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ÚVOD
Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace „Územní plán Zbraslav“ na životní prostředí
a zdraví obyvatelstva je zpracováno podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb.
v platném znění, § 10i) a ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu podle přílohy k tomuto zákonu
„Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad
územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní
prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)“.
Strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je systematický proces hodnocení důsledků
navrhovaných politik, plánů a programů na životní prostředí. Účelem procesu hodnocení SEA je zajistit,
aby se strategické cíle ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva staly součástí navrhovaného
územního plánu a součástí přípravy a tvorby jeho koncepce.
Posouzení je zpracováno na základě požadavku Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí, na vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Zbraslav na životní prostředí (SEA
vyhodnocení), uplatněného v rámci stanoviska a vyjádření č. j. JMK 63829/2022 ze dne 29. 4. 2022
k „Návrhu zadání územního plánu Zbraslav“. Podle tohoto požadavku má být SEA vyhodnocení
zpracováno v rozsahu úměrném velikosti a složitosti řešeného území, se zaměřením na:
▪ problematiku ochrany přírody a krajiny a krajinného rázu;
▪ ochranu vod;
▪ ochranu zemědělského půdního fondu;
▪ problematiku hluku;
▪ ochranu ovzduší;
▪ možné negativní dopady na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu bydlení související
s budoucím využitím návrhových ploch;
▪ posouzení návrhových ploch ve vzájemných vztazích.
Předkládaná dokumentace představuje hodnocení SEA, které je zpracováváno metodou
interaktivního posouzení “ex-ante“, vytvářené souběžně s návrhem posuzovaného územního plánu.
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1.

STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU, VZTAH
K JINÝM KONCEPCÍM

1.1. Stručné shrnutí obsahu územního plánu
Návrh Územního plánu (ÚP) Zbraslav navazuje na řešení Územního plánu Zbraslav z roku 2010
(dále jen "původní ÚP").
Posuzovaný ÚP řeší:
▪ vymezení zastavěného území;
▪ základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot;
▪ urbanistickou koncepci, zahrnující koncepci bydlení, koncepci občanského vybavení, koncepci
výroby, koncepci rekreace, koncepci sídelní zeleně a urbanistickou kompozici;
▪ koncepci veřejné infrastruktury, zahrnující koncepci veřejných prostranství, koncepci
občanského vybavení veřejné infrastruktury, koncepci dopravní infrastruktury a koncepci
technické infrastruktury;
▪ koncepci uspořádání krajiny, zahrnující koncepci smíšeného nezastavěného území, koncepci
zemědělské krajiny, koncepci lesů, koncepci vodních toků a ploch, koncepci protipovodňové,
protierozní a retenční ochrany, koncepci prostupnosti krajiny, koncepci rekreace v krajině a
územní systém ekologické stability;
▪ vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek jejich využití;
▪ vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – nejsou vymezeny žádné veřejně
prospěšné stavby, opatření nebo asanace;
▪ stanovení kompenzačních opatření – nejsou stanovena žádná kompenzační opatření;
▪ plochy a koridory územních rezerv – nejsou vymezeny žádné takové plochy ani koridory;
▪ dohodu o parcelaci – nejsou vymezeny žádné plochy s podmínkou dohody o parcelaci;
▪ vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie;
▪ vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno vydáním
regulačního plánu – nejsou vymezeny žádné takové plochy ani koridory;
▪ etapizaci – pořadí změn v území se nestanovuje;
▪ vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb – nejsou vymezeny žádné
takové stavby.

1.2. Stručné shrnutí hlavních cílů územního plánu
Hlavní cíle posuzovaného ÚP vycházejí z ustanovení § 18 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění
a jsou včleněny do jeho textové části v kapitole 4. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot. Patří k nim:
▪ rozlišení intenzity rozvoje;
▪ ochrana a rozvoj krajinného rázu obce;
▪ ochrana a rozvoj polyfunkčnosti sídla a krajiny;
▪ ochrana a rozvoj obsluhy a prostupnosti území;
8
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▪ koordinace veřejných a soukromých zájmů v území
▪ ochrana a rozvoj kulturních, přírodních a civilizačních hodnot.

1.3. Vztah územního plánu k jiným koncepcím
Územně plánovací koncepce
Základními koncepčními dokumenty v oblasti územního plánování, ze kterých návrh posuzovaného
ÚP nezbytně vychází, jsou:
▪ Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 (2008, 2015,
2019, 2020, 2021);
▪ Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje z roku 2016, ve znění Aktualizací č. 1 a 2
z roku 2020.
Politika územního rozvoje České republiky
Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) je celostátní nástroj územního plánování,
který určuje požadavky a rámce pro konkretizaci ve stavebním zákoně obecně uváděných úkolů
územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem
na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů.
Z PÚR ČR jsou v návrhu územního plánu zohledněny obecně stanovené republikové priority
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (dle článků 14, 14a, 16, 18, 19, 20, 20a, 22,
23, 24, 24a, 25, 26, 28 a 30 PÚR ČR) a dále:
▪ koridor E27 pro dvojitá nadzemní elektrická vedení 400 kV v úsecích Přeštice–Milín, Milín–
Chodov, Milín– Sokolnice, Milín–elektrárna Orlík a související plochy pro rozšíření elektrických
stanic Milín, Přeštice, Chodov a Sokolnice (článek 150p PÚR ČR) – v návrhu ÚP vymezeno
jako zpřesněný koridor CNZ-01.
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
Zásady územního rozvoje (ZÚR) představují základní územně plánovací dokumentaci na krajské
úrovni. ZÚR Jihomoravského kraje navazují na celostátní Politiku územního rozvoje České republiky a
dále rozpracovávají její požadavky v měřítku kraje.
Pro řešení ÚP platí obecně priority územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje, obsažené
v kapitole A. ZÚR Jihomoravského kraje. Celé území obce dle ZÚR Jihomoravského kraje patří do
krajinného celku 32 Domašovský (body 411 a 412 textové části ZÚR), se stanovenými cílovými
charakteristikami, požadavky na uspořádání a vyžití území a úkoly pro územní plánování.
Kromě toho aktuální znění ZÚR Jihomoravského kraje obsahuje následující konkrétní záměr
zasahující na území obce Zbraslav:
▪ vymezení koridoru TEP05 VTL plynovod Kralice - Bezměrov; úsek severně od Brna (veřejně
prospěšná stavba) o šířce 320 m – vymezení tohoto koridoru v ZÚR Jihomoravského kraje
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aktuálně není v souladu s PÚR ČR, ze které byl koridor při zpracování Aktualizace č. 4 v roce
2021 vypuštěn – koridor tudíž není v návrhu ÚP vymezen.

