
neuvážené meliorace na lučních pozemcích – luční pozemky jsou vesměs navrženy jako
plochy smíšené nezastavěného území. Případná změna hospodaření v návaznosti na
obnovu vodního režimu lokaity je v souladu s využitím těchto pozemků možná.
oblasti přímo ovlivněné D1 – viz hrozby.
obce bez odkanalizování do ČOV – obec Psáře nemá ani kanalizaci ani ČOV.
dopravní zatížení propojení Kolín – D3
chybějící odstavná stání tranzitní dopravy – tuto slabou stránku pravděpodobně může
řešit vymezení plochy pro dopravní infrastrukturu na k.ú. Psáře
chybějící cyklostezky a cyklotrasy – návrh ÚP vymezuje cyklotrasu

D.III. VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A PŘÍLEŽITOSTÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Popsán je vliv pouze na silné stránky a příležitosti relevantní pro k.ú. Psáře ve vztahu
k navrhovaným změnám využití území vztahu k navrhovaným změnám využití území a vymezení
rozdílných způsobů využití území a nástrojům územního plánování:
 alternativní čistění odpadních vod – tuto možnost návrh ÚP nevyužívá. S ohledem na
počet obyvatel by bylo možné zvážit např. čištění pomocí kořenové čistírny.
 Silnou stránkou území je bezesporu dobré dopravní napojení na dálnici D1. Tuto silnou
stránku ÚP využívá v případě řešení samoty Veselka a okolí mimoúrovňové křižovatky
pro plochy výroby, skladování a komerční vybavenosti (plochy občanské vybavenosti).
D.IV. VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Podle Vyhodnocení vlivů ÚP obce Psáře nebude mít uplatnění ÚP negativní vliv na přírodní
hodnoty v území.
Změna ÚP neovlivní negativně kulturní, historické nebo urbanistické hodnoty sídla. V řešeném
území je vysoká pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. V tomto smyslu může mít
realizace záměrů kladný vliv na kulturní hodnoty.
Vlivem rozvoje zastavitelného území nedojde k výraznějšímu snižování výrobních ploch orné
půdy.
Vliv na stávající výrobní plochy je nulový. ÚP vymezuje jednu nové rozvojové plochy pro výrobu a
skladování menšího rozsahu.
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E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ
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. Návrh územního plánu není
v rozporu s prioritami územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje (viz str. 7 – 8 textu
návrhu ZÚR).
Níže jsou dále komentovány relevantní priority, uvedené v politice územního rozvoje, které jsou
možná obecnější, ale dobře vystihují potřeby změn v územích ve prospěch udržitelného rozvoje.
Relevantní republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity
území, jeho historie a tradice
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí
prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální
soudržnost obyvatel
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých
hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření
pracovních příležitostí.

Stručné vyhodnocení přínosu
územního plánu k naplnění priority
Návrh ÚP ovlivní uvedenou
charakteristiku v přijatelné míře.

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

V řešeném území se plochy
brownfields nevyskytují.

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

Nově vymezené zastavitelné plochy
v zásadě nenarušují plochy zeleně a
nezpůsobují její fragmentaci.

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

Nově vymezené zastavitelné plochy
navazují na zastavěné území , vůči
velikosti sídla nejsou naddimenzované.

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

Návrh není s prioritou v kolizi, návrh
vymezuje ÚSES.

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

Návrh ÚP nezasahuje do jedinečných
znaků a hodnot ochrany krajinného
rázu Vlašimska.

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro
různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika,
poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.

S ohledem na negativní vliv hluku
z dálnice D1 není katastr pro rekreaci
pravděpodobně příliš atraktivní.

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost
území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem
na prostupnost krajiny.
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.

Ve vztahu k tomuto bodu lze jmenovat
vymezení plochy pro ČOV.

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva

Změna v retenci území nebude velká:

Není předpoklad prostorové sociální
segregace
Změna není v rozporu s touto
prioritou, její vliv je však podružný

Změny ve využití území nepřinesou
významné nároky na dopravní
infrastrukturu.
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Relevantní republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy,
sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod.
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.

Stručné vyhodnocení přínosu
územního plánu k naplnění priority
nárůst zpevněných ploch je relativně
malý.
Podmínky pro zvýšení retence
navržené podmínky pro rozdílné
způsoby využití umožňují.

