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SPOLEČNÝ ÚVOD
1

PRÁVNÍ RÁMEC VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Udržitelný rozvoj je v legislativě pro oblast územního plánování vnímán jako „rozvoj spočívající ve vyváženém
vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel v území a který uspokojuje potřeby současné generace a generací budoucích”1. Tomuto přístupu se
podřizuje zpracování územně analytických podkladů i vlastní územně plánovací dokumentace a vyhodnocení
vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území nejen po stránce věcné, ale i formální.
Obsahové vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (dále též „VVURÚ“) je definován
přílohou č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Dle vyhlášky obsahuje VVURÚ
tyto části:
A:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona (dále též „SEA“).

B:

Vyhodnocení vlivů na území Natura 2000.

C.

Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech.

D.

Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v
územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.

E.

Vyhodnocení přínosu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje.

F.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí.

Obsah části A je definován přílohou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“) a je následující:
1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace,
vztah k jiným koncepcím.
2. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí přijatým na mezistátní
nebo komunitární úrovni. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni.
3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by
nebyla uplatněna politika územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace.
4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje nebo
územně plánovací dokumentace významně ovlivněny.
5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje
nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná
území a ptačí oblasti.
6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky územního rozvoje nebo
územně plánovací dokumentace, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na
obyvatelstvo, lidské zdraví, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové prostředí, vodu,
ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a
vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení.
7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant
řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení.

1

§ 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.

1

ÚZEMNÍ PLÁN ZDICE

8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí.
9. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí přijatých na mezinárodní nebo
komunitární úrovni do politiky územního rozvoje a jejich zohlednění při výběru řešení. Zhodnocení
způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace
a jejich zohlednění při výběru variant řešení.
10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na
životní prostředí.
11. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace
negativních vlivů na životní prostředí.
12. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.
Procesní náležitosti části A se dále řídí § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o posuzování vlivů“).
Pro část A jsou dále určující požadavky Středočeského kraje definované:
1. Ve stanovisku k zadání územního plánu ze dne 5. 8. 2013 pod č.j. 099640/2013/KUSK, které obsahuje
tyto požadavky:
a) Jedná se zejména o požadavky na rozvoj průmyslových aktivit bez specifikace umístění; lokalita
svým rozsahem a charakterem může zakládat rámec pro realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1
zákona o posuzování vlivů nebo může vyvolávat budoucí střet zájmů z hlediska vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví v daném území.
b) Pro zpracování vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na životní prostředí se stanovují následující požadavky:
 vyhodnotit vlivy na
- zábor zemědělské půdy;
- podzemní a povrchové vody (vč. možného ovlivnění odtokových poměrů);
- zvýšenou dopravní obslužnost a zvýšené hlukové poměry;
 navržení případných kompenzačních opatření, které by mohly negativní vlivy zmírnit nebo zcela
eliminovat.
c) Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude zpracováno osobou podle ust. § 19 zákona o
posuzování vlivů.
d) Obsah a rozsah hodnocení je rámcově stanoven v příloze stavebního zákona. V dokumentaci SEA
se požaduje navíc zohlednit obdržená vyjádření dotčených orgánů z hlediska ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví k návrhu zadání ÚP a vypracovat kapitolu závěry a doporučení vč.
návrhu stanoviska SEA dotčeného orgánu s konkrétním uvedením souhlasu, souhlasu
s podmínkami vč. jejich upřesnění nebo nesouhlasu s navrhovaným ÚP.
2. Ve stanovisku k zadání ÚP dle §45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, č.j. 101166/2013/KUSK ze dne 11. 7. 2013. KÚ jako orgán ochrany přírody v tomto
stanovisku nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu CZ0214039 Stroupínský potok.
Pro zpracování posouzení vlivu na tuto lokalitu stanovil ÚP následující požadavky:
a) Posouzení bude zpracováno autorizovanou osobou podle ust. § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.
b) V závěru posouzení bude uveden jasný výrok, zda podle názoru autorizované osoby má
projednávaný ÚP negativní vliv na území EVL, a pokud ano, pak musí být prokázáno, že neexistuje
alternativní návrh řešení bez negativního vlivu či alespoň s menším negativním vlivem.
c) Pokud bude mít ÚP negativní vliv na EVL, pak bude v posouzení rovněž uveden návrh
kompenzačních opatření (např. rozsah, obsah, lokalizace), který bude odborným podkladem pro
rozhodnutí orgánu ochrany přírody o kompenzačních opatřeních podle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny. Dále bude v posouzení zpracováno zdůvodnění a prokázání převahy veřejného
zájmu nad zájmem ochrany přírody. Tato prokazování budou následně předmětem projednávání
ÚP.
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PŘEDMĚT VVURÚ

2.1

Základní údaje

Předmětem vyhodnocení vlivů je územně plánovací dokumentace Územní plán Zdice (dále též „ÚP“)
zpracovaná podle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění.
Zadání ÚP bylo schváleno Zastupitelstvem obce Zdice dne 16. 9. 2013 usnesením ZM č. 18/2013, bod II/6.
Zhotovitelem ÚP je HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., Sokolovská 100/98, 186 00 Praha 8.
Zpracovatelem Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území je společnost HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8.
Dokumentace je zpracována pro celé správní území města Zdice, tvořené 3 katastrálními územími: Zdice; Černín
u Zdic; Knížkovice o celkové rozloze 1380 ha s 4090 obyvateli.
Návrh ÚP je invariantní.
VVURÚ bylo provedeno k návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona (návrh pro společné jednání) ze dne 6. 5. 2014.
VVURÚ reflektuje fakt, že samotný návrh ÚP pouze podmiňuje řadu činností (zejména v oblasti výstavby), které
mohou mít nebo budou mít na udržitelnost přímý vliv. Z toho vyplývá, že hodnocení vlivů ÚP je do značné míry
přiblížením k reálným vztahům a interakcím a vodítkem pro budoucí rozhodovací procesy.

2.2

Formální náležitosti ÚP

ÚP byl pořízen a zpracován v souladu s ustanovením § 47 – 54 stavebního zákona,
s ustanoveními § 11 a dalších a s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti.
Dokumentace se člení na dvě části – výrokovou část a odůvodnění. Obě tyto části zahrnují textovou část a
grafickou část.
2.2.1 Návrh územního plánu (výroková část)
Návrh ÚP představuje vlastní dokument, který je vydáván opatřením obecné povahy a stává se závazným.
Textová část zahrnuje tyto základní kapitoly:
1. Vymezení pojmů.
2. Vymezení řešeného území.
3. Vymezení zastavěného území.
4. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.
5. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně.
6. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování.
7. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití,
územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi,
rekreace, dobývání nerostů, apod.
8. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
9. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit.
10. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní
právo s uvedením v čí prospěch je překupní právo zřizováno, parcelních čísel, pozemků, názvu
katastrálního území.
11. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6) stavebního zákona.
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12. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek
pro jeho prověření.
13. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.
14. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti.
15. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy 9 stavebního zákona, stanovení, zda
se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost a stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání.
16. Stanovení pořadí změn v území.
17. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
18. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.
Grafická část obsahuje
I.1 Výkres základního členění území
I.2a Hlavní výkres – způsob využití území
I.2b Výkres prostorového uspořádání území výkres
I.2c Výkres koncepce dopravní infrastruktury
I.2d Výkres koncepce technické infrastruktury – vodní a odpadové hospodářství
I.2e Výkres koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
I.4 Výkres pořadí změn v území
2.2.2 Odůvodnění
Textová část Odůvodnění obsahuje:
1. Postup pořízení územního plánu.
2. Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst.. 4 stavebního zákona.
3. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
4. Vyhodnocení splnění požadavků zadání.
5. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území.
6. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1
stavebního zákona) s odůvodněním potřeby jejich vymezení.
7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.
8. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch;
9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a pozemky určené k plnění funkce lesa.
Grafická část Odůvodnění obsahuje:
II.1 Koordinační výkres
II.2 Výkres širších vztahů
II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

2.3

Věcné náležitosti ÚP

Územní plán Zdice je ucelenou a komplexní územně plánovací dokumentací. VVURÚ se v jednotlivých částech
zaměřuje na:
a) celkové pojetí ÚP, zejména na
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koncepci rozvoje města a urbanistickou koncepci;
koncepci dopravy a technické infrastruktury;
koncepci uspořádání krajiny;

b) návrhy změn v území, tedy na zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn
v krajině, které jsou uvedeny v následujících tabulkách
Tabulka 0.1 – Přehled změn v území – zastavitelné plochy
označení

dotčené k. ú.

kód a specifikace využití

plocha (ha)

Z1

Černín u Zdic

PV – plocha veřejných prostranství

0,105

Z2a

Černín u Zdic

SV- plocha smíšená obytná - venkovská

0,206

Z2b

Černín u Zdic

SV- plocha smíšená

1,014

Z3a

Černín u Zdic

SV- plocha smíšená obytná - venkovská

0,534

Z3b

Černín u Zdic

SV- plocha smíšená obytná - venkovská

0,416

Z5

Černín u Zdic

SV- plocha smíšená obytná - venkovská

0,301

Z6

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

1,032

Z7

Černín u Zdic

VL – plocha výroby a skladování – lehká výroba

0,583

Z8

Černín u Zdic

VL – plocha výroby a skladování – lehká výroba

1,275

Z9

Knížkovice

SV – plocha smíšená obytná - venkovská

0,058

Z10a

Knížkovice

SV – plocha smíšená obytná - venkovská

0,500

Z10b

Knížkovice

SV – plocha smíšená obytná - venkovská

0,119

Z11

Zdice

SV – plocha smíšená obytná - venkovská

0,234

Z12a

Zdice

SV – plocha smíšená obytná - venkovská

1,885

Z12b

Zdice

SV – plocha smíšená obytná - venkovská

0,802

Z13

Zdice

SV – plocha smíšená obytná - venkovská

0,338

Z14

Zdice

ZO - plocha zeleně – ochranné a izolační

0,789

Z15

Zdice

VL – plocha výroby a skladování – lehká výroba

12,123

Z16

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

0,912

Z17

Zdice

TI – plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě

0,581

Z18

Zdice

VL – plocha výroby a skladování – lehká výroba

3,329

Z19

Zdice

VL – plocha výroby a skladování – lehká výroba

3,629

Z20

Zdice

RI- plocha rekreace – stavby pro rodinnou rekreaci

0,241

Z21

Zdice

SR – plocha smíšená obytná - rekreační

0,519

Z22a

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

0,686

Z22b

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

0,752

Z23a

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

1,038

Z23b

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

0,417

Z24

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

0,037

Z25

Zdice

OS – plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

0,479

Z26a

Zdice

BH – plocha bydlení – v bytových domech

1,348

Z26b

Zdice

BH – plocha bydlení – v bytových domech

1,557

Z27

Zdice

BH – plocha bydlení – v bytových domech

1,141

Z28

Zdice

BH – plocha bydlení – v bytových domech

1,588

Z29

Zdice

OH – plocha občanského vybavení - hřbitovy

0,069

Z30

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

0,228

Z31

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

1,280
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Tabulka 0.1 – Přehled změn v území – zastavitelné plochy
označení

dotčené k. ú.

kód a specifikace využití

plocha (ha)

Z32

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

9,955

Z33

Zdice

ZV – plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň

0,680

Z34

Zdice

SV – plocha smíšená obytná - venkovská

0,514

Z35

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

0,011

Z36

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

1,649

Z37a

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

0,697

Z37b

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

0,695

Z38

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

0,729

Z39

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

0,814

Z40

Zdice

VD – plocha výroby a skladování - drobná

3,832

Z41

Zdice

ZO – plocha zeleně – ochranné a izolační

0,361

Z42

Zdice

ZO – plocha zeleně – ochranné a izolační

0,262

Z43

Zdice

ZO – plocha zeleně – ochranné a izolační

1,924

Z44a

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

0,100

Z44b

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

1,304

Z45

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

0,215

Z46

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

0,136

Z47

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

0,275

Z48

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

0,207

Z49

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

0,407

Z50

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

0,140

Z51

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

0,650

Z52

Černín u Zdic

PV – plocha veřejných prostranství

0,166

Z53

Knížkovice

SV – plocha smíšená obytná - venkovská

0,045

Z54

Zdice

SV – plocha smíšená obytná - venkovská

0,872

Tabulka 0.2 – Přehled změn v území – plochy přestavby
označení

dotčené k. ú.

kód a specifikace využití

plocha (ha)

P1

Knížkovice

PV – plocha veřejných prostranství

0,021

P2

Zdice

OS – plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

0,277

P3

Zdice

SM – plocha smíšená obytná městská

0,232

P4

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

0,094

P5

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

0,053

P6

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

0,078

P7

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

0,236

P8

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

0,047

P9

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

0,052

P10

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

0,095

P11

Zdice

SM – plocha smíšená obytná městská

0,142

P12

Zdice

SM – plocha smíšená obytná městská

5,836

P13

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

0,163

P14

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

1,105

P15

Zdice

RZ – plocha rekreace – zahrádkové osady

0,375
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Tabulka 0.2 – Přehled změn v území – plochy přestavby
označení

dotčené k. ú.

kód a specifikace využití

plocha (ha)

P16

Zdice

SM – plocha smíšená obytná městská

0,515

P17

Zdice

DS – plocha dopravní infrastruktury - silniční

0,404

P19

Zdice

VD – plocha výroby a skladování - drobná

2,038

P20

Zdice

BI – plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

0,100

P21

Černín u Zdic

PV – plocha veřejných prostranství

0,126

P22

Černín u Zdic

PV – plocha veřejných prostranství

0,197

P23

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

0,374

P24

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

0,058

P25

Zdice

PV – plocha veřejných prostranství

0,183

Tabulka 0.3 – Přehled změn v území – plochy přírodní
označení

dotčené k. ú.

kód a specifikace využití

plocha (ha)

K1

Černín u Zdic

NL– plocha lesní

1,180

K2

Černín u Zdic

NP – plocha přírodní

1,412

K3

Černín u Zdic

NP – plocha přírodní

0,213

K4

Černín u Zdic

NP – plocha přírodní

0,165

K5

Černín u Zdic

NP – plocha přírodní

2,909

K6

Černín u Zdic

NL– plocha lesní

0,167

K7

Černín u Zdic

NP – plocha přírodní

7,569

K8

Černín u Zdic

NP – plocha přírodní

0,392

K9

Černín u Zdic

NP – plocha přírodní

0,976

K10

Černín u Zdic

NP – plocha přírodní

1,012

K11

Černín u Zdic

NP – plocha přírodní

0,158

K12

Černín u Zdic

NP – plocha přírodní

2,927

K13

Černín u Zdic

NP – plocha přírodní

0,126

K14

Černín u Zdic

NP – plocha přírodní

1,381

K15

Černín u Zdic

NP – plocha přírodní

0,442

K16

Černín u Zdic

NP – plocha přírodní

0,167

K17

Zdice

NL– plocha lesní

1,055

K18

Černín u Zdic

NP – plocha přírodní

0,310

K19

Černín u Zdic

NLx– plocha lesní se specifickým využitím

0,556

K20

Černín u Zdic

NLx– plocha lesní se specifickým využitím

2,391

K21

Knížkovice

NL– plocha lesní

4,312

K22a

Zdice

NL– plocha lesní

4,203

K22b

Zdice

NL– plocha lesní

0,175

K22c

Zdice

NL– plocha lesní

0,204

K23a

Zdice

NL– plocha lesní

10,991

K23b

Zdice

NL– plocha lesní

0,770

K24

Knížkovice

NP – plocha přírodní

1,608

K25

Knížkovice

NL– plocha lesní

0,609

K26

Knížkovice

NL– plocha lesní

0,247

K27a

Zdice

NL– plocha lesní

1,751

K27b

Knížkovice

NL– plocha lesní

4,331
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Tabulka 0.3 – Přehled změn v území – plochy přírodní
označení

dotčené k. ú.

kód a specifikace využití

plocha (ha)

K27c

Knížkovice

NL– plocha lesní

0,027

K28a

Zdice

NL– plocha lesní

5,221

K28b

Zdice

NL– plocha lesní

0,414

K29

Zdice

NL– plocha lesní

1,246

K30

Knížkovice

NP – plocha přírodní

0,049

K31

Knížkovice

NP – plocha přírodní

0,045

K32

Zdice

NP – plocha přírodní

0,124

K33

Zdice

NP – plocha přírodní

0,347

K34

Zdice

NP – plocha přírodní

0,206

K35

Zdice

NP – plocha přírodní

0,185

K36

Zdice

NP – plocha přírodní

1,368

K37

Zdice

NL– plocha lesní

3,067

K38

Zdice

NLx– plocha lesní se specifickým využitím

1,294

K39

Zdice

NP – plocha přírodní

0,093

K40

Zdice

NP – plocha přírodní

0,082

K41

Zdice

NP – plocha přírodní

0,525

K42

Zdice

NP – plocha přírodní

0,335

K43

Zdice

NP – plocha přírodní

1,368

K44

Zdice

NP – plocha přírodní

0,063

K45

Zdice

NP – plocha přírodní

1,322

K46

Zdice

NP – plocha přírodní

0,058

K47

Zdice

NP – plocha přírodní

0,485

K48

Zdice

NL– plocha lesní

0,886

K49

Zdice

NP – plocha přírodní

0,285

K50

Černín u Zdic

NL– plocha lesní

0,344

Z hlediska změn v území obsahuje návrhu územního plánu města Zdice 61 nových zastavitelných ploch a 24
ploch přestavby, 56 ploch změn v krajině a tří koridory pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury.
Nejvíce ploch je vymezeno v k. ú. Zdice – 103 ploch, 33 ploch je vymezeno v k. ú. Černín u Zdic a 14 ploch v k. ú.
Knížkovice.
Plochy zastavitelné jsou určeny pro:
 bydlení - 21 ploch;
 smíšenou obytnou zástavbu - 15 ploch;
 veřejná prostranství - 11 ploch;
 výrobu a skladování - 6 ploch,
 sídelní zeleň - 4 plochy
 občanské vybavení - 2 plochy;
 rekreaci – 1 plocha;
 technickou infrastrukturu – 1 plocha.
Plochy přestav jsou určeny pro:
 veřejná prostranství - 12 ploch;
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smíšenou obytnou zástavbu - 4 plochy;
dopravní infrastrukturu - 3 plochy
bydlení - 2 plochy;
rekreaci - 1 plocha;
občanské vybavení – 1 plocha;
výrobu a skladování – 1 plocha.