Oborové koncepce
Pro území Jihomoravského kraje je zpracována celá řada oborových koncepcí. V Zadání ÚP
Zbraslav není žádný systematický přehled koncepcí, jejichž existenci by mělo řešení ÚP zohlednit,
uveden.

10
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2.

ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI

2.1. Státní politika životního prostředí
Cíle ochrany životního prostředí přijaté na vnitrostátní úrovni jsou obsaženy ve Státní politice
životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 (SPŽP 2030).
Cíle SPŽP 2030 jsou rozděleny do tří tématických oblastí. Jmenovány jsou strategické cíle 2030 a
k nim vztažené specifické cíle. V následujících odstavcích je u jednotlivých cílů posouzena možnost jejich
naplňování prostřednictvím územních plánů (ÚP).

Tématická oblast 1: Životní prostředí a zdraví
Strategický cíl 1.1 Dostupnost vody je zajištěna a její jakost se zlepšuje
Specifický cíl 1.1.1 Jakost povrchových vod se zlepšuje
▪ v ÚP řešit problematiku čištění odpadních vod a pomocí vymezení ploch a stanovení vhodných
podmínek pro jejich využití podpořit proces zlepšování kvality povrchových vod
Specifický cíl 1.1.2 Jakost podzemních vod se zlepšuje
▪ v ÚP řešit problematiku čištění odpadních vod a pomocí vymezení ploch a stanovení vhodných
podmínek pro jejich využití podpořit proces zlepšování kvality podzemních vod
Specifický cíl 1.1.3 Zásobování obyvatelstva pitnou vodou s vyhovující jakostí se zlepšuje
▪ v ÚP řešit problematiku zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou
Specifický cíl 1.1.4 Čištění odpadních vod se zlepšuje
▪ v ÚP řešit problematiku čištění odpadních vod
Specifický cíl 1.1.5 Efektivita využívání vody, vč. její recyklace, se zvyšuje
▪ v ÚP řešit podmínky pro zvýšení efektivity využívání povrchových vod
Strategický cíl 1.2 Kvalita ovzduší se zlepšuje
Specifický cíl 1.2.1 Emise znečišťujících látek do ovzduší se snižují
▪ mimo oblast územního plánování
Specifický cíl 1.2.2 Imisní limity znečišťujících látek jsou dodržovány
▪ mimo oblast územního plánování
Specifický cíl 1.2.3 Přeshraniční přenos znečišťujících látek se snižuje
▪ mimo oblast územního plánování
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Strategický cíl 1.3 Expozice obyvatel a životního prostředí nebezpečným chemickým
látkám se snižuje
Specifický cíl 1.3.1 Emise a úniky nebezpečných chemických látek do všech složek životního
prostředí se snižují
▪ mimo oblast územního plánování
Specifický cíl 1.3.2 Kontaminovaná území, vč. starých ekologických zátěží, jsou evidována a
účinně sanována
▪ mimo oblast územního plánování
Strategický cíl 1.4 Hluková zátěž a světelné znečištění se snižují
Specifický cíl 1.4.1 Hluková zátěž obyvatelstva a ekosystémů se snižuje
▪ v ÚP řešit problematiku potřebných protihlukových opatření
Specifický cíl 1.4.2 Světelné znečištění se snižuje
▪ mimo oblast územního plánování
Strategický cíl 1.5 Připravenost a resilience společnosti vůči mimořádným událostem a
krizovým situacím se zvyšuje
Specifický cíl 1.5.1 Připravenost, resilience a adaptace na extremitu počasí se zvyšuje
▪ v ÚP podpořit především pomocí vhodné struktury vymezených ploch v nezastavěném území
a stanovení vhodných podmínek pro jejich využití
Specifický cíl 1.5.2 Negativní dopady mimořádných událostí a krizových situací antropogenního a
přírodního původu jsou minimalizovány
▪ v ÚP vytvářet podmínky pro předcházení či minimalizaci dopadů mimořádných událostí a
krizových situací
Specifický cíl 1.5.3 Vznik mimořádných událostí a krizových situací antropogenního původu je
minimalizován
▪ ÚP obecně řešit tak, aby jeho prostřednictvím nedocházelo k možnosti vzniku nových
antropogenních rizik
Strategický cíl 1.6 Adaptovaná sídla umožňují kvalitní a bezpečný život obyvatel
Specifický cíl 1.6.1 Sídla se účinně adaptují na rizika spojená se změnou klimatu
▪ v ÚP podpořit především pomocí vhodné struktury a podmínek využití vymezených ploch
Specifický cíl 1.6.2 Rozvoj sídel je koncepční, přednostně jsou využívány brownfieldy a již využité
území
▪ v ÚP obecně řešit problematiku koncepčního rozvoje sídel a přednostně pro rozvojové plochy
využívat plochy brownfieldů, s přihlédnutím k jejich poloze a možnému vlivu navrhovaného
využití na životní prostředí