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

bez vazby

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

Úroveň technické infrastruktury tyto
požadavky pravděpodobně splňuje.
Otázkou je zda by každá menší obec
měla být vybavena čistírnou odpadních
vod, nebo zda lze hledat jiné možnosti
koncepční likvidace odpadních vod.
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F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ
F.I. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK
PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO
SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ, JAK BYLA ZJIŠTĚNA V ROZBORU
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Rozbor udržitelného rozvoje správního území ORP Vlašim poskytuje následující údaje o
vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel obce Psáře:
Pilíř životního prostředí:
Kvalitní plochy rozptýlené a liniové zeleně
Vysoká lesnatost území
Rozhled do krajiny
- Chybí kanalizace s ČOV
- Ovlivněné procházející dálnicí D1
- Stará ekologická zátěž – pouze lokálního významu
- Území ovlivněné vodní erozí
Pilíř sociální:
Vodovod, el. energie
Nemovité kulturní památky (tvrz, kostel)
Dobrá prostupnost územím – krátkodobá rekreace
Vybavenost - obchod
- Nízká vybavenost obce
- Horší dostupnost Vlašimi – místního centra vybavenosti
- Chybí kanalizace s ČOV
- Chybí rozvojové plochy pro bydlení
- Přivaděč vody na Prahu jde za hranicí zastavěného území
Pilíř hospodářský:
Dostupnost dálnice D1
Zemědělský areál
Truhlářská výroba, zpracování dřeva (pila, sušárna)
- Omezené aktivity umožňující zaměstnanost
- Absence UP
- Chybí rozvojové plochy pro výrobu či skladování

Na základě početnosti výskytu jednotlivých kladů a záporů autoři ÚAP dovozují vyhodnocení
vyváženosti:
ŽP SOCDEM HOSP -

Všechny podmínky jsou ohodnoceny jako slabé, resp. Dle metodiky MMR ve „špatném stavu“.
S tímto hodnocením je možné se jen těžko ztotožnit. Je to příliš mechanický přístup k hodnocení
podmínek, o hodnocení vyváženosti nemluvě. Pokud bychom měli uvedené hodnocení vzít jako
výchozí, pak návrh ÚP vylepšuje podmínky jen částečně. Prakticky však zásadně, neboť pro jakýkoli
rozvoj (ve smyslu výstavby) je vydání územního plánu první podmínkou. To je z hlediska
hospodářského rozvoje v dané chvíli jistě velký posun.
Uplatněním územního plánu nedojde k zásadnímu zlepšení podmínek pro příznivé životní
prostředí, jež však, s výjimkou hlukové zátěže, nejsou špatné.
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Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel se významně taktéž nezmění. Obec nadále díky
své velikosti a počtu obyvatel bude z hlediska občanské vybavenosti odkázána na služby větších obcí
(školská, zdravotnická, sociální zařízení apod.).

F.II. SHRNUTÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO
PŘEDCHÁZENÍ RIZIK A OHROŽENÍ
zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné g enerace obyvatel řešeného
území
Život současných obyvatel pravděpodobně nejvíce ovlivňují podmínky pro hospodářský rozvoj
V souvislosti s vývojem v celospolečenském kontextu. Základní problém je tedy řešen mimo území
obce a to v závislosti na hospodářských podmínkách center.
S návrhem ÚP se nově vymezují a stabilizují jednotlivé funkce využití území. Využití území
v souladu s územním plánem by nemělo vést k ohrožování potřeb současné generace obyvatelstva.
předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích
Za zásadní riziko pro budoucí generace lze považovat obecně rozvrat stability současného stavu
vyváženosti rozvojových podmínek způsobený enormním oslabením jednoho či více pilířů. Jako
nejaktuálnější se jeví hrozba oslabení ekonomického pilíře, na jejím vzniku se však podílejí vlivy
vnější, vyvolané působením mimo řešené území, které lze jen velmi obtížně předvídat a předcházet
jim.
Důraz, který je v současné době v praktické rovině kladen na rozvoj a posílení pilířů
ekonomického (rozvoj zejm. dopravní infrastruktury a infrastruktury pro výrobu a skladování) vede
k pokračujícímu oslabování environmentálního pilíře. Tento trend není v rámci návrhu ÚP zdůrazněn
či podpořen. Zábory zemědělské půdy jsou relativně malé.
S uplatněním územního plánu jsou spojeny dílčí kladné vlivy na přírodu a krajinu – dochází
k vymezení ÚSES.
Život budoucích obyvatel obce může negativně zasáhnout zvýšení hlukové zátěže z dálnice D1,
která souvisí s předpokládaným růstem dopravy.
Z výše uvedených důvodů je možné se přiklonit k závěru, že návrh ÚP významně neohrožuje
podmínky života budoucích generací.
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