Využití ploch změn v krajině je:
 plochy přírodních – 33 ploch;
 plochy lesní – 23 ploch.

3
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VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Část A: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

ČÁST A:
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace Územní plán Zdice na životní prostředí je obsaženo
v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. V následující
kapitole jsou uvedeny pouze závěry vyhodnocení a doporučení zhotovitele.
Vyhodnocení bylo zhotoveno autorizovanou osobou v souladu s požadavky příslušného orgánu – Krajského
úřadu Středočeského kraje definovanými ve stanovisku k zadání územního plánu ze dne 5. 8. 2013 pod č.j.
099640/2013/KUSK (viz kap. 1).

4

ZÁVĚRY VYHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ ZHOTOVITELE

Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí přineslo tyto výsledky:
1. Celkové hodnocení vlivů ÚP na životní prostředí je spíše pozitivní.
2. ÚP jako celek je hodnocen jako proveditelný.
3. Vliv ÚP na přírodu a krajinu je hodnocen spíše jako velmi pozitivní.
4. Vliv ÚP na obyvatelstvo a zdraví je hodnocen jako mírně pozitivní.
5. Vliv ÚP na krajinný ráz byl indikován jako mírně pozitivní.
6. Vliv na funkčnost ÚSES je hodnocen jako vysoce pozitivní. Jedná se doplnění ploch krajinné zeleně,
která dotvářejí systém lokálních prvků ÚSES.
7. ÚP má mírně negativní vliv na ZPF. Největší zábor ZPF představují plochy pro bydlení Z2-Z4 na
východě Černína, Z10-12, Z54 na jihu Knížkovic a dále plochy na severním okraji Zdic.
8. Největší samostatný zábor představuje plocha Z32 na západním okraji Zdic.
9. Z hlediska záboru ZPF jsou také velmi významné navrhované plochy pro výrobu a skladování v oblasti
Zdice-Západ (celkem 18,7 ha). Jedná se však o zábory v nízkých třídách ochrany, nejčastěji IV.tř.
10. Plochy přírodní a lesní, u nichž byl indikován zábor ZPF, mají z tohoto důvodu sice také mírně negativní
vliv, ale jejich nová funkce v přírodním prostředí tyto nedostatky bohatě vyrovnává a naopak působí
velmi pozitivně.
11. ÚP má pozitivní vliv na PUPFL.
12. Z hlediska ovlivnění vodního režimu byl uplatněním ÚP indikován celkově mírně pozitivní vliv ÚP.
13. Nové plochy krajinné zeleně budou mít také pozitivní vliv.
14. Vliv ÚP na ochranu vodních toků byl indikován jako mírně pozitivní.
15. Vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví byly indikovány jako mírně pozitivní.
16. Z hlediska rozložení kvality ovzduší a jejich zdravotních dopadů byl indikován velmi mírný negativní
vliv novým rozložením. Celkově však uplatnění ÚP a požadavku na ekologické vytápění v nových
lokalitách bude pozitivní.
17. Zvýšená dopravní obsluha nových ploch pro bydlení bude mít velmi mírný negativní vliv na hlukovou a
emisní zátěž v okolí příjezdových cest.
18. Vytápění na nových plochách pro bydlení nebude mít negativní vliv na emisní zátěž v okolí.
19. Hluková situace bude uplatněním ÚP ovlivněna mírně negativně.
20. Vliv na památky byl indikován jako neutrální. Nebudou dotčeny.
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DOPORUČENÍ ZHOTOVITELE VYHODNOCENÍ K ÚP

Zhotovitel vyhodnocení vlivů na životní prostředí doporučuje Krajskému úřadu Jihomoravského kraje jako
dotčenému orgánu:
1. Vydat souhlasné stanovisko k návrhu ÚP jako celku s tím, že pro některé plochy změn
se stanoví podmínky k předcházení, eliminaci nebo minimalizaci předpokládaných vlivů na životní
prostředí.
2. Vydat podmíněně souhlasné stanovisko k plochám Z32 a Z33 a pro plochu přestavby P12 s tím, že
rozsah zásahu do území bude vyhodnocen v rámci vypracování regulačního plánu.
3. Vydat podmíněně souhlasné stanovisko k plochám Z2a a Z2b Černín-východ, Z15, Z18 a Z19
v průmyslové zóně Západ a k ploše Z31 Zdice-Na Hroudě s tím, že rozsah bude ověřen územními
studiemi a teprve po projednání a odsouhlasení těchto studií budou plochy vymezeny v ÚP jako
zastavitelné.
4. Vydat souhlasné stanovisko ke všem plochám krajinné zeleně pro vytváření prvků ÚSES a zajistit
ochranu stávajících prvků ÚSES při výstavbě jiných zastavitelných ploch.
5. Vydat souhlasné stanovisko k plochám bydlení BI a BH s podmínkami:
a) zajistit vsakování dešťových vod ze střech a chodníků (vsakovací pásy, plochy zeleně), tj. rozčlenit
jednotlivé plochy propustnými plochami tak jak je navrženo i částečně v ÚP;
b) vhodně organizovat dopravní obsluhu, především s ohledem na minimalizaci hlukové zátěže;
c) skrýt ornici a využít skrývku pro rekultivace poškozených ploch;
d) důsledně vyžadovat na nových plochách bydlení ekologické způsoby vytápění.
6. Požadovat v dalším územním rozvoji města, zejména při stavební činnosti, uplatnění v maximální možné
míře relevantní postupy, které přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, zejména:
a) na základě podrobných územních studií minimalizovat zásahy do území, zejména do ploch ZPF;
b) nezastavovat a nezpevňovat plochy, které jsou součástí ÚSES;
c) organizovat výstavbu tak, aby zemědělská půda byla zabírána postupně;
d) skrýt ornici a využít skrývku pro rekultivace poškozených ploch;
e) vodní toky, které zůstanou součástí zastavitelných ploch, zahrnout do veřejných prostranství;
f) zpevněné plochy rozčlenit propustnými plochami (zeleň) pro vsak dešťové vody;
g) zajistit vsakování dešťových vod ze střech a chodníků (vsakovací pásy, plochy zeleně);
h) vhodně organizovat dopravní obsluhu s cíle eliminace hlukové a emisní zátěže;
i) realizovat v nezbytném případě protihluková opatření na objektech.
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VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Část B: Vyhodnocení vlivů na území Natura 2000

ČÁST B:
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ÚZEMÍ
NATURA 2000
Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace Územní plán Zdice na území Natura 2000 je obsaženo
v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
V následující kapitole jsou uvedeny pouze závěry vyhodnocení a doporučení zhotovitele.
Vyhodnocení bylo zhotoveno autorizovanou osobou v souladu s požadavky příslušného orgánu – Krajského
úřadu Středočeského kraje definovanými ve stanovisku k zadání územního plánu dle §45i odst. 3 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 101166/2013/KUSK ze dne 11. 7.
2013 (viz kap. 1).

6

ZÁVĚRY HODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY
A PTAČÍ OBLASTI

Předmětem předkládaného hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je
posouzení vlivu koncepce - „Územní plán Zdice“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Zájmovou
lokalitou je území obce Zdice. Cílem předkládaného hodnocení je zjistit, zda má koncepce významný negativní
vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních evropsky významných lokalit a/nebo ptačích oblastí.
Bylo zjištěno, že realizace návrhů uvedených v hodnocené koncepci ve výrazné většině nepřináší rizika
negativních vlivů na lokality soustavy Natura 2000 – evropsky významnou lokalitu Stroupínský potok, resp. na její
předměty ochrany. Převážná většina ploch s navrženou změnou využití území je situována mimo území EVL
Stroupínský potok a zároveň se nachází ve značné vzdálenosti od této EVL. Čtyři navržené plochy změn využití
území se nachází v blízkosti této EVL, jedna plocha (koridor X1) svou trasou protíná území EVL Stroupínský
potok. V případě návrhových ploch P2 a P11 bylo z důvodu značené vzdálenosti a existenci stávající zástavby
mezi prostorem těchto ploch a EVL konstatováno nulové ovlivnění předmětů ochrany a celistvosti EVL. U
zbývajících tří návrhových ploch – X1, P13 a Z 19 bylo konstatováno riziko potenciálního nulového až mírně
negativního vlivu na raka kamenáče a vranku obecnou (potenciální ovlivnění kvality vody v toku či břehových
ekosystémů při nevhodně prováděných budoucích stavebních pracích či při provozu). Vznesená potenciální rizika
ve vztahu k předmětům ochrany a celistvosti EVL Stroupínský potok jsou spíše hypotetická a lze je reálně a
účinně minimalizovat za použití konkrétních zmírňujících opatření (viz kap. 5). Samotná lokalizaci návrhových
ploch v rámci hodnoceného návrhu ÚP neznamená a priori negativní ovlivnění EVL Stroupínský potok.
Na základě vyhodnocení předložené koncepce v souladu s § 45h,i zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění lze konstatovat, že uvedená koncepce, při dodržení předložené specifikace, nebude mít významný
negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Celá dokumentace Posouzení vlivu koncepce „Územní plán Zdice“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění tvoří samostatný dokument, který
je součástí VVURÚ
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VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Část C: Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v ÚAP

ČÁST C:
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI
ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH
PODKLADECH
7

VÝCHODISKA

7.1

Referenční skutečnosti

Územně analytické podklady zpracované pro správní obvod obce s rozšířenou působností Beroun aktualizované
v roce 2012 (dále jen „ÚAP“) obsahují základní vyhodnocení situace v správním obvodu členěné do deseti témat
v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. Vyhodnocení vychází z analýzy 119 jevů dle přílohy 1a) vyhlášky č.
500/2006 Sb. Z hlediska vyhodnocení vlivů ÚP na stav a vývoj území je ale nutné konstatovat, že tytu jevy nejsou
samy o sobě pro hodnocení použitelné. Informace o existenci či neexistenci jevů v území bez kombinace
s trendy, důsledky a dopady mají omezenou výpovědní hodnotu z hlediska udržitelného rozvoje území (dále též
„URÚ“).
ÚAP bohužel nepracují s indikátory udržitelného rozvoje území, na základě jejichž hodnocení by byla vyjádřena
vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj obcí, tedy vztahu jednotlivých pilířů udržitelnosti.
Jako referenční jevy proto jsou pro vyhodnocení vlivů ÚP použity silné stránky, slabé stránky, hrozby a
příležitosti, které jsou v ÚAP uvedeny pro každou obce ve správní obvodu ORP Beroun.
SWOT analýza je členěna podle jednotlivých oblastí definovaných vyhláškou č. 500/2006 Sb.:
1. horninové prostředí a geologie,
2. vodní režim,
3. hygiena životního prostředí,
4. ochrana přírody a krajiny,
5. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura,
7. sociodemografické podmínky,
8. bydlení,
9. rekreace,
10. hospodářské podmínky.
Pro město Zdice je v ÚAP uvedena následující SWOT analýza:
Tabulka C.1 – SWOT analýza pro území Zdic uvedená v ÚAP SO ORP Beroun 2012
Oblast Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

1

- přítomnost starého důlního
díla

- v minulosti zatížení určitých - možná rekultivace starého
částí území těžbou
důlního díla

2

- území se nachází v rozmezí - omezení výstavby
v záplavových zónách
příznivého ročního úhrnu
srážek
- nízká kvalita podzemních a
povrchových vod
- nepostačující přirozená
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Hrozby
- nekoncepční, případně
nedostatečná rekultivace
těžebních ploch

- zavedení preventivních
- nebezpečí výskytu záplav
protipovodňových opatření - nová zástavba bez ohledu
na záplavové území
- Revitalizace toků a vodních
ekosystémů; obnova a
ochrana přirozeného
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Tabulka C.1 – SWOT analýza pro území Zdic uvedená v ÚAP SO ORP Beroun 2012
Oblast Silné stránky

Slabé stránky
retenční schopnost území

Příležitosti
vodního režimu

Hrozby

- vysoká hluková a emisní
zátěž způsobená hustou
průjezdní dopravou
- staré ekologické zátěže v
území

- budování silničního
- rostoucí hustota silniční
dopravy
obchvatu, regulace
automobilové dopravy
- návrat k méně ekologickému
- podpora hromadné dopravy
způsobu vytápění
- uplatnění existujících
- neexistující řešení starých
ekologických zátěží
systémů moderního
odpadového hospodářství
- využívání ušlechtilých paliv,
alternativních
a obnovitelných zdrojů
energií, bezodpadových
technologií a biologicky
odbouratelných látek

3

- dlouhodobě se zlepšující
kvalita životního prostředí
- využití systému třídění
odpadu, recyklace
a kompostování

4

- na území se nachází CHKO, - neexistence jednotné
- využití Koncepce
- nízká motivace obyvatel ke
MAB
koncepce ochrany přírody a
environmentálního
zvyšování kvality životního
krajiny
vzdělávání, výchovy a osvěty prostředí svého okolí
Středočeského kraje
- úbytek přírodního prostředí
- snižování druhové
rozmanitosti v krajině
- využití Krajské koncepce
ochrany přírody a krajiny
- střety záměrů výstavby
Středočeského kraje
s regulativy ochrany přírody

5

- vyvážený podíl lesů a
zemědělské půdy
- vysoký podíl orné půdy ze
zemědělské půdy
- relativně dobrý zdravotní
stav lesů

- podmínky pro zemědělství
nejsou optimální

- podpora zemědělství
- podpora lesního
hospodářství

6

- dobrá silniční napojení
- železniční spojení
- vysoké procento obyvatel
napojených na vodovod a
kanalizaci
- značný počet turistických
stezek

- nadměrné zatížení silniční
sítě
- špatný stav silniční sítě

- využití dotačních titulů EU na - omezování hromadné
zlepšení veřejné
autobusové a vlakové
infrastruktury
dopravy
- rozvoj integrovaných
- omezení podpory z fondů EU
dopravních systémů
v dalším období (po roce
2013)
- vybudování obchvatu
- omezení rozvojových aktivit
v chráněných územích

7

- dobrá poloha a dopravní
spojení směr Praha
- obec má MŠ i ZŠ

- vysoký podíl stárnoucích
obyvatel

- stabilně rostoucí počet
obyvatel

8

- kvalitní obytné území

- nízký podíl výstavby bytů
mimo rodinné domy

-

9

- výborné podmínky pro
rozličné druhy turistiky

- nevhodnost území pro
masivní zimní rekreaci

- další citlivý rozvoj zázemí
- stagnace nabídky
pro turistiku
turistických aktivit
- podpora rozvoje cestovního - nedostatečná propagace
ruchu
region

10

cenné přírodní a krajinné
podmínky

- výhodná poloha a
dostupnost regionu
- vyvážený ekonomický růst

- pokračující zábor půdy na
výstavbu a těžbu

-

odliv obyvatel do jiných obcí

využití dotačních programů - blížící se konec intervalu pro
uplatnění dotací z EU
EU na rekonstrukce domů a
zlepšení infrastruktury

- nedostatek investičních
- vznik nových pracovních
- snižování ekonomické síly
zdrojů a základního kapitálu
obyvatel
míst ve službách a v malých
a středních podnicích
- rostoucí riziko
- odliv kvalifikované pracovní
síly
nezaměstnanosti některých - využití prostředků
skupin obyvatelstva
z rozvojových programů
- vyjížďka ekonomicky
aktivních obyvatel mimo
území

18

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Část C: Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v ÚAP

7.2

Způsob vyhodnocení

Vyhodnocení vychází z metody referenčních cílů, kdy ÚP je jako celek hodnocen z hlediska míry vlivu na posílení
silných stránek, k odstranění slabých stránek, využití příležitostí nebo k eliminaci hrozeb uvedených v ÚAP pro
Zdice.
Při hodnocení míry přínosu byla použita stupnice
-1
ÚP oslabuje silné stránky, posiluje slabé stránky, působí proti příležitostem nebo vytváří podmínky pro
uplatnění hrozby;
0
vliv ÚP je neutrální;
X
neexistuje příčinná souvislost mezi ÚP a referenční skutečností;
+1
ÚP přispívá k posílení silných stránek, k odstranění slabých stránek, využití příležitostí nebo
k eliminaci hrozeb.
K hodnocení míry je uveden komentář

8

HODNOCENÍ VLIVU ÚP NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚAP

Tabulka C.2 – Vyhodnocení vlivu ÚP na skutečnosti zjištěné v ÚAP
Referenční skutečnost
Míra přínosu

Komentář
Silné stránky

- přítomnost starého důlního díla
0

Stará důlní díla jsou v ÚP respektována jako limity, nejsou navržena žádná řešení

- území se nachází v rozmezí příznivého ročního úhrnu srážek
X

-

- dlouhodobě se zlepšující kvalita životního prostředí
0/+1

V ÚP nejsou navrženy aktivity, které by změnily trend vývoje stavu životního prostředí. V oblasti ochrany přírody a
krajiny naopak ÚP vytváří podmínky pro realizaci opatření k výraznému zlepšení situace.