12

www.ageris.cz

ÚZEMNÍ PLÁN ZBRASLAV
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Specifický cíl 1.6.3 V sídlech je zaveden systém hospodaření s vodou, vč. vody srážkové
▪ v ÚP podpořit především pomocí vhodné struktury a podmínek využití vymezených ploch;
podporovat vymezením ploch zeleně buď funkčně samostatných, nebo jako součásti jiných typů
ploch
Specifický cíl 1.6.4 Kvalita zelené infrastruktury přispívající ke zlepšení mikroklimatu v sídlech se
zvyšuje
▪ v ÚP podpořit vytváření funkčního a strukturovaného systému sídelní zeleně, odpovídajícího
charakteru sídla, přírodním podmínkám i stavu okolní krajiny

Tématická oblast 2: Přechod ke klimatické neutralitě a oběhovému hospodářství
Strategický cíl 2.1 Emise skleníkových plynů jsou snižovány
Specifický cíl 2.1.1 Emise skleníkových plynů klesají
▪ mimo oblast územního plánování
Specifický cíl 2.1.2 Energetická účinnost se zvyšuje
▪ mimo oblast územního plánování
Specifický cíl 2.1.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie se zvyšuje
▪ v ÚP případné vymezování ploch pro obnovitelné zdroje energie vždy velmi pečlivě zvážit
s ohledem na možnost dlouhodobého poškození krajiny
Strategický cíl 2.2 Oběhové hospodářství zaručuje hospodárné nakládání se surovinami,
výrobky a odpady v ČR
Specifický cíl 2.2.1 Materiálová náročnost ekonomiky se snižuje
▪ mimo oblast územního plánování
Specifický cíl 2.2.2 Maximálně se předchází vzniku odpadů
▪ mimo oblast územního plánování
Specifický cíl 2.2.3 Hierarchie způsobů nakládání s odpady je dodržována
▪ v ÚP nevymezovat nové plochy pro ukládání odpadů

Tématická oblast 3: Příroda a krajina
Strategický cíl 3.1 Ekologická stabilita krajiny je obnovena, hospodaření v krajině je
dlouhodobě udržitelné a reaguje na změnu klimatu
Specifický cíl 3.1.1 Retence vody v krajině se zvyšuje prostřednictvím ekosystémových řešení a
udržitelného hospodaření
▪ v ÚP podpořit především pomocí vhodné struktury vymezených ploch v nezastavěném území
a stanovení vhodných podmínek pro jejich využití

www.ageris.cz
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Specifický cíl 3.1.2 Degradace půd, vč. zrychlené eroze, a plošný úbytek zemědělské půdy se
snižuje
▪ v ÚP minimalizovat zábory zemědělské půdy a upřednostňovat přestavbové plochy před
zástavbou "na zelené louce"; pomocí vymezení ploch a stanovení vhodných podmínek pro jejich
využití podpořit možnost uplatnění protierozních opatření
Specifický cíl 3.1.3 Mimoprodukční funkce a ekosystémové služby krajiny, zejména zemědělsky
obhospodařovaných ploch, rybníků a lesů, jsou posíleny
▪ v ÚP podpořit především pomocí vhodné struktury vymezených ploch v nezastavěném území
a stanovení vhodných podmínek pro jejich využití
Strategický cíl 3.2 Biologická rozmanitost je zachovávána v mezích tlaku změny klimatu
Specifický cíl 3.2.1 Stav přírodních stanovišť se zlepšuje a ochrana druhů je zajištěna
▪ v ÚP respektovat stávající přírodní stanoviště
Specifický cíl 3.2.2 Ochrana a péče o nejcennější části přírody a krajiny je zajištěna
▪ v ÚP plně respektovat oprávněné zájmy ochrany přírody a krajiny
Specifický cíl 3.2.3 Negativní vliv invazních nepůvodních druhů je omezen
▪ mimo oblast územního plánování
Specifický cíl 3.2.4 Ochrana volně žijících živočichů v lidské péči je zajištěna
▪ mimo oblast územního plánování
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3.

ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A
JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYL UPLATNĚN ÚZEMNÍ
PLÁN

3.1. Ovzduší
Podle posledních údajů ČHMÚ za rok 2020 došlo v celém správním území obce Zbraslav
k překročení imisních limitů pro troposférický (přízemní) ozon pro ochranu zdraví lidí (vyšší než povolený
počet překročení imisního limitu z pohledu maximálního denního osmihodinového klouzavého průměru)
a na většině území i k překročení imisních limitů pro troposférický (přízemní) ozon pro ochranu vegetace.
K překročení imisních limitů stanovených pro jiné znečišťující látky nedošlo.
Pětileté průměry koncentrací znečišťujících látek za období 2016 – 2020 se ve všech případech
pohybují pod úrovní zákonem stanovených imisních limitů.
Předpokládaný vývoj kvality ovzduší, pokud by nebyl uplatněn územní plán, závisí především na
intenzitách dopravy, struktuře vozového parku a konkrétních meteorologických situacích. Na základě
výchozích údajů lze předpokládat, že v dotčeném území bude docházet k překračování stanovených
imisních limitů pro troposférický ozon. U ostatních znečišťujících látek lze překračování stanovených
imisních limitů očekávat jen výjimečně.

3.2. Voda
Ochrana vod
Katastrální území Zbraslav není zařazeno mezi zranitelné oblasti ve smyslu nařízení vlády
č. 206/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povrchové vody
Dle mapového serveru Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka (VÚV TGM) se
přímo v řešeném území ani v jeho blízkosti nenachází žádná lokalita, ve které by byla sledována jakost
povrchových vod, ani žádný útvar povrchových vod, u něhož by byl hodnocen ekologický a chemický stav
a potenciál.
Předpokládaný vývoj kvality povrchových vod, pokud by nebyl uplatněn územní plán, závisí
především na míře čištění odpadních vod a na způsobu obhospodařování zemědělské půdy v povodích
toků. Lze předpokládat buď setrvalý stav, nebo v závislosti na vývoji v připojení objektů produkujících
odpadní vody na čistírny odpadních vod velmi pozvolné zlepšování.

Podzemní vody
Na mapovém serveru VÚV TGM je prezentováno plošné hodnocení kvantitativního a chemického
stavu útvarů podzemních vod (za období let 2007 – 2012) a trend koncentrací znečišťujících látek
v útvarech podzemních vod (za období let 2000 – 2012). Kvantitativní stav je celoplošně hodnocen jako

www.ageris.cz
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dobrý. V případě chemického stavu je uvedeno nedosažení dobrého stavu a trend koncentrací
znečišťujících látek je neznámý či nejasný.
V kvalitě podzemních vod, pokud by nebyl uplatněn územní plán, není předpokládána žádná
podstatnější změna.

3.3. Půda a horninové prostředí
Půda
Stav půdního pokryvu řešeného území úzce souvisí se způsobem jeho využívání. Z tohoto pohledu
je možno zjednodušeně vylišit dva základní typy problémového využití – zastavění a zemědělské
využívání.
Zastavěním jsou přirozené vlastnosti půdy nevratně narušeny.
Zemědělské využívání významným způsobem ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti půdy.
Hlavními negativními důsledky zemědělského využívání půdy jsou potenciálně především nevhodné
změny chemismu a vodního režimu a půdní eroze (vodní i větrná).
Konkrétní údaje o současném stavu půdního pokryvu řešeného území jsou k dispozici v omezené
míře.
Dostupné je členění zemědělského půdního fondu (ZPF) dle produkční schopnosti zemědělské
půdy a z ní odvozené ekonomické hodnoty do bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a k nim
vztažené zařazení půd do pěti tříd ochrany ZPF určujících jejich využitelnost z pohledu územního
plánování.
Ministerstvo zemědělství eviduje klasifikaci zemědělské půdy dle míry ohrožení vodní a větrnou
erozí (v případě vodní eroze ve čtyřstupňové škále, v případě větrné eroze v šestistupňové škále).
Z evidence je v rámci zbraslavského katastru patrná převážně nízká míra ohrožení větrnou erozí a dosti
proměnlivá míra ohrožení vodní erozí (s významným zastoupením silně erozně ohrožených půd).
Předpokládaný vývoj kvality půd, pokud by nebyl uplatněn územní plán, by probíhal z pohledu
zastavění v rámcích stanovených původním ÚP. V případě nezastavované zemědělské půdy může být
vývoj v závislosti na způsobu jejího využívání, terénní konfiguraci a dalších relevantních vlivech velmi
různorodý a nedá se tudíž blíže specifikovat.

Horninové prostředí
Horninové prostředí není v území v současné době významněji ovlivňováno.
Pokud by nebyl uplatněn nový územní plán, zásahy do horninového prostředí by probíhaly pouze
v povrchové sféře v souvislosti s rozvojem zástavby v zastavitelných (a dosud nezastavěných) plochách
stanovených původním ÚP.
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Staré ekologické zátěže
Staré ekologické zátěže se vyznačují různou mírou negativního působení na půdní pokryv,
horninové prostředí, kvalitu podzemních a povrchových vod a dle své povahy a polohy případně i na další
složky životního prostředí.
Ve správním území obce je dle databáze MŽP Systém evidovaných kontaminovaných míst
(https://www.sekm.cz/portal/) evidováno celkem šest potenciálně problémových lokalit (bývalý
zemědělský areál a některé soukromé pozemky s deponiemi různorodých materiálů), ve všech případech
bez zjevné kontaminace.
Vzhledem k absenci podrobnějších informací nelze předpokládaný vývoj zátěží predikovat.

3.4. Biota
Současný stav bioty (fauny a flóry) území úzce souvisí s historicky utvářenými způsoby jeho
využívání.
V území převažují výrazně bioticky ochuzené partie – zejm. intenzivně zemědělsky
obhospodařované partie krajiny s převažujícími scelenými bloky orné půdy a části zastavěného území se
zastavěnými a zpevněnými plochami.
Zvýšenou mírou zastoupení významných biologických hodnot v území se vyznačují pouze některé
údolní partie (v údolích Bílé vody a jejích přítoků), kde se dle mapového serveru Agentury ochrany přírody
a krajiny České republiky nacházejí různě rozsáhlé soustavy vícerých typů přírodních biotopů – zejména
lesních biotopů L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy (v údolních dnech), L3.1 Hercynské dubohabřiny a L5.1
Květnaté bučiny (v údolních svazích), lučních biotopů T1.1 Mezofilní ovsíkové louky a T1.5 Vlhké
pcháčové louky a křovinných biotopů K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny.
Předpokládaný vývoj bioty, pokud by nebyl uplatněn územní plán, by probíhal v rámcích
stanovených původním ÚP, s určitou možností zkvalitnění biologických hodnot území vytvářením
skladebných částí územního systému ekologické stability (ÚSES).

3.5. Krajina
Základem pro hodnocení současného stavu krajiny je její typologické členění. Podle Typologie
České krajiny (Mapový server Cenia – http://geoportal.gov.cz/arcgis/services) zasahují do území
zbraslavského katastru dva krajinné typy:
▪ typ 3L2, kde číslice 3 značí vrcholně středověkou sídelní krajinu Hercynica, písmeno L lesní
krajinu a číslice 2 krajinu členitých pahorkatin a vrchovin Hercynica – patří sem souvisle
zalesněné partie v severozápadní a v menší míře i v jihovýchodní části katastru;
▪ typ 3M2, kde číslice 3 značí vrcholně středověkou sídelní krajinu Hercynica, písmeno M
lesozemědělskou krajinu a číslo 2 krajinu členitých pahorkatin a vrchovin Hercynica – náleží
k němu ostatní partie katastru.
Jiné členění krajiny je obsaženo v ZÚR Jihomoravského kraje, kde je území přiřazeno do
krajinného celku 32 Domašovský (viz výše).
www.ageris.cz
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Dle územní studie Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje z roku 2010
zasahují do území dva typy krajinných oblastí:
▪ výrazně zvlněná až členitá lesozemědělská krajina – na většině území katastru;
▪ výrazně zvlněná až členitá lesní krajina – v severozápadní až severní a méně i jihovýchodní
části katastru.
Uvedená členění víceméně přesně odrážejí aktuální charakter krajiny.
Předpokládaný vývoj krajiny, pokud by nebyl uplatněn územní plán, souvisí s charakterem
zastoupených krajinných typů. Relativně dynamičtější změny v krajině lze předpokládat v zastavěném
území obce a jeho nebližším zázemí v souladu s naplňováním rozvojových ploch dle původního ÚP.