- využití systému třídění odpadu, recyklace a kompostování
X

Systém řešení odpadu není otázkou ÚP

- na území se nachází CHKO, MAB
0

CHKO/MAB Křivoklátsko je v ÚP vymezena jako přírodní hodnota s výrazným dopadem do koncepce uspořádání
krajiny. Limity vyplývající z existence tohoto chráněného území jsou v ÚP respektovány

- vyvážený podíl lesů a zemědělské půdy
0

Díky navrženým zastavitelným plochám je předpokládán úbytek ploch zemědělské půdy, naopak jsou navrženy
nové plochy lesa nahrazující opuštěné a nevyužívané sady. S naplněním ÚP lze tedy očekávat posun podílu ve
prospěch lesů, což je samo o sobě příznivý trend, jeho pozitivní dopad je však snížen negativním vlivem na
plochy zpf díky záborům.

- vysoký podíl orné půdy ze zemědělské půdy
0/-1

Díky navrženým zastavitelným plochám je předpokládán úbytek ploch zemědělské půdy, zejména orné (je ovšem
otázkou, zda vysoké zornění je z hlediska ochrany krajiny silnou stránkou).

- relativně dobrý zdravotní stav lesů
0

V ÚP nejsou navrženy žádné změny v území, které by mohly vést ke zhoršení stavu lesů.

- dobrá silniční napojení
0/+1

V ÚP jsou silniční spojení stabilizována, pro zlepšení situace v dopravní obsluze území je vymezeny koridor
zkapacitnění a přeložky komunikace mezi silnicí II/236 Zdice – Černín a peáží silnic II/605 a II/118 Zdice – Levín
přes Průmyslovou zónu Východ, a územní rezerva pro umístění severozápadního obchvatu města - přeložky
silnice II/605.
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Tabulka C.2 – Vyhodnocení vlivu ÚP na skutečnosti zjištěné v ÚAP
Referenční skutečnost
Míra přínosu

Komentář

- železniční spojení
0

Infrastruktura pro železniční spojení je stabilizována.

- vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci
+1

Pro nové rezidenční plochy je stanoven požadavek na napojení na vodovod pro veřejnou potřebu a na oddílnou
kanalizaci. V ÚP je navíc navrženo napojení Knížkovic a Černína na kanalizaci s ČOV.

- značný počet turistických stezek
+1

V ÚP je vymezeno několik kvalitativních změn a doplnění systému turistických stezek (podél levého břehu
Červeného a Stroupínského potoka, podél levého břehu řeky Litavka, včetně nové lávek).

- dobrá poloha a dopravní spojení směr Praha
0

V ÚP jsou stabilizovány plochy dopravní infrastruktury umožňující dobrá spojení s Prahou a nižšími centry
(Beroun, Kladno, Příbram).

- obec má MŠ i ZŠ
0

V ÚP jsou plochy pro školství stabilizovány, provoz školských zařízení není ÚP řešitelný.

- kvalitní obytné území
+1

V ÚP je navržen další rozvoj bydlení v návaznosti na stávající plochy v příznivých prostorech města.

- výborné podmínky pro rozličné druhy turistiky
+1

V ÚP jsou navrženy plochy pro nové cykloturistické a turistické stezky včetně lávek a jsou vytvořeny podmínky
pro rozvoj dalšího turistického zázemí.

- cenné přírodní a krajinné podmínky
0/+1

V ÚP nejsou navrženy žádné změny v území, které by poškodily cenné přírodní a krajinné prostředí. Návrh ÚSES
a nových ploch lesa vytváří podmínky pro zlepšení stavu krajiny, pro zvýšení její stability a biologické diverzity.

- výhodná poloha a dostupnost regionu
0

V ÚP je stabilizována nadřazená dopravní infrastruktura.

- vyvážený ekonomický růst
+1

Nově vymezené plochy výroby umožní umístění nových ekonomických aktivit, žádoucí je aktivní politika města
k podpoře aktivit poskytující zejména místa pro kvalifikované osoby.
Slabé stránky

- v minulosti zatížení určitých částí území těžbou
0

Limity vyplývají z důsledků těžby v minulosti jsou v ÚP respektovány.

- omezení výstavby v záplavových zónách
0

Limity vyplývají ze záplavových území jsou v ÚP respektovány.

- nízká kvalita podzemních a povrchových vod
0/+1

V ÚP jsou vytvořeny předpoklady pro zlepšení situace zejména návrhem rozšíření ploch odváděním splaškových
vod na ČOV a zlepšením hydrických poměrů v krajině (plochy zeleně, ÚSES).

- nepostačující přirozená retenční schopnost území
0/+1

Ke zlepšení hydrických poměrů krajiny vč. retenční schopnosti přispívá ÚP zejména vymezením ploch lesů,
zeleně a skladebných částí ÚSES.

- vysoká hluková a emisní zátěž způsobená hustou průjezdní dopravou

0/+1

V ÚP je navrženo několik opatření ke zlepšení situace v zatížení města dopravou. Zejména se jedná o
zkapacitnění a přeložky komunikace mezi silnicí II/236 Zdice – Černín a peáží silnic II/605 a II/118 Zdice – Levín
přes Průmyslovou zónu Východ a umístění severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 (zatím
pouze územní rezerva). K zlepšení dopravní situace by mělo přispět i soustředění na rozvoj ekonomických aktivit
ve vazbě na dálniční křižovatku Zdice.

- staré ekologické zátěže v území
0

Limity vyplývají ze starých ekologických zátěží jsou v ÚP respektovány

- neexistence jednotné koncepce ochrany přírody a krajiny
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Tabulka C.2 – Vyhodnocení vlivu ÚP na skutečnosti zjištěné v ÚAP
Referenční skutečnost
Míra přínosu
x

Komentář
Územní plánování není nástrojem pro stanovení oborové koncepce.

- úbytek přírodního prostředí
0/+1

V ÚP jsou vytvářeny podmínky pro obnovu přírodního zázemí města zejména vymezením skladebných částí
ÚSES a ploch lesa a krajinné zeleně. Proti tomuto pozitivnímu vlivu působí očekávaný zábor zpf.

- podmínky pro zemědělství nejsou optimální
x

-

- nadměrné zatížení silniční sítě
+1

V ÚP je navrženo několik opatření ke zlepšení dopravní situace. Zejména se jedná o zkapacitnění a přeložky
komunikace mezi silnicí II/236 Zdice – Černín a peáží silnic II/605 a II/118 Zdice – Levín přes Průmyslovou zónu
Východ a umístění severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 (zatím pouze územní rezerva).
K zlepšení dopravní situace by mělo přispět i soustředění na rozvoj ekonomických aktivit ve vazbě na dálniční
křižovatku Zdice.

- špatný stav silniční sítě
x

V ÚP nelze řešit problém údržby silnic.

- vysoký podíl stárnoucích obyvatel
0/+1

V ÚP jsou vytvořeny podmínky pro další rozvoj bytové výstavby, pro stabilizaci či příliv mladého obyvatelstva jsou
nutná další opatření ze strany města (podpora startovacích bytů apod.).

- nízký podíl výstavby bytů mimo rodinné domy
0/+1

V ÚP jsou vytvořeny podmínky pro další rozvoj bytové výstavby ve formě rodinných domů i bytových domů. Pro
zvýšení podílu výstavby bytových domů je zřejmě nutná aktivní politika města.

- nevhodnost území pro masivní zimní rekreaci
x

-

- nedostatek investičních zdrojů a základního kapitálu
x

-

- rostoucí riziko nezaměstnanosti některých skupin obyvatelstva
0/+1

V ÚP jsou navrženy nové plochy pro výrobu v dostatečné výměře. Nabídka pracovních míst pro určité skupiny
obyvatel je ale otázkou aktivní zaměstnanecké politiky státu ev. města
Příležitosti

- možná rekultivace starého důlního díla
0

ÚP nevylučuje možnost rekultivace, ovšem nenavrhuje žádné konkrétní řešení

- zavedení preventivních protipovodňových opatření
0/+1

Vymezením ploch zeleně v krajině (ÚSES, zalesnění, protierozní opatření) v ÚP se umožní realizace
krajinářských opatření, které sníží riziko záplav (snížení odtoku v území)

- revitalizace toků a vodních ekosystémů; obnova a ochrana přirozeného vodního režimu
0/+1

Revitalizace vodních toků se předpokládá minimálně u toků, které jsou součásti skladebných částí ÚSES

- budování silničního obchvatu, regulace automobilové dopravy
0/+1

Silniční obchvat je v ÚP vymezen jako koridor územní rezervy

- podpora hromadné dopravy
x

-

- uplatnění existujících systémů moderního odpadového hospodářství
0

V ÚP jsou vytvořeny podmínky pro realizaci nezbytné infrastruktury pro nakládání s odpady

- využívání ušlechtilých paliv, alternativních a obnovitelných zdrojů energií, bezodpadových technologií a biologicky odbouratelných látek
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Tabulka C.2 – Vyhodnocení vlivu ÚP na skutečnosti zjištěné v ÚAP
Referenční skutečnost
Míra přínosu
0/+1

Komentář
V ÚP je definován požadavek navrhuje upřednostňovat využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie.

- využití Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje
x

-

- využití Krajské koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje
0

Koncepce je v ÚP respektována

- podpora zemědělství
0

ÚP je jedním z mnoha nástrojů podpory zemědělství, vytváří podmínky pro efektivní hospodaření na zpf. Proti
tomuto mírně pozitivnímu vlivu působí negativně očekávaný zábor zpf.

- podpora lesního hospodářství
0/+1

ÚP je jedním z mnoha nástrojů, zajišťuje ochranu lesů z územního hlediska vytváří podmínky pro efektivní
lesnické hospodaření.

- využití dotačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury
x

-

- rozvoj integrovaných dopravních systémů
x

-

- vybudování obchvatu
0/+1

Silniční obchvat je v ÚP vymezen jako koridor územní rezervy

- stabilně rostoucí počet obyvatel
+1

V ÚP jsou vymezeny nové plochy pro bydlení, které jsou výchozím předpokladem pro zvýšení atraktivity sídla
pro nové obyvatele. Jsou však nutná další opatření mimo oblast ÚP.

- využití dotačních programů EU na rekonstrukce domů a zlepšení infrastruktury
x

-

- další citlivý rozvoj zázemí pro turistiku
0/+1

V ÚP jsou navrženy plochy pro nové cykloturistické a turistické stezky včetně lávek a jsou vytvořeny podmínky
pro rozvoj dalšího turistického zázemí.

- podpora rozvoje cestovního ruchu
0/+1

V ÚP jsou vytvořeny územní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, další formy podpory leží mimo oblast ÚP.

- vznik nových pracovních míst ve službách a v malých a středních podnicích
0/+1

V ÚP jsou vytvořeny územní předpoklady pro rozvoj služeb a MSP, další formy podpory leží mimo oblast ÚP.

- využití prostředků z rozvojových programů
x
Hrozby
- nekoncepční, případně nedostatečná rekultivace těžebních ploch
0

ÚP neřeší formu rekultivace, určuje pouze výsledné využití pozemků.

- nebezpečí výskytu záplav
0/+1

Vymezením ploch zeleně v krajině (ÚSES, zalesnění, protierozní opatření) v ÚP se umožní realizace
krajinářských opatření, které sníží riziko záplav (snížení odtoku v území)

- nová zástavba bez ohledu na záplavové území
0/+1

Limity vyplývají ze záplavových území jsou v ÚP respektovány. Nová zástavba není v záplavových územích
navrhována.

- rostoucí hustota silniční dopravy
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Tabulka C.2 – Vyhodnocení vlivu ÚP na skutečnosti zjištěné v ÚAP
Referenční skutečnost
Míra přínosu

+1

Komentář
V ÚP je navrženo několik opatření ke zlepšení dopravní situace. Zejména se jedná o zkapacitnění a přeložky
komunikace mezi silnicí II/236 Zdice – Černín a peáží silnic II/605 a II/118 Zdice – Levín přes Průmyslovou zónu
Východ a umístění severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 (zatím pouze územní rezerva).
K zlepšení dopravní situace by mělo přispět i soustředění na rozvoj ekonomických aktivit ve vazbě na dálniční
křižovatku Zdice.

- návrat k méně ekologickému způsobu vytápění
0/+1

V ÚP je navrženo vytápění zejména plynem a využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Implementace
tohoto požadavku se neobejde bez podpory ze strany kraje a města.

- neexistující řešení starých ekologických zátěží
x

-

- nízká motivace obyvatel ke zvyšování kvality životního prostředí svého okolí
x

-

- snižování druhové rozmanitosti v krajině
+1

Vymezením skladebných částí ÚSES a ostatních ploch lesa a krajinné zeleně jsou vytvořeny podmínky pro
zvýšení biologické rozmanitosti krajiny.

- střety záměrů výstavby s regulativy ochrany přírody
+1

V ÚP není navržena výstavba v rozporu s požadavky na ochranu přírody a krajiny na území města.

- pokračující zábor půdy na výstavbu a těžbu
-1

V ÚP je navržen poměrně rozsáhlý zábor zpf.

- omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy
x

-

- omezení podpory z fondů EU v dalším období (po roce 2013)
x

-

- omezení rozvojových aktivit v chráněných územích
0

Limity vyplývající z existence CHKO jsou v ÚP respektovány

- odliv obyvatel do jiných obcí
+1

Návrhem ploch pro bydlení, volný čas a pro ekonomické aktivity jsou v ÚP vytvořeny předpoklady pro stabilizaci
obyvatelstva. Jsou však nezbytná další opatření v oblastech mimo ÚP.

- blížící se konec intervalu pro uplatnění dotací z EU
x

-

- stagnace nabídky turistických aktivit
x

-

- nedostatečná propagace regionu
x

-

- snižování ekonomické síly obyvatel
x

-

- odliv kvalifikované pracovní síly
0/+1

V ÚP jsou vymezeny plochy pro ekonomické aktivity umožňující uplatnění kvalifikovaných pracovních sil. Jsou
nutná další opatření ze strany města mimo oblast ÚP.

- vyjížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území
0/+1

V ÚP jsou vymezeny plochy pro ekonomické aktivity umožňující uplatnění pracovních sil v rámci města, vyjížďku
za prací však nelze vyloučit (zejména do Prahy).
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9

ZÁVĚR

ÚP působí na skutečnosti uvedené v ÚAP správního obvod ORP Beroun jako silné a slabé stránky, příležitosti a
ohrožení pro udržitelný rozvoj území města Zdice především neutrálně ev. mírně přispívá k posílení silných
stránek, k odstranění slabých stránek, využití příležitostí nebo k eliminaci hrozeb. Z velké části jednotlivá tvrzení
SWOT analýzy nemají reálný vztah s územním plánováním, což znamená že uplatnění územního plánu nemůže
takové tvrzení ovlivnit.
Pro environmentální pilíř jsou podstatné navržené plochy změn v krajině, zejména nově vymezené plochy
přírodní a plochy lesa, které umožní realizaci krajinných prvků. Jsou navrženy jako skladebné části územního
systému ekologické stability, jako protierozní opatření a jako opatření ke zvýšení estetické kvality krajiny.
Realizace navržených prvků přispěje ke zvýšení biodiverzity, k protierozní ochraně, ke zvýšení atraktivity krajiny i
ke zlepšení vodního režimu krajiny.
V ÚP nejsou navrženy žádné plochy, které by umožnili činnosti výrazně poškozující jednotlivé složky životního
prostředí (emise škodlivin do ovzduší, emise látek ohrožujících jakost vody ap.) Pozitivní je návrh na dobudování
kanalizace v Černíně a v Knížkovicích a napojení na městskou kanalizaci a také plynofikace obou těchto menších
sídel.
Negativním jevem je zásah do ZPF. Celkový zábor činí 74,7 ha, což je 10,8 % z celkové výměry zpf na území
města. Zábor hodnotných půd I. a II. třídy ochrany pro zastavitelné plochy činí 7,7 ha (cca 10 % z celkového
zásahu).
V oblasti ekonomického pilíře je podstatné, že ÚP stabilizuje stávající využívané výrobní plochy a navrhuje nové
(zóna západ), které jsou důležité pro zvýšení ekonomické atraktivity města a tím i zaměstnanosti. Žádoucí je
aktivní hospodářská politika města, která by se soustředila na vytváření diverzifikované nabídky pracovních mést
z hlediska kvalifikace. Nutná je zejména podpora míst vyžadující více kvalifikované osoby.
Důležité je posílení oblasti cestovního ruchu, kde jsou v ÚP vytvářeny nové příležitosti zejména vymezením
cykloturistických a turistických tras a stezek.
Pro sociální pilíř je zásadní vytvoření podmínek pro udržení příznivého vývoje počtu obyvatelstva (nárůst o 308
obyvatel mezi lety 2001 a 2011) a naopak zlepšení věkové struktury (index stáří 124,9). V ÚP jsou navrženy
adekvátní a dostatečné plochy pro bydlení v rodinných domech i v bytových domech. Tím je vytvořen
předpoklad pro vysokou atraktivitu města pro bydlení. Využití tohoto předpokladu však musí město podpořit
aktivní politikou, zaměřenou zejména na podporu startovacích bytů, investičního rozvoje prioritních ploch apod.
V neposlední řadě je nutné zmínit i návrh na dosažení standardu v technické vybavenosti menších sídel Černín a
Knížkovice, tedy na dobudování kanalizace s napojením na městskou ČOV a plynofikace obce.
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ČÁST D:
PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ
SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM
ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ
ANALYTICKÝCH PODKLADECH, NAPŘÍKLAD
SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH
PRŮZKUMECH A ROZBORECH
10

VÝCHODISKA

10.1

Referenční skutečnosti

Pro ÚP byly zpracovány doplňující průzkumy a rozbory v roce 2012. Shodně s ÚAP obsahují SWOT analýzu
území, která je v porovnání se SWOT analýzou z ÚAP konkrétnější a pro území Zdic specifičtější.
SWOT analýza z doplňujících průzkumů a rozboru je stejně jako v ÚAP členěna do deseti oblastí definovaných
vyhláškou č. 500/2006 Sb.:
1. horninové prostředí a geologie,
2. vodní režim,
3. hygiena životního prostředí,
4. ochrana přírody a krajiny,
5. zemědělský půdní fond a pozemky určené k 11plnění funkcí lesa,
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura, 1
7. sociodemografické podmínky,
8. bydlení,
9. rekreace,
10. hospodářské podmínky.
Tabulka D.1 – SWOT analýza uvedená v doplňujících průzkumech a rozborech pro zadání nového ÚP
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
SILNÉ STRÁNKY
- geomorfologické členění území – existence krajinných
dominant
- evidované zásoby železitých rud

SLABÉ STRÁNKY
- zatížení velkého podílu území dřívějšího hlubinnou těžbou
- přítomnost plochy aktivního sesuvu na hranici katastrů Zdice a
Černín u Zdic
- zařazení území do oblastí ohrožených zvýšenou seismickou
aktivitou
- převažující podíl území ve střední kategorii radonového rizika
z geologického podloží

PŘÍLEŽITOSTI
- využití zásob železitých rud
- přítomnost starých důlních děl – využití pro cestovní ruch a

HROZBY
- nekoncepční rekultivace těžebních ploch
- opětovné zahájení těžby může území ohrozit sesuvy
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Tabulka D.1 – SWOT analýza uvedená v doplňujících průzkumech a rozborech pro zadání nového ÚP
turistiku
- rekultivace důlních děl provedená šetrně k životnímu prostředí
VODNÍ REŽIM
SILNÉ STRÁNKY
- vodohospodářsky významné území – Stroupínský potok,
Červený potok, Litavka
- území se nachází v rozmezí příznivého ročního úhrnu srážek

SLABÉ STRÁNKY
- výskyt místních záplav – záplavové území zasahuje do zastavěného
území
- nízká přirozená retenční schopnost krajiny – lokální záplavy při
silných deštích
- přítomnost zranitelných oblasti

PŘÍLEŽITOSTI
- zvýšení ochrany přirozeného vodního režimu území
- revitalizace vodních toků a ekosystémů
- realizace protipovodňových opatření

HROZBY
- odklad řešení ochrany území před povodněmi
- další povolování výstavby v záplavovém území

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
SILNÉ STRÁNKY
- využití systému třídění odpadu, recyklace a kompostování
- vysoký podíl přírodních ploch

SLABÉ STRÁNKY
- vysoká zátěž většiny území nadlimitními hodnotami hluku a prachu
ze silniční dopravy
- překročení imisních limitů pro ochranu lidského zdraví a ekosystémů
a vegetace
- přítomnost staré ekologické zátěže území
- klesající tendence znečištění v útvarech podzemních vod (nižší
jakost vody ve vodním toku Litavka)

PŘÍLEŽITOSTI
- dokončení kanalizace v okrajových částech obce
- zavádění moderního odpadového hospodářství
- využívání ušlechtilých paliv, alternativních a obnovitelných
zdrojů energií, bezodtokových technologií a biologicky
odbouratelných látek

HROZBY
- zhoršování hygieny životního prostředí v důsledku nárůstu podílu
individuální automobilové dopravy
- návrat k méně ekologickému způsobu vytápění domácností –
využívání fosilních paliv

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
SILNÉ STRÁNKY
- existence CHKO Křivoklátsko v severní části území
- velký podíl přírodních ploch zejména v severní části území
- členitost terénu, existence krajinných dominant, výrazný
charakter krajiny

SLABÉ STRÁNKY
- nízká ekologická stabilita území
- nízká retenční schopnost krajiny

PŘÍLEŽITOSTI
- realizace ÚSES
- zlepšení průchodnosti krajiny obnovou polních cest
- revitalizace vodních toků

HROZBY
- ohrožení krajinného rázu rozvojem průmyslových areálů, srůstáním
sídel apod.
- další nekontrolovaný zábor půdy vzhledem k tlaku na vymezování
zastavitelných ploch pro bydlení

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
SILNÉ STRÁNKY
- dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu z hlediska
průměrných ročních teplot
- vyvážený podíl lesů a zemědělské půdy
- relativně dobrý zdravotní stav lesů

SLABÉ STRÁNKY
- méně vhodné podmínky pro zemědělství – svažitý terén, záplavová
území
- nízká retenční schopnost území
- zastoupení středně až méně kvalitních půd

PŘÍLEŽITOSTI
- podpora orientace zemědělství na ochranu krajiny
- zavedení extenzivního způsobu pěstování plodin na svazích

HROZBY
- potencionální silné ohrožení půd vodní erozí v k.ú. Knížkovice
- další zábor půdy pro výstavbu, průmyslové areály a těžbu
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Tabulka D.1 – SWOT analýza uvedená v doplňujících průzkumech a rozborech pro zadání nového ÚP
VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
SILNÉ STRÁNKY
- výborná dopravní dostupnost města – dálnice D5, mezinárodní
železniční koridor Praha – Plzeň – SRN
- výborná dostupnost města hromadnou autobusovou dopravou
do spádových center (Beroun, Praha, Plzeň)
- existence značených turistických tras a cykloturistických tras
- dobrá pěší prostupnost obytných souborů

SLABÉ STRÁNKY
- výrazné zatížení centra města a obytných území tranzitní dopravou
v trase silnice II/605
- zatížení území tranzitní dopravou na dálnici D5 / a s tím související
hluková zátěž omezující novou bytovou výstavbu
- špatný technický stav a nevyhovující parametry některých místních
komunikací
- zhoršená dostupnost železniční stanice z centra města
- nízká atraktivita železniční dopravy
- prostorové rozdělení severní a jižní části území města dopravním
koridorem (nutnost překonat bariéru formou podjezdů, nadchodů
atd.)

PŘÍLEŽITOSTI
- odvedení tranzitní dopravy z centra města na severní okraj
(zamýšlený severní obchvat města)
- zlepšení dostupnosti Knížkovic (úprava místní komunikace
vedoucí jižně od Knížkovic na silnici II/605)
- pokračování kvalitativních úprav v oblasti železniční dopravy a
zvyšování podílu hromadné dopravy

HROZBY
- útlum hromadné dopravy a neúměrný nárůst individuální
automobilové dopravy
- uzavření stavebního rozvoje sídla v důsledku realizace
zamýšleného severního obchvatu města

VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
SILNÉ STRÁNKY
- dostatečné zdroje energií
- dostatečné zdroje vody
- hlavní trasy zásobování elektrickou energií, plynem a vodou
jsou vedeny ve společném koridoru

SLABÉ STRÁNKY
- chybějící kanalizace v okrajových částech
- místní části Černín a Knížkovice nejsou plynofikovány

PŘÍLEŽITOSTI
- výstavba kanalizace v jižní části území

HROZBY
- nedostatek finančních prostředků pro budování infrastruktury
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

SILNÉ STRÁNKY
- mírný pokles registrované míry nezaměstnanosti
- pozvolný nárůst přirozeného přírůstku obyvatel
- výhodná dopravní poloha ve smyslu spojení s hierarchicky
vyššími sídly
- přítomnost zařízení sociální péče se zaměřením na obyvatele
v poproduktivním věku
- město je spádovou obcí pro menší okolní sídla (nižší občanská
vybavenost - ZŠ, MŠ, zdravotnická zařízení)
- dostatečná kapacita sportovně rekreačních zařízení města
- aktivní činnost zájmových spolků a sdružení

SLABÉ STRÁNKY
- nízký podíl obyvatel středoškolského a vysokoškolského vzdělání
- vyšší průměrný věk obyvatel
- trend mírného poklesu počtu obyvatel zejména migrací
- nízká nabídka pracovních příležitostí
- nízká nabídka volnočasových aktivit
- absence zařízení sociální sféry pro děti a mládež
- omezená nabídka ubytování

PŘÍLEŽITOSTI
- podpora zvyšování životní úrovně
- rozšíření různorodosti nabídky kulturních zařízení
- rozšíření nabídky ubytovacích kapacit
- podpora rozvoje volnočasových aktivit
- stabilita růstu obyvatel přirozeným přírůstkem

HROZBY
- odliv vzdělaných mladých lidí do Berouna a Prahy
- nárůst poptávky po umístění dětí ve školách bez odpovídajícího
navýšení kapacit v ZŠ

BYDLENÍ
SILNÉ STRÁNKY
- vysoká úroveň kvality bytového fondu
- dopravní spojení s vyššími centry
- různorodá skladba objektů

SLABÉ STRÁNKY
- limity pro výstavbu vyplývající zejména z ochrany přírody a krajiny,
vymezeného záplavového území a hlukového zatížení z dopravy
- nízký podíl kolektivního bydlení v rámci skladby objektů pro trvalé
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Tabulka D.1 – SWOT analýza uvedená v doplňujících průzkumech a rozborech pro zadání nového ÚP
- kvalitní obytné území
bydlení
- špatný stavební stav některých objektů
- nízká intenzita bytové výstavby
PŘÍLEŽITOSTI
- zvýšení intenzity bytové výstavby, zejména hromadného
bydlení
- obecný trend zkvalitňování bydlení v důsledku ekonomického
růstu

HROZBY
- pozastavení nové výstavby v důsledku ekonomické krize
- zanedbání obnovy nejstaršího bytového fondu

REKREACE
SILNÉ STRÁNKY
- existence kulturních a přírodních hodnot v území
- atraktivní poloha na rozhraní Křivoklátska a Českého krasu
- výborná dopravní dostupnost území
- značené turistické a cykloturistické trasy

SLABÉ STRÁNKY
- nedostatečná vybavenost v oblasti služeb, kultury, ubytování
- nedostatečná nabídka aktivit v území
- nízká atraktivita území pro cestovní ruch (dopravní koridor, velké
množství průmyslových areálů)

PŘÍLEŽITOSTI
- rozšíření nabídky aktivit (agroturistika, muzeum, kulturní
zařízení atd.)
- využití starých důlních zařízení pro cestovní ruch
- turistické propojení Karlštejna, Koněpruských jeskyň a
Křivoklátska
- revitalizace Knihova, využití údolí Červeného potoka pro
rekreační aktivity

HROZBY
- převládající rozvoj čistě rezidenčních území průmyslových areálů
- nedostatečná propagace cestovního ruchu ve Zdicích

HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
SILNÉ STRÁNKY
- vysoký počet podnikatelských subjektů
- výhodná dopravní poloha i dostupnost obce
- velký rozsah ploch (území) určených pro výrobu a podnikání

SLABÉ STRÁNKY
- dřívější dlouhodobé zaměření obce na těžební průmysl
- velmi nízký podíl obyvatel zaměstnaných v priméru – nižší diverzita
zaměstnanosti v ekonomických sektorech
- vyšší podíl vyjíždějících za prací nad pracujícími obyvateli ve městě
Zdice
- rostoucí riziko nezaměstnanosti některých skupin obyvatelstva

PŘÍLEŽITOSTI
- podpora podnikatelských aktivit obyvatel obce
- podpora vzniku nových pracovních míst ve službách a
v malých a středních podnicích
- rozvoj hospodářského potenciálu prostřednictvím
kooperačních vztahů a s využitím prostředků z rozvojových
programů

HROZBY
- snížení zaměstnanosti v případě omezení či zániku zaměstnanecky
největších ekonomických subjektů města
- zvyšování podílu vyjíždějících ekonomicky aktivních obyvatel mimo
město

10.2

Způsob vyhodnocení

Vyhodnocení vychází z metody referenčních cílů, kdy ÚP je jako celek hodnocen z hlediska míry vlivu na posílení
silných stránek, k odstranění slabých stránek, využití příležitostí nebo k eliminaci hrozeb definovaných ve SWOT
analýze v doplňujících průzkumech a rozborech.
Při hodnocení míry přínosu byla použita stupnice
-1
ÚP oslabuje silné stránky, posiluje slabé stránky, působí proti příležitostem nebo vytváří podmínky pro
uplatnění hrozby;
0
vliv ÚP je neutrální;
X
neexistuje příčinná souvislost mezi ÚP a referenční skutečností;
+1
ÚP přispívá k posílení silných stránek, k odstranění slabých stránek, využití příležitostí nebo
k eliminaci hrozeb.
K hodnocení míry je uveden komentář.
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HODNOCENÍ VLIVU ÚP NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V PRŮZKUMECH
A ROZBORECH

Tabulka D.2 – Vyhodnocení vlivu ÚP na skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech
Referenční skutečnost
Míra přínosu

Komentář
Silné stránky

- geomorfologické členění území – existence krajinných dominant
0/+1

V ÚP jsou krajinné dominanty vymezeny jako významný faktor koncepce uspořádání krajiny. Jsou stanoveny
základní požadavky na jejich ochranu.

- evidované zásoby železitých rud
0

Limity vyplývají z existence ložisek NS jsou v ÚP respektovány.

- vodohospodářsky významné území – Stroupínský potok, Červený potok, Litavka
0

V ÚP jsou vodní toky definovány jako přírodní hodnota, a významný faktor koncepce uspořádání krajiny. Limity
vyplývající z ochrany vodních toku jsou v ÚP respektovány .

- území se nachází v rozmezí příznivého ročního úhrnu srážek
X

-

- využití systému třídění odpadu, recyklace a kompostování
X

-

- vysoký podíl přírodních ploch
0/+1

V ÚP nejsou navrženy změny území, které by výrazně ovlivnily přírodní zázemní města (s výjimkou záboru zpf).
Naopak jsou navrženy další plochy lesa a plochy přírodní zejména v souvislosti s řešením ÚSES.

- existence CHKO Křivoklátsko v severní části území
0

CHKO/MAB Křivoklátsko je v ÚP uváděna jako přírodní hodnota s výrazným dopadem do koncepce uspořádání
krajiny. Limity vyplývající z existence tohoto chráněného území jsou v ÚP respektovány

- velký podíl přírodních ploch zejména v severní části území
0/+1

V ÚP nejsou navrženy změny území, které by výrazně ovlivnily přírodní zázemní města (s výjimkou záboru zpf).
Naopak jsou navrženy další plochy lesa a plochy přírodní zejména v souvislosti s řešením ÚSES.

- členitost terénu, existence krajinných dominant, výrazný charakter krajiny
0/+1

V ÚP jsou krajinné dominanty vymezeny jako významný faktor koncepce uspořádání krajiny. Jsou stanoveny
základní požadavky na jejich ochranu.

- dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu z hlediska průměrných ročních teplot
X

-

- vyvážený podíl lesů a zemědělské půdy
0

Díky navrženým zastavitelným plochám je předpokládán úbytek ploch zemědělské půdy, naopak jsou navrženy
nové plochy lesa nahrazující opuštěné a nevyužívané sady. S naplněním ÚP lze tedy očekávat posun podílu ve
prospěch lesů, což je samo o sobě příznivý trend, jeho pozitivní dopad je však snížen negativním vlivem na
plochy zpf díky záborům.

- relativně dobrý zdravotní stav lesů
0

V ÚP nejsou navrženy žádné změny v území, které by mohly vést ke zhoršení stavu lesů.

- výborná dopravní dostupnost města – dálnice D5, mezinárodní železniční koridor Praha – Plzeň – SRN
0

V ÚP jsou stabilizovány plochy dopravní infrastruktury umožňující dobrá spojení s Prahou a nižšími centry
(Beroun, Kladno, Příbram).

- výborná dostupnost města hromadnou autobusovou dopravou do spádových center (Beroun, Praha, Plzeň)
X

-

- existence značených turistických tras a cykloturistických tras
+1

V ÚP je vymezeno několik kvalitativních změn a doplnění systému turistických stezek (podél levého břehu
Červeného a Stroupínského potoka, podél levého břehu řeky Litavka, včetně nové lávek).
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Tabulka D.2 – Vyhodnocení vlivu ÚP na skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech
Referenční skutečnost
Míra přínosu

Komentář

- dobrá pěší prostupnost obytných souborů
0/+1

V ÚP jsou navržena v dostatečné míře veřejná prostranství umožňující pohyb pěších v zastavěném území.
Realizace dalších pěších propojení v detailnějším měřítku je umožněna podmínkami pro plochy s odlišným
způsobem využití (regulativy).

- dostatečné zdroje energií
+1

V ÚP jsou navržena opatření na posílení zásobování města elektrickou energií (trafostanice 22/04 V, rozvodna
110 kV a přeložka vedení VVN) a pro zásobování Černína, Knížkovic a Průmyslové zóny západ plynem

- dostatečné zdroje vody
0

V ÚP je stabilizován současný systém zásobování vodou

- hlavní trasy zásobování elektrickou energií, plynem a vodou jsou vedeny ve společném koridoru
0

Společný koridor je v ÚP respektován.

- mírný pokles registrované míry nezaměstnanosti
+1

Nově vymezené plochy výroby umožní umístění nových ekonomických aktivit a pracovních míst, žádoucí je
aktivní politika města k podpoře aktivit poskytující místa zejména pro kvalifikované osoby.

- pozvolný nárůst přirozeného přírůstku obyvatel
+1

Nově vymezené plochy pro bydlení jsou předpokladem pro zachování trendu vývoje obyvatelstva, žádoucí je
aktivní politika města k získávání mladých obyvatel.

- výhodná dopravní poloha ve smyslu spojení s hierarchicky vyššími sídly
0

V ÚP jsou stabilizovány plochy dopravní infrastruktury umožňující dobrá spojení s Prahou a nižšími centry
(Beroun, Kladno, Příbram).

- přítomnost zařízení sociální péče se zaměřením na obyvatele v poproduktivním věku
0

Zařízení sociální péče jsou v ÚP stabilizována, případný rozvoj dalších je umožněn ve smíšených plochách
městského charakteru (SC, SM)

- město je spádovou obcí pro menší okolní sídla (nižší občanská vybavenost - ZŠ, MŠ, zdravotnická zařízení)
0

Občanská vybavenost nadmístního charakteru je v ÚP stabilizována, případný rozvoj dalších je umožněn ve
smíšených plochách městského charakteru (SC, SM), specifická plocha pro vybavenost bude vymezena
v zastavitelné ploše Z32.

- dostatečná kapacita sportovně rekreačních zařízení města
+1

Sportovně rekreační zařízení jsou v ÚP stabilizována, pro zlepšení situace jsou vymezeny plochy Z25, P2 a
vymezení lesoparku Knihov.

- aktivní činnost zájmových spolků a sdružení
X

-

- vysoká úroveň kvality bytového fondu
+1

V ÚP jsou navrženy plochy pro bytovou výstavbu s v rodinných i bytových domech, u nichž se předpokládá
dosažení standardu bydlení odpovídajícího současným požadavkům-.

- dopravní spojení s vyššími centry
0

V ÚP jsou stabilizovány plochy dopravní infrastruktury umožňující dobrá spojení s Prahou a nižšími centry
(Beroun, Kladno, Příbram).

- různorodá skladba objektů
X

-

- kvalitní obytné území
+1

V ÚP je navržen další rozvoj bydlení v návaznosti na stávající plochy v příznivých prostorech města.

- existence kulturních a přírodních hodnot v území
0/+1

Kulturní a přírodní hodnoty jsou v ÚP definovány jako významný faktor rozvoje města, limity vyplývající z jejich
existence jsou respektovány.
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Část C: Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v ÚAP

Tabulka D.2 – Vyhodnocení vlivu ÚP na skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech
Referenční skutečnost
Míra přínosu

Komentář

- atraktivní poloha na rozhraní Křivoklátska a Českého krasu
X

-

- výborná dopravní dostupnost území
0

V ÚP jsou stabilizovány plochy dopravní infrastruktury umožňující dobrá spojení s Prahou a nižšími centry
(Beroun, Kladno, Příbram).

- značené turistické a cykloturistické trasy
+1

V ÚP jsou navrženy plochy pro nové cykloturistické a turistické stezky včetně lávek a jsou vytvořeny podmínky
pro rozvoj dalšího turistického zázemí.

- vysoký počet podnikatelských subjektů
X

-

- výhodná dopravní poloha i dostupnost obce
0

V ÚP je stabilizována nadřazená dopravní infrastruktura.

- velký rozsah ploch (území) určených pro výrobu a podnikání
+1

V ÚP jsou vymezeny další plochy výroby, které umožní umístění nových ekonomických aktivit, žádoucí je aktivní
politika města k podpoře aktivit poskytující zejména místa pro kvalifikované osoby.
Slabé stránky

- zatížení velkého podílu území dřívějšího hlubinnou těžbou
0

Limity vyplývají z důsledků těžby v minulosti jsou v ÚP respektovány.

- přítomnost plochy aktivního sesuvu na hranici katastrů Zdice a Černín u Zdic
0

Limity vyplývají z existence sesuvného území jsou v ÚP respektovány.

- zařazení území do oblastí ohrožených zvýšenou seismickou aktivitou
X

-

- převažující podíl území ve střední kategorii radonového rizika z geologického podloží
X

-

- výskyt místních záplav – záplavové území zasahuje do zastavěného území
0

Limity vyplývají ze záplavových území jsou v ÚP respektovány.

- nízká přirozená retenční schopnost krajiny – lokální záplavy při silných deštích
0/+1

Ke zlepšení hydrických poměrů krajiny vč. retenční schopnosti přispívá ÚP zejména vymezením ploch lesů,
zeleně a skladebných částí ÚSES.

- přítomnost zranitelných oblasti
X

-

- vysoká zátěž většiny území nadlimitními hodnotami hluku a prachu ze silniční dopravy

0/+1

V ÚP je navrženo několik opatření ke zlepšení dopravní situace. Zejména se jedná o zkapacitnění a přeložky
komunikace mezi silnicí II/236 Zdice – Černín a peáží silnic II/605 a II/118 Zdice – Levín přes Průmyslovou zónu
Východ a umístění severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 (zatím pouze územní rezerva).
K zlepšení dopravní situace by mělo přispět i soustředění na rozvoj ekonomických aktivit ve vazbě na dálniční
křižovatku Zdice.

- překročení imisních limitů pro ochranu lidského zdraví a ekosystémů a vegetace
0/+1

Kormě výše uvedených opatření v oblasti dopravy je důležitým opatřením omezení klasických topenišť na fosilní
paliva. Významným opatřením v ÚP je navržená plynofikace Knížkovic a Černína.

- přítomnost staré ekologické zátěže území
0

Limity vyplývají ze starých ekologických zátěží jsou v ÚP respektovány

- klesající tendence znečištění v útvarech podzemních vod (nižší jakost vody ve vodním toku Litavka)
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Tabulka D.2 – Vyhodnocení vlivu ÚP na skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech
Referenční skutečnost
Míra přínosu
0/+1

Komentář
V ÚP jsou vytvořeny předpoklady pro zlepšení situace v oblasti kvality vod zejména návrhem rozšíření ploch
odváděním splaškových vod na ČOV a zlepšením hydrických poměrů v krajině (plochy zeleně, ÚSES).

- nízká ekologická stabilita území
+1

V ÚP jsou vytvářeny podmínky pro obnovu krajinných prvků přírodního charakteru zejména vymezením
skladebných částí ÚSES a ploch lesa a krajinné zeleně.

- nízká retenční schopnost krajiny
0/+1

Ke zlepšení hydrických poměrů krajiny vč. retenční schopnosti přispívá ÚP zejména vymezením ploch lesů,
zeleně a skladebných částí ÚSES.

- méně vhodné podmínky pro zemědělství – svažitý terén, záplavová území
X

-

- nízká retenční schopnost území
0/+1

Ke zlepšení hydrických poměrů krajiny vč. retenční schopnosti přispívá ÚP zejména vymezením ploch lesů,
zeleně a skladebných částí ÚSES.

- zastoupení středně až méně kvalitních půd
X

-

- chybějící kanalizace v okrajových částech
+1

V ÚP je navrženo dobudování kanalizace v Černíně a Knížkovicích a odvádění splaškových vod na ČOV.

- místní části Černín a Knížkovice nejsou plynofikovány
+1

V ÚP je navržena plynofikace Černína a Knížkovic

- výrazné zatížení centra města a obytných území tranzitní dopravou v trase silnice II/605
0/+1

Pro přeložku silnice I/605 je v ÚP vymezen koridor územní rezervy.

- zatížení území tranzitní dopravou na dálnici D5 / a s tím související hluková zátěž omezující novou bytovou výstavbu
X

-

- špatný technický stav a nevyhovující parametry některých místních komunikací
0/+1

V ÚP je navrženo několik opatření pro zlepšení parametrů silnic. Zejména se jedná o zkapacitnění a přeložky
komunikace mezi silnicí II/236 Zdice – Černín a peáží silnic II/605 a II/118 Zdice – Levín přes Průmyslovou zónu
Východ.

- zhoršená dostupnost železniční stanice z centra města
0

Opatření na zlepšení dostupnosti nejsou navržena.

- nízká atraktivita železniční dopravy
X

-

- prostorové rozdělení severní a jižní části území města dopravním koridorem (nutnost překonat bariéru formou podjezdů, nadchodů atd.)
X

-

- nízký podíl obyvatel středoškolského a vysokoškolského vzdělání
0/+1

V ÚP jsou vymezeny nové plochy pro umístění ekonomických aktivit, je žádoucí aktivní podpora investic
vytvářejících místa zejména pro kvalifikované osoby

- vyšší průměrný věk obyvatel
0/+1

V ÚP jsou vytvořeny podmínky pro další rozvoj bytové výstavby, pro stabilizaci či příliv mladého obyvatelstva jsou
nutná další opatření ze strany města (podpora startovacích bytů apod.).

- trend mírného poklesu počtu obyvatel zejména migrací
+1

Nově vymezené plochy pro bydlení jsou předpokladem pro zachování trendu vývoje obyvatelstva, žádoucí je
aktivní politika města k získávání mladých obyvatel.

- nízká nabídka pracovních příležitostí
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Tabulka D.2 – Vyhodnocení vlivu ÚP na skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech
Referenční skutečnost
Míra přínosu
+1

Komentář
Nově vymezené plochy výroby umožní umístění nových ekonomických aktivit a pracovních míst, žádoucí je
aktivní politika města k podpoře aktivit poskytující místa zejména pro kvalifikované osoby.

- nízká nabídka volnočasových aktivit
X

-

- absence zařízení sociální sféry pro děti a mládež
0/+1

V ÚP je umožněna realizace sociální sféry v plochách smíšených obytných (SM, SC)

- omezená nabídka ubytování
0/+1

V ÚP je umožněna realizace ubytování zejména v plochách smíšených obytných (SM, SC)

- limity pro výstavbu vyplývající zejména z ochrany přírody a krajiny, vymezeného záplavového území a hlukového zatížení z dopravy
0

Uvedené limity jsou v ÚP respektovány

- nízký podíl kolektivního bydlení v rámci skladby objektů pro trvalé bydlení
0/+1

V ÚP jsou vytvořeny podmínky pro další rozvoj bytové výstavby ve formě rodinných domů i bytových domů. Pro
zvýšení podílu výstavby bytových domů je zřejmě nutná aktivní politika města.

- špatný stavební stav některých objektů
X

-

- nízká intenzita bytové výstavby
+1

V ÚP jsou vymezeny nové plochy pro bydlení, které umožní bytovou výstavu v atraktivních místech.

- nedostatečná vybavenost v oblasti služeb, kultury, ubytování
0/+1

V ÚP je umožněna realizace vybavenosti zejména v plochách smíšených obytných (SM, SC), pro vybavenost
bude vymezena plocha v zastavitelné ploše Z32

- nedostatečná nabídka aktivit v území
X

-

- nízká atraktivita území pro cestovní ruch (dopravní koridor, velké množství průmyslových areálů)
0/+1

Ke zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch mohou přispět zejména navržené cykloturistické a turistické trasy.

- dřívější dlouhodobé zaměření obce na těžební průmysl
X

-

- velmi nízký podíl obyvatel zaměstnaných v priméru – nižší diverzita zaměstnanosti v ekonomických sektorech
X

-

- vyšší podíl vyjíždějících za prací nad pracujícími obyvateli ve městě Zdice
0/+1

V ÚP jsou vymezeny plochy pro ekonomické aktivity umožňující uplatnění pracovních sil v rámci města, vyjížďku
za prací však nelze vyloučit (zejména do Prahy).

- rostoucí riziko nezaměstnanosti některých skupin obyvatelstva
0/+1

V ÚP jsou navrženy nové plochy pro výrobu v dostatečné výměře. Nabídka pracovních míst pro určité skupiny
obyvatel je ale otázkou aktivní zaměstnanecké politiky státu ev. města
Příležitosti

- využití zásob železitých rud
0

V ÚP není řešeno využití nerostných surovin, ložiska jsou respektována

- přítomnost starých důlních děl – využití pro cestovní ruch a turistiku
X

-

- rekultivace důlních děl provedená šetrně k životnímu prostředí
0

ÚP nevylučuje možnost rekultivace, ovšem nenavrhuje žádné konkrétní řešení

- zvýšení ochrany přirozeného vodního režimu území
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Tabulka D.2 – Vyhodnocení vlivu ÚP na skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech
Referenční skutečnost
Míra přínosu
0/+1

Komentář
Stávající vodní toky a plochy a plochy zeleně v krajině jsou stabilizovány. Ke zlepšení hydrických poměrů krajiny
vč. retenční schopnosti přispívá ÚP zejména vymezením ploch lesů, zeleně a skladebných částí ÚSES.

- revitalizace vodních toků a ekosystémů
0/+1

V ÚP nejsou navržena konkrétní opatření na revitalizaci toků, předpokládá se se zejména u toků, které jsou
součástí skladebných částí ÚSES. Revitalizace ekosystémů je řešena jako požadavek ochrany vodních toků a
ploch.

- realizace protipovodňových opatření
+1

V ÚP je vymezen koridor pro realizaci protipovodňového opatření na Červeném potoce. Ke zlepšení situace
mohou přispět i krajinářská opatření vymezená v ÚP (ÚSES, plochy lesů a krajinné zeleně)

- dokončení kanalizace v okrajových částech obce
+1

V ÚP je navrženo dobudování kanalizace v Černíně a Knížkovicích a odvádění vod na ČOV

- zavádění moderního odpadového hospodářství
0

V ÚP jsou vytvořeny podmínky pro realizaci nezbytné infrastruktury pro nakládání s odpady

- využívání ušlechtilých paliv, alternativních a obnovitelných zdrojů energií, bezodtokových technologií a biologicky odbouratelných látek
0/+1

V ÚP je definován požadavek navrhuje upřednostňovat využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie.

- realizace ÚSES
0

V ÚP jsou vymezeny skladebné části v potřebných parametrech. Jejich konkrétní realizace je mimo oblast ÚP.

- zlepšení průchodnosti krajiny obnovou polních cest
+1

V ÚP je vymezena řada ploch pro zlepšení prostupnosti krajiny, zejména v souvislosti s realizací systému
cykloturistických a turistických tras.

- revitalizace vodních toků
0/+1

V ÚP nejsou navržena konkrétní opatření na revitalizaci toků, předpokládá se se zejména u toků, které jsou
součástí skladebných částí ÚSES.