3.6. Hmotné statky a kulturní dědictví
Nemovité kulturní památky
Na území obce se nachází momentálně pět objektů zapsaných v Ústředním seznamu kulturních
památek:
▪ Socha sv. Jana Nepomuckého - katalogové číslo 1000120082 – kvalitní pozdně barokní
skulptura s českými nápisy na podstavci na konci Zemědělské ulice při okraji zastavěného
území;
▪ Kostel sv. Jiljí - katalogové číslo 1000130966 – mnohokrát přestavovaný a upravovaný
středověký kostel s dochovanými fragmenty kleneb v centru obce;
▪ Boží muka - katalogové číslo 1000141572 – pozdně barokní boží muka z roku 1789 s reliéfní
výzdobou na křižovatce ulic Komenského a Školní;
▪ Smírčí kámen - katalogové číslo 1000145985 – stéla s reliéfem kříže a letopočtem 1596 v lese
na pomezí s k. ú. Stanoviště na Moravě (kopie, originál je na obecním úřadě);
▪ Smírčí kámen - katalogové číslo 1000147294 – robustní stéla raně novověkého pamětního
kamene umístěná v lese na pomezí s k. ú. Stanoviště na Moravě.

Archeologická naleziště
Evidována je jedna lokalita s doloženými archeologickými nálezy:
▪ lokalita "Hrádek" – na zalesněné ostrožně kopce Hradiska v jihovýchodní části správního území
obce.
Centrum zastavěného území Zbraslavi je navíc evidováno jako lokalita "Středověké a novověké
jádro obce" s vysokou pravděpodobností výskytu archeologických nálezů.

3.7. Obyvatelstvo a lidské zdraví
Hluk, vibrace
V území nejsou evidovány žádné významnější zdroje hluku ani vibrací.
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Pokud by nebyl uplatněn územní plán, hluková zátěž území obytné zástavby by pravděpodobně
víceméně stagnovala.

Radonové pozadí
Dle Mapy radonového indexu ČR 1 : 50 000 (Mapový server České geologické služby http://mapy.geology.cz/) platí pro většinu území zbraslavského katastru radonový index 2 (střední),
značící území s převážně středním radonovým rizikem, a pro pruh území v severní až severozápadní
části katastru radonový index 1 (nízký), značící území s převážně nízkým radonovým rizikem.
Radonové pozadí je veličinou vyplývající z přirozených vlastností geologického podloží, a tudíž
dlouhodobě neměnnou.

www.ageris.cz
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4.

CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT
UPLATNĚNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

Charakteristiky životního prostředí, u kterých se předpokládá možnost významného ovlivnění
uplatněním územního plánu, obsahuje následující tabulka. Pro příslušnou složku životního prostředí
představují základní charakteristiky, ke kterým je především vztaženo ovlivnění příslušné složky životního
prostředí v případě uplatnění posuzovaného ÚP (kapitola 6).
Tab.: Potenciálně ovlivnitelné charakteristiky životního prostředí
Složka životního
prostředí

Potenciálně ovlivnitelné charakteristiky životního prostředí

Ovzduší

–

Voda

Kvalita podzemních vod
Kvalita povrchových vod

Půda a horninové
prostředí

Zábory ZPF a PUPFL

Biota

Zastoupení přírodních biotopů

Krajina

Krajinný ráz

Hmotné statky a
kulturní dědictví

–

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

Pohoda prostředí
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5.

SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY
BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA
S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI

5.1. Ovzduší
V souvislosti s uplatněním územního plánu nejsou očekávány významnější dopady na kvalitu
ovzduší.

5.2. Voda
V souvislosti s uplatněním územního plánu nejsou očekávány významnější dopady na kvalitu
povrchových ani podzemních vod.

5.3. Půda a horninové prostředí
Při uplatnění územního plánu dojde k novým dílčím záborům zemědělské půdy, a to v malé míře i
s II. třídou ochrany. Zároveň jsou však rušeny některé jiné zastavitelné plochy na zemědělské půdě
obsažené v původním ÚP, a to v poněkud větší míře i s II. třídou ochrany.

5.4. Biota
V souvislosti s uplatněním územního plánu nejsou očekávány významnější dopady na biotu.

5.5. Krajina
V souvislosti s uplatněním územního plánu nejsou očekávány významnější dopady na krajinu.

5.6. Hmotné statky a kulturní dědictví
V souvislosti s uplatněním územního plánu nejsou předpokládány významnější vlivy na hmotné
statky a kulturní dědictví.

5.7. Obyvatelstvo a lidské zdraví
V souvislosti s uplatněním územního plánu nejsou předpokládány významnější vlivy na
obyvatelstvo a lidské zdraví.

5.8. Zvláště chráněná území a ptačí oblasti
Ve vztahu ke zvláště chráněným územím a ptačím oblastem nejsou předpokládány žádné vlivy.
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6.

ZHODNOCENÍ
STÁVAJÍCÍCH
A
PŘEDPOKLÁDANÝCH
NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNÍHO PLÁNU

VLIVŮ

Obsahem kapitoly je zhodnocení zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů
řešení posuzovaného ÚP 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. Hodnoceny jsou vlivy primární, sekundární, synergické, kumulativní, krátkodobé,
střednědobé a dlouhodobé, trvalé a přechodné.
Hodnocení je provedeno ve dvou úrovních – podrobnější a souhrnné.
V podrobnější úrovni jsou předmětem hodnocení jednotlivé rozvojové plochy a koridory –
zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy změn v krajině a koridory technické infrastruktury.
V souhrnné úrovni je provedeno celkové zhodnocení se zaměřením na kumulativní a synergické
vlivy.
Vzhledem ke skutečnosti, že je návrh ÚP v souladu se zadáním řešen invariantně, je invariantní i
posouzení.

6.1. Zhodnocení rozvojových ploch a koridorů
Kapitola obsahuje vyhodnocení rozvojových ploch a koridorů z pohledu potenciálního ovlivnění
jednotlivých složek životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Potenciální ovlivnění je uvažováno jako
hypotetický stav, který by nastal při realizaci změn umožněných podmínkami využití příslušné plochy.
Hodnocení je vztaženo k následujícím dílčím složkám životního prostředí: ovzduší (včetně klimatu),
voda, půda a horninové prostředí, biota (biologická rozmanitost, fauna a flora), krajina, hmotné statky a
kulturní dědictví, obyvatelstvo a lidské zdraví. Vlivy jsou hodnoceny pomocí pětistupňové klasifikace
uvedené v následující tabulce:
Tab.: Hodnoticí stupnice předpokládaných potenciálních vlivů
Hodnota

Míra ovlivnění

+2

Potenciální výrazně pozitivní vliv

+1

Potenciální mírně pozitivní vliv

0

Potenciální indiferentní vliv*

-1

Potenciální mírně negativní vliv

-2

Potenciální výrazně negativní vliv

* Hodnocený záměr nemá na danou složku životního prostředí identifikovatelný vliv, případně je celkový projev možných vlivů neutrální

Ovlivnění různých složek životního prostředí nejsou vzájemně souměřitelná, slouží především ke
zdůvodnění odborného rozhodnutí pro udělení výroku, zda je možné danou rozvojovou plochu z pohledu
jejího potenciálního vlivu na životní prostředí akceptovat (případně za jakých podmínek) či nikoliv.
22
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Zastavitelná plocha Z1
Zastavitelná plocha Z1 "Farská niva" zahrnuje celé pozemky p. č. 1290/1, 1290/5, 1290/23,
1290/75, 1290/82, 1290/83, 1290/84, 1308 (vše trvalý travní porost), 1290/6 (zahrada),1290/7, 1290/31
(v obou případech orná půda), 1290/80, 1290/81 (v obou případech ostatní plocha - jiná plocha) a dílčí
části pozemků p. č. 1290/22 (ostatní plocha - jiná plocha), 1290/49, 1290/52, 1290/53, 1290/54, 1290/55,
1290/56, 1290/57, 1290/58, 1290/59, 1290/60, 1290/61, 1290/62, 1290/64, 1290/73, 1290/85 (vše trvalý
travní porost), situované z vnější strany stávajícího zastavěného území jižně až jihozápadně od
historického jádra obce.
Většina vymezené plochy je součástí rozsáhlého bloku orné půdy, menší části při severním a
východním okraji jsou využívané maloplošně.
Jde o trifunkční zastavitelnou plochu zahrnující jedenáct návrhových ploch s rozdílným způsobem
využití typu plochy smíšené obytné venkovské (SV-028, SV-049, SV-050, SV-052, SV-053, SV-098, SV099, SV-171, SV-172, SV-174, SV-176), jednu návrhovou plochu s rozdílným způsobem využití typu
plochy veřejných prostranství všeobecných (PV-051) a čtyři návrhové plochy s rozdílným způsobem
využití typu plochy zeleně - parky a parkově upravené plochy (ZU-027, ZU-170, ZU-173, ZU-175).
Celková výměra zastavitelné plochy činí 11,07 ha – z toho 7,85 ha plochy smíšené obytné venkovské,
2,10 ha plochy veřejných prostranství všeobecných a 1,12 ha plochy zeleně - parky a parkově upravené
plochy. Dílčí část zastavitelné plochy zahrnující plochy SV-049, SV-050, SV-098, SV-099, SV-174, SV176, ZU-175 a zčásti i PV-051 je vymezená jako plocha, ve které je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie US1. Jiné dílčí partie zastavitelné plochy zahrnující plochy SV052, SV-053, SV-171, SV-172, ZU-170, ZU-173 a zčásti PV-051 jsou vymezeny jako část územního plánu
s prvky regulačního plánu U1.
Rozsah zastavitelné plochy je víceméně převzatý z původního ÚP (v něm potenciální rozvojové
plochy G „Farská niva“ pro bydlení a O „Farská niva“ pro občanské vybavení – veřejné prostranství se
službami pro sportovně-rekreační areál), s dílčími úpravami celkového vymezení a s nově pojatým
vnitřním členěním do návrhových ploch s rozdílným způsobem využití.
Většina plochy je vymezena na zemědělské půdě s nižšími třídami ochrany (III. – V.). Malá část
plochy je vymezena na odvodněných pozemcích.
Plochou procházejí nadzemní vedení VN a komunikační kabel.
Vyhodnocení zastavitelné plochy (ZP) Z1 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky životního
prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód ZP

Typ plochy
RZV

Výměra
ZP (ha)

Ovzduší

Z1

SV+PV+ZU

11,07

0

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

0

0

0

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

0

0

0

Nejsou identifikovány žádné potenciální negativní (ani pozitivní) vlivy. Umístění většiny zastavitelné
plochy na zemědělské půdě není (i přes velký rozsah zabírané půdy) hodnoceno jako negativní vliv na
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půdu a horninové prostředí z těch důvodů, že jde o návrh zastavitelné plochy víceméně převzatý
z původního ÚP a že nejsou zabrány půdy v I. ani II. třídě ochrany.