- podpora orientace zemědělství na ochranu krajiny
X

-

- zavedení extenzivního způsobu pěstování plodin na svazích
X

-

- odvedení tranzitní dopravy z centra města na severní okraj (zamýšlený severní obchvat města)
0/+1

Silniční obchvat je v ÚP vymezen jako koridor územní rezervy

- zlepšení dostupnosti Knížkovic (úprava místní komunikace vedoucí jižně od Knížkovic na silnici II/605)
+1

Pro úpravu předmětné komunikace je v ÚP vymezena plocha z Z16

- pokračování kvalitativních úprav v oblasti železniční dopravy a zvyšování podílu hromadné dopravy
X

-

- výstavba kanalizace v jižní části území
0/+1

V ÚP je navrženo odkanalizování nových rozvojových ploch v jižní části území.

- podpora zvyšování životní úrovně
X

-

- rozšíření různorodosti nabídky kulturních zařízení
0/+1

V ÚP jsou vytvořeny předpoklady pro realizaci kulturních zařízení zejména v plochách smíšených obytných SC a
SM.

- rozšíření nabídky ubytovacích kapacit
0/+1

V ÚP jsou vytvořeny předpoklady pro realizaci ubytovacích zařízení zejména v plochách smíšených obytných SC
a SM.

- podpora rozvoje volnočasových aktivit
X

-
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Tabulka D.2 – Vyhodnocení vlivu ÚP na skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech
Referenční skutečnost
Míra přínosu

Komentář

- stabilita růstu obyvatel přirozeným přírůstkem
+1

Nově vymezené plochy pro bydlení jsou předpokladem pro zachování trendu vývoje obyvatelstva, žádoucí je
aktivní politika města k získávání mladých obyvatel.

- zvýšení intenzity bytové výstavby, zejména hromadného bydlení
0/+1

V ÚP jsou vytvořeny podmínky pro další rozvoj bytové výstavby ve formě rodinných domů i bytových domů. Pro
zvýšení podílu výstavby bytových domů je zřejmě nutná aktivní politika města.

- obecný trend zkvalitňování bydlení v důsledku ekonomického růstu
0/+1

V ÚP jsou vytvořeny podmínky pro realizaci vybavení bytů TI a jejich dopraní obsluhy v souladu se současnými
požadavky.

- rozšíření nabídky aktivit (agroturistika, muzeum, kulturní zařízení atd.)
0/+1

V ÚP jsou vytvořeny předpoklady pro realizaci infrastruktury pro turistiku v různých plochách s rozdílným
způsobem využití

- využití starých důlních zařízení pro cestovní ruch
0

V ÚP není tato otázka řešena

- turistické propojení Karlštejna, Koněpruských jeskyň a Křivoklátska
X

-

- revitalizace Knihova, využití údolí Červeného potoka pro rekreační aktivity
0/+1

V ÚP jsou vytvořeny územní podmínky pro revitalizaci Knihova a využití ploch podél Červeného potoka

- podpora podnikatelských aktivit obyvatel obce
X

-

- podpora vzniku nových pracovních míst ve službách a v malých a středních podnicích
X

-

- rozvoj hospodářského potenciálu prostřednictvím kooperačních vztahů a s využitím prostředků z rozvojových programů
X

Hrozby

- nekoncepční rekultivace těžebních ploch
0

V ÚP není otázka rekultivací řešena

- opětovné zahájení těžby může území ohrozit sesuvy
0/+1

V ÚP není rozvoj těžby umožněn

- odklad řešení ochrany území před povodněmi
X

-

- další povolování výstavby v záplavovém území
0/+1

V ÚP není nová výstavba v záplavových územích navrhována

- zhoršování hygieny životního prostředí v důsledku nárůstu podílu individuální automobilové dopravy

0/+1

V ÚP je navrženo několik opatření ke zlepšení situace a v zatížení města dopravou. Zejména se jedná o
zkapacitnění a přeložky komunikace mezi silnicí II/236 Zdice – Černín a peáží silnic II/605 a II/118 Zdice – Levín
přes Průmyslovou zónu Východ a umístění severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 (zatím
pouze územní rezerva). K zlepšení dopravní situace by mělo přispět i soustředění na rozvoj ekonomických aktivit
ve vazbě na dálniční křižovatku Zdice.

- návrat k méně ekologickému způsobu vytápění domácností – využívání fosilních paliv
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Tabulka D.2 – Vyhodnocení vlivu ÚP na skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech
Referenční skutečnost
Míra přínosu
0/+1

Komentář
V ÚP je navrženo vytápění zejména plynem a využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Implementace
tohoto požadavku se neobejde bez podpory ze strany kraje a města.

- ohrožení krajinného rázu rozvojem průmyslových areálů, srůstáním sídel apod.
0/+1

V ÚP jsou jednoznačně vymezeny možnosti rozvoje výrobních areálů se zohledněním požadavků na ochranu
krajinného rázu

- další nekontrolovaný zábor půdy vzhledem k tlaku na vymezování zastavitelných ploch pro bydlení
0/+1

V ÚP je jasně definovaný rozsah zastavitelných ploch, který měl být dlouhodobě nepřekročitelný.

- potencionální silné ohrožení půd vodní erozí v k.ú. Knížkovice
+1

Protierozní ochrana bude zajištěna plochami zeleně (ÚSES, lesy, krajinná zeleň), které jsou na kritických místech
stabilizovány nebo nově vymezeny.

- další zábor půdy pro výstavbu, průmyslové areály a těžbu
0/+1

V ÚP je jasně definovaný rozsah zastavitelných ploch, který měl být dlouhodobě nepřekročitelný.

- útlum hromadné dopravy a neúměrný nárůst individuální automobilové dopravy
X

-

- uzavření stavebního rozvoje sídla v důsledku realizace zamýšleného severního obchvatu města
0

V ÚP je vymezen koridor územní rezervy severního obchvatu tak, aby byl umožněn adekvátní územní rozvoj
města

- nedostatek finančních prostředků pro budování infrastruktury
X

-

- odliv vzdělaných mladých lidí do Berouna a Prahy
0/+1

V ÚP jsou vymezeny plochy pro ekonomické aktivity umožňující uplatnění kvalifikovaných pracovních sil. Jsou
nutná další opatření ze strany města mimo oblast ÚP.

- nárůst poptávky po umístění dětí ve školách bez odpovídajícího navýšení kapacit v ZŠ
0

V Úp je vytvořeny podmínky pro realizaci potřebných školských zařízení. Zajištění kapacit je otázkou investiční
politiky města.

- pozastavení nové výstavby v důsledku ekonomické krize
X

-

- zanedbání obnovy nejstaršího bytového fondu
X

-

- převládající rozvoj čistě rezidenčních území průmyslových areálů
X

-

- nedostatečná propagace cestovního ruchu ve Zdicích
X

-

- snížení zaměstnanosti v případě omezení či zániku zaměstnanecky největších ekonomických subjektů města
X

-

- zvyšování podílu vyjíždějících ekonomicky aktivních obyvatel mimo město
0/+1

12

V ÚP jsou vymezeny plochy pro ekonomické aktivity umožňující uplatnění pracovních sil v rámci města, vyjížďku
za prací však nelze vyloučit (zejména do Prahy).

ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že obě SWOT analýzy jsou obdobné, závěry pro hodnocení vlivů návrhu ÚP na tvrzení
z těchto SWOT analýz jsou shodné.
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Část C: Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v ÚAP
ÚP působí na skutečnosti uvedené jako tvrzení SWOT analýzy obsažené v průzkumech a rozborech území Zdic
především neutrálně ev. mírně přispívá k posílení silných stránek, k odstranění slabých stránek, využití příležitostí
nebo k eliminaci hrozeb. Z části jednotlivá tvrzení SWOT analýzy nemají reálný vztah s územním plánováním,
což znamená že uplatnění územního plánu nemůže takové tvrzení ovlivnit.
Pro environmentální pilíř jsou podstatným přínosem plochy změn v krajině, zejména nově vymezené plochy
přírodní a plochy lesa, které jsou navrženy jako skladebné části územního systému ekologické stability, jako
protierozní opatření a jako opatření ke zvýšení estetické kvality krajiny. Realizace navržených prvků přispěje ke
zvýšení biodiverzity, k protierozní ochraně, ke zvýšení atraktivity krajiny i ke zlepšení vodního režimu krajiny.
V ÚP nejsou navrženy žádné plochy, které by umožnili činnosti výrazně poškozující jednotlivé složky životního
prostředí (emise škodlivin do ovzduší, emise látek ohrožujících jakost vody ap.). Pozitivní je návrh na dobudování
kanalizace v Černíně a v Knížkovicích a napojení na městskou kanalizaci a také plynofikace obou těchto menších
sídel.
Důraz je ve SWOT kladen i na eliminaci zátěže středu města tranzitní dopravou na silnici II/605. V tomto případě
je vliv návrhu ÚP pouze mírně přínosný, protože plánovaná přeložka je navržena jako územní rezerva.
Důležitějším opatřením je přesunutí ploch pro výrobu k dálniční křižovatce na západním okraji města.
Významně negativním jevem je zásah do ZPF. Celkový zábor činí 74,7 ha, což je 10,8 % z celkové výměry zpf na
území města. Zábor hodnotných půd I. a II. třídy ochrany pro zastavitelné plochy činí 7,7 ha (cca 10%
z celkového zásahu do zpf).
V oblasti ekonomického pilíře je podstatné, že ÚP stabilizuje stávající využívané výrobní plochy a navrhuje nové
(zóna západ), které jsou důležité pro zvýšení ekonomické atraktivity města a tím i zaměstnanosti. Žádoucí je
aktivní hospodářská politika města, která by se soustředila na vytváření diverzifikované nabídky pracovních mést
z hlediska kvalifikace. Nutná je zejména podpora míst vyžadující více kvalifikované osoby.
Důležité je posílení oblasti cestovního ruchu, kde jsou v ÚP vytvářeny nové příležitosti zejména vymezením
cykloturistických a turistických tras a stezek.
Pro sociální pilíř je zásadní vytvoření podmínek pro udržení příznivého vývoje počtu obyvatelstva (nárůst o 308
obyvatel mezi lety 2001 a 2011) a naopak zlepšení věkové struktury (index stáří 124,9). V ÚP jsou navrženy
adekvátní a dostatečné plochy pro bydlení v rodinných domech i v bytových domech. Tím je vytvořen
předpoklad pro vysokou atraktivitu města pro bydlení. Využití tohoto předpokladu však musí město podpořit
aktivní politikou, zaměřenou zejména na podporu startovacích bytů, investičního rozvoje prioritních ploch apod.
V neposlední řadě je nutné zmínit i návrh na dosažení standardu v technické vybavenosti v menších sídlech
Černín a Knížkovice, tedy na dobudování kanalizace s napojením na městskou ČOV a plynofikace obce.
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VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Část E: Vyhodnocení přínosu k naplnění republikových priorit územního plánování

ČÁST E:
VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU K NAPLNĚNÍ
PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
DEFINOVANÝCH ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO
ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2011
13

VÝCHODISKA

13.1

Relevantní priority územního plánování

Vyhláška č. 500/2006 Sb. uvádí jako relevantní pro vyhodnocení přínosu územního plánu k prioritám územního
plánování priority definované Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. Tento dokument byl schválen
Zastupitelstvem Středočeského kraje které byly vydány 7.2.2012 a nabyly účinnosti dne 22. 2. 2012.
ZÚR definují 8 priorit jimiž doplňují a konkretizují republikové priority uvedené v Politice územního rozvoje (PÚR)
2008. Krajské a republikové priority budou dále upřesňovány a doplněny v rámci územně plánovací činností obcí.
Naplňování priorit územního plánování bude prováděno nástroji územního plánování.

13.2

Způsob vyhodnocení

ÚP je jako celek porovnán s jednotlivými krajskými prioritami územního plánování a je vyhodnocen přínos k těmto
prioritám.
Při hodnocení míry byla použita zjednodušená stupnice:
-1
ÚP působí proti smyslu priority.
0
ÚP prioritu nenaplňuje.
X
Neexistuje příčinná souvislost mezi ÚP a prioritou.
+1
ÚP prioritu naplňuje.
K hodnocení je dodán komentář vysvětlující, jakým způsobem ÚP prioritu naplňuje ev. které plochy změn v území
jsou z tohoto pohledu podstatné.

14

HODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚP K NAPLNĚNÍ PRIORIT

14.1

Základní priority

Tabulka E.1 – Vyhodnocení přínosu ÚP k naplnění priorit územního plánování definovaných ZÚR
Priorita ZÚR Středočeského kraje
Míra přínosu

Komentář

(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, založený na zajištění příznivého
životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území
kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách
ve využití území.
0/+1

V ÚP je tato priorita v zásadě naplněna. Návrh ÚP lze považovat z hlediska udržitelného rozvoje území za vyvážený,
působící pozitivně na jednotlivé pilíře udržitelnosti územního rozvoje. Tento celkově pozitivní vliv ÚP je snížen
poměrně velkými nároky na zábor zpf.
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Tabulka E.1 – Vyhodnocení přínosu ÚP k naplnění priorit územního plánování definovaných ZÚR
Priorita ZÚR Středočeského kraje
Míra přínosu

Komentář

(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v Politice územního rozvoje ČR z roku
2008 (PÚR 2008; schválena vládou ČR 20. 7. 2009) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a
opatření stanovených v Programu rozvoje Středočeského kraje (aktualizace schválena 18. 9. 2006).

0/+1

Z republikových záměrů stanovených v PÚR a záměrů definovaných PRK se Zdic dotýká optimalizace trati č. 170
Beroun – Plzeň. Tato stavba byla již dokončena, v ÚP jsou plochy železniční dopravy stabilizovány.
V ÚP jsou vytvářeny podmínky pro realizaci významných záměrů stanovených ve strategických cílech a opatřeních
Programu rozvoje Středočeského kraje (aktualizace 2009) dále uvedenými návrhy:
A-I: Rozvoj produkční základny a cíle a opatření a A-II: Rozvoj malých a středních podniků – vymezení nových ploch
pro podnikání. Ve všech plochách výroby a skladování je podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
umožněno umisťování podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických a inovačních center.
B-I: Zlepšení dopravní obslužnosti kraje a cíle a B-III: Rozvoj železniční dopravy - návrh opatření ke zvýšení atraktivity
železniční dopravy (záchytná parkoviště typu P+R ve vazbě na železniční stanici Zdice a koncepce umístění zařízení
pro parkování jízdních kol typu B+R u přestupních uzlů na železnici i veřejnou autobusovou dopravu). Návrhem nových
cyklostezek resp. stezek pro chodce a cyklisty a návrhem ucelené sítě cyklistických tras a hlavních pěších propojení na
území města jsou vytvářeny podmínky pro možné zlepšení podmínek pro pohyb chodců a cyklistů na území města a
tím pro možné snižování podílu individuální automobilové dopravy na celkovém objemu dopravy.
B-X: Podpora rozvoje bydlení - vymezení nových ploch pro rozvoj bydlení na území města v návaznosti na
stabilizované plochy bydlení.
C-II: Investice do péče o krajinu včetně revitalizace krajinných prvků a rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství a
lesa a cíle a D-IV: Ochrana přírody a krajiny přispívá územní plán - vymezení uceleného územního systému ekologické
stability na regionální i lokální úrovni a dále návrhem dalších ploch přírodního charakteru a ploch zalesnění nad rámec
vlastních ploch ÚSES. V ÚP jsou stabilizovány a chráněny plochy lesa a vodní toky a plochy,. V ÚP jsou vytvořeny
podmínky pro zlepšení prostupnosti volné krajiny návrhem obnovy původních cest v krajině a návrhem nových
cyklostezek a cest podél Stroupínského a Červeného potoka a podél Litavky.
D-II: Zlepšování vodního režimu krajiny – návrhy nových ploch zeleně (skladebné části ÚSES a další plochy)
uceleného územního systému ekologické stability na regionální i lokální úrovni a dále návrhem dalších ploch přírodního
charakteru a ploch zalesnění nad rámec vlastních ploch ÚSES, zčásti též návrh nových protierozních
a protipovodňových opatření (protipovodňové valy a zdi) na Červeném potoce.
E-VIII: Zlepšování nabídky pro využití volného času a cíle a F-III: Rozvoj sportovních a rekreačních aktivit – vymezení
nových ploch pro sport pro rozšíření stávajících sportovně rekreačních areálů (např. rozšíření areálu městského
koupaliště) a pro nová zařízení, návrhem na rozvoj lesoparku na vrchu Knihov a v neposlední řadě návrhem na nové
cyklostezky resp. stezky pro chodce a cyklisty využitelné kromě cyklistiky, chůze či běhu také pro další volnočasové
aktivity, jako je například in-line.