Zastavitelná plocha Z2
Zastavitelná plocha Z2 "Dolní Padělky" zahrnuje celé pozemky p. č. 1177/45, 1177/46, 1270/2,
1274/1, 1274/2, 1277, 1280/1, 1280/2, 1282/1, 1282/2, 1283/1, 1283/2, 1290/49, 1290/94, 1290/95,
1290/96, 1290/97, 1290/98, 1290/99 (vše trvalý travní porost), 1273/1, 1273/2, 1273/3, 1273/4, 1273/5,
1273/6, 1273/7, 1276, 1279/1, 1279/2, 1279/3, 1281/1, 1281/2, 1290/9, 1290/76, 1290/77, 1290/79,
1290/105, 1290/107, 1290/108, 1290/109, 1290/111, 1290/112, 190/113 (vše orná půda), 1409/1, 1409/2,
1409/3, 1409/4, 1409/7, 1409/17, 1409/18, 1409/19 (vše ostatní plocha - ostatní komunikace) a dílčí části
pozemků p. č. 1177/35, 1177/47, 1290/36, 1290/37, 1290/38, 1290/40, 1290/41, 1290/42, 1290/43,
1290/44, 1290/45, 1290/46, 1290/47, 1290/48, 1290/68, 1290/69, 1290/72 (vše trvalý travní porost), 1278,
1290/78 (v obou případech orná půda), 1409/5, 1409/6, 1409/8, 1409/14 (vše ostatní plocha - ostatní
komunikace), situované z vnější strany stávajícího zastavěného území jižně až jihovýchodně od
historického jádra obce.
Plocha má v současnosti relativně různorodé využití. Zahrnuje část rozsáhlejšího bloku orné půdy,
menší blok travních porostů na orné půdě, v menší míře maloplošně obhospodařované pozemky, ladem
ležící plochu s náletovými dřevinami, prostor s novou výstavbou rodinných domů a dvě štěrkové cesty.
Jde o bifunkční zastavitelnou plochu zahrnující čtyři návrhové plochy s rozdílným způsobem využití
typu plochy smíšené obytné venkovské (SV-092, SV-094, SV-096, SV-097) a jednu návrhovou plochu s
rozdílným způsobem využití typu plochy veřejných prostranství všeobecných (PV-094). Celková výměra
zastavitelné plochy činí 4,43 ha – z toho 3,61 ha plochy smíšené obytné venkovské a 0,82 ha plochy
veřejných prostranství všeobecných. Celá zastavitelná plocha je součástí rozsáhlejší plochy, vymezené
jako část územního plánu s prvky regulačního plánu U2.
Rozsah zastavitelné plochy je víceméně převzatý z původního ÚP (v něm potenciální rozvojové
plochy E1 a E2 „Horní Padělky“ pro bydlení, s dílčími úpravami celkového vymezení a s nově pojatým
vnitřním členěním do návrhových ploch s rozdílným způsobem využití.
Většina plochy je vymezena na zemědělské půdě se IV. třídou ochrany, v jižním cípu pak se III.
třídou ochrany.
Plochou procházejí kanalizační a vodovodní řady a okrajově do ní zasahují STL plynovod a
komunikační kabel.
Vyhodnocení zastavitelné plochy (ZP) Z2 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky životního
prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód ZP

Typ plochy
RZV

Výměra
ZP (ha)

Ovzduší

Z2

SV+PV

4,43

0
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Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

0

0

0

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

0

0

0
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Nejsou identifikovány žádné potenciální negativní (ani pozitivní) vlivy. Umístění většiny zastavitelné
plochy na zemědělské půdě není (i přes významný rozsah zabírané půdy) hodnoceno jako negativní vliv
na půdu a horninové prostředí z těch důvodů, že jde o návrh zastavitelné plochy víceméně převzatý
z původního ÚP a že nejsou zabrány půdy v I. ani II. třídě ochrany.

Zastavitelná plocha Z3
Zastavitelná plocha Z3 "U hřiště" zahrnuje celé pozemky p. č. 1290/13, 1290/14, 1290/15, 1290/50,
1290/51, 1290/63, 1290/74, 1290/87 (vše trvalý travní porost) a dílčí části pozemků p. č. 1290/43,
1290/44, 1290/45, 1290/46, 1290/47, 1290/48, 1290/52, 1290/53, 1290/54, 1290/55, 1290/56, 1290/57,
1290/58, 1290/59, 1290/60, 1290/61, 1290/62, 1290/64, 1290/65, 1290/73, 1290/85 (vše trvalý travní
porost), situované vně stávajícího zastavěného území jižně až jihozápadně od historického jádra obce,
v návaznosti na stávající areál fotbalových hřišť.
Většina plochy je součástí rozsáhlého bloku orné půdy. Ze severovýchodní strany stávajícího
sportovního areálu se nachází pás cvičné plochy pro hasiče, na kterou podél silnice navazuje zatravněný
pás s řadou vysázených javorů.
Jde o trifunkční zastavitelnou plochu zahrnující dvě návrhové plochy s rozdílným způsobem využití
typu plochy občanského vybavení - sport (OS-102, OS-135), jednu návrhovou plochu s rozdílným
způsobem využití typu plochy veřejných prostranství všeobecných (PV-177) a dvě návrhové plochy
s rozdílným způsobem využití typu plochy zeleně - parky a parkově upravené plochy (ZU-100, ZU-101).
Přes plochu OS-135 prochází navržená trasa pěšího propojení. Celková výměra zastavitelné plochy činí
10,02 ha – z toho 6,42 ha plochy občanského vybavení - sport, 0,83 ha plochy veřejných prostranství
všeobecných a 2,77 ha plochy zeleně - parky a parkově upravené plochy. Dílčí část zastavitelné plochy
totožná s plochou OS-135 je vymezená jako plocha, ve které je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie US4.
Ve srovnání s původním ÚP jde převážně o novou zastavitelnou plochu, s využitím dvou původních
drobnějších potenciálních rozvojových ploch N2 a N3 „U hřiště“ pro služby v zázemí sportovněrekreačního areálu (v západní části) a s dílčím přesahem do původní rozvojové plochy E2 „Horní Padělky“
pro bydlení (ve východní části). Většina daného prostoru je v původním ÚP součástí stabilizované plochy
zemědělské prvovýrobní.
Celá plocha je vymezena na zemědělské půdě s nižšími třídami ochrany (III. – V.). Malá část plochy
je vymezena na odvodněných pozemcích.
Plochou procházejí nadzemní vedení VN, vodovodní řad a komunikační kabel.
Vyhodnocení zastavitelné plochy (ZP) Z3 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky životního
prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód ZP