(03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se soustředěnou podporou státu vymezených dle
Strategie regionálního rozvoje České republiky, kterými jsou na území Středočeského kraje: II. hospodářsky slabé regiony: Milovice Mladá; Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické infrastruktury.
X

-

(04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na městech Kladno, Mladá Boleslav,
Příbram, Beroun, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Slaný, Rakovník, Benešov, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Neratovice, Říčany a
blízkých městech Kolín-Kutná Hora, Nymburk-Poděbrady.
Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP: Vlašim, Sedlčany, Čáslav, Mnichovo Hradiště, Votice, Hořovice, Dobříš, Český
Brod.
Vytvářet podmínky pro zlepšení spolupráce blízkých měst Lysá nad Labem a Milovice, Nové Strašecí a Stochov.
Rozvíjet obslužný potenciál center v příměstském území Prahy, zejména Hostivice a Jesenice pro potřeby jejich dynamicky se rozvíjejícího
spádového území.
0

V ÚP nejsou navržena specifická opatření pro řešení vztahu Zdic a centra osídlení vyššího významu - Berouna.
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Část E: Vyhodnocení přínosu k naplnění republikových priorit územního plánování
Tabulka E.1 – Vyhodnocení přínosu ÚP k naplnění priorit územního plánování definovaných ZÚR
Priorita ZÚR Středočeského kraje
Míra přínosu

Komentář

(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti
kraje, zejména zlepšit dopravní vazby:
a) aglomerační okruh v úseku R7 – Říčany jako silnici vyšší třídy;
b) dálnice D3;
c) silnice R4 v koridoru Dubenec – Milín – hranice Jihočeského kraje (Strakonice);
d) silnice R6 (I/6) v koridoru Nové Strašecí – Řevničov – hranice Karlovarského kraje (K. Vary);
e) silnice R7 v koridoru Slaný – hranice Ústeckého kraje (Chomutov) vč. přestavby stávajícího úseku Praha – Slaný;
f) silnice I/9 v koridoru Zdiby – Líbeznice – Mělník;
g) silnice I/12 v koridoru Praha – Úvaly – Český Brod;
h) silnice I/2 v koridoru Hlízov (I/38) – hranice Pardubického kraje (Chvaletice);
i) silnice I/38 v koridoru Mladá Boleslav – Nymburk – Kolín – Kutná Hora – Čáslav ;
j) napojení Kladna na R6 a D5;
k) propojení R4 (Dobříš) – D5 (Bavoryně);
l) zlepšení parametrů silnice I/16, zejména v úsecích Slaný - Velvary, Mělník – Mladá Boleslav, Mladá Boleslav –Sukorady;
m) zlepšení parametrů silnice II/125 v koridoru Kolín – Uhlířské Janovice – Kácov – Vlašim;
n) zlepšení parametrů silnice II/272 v koridoru Benátky nad Jizerou – Lysá nad Labem – Český Brod;
o) propojení Vlašim (II/125) – Votice (I/3);
p) zlepšení parametrů silnice II/112 Benešov – Vlašim – Čechtice – hranice Kraje Vysočina;
q) zlepšení spojení nižších center k vyšším a středním centrům a k trasám nadřazené silniční sítě;
r) zlepšení železničního spojení v koridorech Praha – Hostivice – Kladno a Praha – Lysá nad Labem – Milovice – Mladá Boleslav.
X

-

(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah
obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i
přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel;
d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;
e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.

+1

Ochrana všech identifikovaných hodnot v území je základním principem koncepce rozvoje města Zdice obsažené v ÚP.
K naplnění dílčích požadavků priority přispívá ÚP následujícími návrhy a opatřeními:
ad a) Stávající charakter kulturní krajiny města Zdice, charakterizovaný pásem zemědělsky využívaných poli a luk
obklopujících intenzivně urbanizované jádrové území města kolem dopravního koridoru dálnice D5 a železničních tratí,
masivem Křivoklátských lesů na severu území města a zalesněnými svahy vrchů Knihov či Holý vrch je respektován a
je v ÚP respektován.
ad b) Vymezení krajinářsky exponovaných území s vysokou hodnotou krajinného rázu a definice základních podmínek
jejich ochrany je v ÚP jedním ze základních bodů koncepce uspořádání krajiny.
ad c) Nové zastavitelné plochy nezasahují do stávajících urbanistických struktur a navazují na zastavěné území. Je
respektováno oddělení samostatných sídel na území města. Samostatně je vymezena pouze Průmyslová zóna Západ,
které je lokalizována v návaznosti na stávající výrobní a skladové plochy na západním okraji města v území již dnes
výrazně fragmentovaném kumulací nadzemních elektrických vedení 110 kV.
ad d) Cílové charakteristiky krajiny vymezené v platných ZÚR Středočeského kraje jsou v ÚP respektovány a
zohledněny při vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. V ÚP je maximum záměrů na rozvoj urbanizace území
města (vymezení ploch pro zástavbu) soustředěno do území vymezeného v ZÚR jako krajina sídelní, v rámci území
vymezeného v ZÚR jako krajina přírodní je navrženo pouze urbanistické dotvoření okrajových partií sídel Černín a
Knížkovice obytnou zástavbou.
ad e) Přírodní zdroje jsou v maximální míře chráněny jako přírodní hodnoty. Rozvoj zástavby navržený v územním
plánu nevyvolává žádné potenciální zábory lesa ani vodních ploch. Koncentrovaný rozvoj města je předpokladem
hospodárného nakládání s vodami. Výjimku zde tvoří zásah do zpf. Celkový zábor vyplývající z vymezení
zastavitelných ploch činí 74,7 ha, což je 10,8 % z celkové výměry zpf na území města. Zábor hodnotných půd I. a II.
třídy ochrany pro zastavitelné plochy činí 7,7 ha (cca 10% z celkového zásahu do zpf).
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Tabulka E.1 – Vyhodnocení přínosu ÚP k naplnění priorit územního plánování definovaných ZÚR
Priorita ZÚR Středočeského kraje
Míra přínosu

Komentář

(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových
oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na:
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá urbanistická a architektonická
řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců
kolem obytných souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné
využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před
výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území;
c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - vytvářet podmínky k vyššímu využívání existujícího potenciálu,
zejména v oblastech:
- poznávací a kongresové turistiky,
- cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském území hl. m. Prahy a dalších rozvojových oblastech,
- vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce,
- rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve středním Povltaví,
- krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti Praha.
d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika);
e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav
a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození;
f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické
využívání území;
g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou a na využití surovinových zdrojů
pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v
ostatním území kraje.

0/+1

V ÚP jsou vytvořeny podmínky pro vyvážený rozvoj ekonomických činností v území – zemědělství, výrobu i služeb.
K naplnění dílčích požadavků priority přispívá ÚP následujícími návrhy a opatřeními:
ad a) V ÚP jsou vytvořeny vytváří podmínky pro rozvoj všech stávajících sídel na území města. Navrhovaný plošný
rozvoj sídel odpovídá potřebě nových bytů na území města, ploch pro občanské vybavení a ekonomické aktivity,
vyplývající z předpokládaného nárůstu počtu obyvatel města v návrhovém období ÚP. Jsou respektovány urbanistické
struktury jednotlivých sídel s cílem zachování jejich kompaktnosti a jejich oddělení.
S ohledem na velký zásah do zpf a tím i zhoršení podmínek pro zemědělskou výrobu by bylo žádoucí některé
zastavitelné plochy vymezit pouze jako územní rezervy a jejich zástavbu připustit až po ověření skutečných
rozvojových ambicí Zdic.
V ÚP je vymezen systém veřejných prostranství, který zabezpečuje optimální prostupnost celého území města a
optimální návaznosti zastavěných území sídel na okolní krajinu a prostupnost volné krajiny. Důsledně jsou
stabilizovány stávající plochy veřejně přístupné zeleně, je navržen další rozvoj zelených ploch (nové plochy zalesnění
na vrchu Knihov, lokality Na Samohelce a za městským hřbitovem). Rozvoj veřejné infrastruktury, tedy dopravního
systému, systémů technického vybavení, občanského vybavení a veřejných prostranství, odpovídá potřebám města vč.
navrhovaného rozvoje..
ad b) V ÚP je navrženo doplnění urbanistické struktury v prolukách (plocha ve vazbě na historické jádro, v průmyslové
zóny jižně od železniční stanice Zdice, plocha jižně od ulice Vápenka). Rozsah zastavitelných ploch je i přes využití
vnitřních rezerv poměrně významný, i když odůvodnitelný. Jak již bylo uvedeno u bodu a), s ohledem na velký zásah do
zpf, by bylo žádoucí některé zastavitelné plochy vymezit pouze jako územní rezervy.
ad c) V ÚP jsou vytvořeny podmínky zejména pro rozvoj cykloturistiky a pěší turistiky s využitím potenciálu CHKO
Křivoklátsko, CHKO Český kras a Brd. Pro zvýšení atraktivity území Zdic jsou navrženy nové cyklostezky resp. stezky
pro chodce a cyklisty vedené odděleně od dopravně zatížených komunikací a ve vazbě na vodní toky v území. Pro
krátkodobou rekreaci navrhuje územní plán zejména intenzifikaci využití lesoparku Knihov a jeho další plošný rozvoj.
ad d) Pro lokalizaci odvětí s vyšší přidanou hodnotou jsou vytvořeny předpoklady zejména v plochách výroby a
skladování (stabilizovaných i rozvojových).
ad e) V ÚP jsou vymezeny nové krajinné prvky jako skladebné části ÚSES, jako protierozní opatření a jako plochy pro
zlepšení estetické kvality krajiny. Pro zlepšení obsluhy krajiny a též pro zvýšení atraktivity krajiny pro rekreaci a
cestovní ruch je navržen systém komunikací pro prostupnost volné krajiny. Pozemkové úpravy by měly ctít ÚP.

0/+1

ad f) V ÚP jsou respektovány a chráněny všechny plochy lesů a jsou doplněny novými plochami zejména ve vazbě na
lesy v CHKO Křivoklátsko. Lesy umožňují běžné rekreační a turistické využití (pěší a cyklistické). Les se specificky
rekreačním využitím je vymezen na vrchu Knihov.
ad g) V ÚP je navržen rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury odpovídající nárokům na navrhovaný celkový
rozvoj území města, tedy také odpovídající navrhovanému rozvoji hospodářských činností na území města.
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Část E: Vyhodnocení přínosu k naplnění republikových priorit územního plánování
Tabulka E.1 – Vyhodnocení přínosu ÚP k naplnění priorit územního plánování definovaných ZÚR
Priorita ZÚR Středočeského kraje
Míra přínosu

Komentář

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

-

(09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů Královéhradeckého, Pardubického, Plzeňského a
Jihočeského, Kraje Vysočina a hl. m. Prahy s cílem optimalizovat dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje.
X

15

-

ZÁVĚR

Lze konstatovat, že ÚP přispívá k naplnění priorit územního plánování stanovených ZÚR Středočeského kraje.
Návrhy rozvoje města v ÚP se soustřeďují především na proporcionální rozvoj bydlení, výroby a dalších
ekonomických aktivit a sportovních a rekreačních aktivit.
Přínosné je využití vnitřních rezerv obce. Přes tento fakt jsou navrženy poměrně významné zastavitelné plochy
pro rozvoj jednotlivých sídel. Nové zastavitelné plochy navazují na stávající zastavěná území, převážně
respektují urbanistický charakter sídel a přispívají k udržení jejich kompaktnosti a oddělení. S ohledem na
významný zábor zpf by však bylo žádoucí umožnit využití části z ploch až po ověření rozvojového potenciálu Zdic
v budoucnosti (územní rezervy, etapizace).
Důležitým přínosem ÚP k naplnění priorit ZÚR jsou návrhy podporující rozvoj rekreace a cestovního ruchu,
zejména na záměry doplnění cyklistických a turistických tras a lesoparku Knihov.
Významným způsobem ÚP přispívá k obnově ekologické stability a biologické diverzity v krajině, ke zlepšení
vodního režimu a snížení erozního ohrožení. Z tohoto pohledu je podstatné vymezení nových ploch lesů a
krajinné zeleně v souvislosti s návrhy na ucelení územního systému ekologické stability, protierozních opatření a
pro zlepšení estetického působení krajiny.
ÚP respektuje požadavky na infrastrukturu nadmístního – celostátního významu i zásadní limity rozvoje.
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ČÁST F:
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ
16

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA ZLEPŠOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO
PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO
SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ A JEJICH SOULAD

16.1

Východiska

Udržitelný rozvoj je v legislativě pro oblast územního plánování vnímán jako „rozvoj spočívající ve vyváženém
vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel v území”. Jedním z cílů územního plánování je přispívat k vyváženosti vztahu těchto územních
podmínek udržitelného rozvoje označovaných též jako environmentální, ekonomický a sociální pilíř.
Pro vyhodnocení přínosu ÚP k vyváženosti pilířů udržitelnosti byly použity závěry rozboru udržitelného rozvoje
území zpracovaného v rámci ÚAP správního obvodu ORP Beroun aktualizovaných v roce 2012.
ÚAP bohužel neobsahují vybrané indikátory prokazující stav územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území a jejich vzájemný vztah, které jsou požadovány ze
strany MMR ČR a které umožňují jednoznačné posouzení vlivu ÚP na územní podmínky a jejich soulad.
Na základě posouzení všech sledovaných jevů a SWOT analýzy je v ÚAP provedeno obecné vyhodnocení stavu
územních podmínek, které je následující:
1. Územní podmínky pro příznivé životní prostředí
1.1. Horninové prostředí a geologie
+
1.2. Vodní režim
1.3. Hygiena životního prostředí
1.4. Ochrana přírody a krajiny
+
1.5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
o
CELKEM
2. Územní podmínky pro hospodářský rozvoj
2.1. Hospodářské podmínky
o
2.2. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
+
2.3. Bydlení
o
2.9. Rekreace
o
CELKEM
+
3. Územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel
3.1. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
+
3.2. Sociodemografické podmínky
+
3.3. Bydlení
o
3.4. Rekreace
o
CELKEM
+
Bohužel takto koncipované vyhodnocení stavu územních podmínek není vhodné jako podklad pro posouzení
vlivu ÚP na jednotlivé pilíře udržitelnosti a jejich soulad. Zhotovitel této části VVURÚ tedy SWOT analýz z ÚAP a
z průzkumů a rozborů, které jsou referenčním dokumentem pro vyhodnocení vlivů v částech C a D definoval
následujících 9 indikátorů:
1. Územní podmínky pro příznivé životní prostředí
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Část F: Shrnutí
a) Kvalita ovzduší
b) KES
c) Retenční schopnost krajiny
2. Územní podmínky pro hospodářský rozvoj
a) Míra nezaměstnanosti
b) Míra bytové výstavby
c) Uplatnění kvalifikovaných pracovních sil
3. Územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel
a) Vývoj obyvatelstva
b) Index stáří
c) Dostupnost volnočasových aktivit ve městě

16.2

Způsob vyhodnocení

Vyhodnocení vlivu ÚP na vyváženost stavu jednotlivých pilířů a vzájemných vztahů pilířů je provedeno formou
komentáře k jednotlivých indikátorům.

16.3

Vyhodnocení

16.3.1 Územní podmínky pro příznivé životní prostředí
Kvalita ovzduší
Ovzduší ve Zdicích je zatížené především průjezdní dopravou a lokálními topeništi spalujícími v zimním období
tuhá paliva. Znečištění ovzduší rovněž způsobuje dálkové přenášení znečišťujících látek z jiných zdrojů vně
zájmového území. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se v daném území nenachází žádná
provozovna, jež by byla evidována jako významný stacionární zdroj znečištění.
Ve Zdicích není prováděno měření kvality ovzduší, nejbližší měřící stanice je v Berouně
Zásadním zdrojem imisního zatížení je automobilová doprava po dálnici D5 Praha – Plzeň. V blízkosti dálnice D5
se pohybují maximální vypočtené koncentrace NO2 na úrovni do 200 µg/m3, což je hodnota imisního limitu pro
tuto škodlivinu. Silnice II/605 prochází prakticky celým územím města vč. zastavěné části Zdic v souběhu s trasou
dálnice D5. Je zdrojem přímé emisní a hlukové zátěže v centrální části města.
Zásadním problémem kvality ovzduší je překračování imisního limitu plynného aerosolu PM 10 a dlouhodobé
překročení imisního limitů přízemního ozónu. Na vysokých koncentracích obou těchto látek se podílí doprava
a lokální topeniště. Z důvodů překračování limitů těchto látek jsou Zdice v posledních letech řezy mezi oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší.
Ke zlepšení situace mohou tedy zásadně pomoci dva okruhy opatření:
a) omezení průjezdní dopravy, zejména na silnici II/605;
b) používání tepelných zdrojů s nízkými emisemi.
V ÚP jsou navržena opatření v obou okruzích. Zásadní dopravní opatření, tedy obchvat města – přeložka II/605
je navrženo pouze jako územní rezerva. Je otázkou, zda by tato náročná stavba byla efektivní z hlediska
odvedení dopravy i z hlediska snížení emisí, jejichž hlavním zdrojem je D5. Za daleko důležitější lze považovat
dopravní opatření zamezující průjezdům nákladní dopravy obsluhující Průmyslovou zónu východ.
Podstatné pro snížení zátěže obce emisemi z dopravy bude i přesunutí hlavních investic v oblasti výroby do
Průmyslové zóny západ, která je přímo napojena na dálniční křižovatku Zdice.
Město by se mělo soustředit i na podporu veřejné dopravy a cyklodopravy, které mohou převzít významnou část
přepravních výkonů ve městě.
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V oblasti tepelných zdrojů jsou ÚP vytvořeny podmínky pro plynofikaci Knížkovic a Černína. ÚP obsahuje také
poměrně obecnou proklamaci týkající se většího využití obnovitelných zdrojů energie.
Zvýšení podílu domácností vytápěných plynem či jiným ekologicky příznivým zdrojem je otázkou především
podpory ze strany města ev. Středočeského kraje. Finanční podpora přechodu na ekologicky příznivější formy
vytápění je nezbytná k navyšování cen plynu a elektřiny a finanční náročnosti využití jiných zdrojů energie
(solární panely, tepelná čerpadla apod.).
Koeficient ekologické stability
Tento indikátor, přes značné metodické nedostatky, poměrně jasně vypovídá o stavu krajiny, míře její ekologické
stability a biologické diverzity.
Koeficient ekologické stability je vypočten jako poměr stabilních ploch vůči nestabilním. Ve Zdicích byl k 31. 12.
2013 KES 0,89, což ukazuje na vyšší podíl ekologicky nestabilních ploch.
Podle metodiky KES tak spadá území města do krajinného typu A - tvorba. Jedná se o území málo stabilní,
intenzivně využívané kulturní krajiny s výrazným uplatněním agroindustriálních prvků.
V ÚP jsou vytvořeny předpoklady ke zvýšení KES a tedy i ekologické stability a biologické diverzity krajiny
návrhem nových ploch přírodních (28,7 ha) a ploch lesních (45,5 ha), které jsou vymezeny zejména z důvodu
ucelení územního systému ekologického stability, k doplnění komplexu lesů na okraji CHKO Křivoklátsko a ke
zvýšení estetické kvality krajiny.
Retenční schopnost krajiny
K hodnocení retenční schopnosti krajiny neexistují přímo dostupná data. Přesto lze konstatovat, že díky poměrně
velkému podílu zastavěných ploch (18 %) a vysokému poměru zornění zemědělské půdy je retenční schopnost
krajiny nízká (viz též SWOT analýzy) a velká část srážkové vody odtéká z území ve vodních tocích. Území je též
náchylné k poškození při přívalových deštích.
V ÚP jsou vytvořeny předpoklady ke zvýšení retenční schopnosti krajiny návrhem ploch přírodních (28,7 ha) a
ploch lesních (45,5 ha), které jsou vymezeny zejména z důvodu ucelení územního systému ekologického
stability a též k doplnění komplexu lesů na okraji CHKO Křivoklátsko a ke zvýšení estetické kvality krajiny.
Proti tomuto pozitivnímu opatření působí předpokládané zvýšení ploch se zpevněným povrchem v zastavitelných
plochách. Největší problém představují plochy pro výrobu a skladování (26,8 ha), plochy dopravní infrastruktury
(0,7 ha) a veřejných prostranství (6,4 ha). Je nezbytné uplatnit při povolování staveb ekologicky příznivé
nakládání s dešťovými vodami (vsakování, retence na pozemku).
16.3.2 Územní podmínky pro hospodářský rozvoj
Míra nezaměstnanosti
Míra registrované nezaměstnanosti byla k 31. 12. 2011 (aktuální dostupný údaj ČSÚ) ve Zdicích 6,8 %, což je
příznivá situace s ohledem na celkový ekonomický stav České republiky. Příznivému hodnocení přispívá vysoka
zaměstnanost obyvatel Zdic v Berouně a v Praze, které jsou v krátké dojezdové vzdálenosti. Samotné Zdice
nabízejí rovněž poměrně velké množství pracovních sil, většinou však jde o zaměstnávání méně kvalifikovaných
osob.
V ÚP jsou vytvořeny podmínky pro další rozvoj ekonomických aktivit v priméru, sekundéru i terciéru. Největší
důraz je kladem na rozvoj výroby a skladování. Město by mělo při obsazování průmyslových zón dbát na
vyváženou strukturu nabídky pracovních míst s ohledem na kvalifikaci. Kritérium kvalifikační struktury by mělo být
důležitější než kritérium ceny za pozemky.
Míra bytové výstavby
Míra bytové výstavby patří mezi ukazatele atraktivity území pro bydlení. Vyjadřuje se jako počet bytů na 1000
obyvatel území. Podle aktuálních dostupných dat byl v roce 2012 ve Zdicích dokončen pouze 1 byt (v rodinném
domu), což představuje míru bytové výstavby 0,2. Jde o poměrně nepříznivý stav ukazatele, který byl shodný i
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v roce 2011. Nejvíce bytů bylo postaveno v roce 2002 (21), za období 2002 – 2012 bylo postaveno 103 bytů
(míra výstavby 25,2).
Je otázkou, zda pokles v posledních letech je průkazem trendu poklesu zájmu o Zdice nebo výkyvem
souvisejícím s dopadem ekonomického poklesu.
V ÚP jsou navrženy plochy pro bydlení s výměrou 37,7 ha a kapacitou 267 bytů v rodinných domech a 856 bytů
v bytových domech. Pozitivem návrhu je bytů v bytových domech nad byty v rodinných domech.
Navržená kapacita zahrnuje potřebnou obměnu bytového fondu a zohledňuje i předpokládanou nedostupnost
pozemků pro výstavbu. Přesto lze konstatovat, že navržený rozvoj města neodpovídá současnému potenciálu
města pro bytovou výstavbu. Na druhou stranu je nutné zohlednit i možné změny v ekonomických trendech a
zvýšení zájmu o bytovou výstavbu.
S ohledem na vývoj bytové výstavby a také na výrazný vliv na zemědělský půdní fond je žádoucí umožnit
aktuálně využití jen části ploch pro bydlení a zbylé plochy buď:
a) ponechat ve formě územních rezerv a jejich převedení mezi zastavitelné plochy umožnit až ověření
skutečného zájmu o výstavbu ve Zdicích;
b) navrhnout etapizaci využití ploch vč. jejich částí se striktní podmínkou využití částí ploch v druhé či
dalších etapách umožnit až po zaplnění etapy první.
Uplatnění kvalifikovaných pracovních sil
Zdice mají poměrně velké plochy pro ekonomické aktivity, zejména výrobu a skladování. Díky návrhu nových
ploch v Průmyslové zóně východ a v Průmyslové zóně západ se nabídka ploch pro výrobu a skladování zvýší o
téměř 27 ha.
Město by v rozsahu svých kompetencí ovlivnit výběr investorů v Průmyslových zónách a uplatnit zde ekonomické
aktivity s vyšší přidanou hodnotou. Důvodů pro toto opatření je několik. Je žádoucí udržet ve městě mladé
vzdělané lidi, kteří běžně odchází za prací do Prahy ev. do Berouna. Aktivity s vyšší přidanou hodnotou
negenerují potřebu přepravy zboží jako běžné montovny, které se u nás uplatnily zejména v devadesátých letech.
Podstatný je i fakt, že ekonomické aktivity zaměstnávající málo kvalifikované lidi nemají v ČR již dostatek zdrojů
pracovních sil s nízkými náklady a soustředí se na jiné oblasti.
16.3.3 Územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel
Vývoj obyvatelstva
Zdice se vyznačují dlouhodobým nárůstem obyvatelstva. K 31. 12. 2013 žilo ve městě 4120 obyvatel, což je o 30
více než k 31. 12. 2012, o 308 více než v roce 2001 a o 372 lidí více než v roce 1991.
Příznivý vývoj je dán zejména migrací, mezi lety 2012/2013 se na zmíněném nárůstu podílela pouze migrace
(přírůstek migrací činil 40 osob úbytek přirozenou měnou 10 osob).
Je zřejmé, že uvedený trend vývoje obyvatelstva může dále pokračovat a že je žádoucí podpořit ho dostatkem
ploch pro bydlení. Jak již bylo uvedeno výše, v ÚP jsou vytvořeny podmínky pro výstavbu cca 1124 bytů, což
představuje bydlení pro 1910 obyvatel.
Index stáří
Index stáří jen indikátor ukazující na věkové charakteristiky obyvatel a na některé rozvojové atributy města. Je
vypočítán jako poměr obyvatel na 65 let ku obyvatelům ve věkovém intervalu 0 – 14 let (*100). Ve Zdicích činil
v roce 2013 125, což je poměrně nepříznivá situace. Nepříznivý je i vývoj indexu stáří ve letech 2009 – 2013.
V roce 2011 činil index 111,1.
Situace ukazuje na nutnost aktivní politiky města v podpoře mladých lidí, např. formou realizace a pronájmu
startovacích bytů, nabídky volnočasových aktivit ap. V ÚP jsou vytvořeny dostatečné podmínky pro bytovou
výstavbu, ta však sama o sobě nepříznivý trend stárnutí obyvatelstva nezvrátí.
Dostupnost volnočasových aktivit ve městě
V současné době je prokazatelným trendem rostoucí zájem o aktivní trávení volného času. Nabídka
volnočasových aktivit v místě bydliště nebo jeho blízkém okolí se stává důležitým ukazatelem obytnosti území.
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ÚP obsahuje několik důležitých návrhů, které přispívají ke zlepšení vybavenosti města pro volnočasové aktivity.
Nejdůležitějším z nich je vytvoření podmínek pro zvýšení funkčnosti lesoparku Knihov včetně rozšíření ploch
lesních se specifickým využitím. Obdobně je navrženo doplnění lesoparku Farčina.
Významným opatřením je i doplnění systému cyklistických a pěších tras v zastavěném území města. Lokální
význam bude mít sportovní zařízení na zastavitelné ploše OS v rezidenčním území v severovýchodní části Zdic.

16.3.4 Vlivy ÚP na závěry hodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj
území
1. V environmentálním pilíři ÚP přispívá celkově ke zlepšení stavu, tím, že:
a) vytváří podmínky pro zlepšení stavu krajiny vymezením nových ploch přírodních a lesních, které
umožní realizaci krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu a biodiverzitu, protierozní
ochranu, atraktivitu krajiny a zlepšujících vodní režim krajiny;
b) nenavrhuje žádné plochy, které by umožnili činnosti výrazně poškozující jednotlivé složky životního
prostředí (emise škodlivin do ovzduší, emise látek ohrožujících jakost vody ap.);
c) navrhuje dobudování kanalizace v Černíně a Knížkovicích.
2. Negativním jevem v oblasti environmentálního pilíře je zásah do ZPF, který je navržen v rozsahu 10,8 %
výměry zemědělské půdy na území města.
3. Přínos ÚP pro posílení Zdic v ekonomické pilíři je zejména ve vymezení ploch pro výrobu, v menší
míře zvýšení rekreačních možností ve městě.
4. V sociálním pilíři jsou v ÚP vytvořeny podmínky pro bydlení a občanskou vybavenost a pro
volnočasové aktivity. Je otázkou, zda kapacita plochy bydlení pro cca 1270 je reálně využitelná, protože
míra bytové výstavby ve zdicích v posledních letech byla poměrně nízká.
5. Důležitým přínosem je i stanovení podmínek pro zvýšení standardu bydlení - dobudování kanalizace a
plynofikace v Černíně a Knížkovicích.
6. Nesoulad mezi jednotlivými pilíři udržitelnosti je ve vztahu plánovaného rozvoje bydlení a výrobních
ploch a ochranou zemědělského půdního fondu jako významného přírodního zdroje a ekonomického
nástroje. Celkový navržený zábor činí 74,7 ha, což je 10,8 % z celkové výměry zpf na území města.
Zábor hodnotných půd I. a II. třídy ochrany pro zastavitelné plochy činí 7,7 ha (cca 10% z celkového
zásahu do zpf).
7. Uplatnění změn směřujících ke zlepšení územních podmínek pro příznivé životní prostředí, ekonomický
rozvoj a soudržnost společenství obyvatel města se neobejde bez aktivních opatření v dalších oblastech
města. Žádoucí je zejména:
a) stanovit pravidla pro obsazování průmyslových zón tak, aby byly podpořeny ekonomické aktivity
vytvářející místa pro kvalifikované osoby;
b) zatraktivnit město pro mladé lidi, např. vybudováním startovacích bytů a potřebné vybavenosti
(předškolní zařízení);
c) realizovat dopravní opatření omezující průjezd nákladní dopravy městem;
d) vytvořit systém podpory cyklodopravy;
e) vytvořit systém podpory nízkoemisních lokálních zdrojů tepla.
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DOPORUČENÍ

Na základě vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, na lokality Natura a na územní podmínky pro
příznivé životní prostředí, pro ekonomický rozvoj a pro soudržnost společenství lze doporučit projednání a vydání
ÚP v navržené podobě s těmito doporučeními a podmínkami:
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1. Zvážit potřebnost jednotlivých ploch pro bydlení. S ohledem na vývoj zájmu o bytovou výstavbu ve
Zdicích a také na výrazný vliv na zemědělský půdní fond je žádoucí umožnit aktuálně využití jen části
ploch pro bydlení a zbylé plochy buď:
a) ponechat ve formě územních rezerv a jejich převedení mezi zastavitelné plochy umožnit až ověření
skutečného zájmu o výstavbu ve Zdicích;
b) navrhnout etapizaci využití ploch vč. jejich částí se striktní podmínkou využití částí ploch v druhé či
dalších etapách umožnit až po zaplnění etapy první.
Při vymezování zastavitelných ploch a rezerv resp. při etapizaci zohlednit urbanistické návaznosti a
logiku postupu výstavby. Preferovat plochy pro bytové domy.
2. Rozsah zásahu do území u ploch Z32 a Z33 a P12 prověřit v rámci vypracování regulačního plánu.
3. Rozsah zásahu do území u ploch Z2a a Z2b Černín-východ, Z15, Z18 a Z19 v průmyslové zóně Západ
a k ploše Z31 Zdice-Na Hroudě prověřit územními studiemi a teprve po projednání a odsouhlasení
těchto studií budou plochy vymezeny v ÚP jako zastavitelné.
4. Pro zástavbu ploch bydlení BI a BH uplatnit tyto požadavky:
a) zajistit vsakování dešťových vod ze střech a chodníků (vsakovací pásy, plochy zeleně), tj. rozčlenit
jednotlivé plochy propustnými plochami tak jak je navrženo i částečně v ÚP;
b) vhodně organizovat dopravní obsluhu, především s ohledem na minimalizaci hlukové zátěže;
c) skrýt ornici a využít skrývku pro rekultivace poškozených ploch;
d) důsledně vyžadovat na nových plochách bydlení ekologické způsoby vytápění.
5. Požadovat v dalším územním rozvoji města, zejména při stavební činnosti, uplatnění v maximální možné
míře relevantní postupy, které přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, zejména:
a) na základě podrobných územních studií minimalizovat zásahy do území, zejména do ploch ZPF;
b) nezastavovat a nezpevňovat plochy, které jsou součástí ÚSES;
c) organizovat výstavbu tak, aby zemědělská půda byla zabírána postupně;
d) skrýt ornici a využít skrývku pro rekultivace poškozených ploch;
e) vodní toky, které zůstanou součástí zastavitelných ploch, zahrnout do veřejných prostranství;
f) zpevněné plochy rozčlenit propustnými plochami (zeleň) pro vsak dešťové vody;
g) zajistit vsakování dešťových vod ze střech a chodníků (vsakovací pásy, plochy zeleně);
h) vhodně organizovat dopravní obsluhu s cíle eliminace hlukové a emisní zátěže;
i) realizovat v nezbytném případě protihluková opatření na objektech.
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ZÁVĚR

Na základě požadavků, jež vznesl Krajský úřad Středočeského kraje ve svých stanoviscích k zadání územního
plánu bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č.
500/2006 Sb. v podobě platné v roce 2013.
Územní plán jako celek přispívá k udržitelnému rozvoji území obce i širšího území správního obvodu ORP
Beroun.
Z hlediska územních podmínek pro příznivé životní prostředí jsou pozitivní zejména návrhy krajinářských opatření
která budu mít komplexní účinky na stabilitu, funkčnost krajiny a využitelnost krajiny. Dalším pozitivním návrhem
je návrh kanalizace a plynofikace v Černíně a Knížkovicích. Negativním jevem je zábor ZPF.
Z hlediska územních podmínek pro hospodářský je podstatný rozvoj ploch výroby a vytvoření podmínek pro
rozvoj rekreace a turistiky.
Pro územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel je zásadní navržené zatraktivnění města pro bydlení,
které je dáno nejen vymezením dostatečných ploch pro bydlení ale i doplněním ploch pro občanské vybavení, pro
krátkodobou rekreaci (lesoparky Knihov a Farčina) a pro zatraktivnění krajiny.
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S ohledem na aktuální vývoj zájmu o bytovou výstavbu ve Zdicích a na výrazný vliv návrhu na zemědělský půd je
žádoucí umožnit využití části z ploch až po ověření rozvojového potenciálu Zdic v budoucnosti (územní rezervy,
etapizace).
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