Typ plochy
RZV

Výměra
ZP (ha)

Ovzduší

Z3

OS+PV+ZU

10,02

0
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Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

0

-1

0

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

0

0

+1
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Potenciální negativní vliv na půdu a horninové prostředí souvisí s umístěním plochy na zemědělské
půdě (s ohledem na skutečnost, že nejsou zabrány půdy v I. ani II. třídě ochrany, jde pouze o mírně
negativní vliv). Mírně pozitivní vliv na obyvatelstvo a lidské zdraví je dán určením většiny plochy pro sport
a veřejnou zeleň.

Zastavitelná plocha Z4
Zastavitelná plocha Z4 "Březina" zahrnuje celé pozemky p. č. 1334/2, 1350/1, 1361/7 (vše
zahrada), 1341/1, 1361/5, 1361/8, 1361/37, 1362/3, 1366/1, 1374/2 (vše orná půda), 1361/12, 1361/13,
1361/25, 1361/27, 1361/30, 1361/31, 1361/32, 1361/33, 1361/34, 1361/35, 1361/38 (vše trvalý travní
porost) a dílčí části pozemků p. č. 1334/1, 1361/2, 1365/2, 1366/3, 1366/4, 1366/5, 1366/6, 1369/2,
1370/1, 1373/1, 1373/2, 1373/3, 1374/1 (vše orná půda), 1334/5, 1341/2, 1344/3, 1349/3, 1350/2 (vše
zahrada) 1361/1, 1361/14, 1361/15, 1361/26, 1361/28, 1361/29, 1361/36, 1361/42 (vše trvalý travní
porost), situované vně stávajícího zastavěného území západně až jihozápadně od historického jádra
obce, mezi vlastní Zbraslaví a Březinou.
Ve vymezené ploše se střídají menší díly bloků orné půdy a travních porostů na orné půdě,
doplněné v malé míře pozemky s jiným zemědělským i nezemědělským využitím (např. pás neoplocených
výsadeb borovic).
Jde o trifunkční zastavitelnou plochu zahrnující dvě návrhové plochy s rozdílným způsobem využití
typu plochy smíšené obytné venkovské (SV-030, SV-055), jednu návrhovou plochu s rozdílným
způsobem využití typu plochy veřejných prostranství všeobecných (PV-056) a jednu návrhovou plochu
s rozdílným způsobem využití typu plochy zeleně - parky a parkově upravené plochy (ZU-054). Celková
výměra zastavitelné plochy činí 6,09 ha – z toho 4,82 ha plochy smíšené obytné venkovské, 0,57 ha
plochy veřejných prostranství všeobecných a 0,70 ha plochy zeleně - parky a parkově upravené plochy.
Celá zastavitelná plocha je vymezená jako plocha, ve které je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie US2.
Zastavitelná plocha je víceméně převzatá z původního ÚP (v něm potenciální rozvojová plocha H
„JZ část obce“ pro bydlení), s mírnou redukcí celkového vymezení a s nově pojatým vnitřním členěním
do návrhových ploch s rozdílným způsobem využití.
Celá plocha je vymezena na zemědělské půdě s relativně nižšími třídami ochrany (III. a IV.).
Vyhodnocení zastavitelné plochy (ZP) Z4 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky životního
prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód ZP

Typ plochy
RZV

Výměra
ZP (ha)

Ovzduší

Z4

SV+PV+ZU

6,09

0

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

0

0

0

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

0

0

0

Nejsou identifikovány žádné potenciální negativní (ani pozitivní) vlivy. Umístění zastavitelné plochy
na zemědělské půdě není (i přes významný rozsah zabírané půdy) hodnoceno jako negativní vliv na půdu
a horninové prostředí z těch důvodů, že jde o návrh zastavitelné plochy převzatý z původního ÚP a že
nejsou zabrány půdy v I. ani II. třídě ochrany.
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Zastavitelná plocha Z5
Zastavitelná plocha Z5 "Šlapalova - jih" zahrnuje celé pozemky p. č. 1378/1, 1378/3 (v obou
případech zahrada), 1379/2 (ovocný sad), 1379/3, 1379/6 (v obou případech orná půda), 1391/1, 1391/6
(v obou případech trvalý travní porost), situované vně stávajícího zastavěného území západně od
historického jádra obce, mezi vlastní Zbraslaví a Březinou.
Většinu vymezené plochy vyplňuje menší blok travního porostu na orné půdě, v jižní části do plochy
zasahuje zatravněný úhor a ve východní části plocha zahrnuje pozemky oplocených zahrad s ovocnými
stromy.
Jde o trifunkční zastavitelnou plochu zahrnující tři návrhové plochy s rozdílným způsobem využití
typu plochy smíšené obytné venkovské (SV-031, SV-057, SV-058), jednu návrhovou plochu s rozdílným
způsobem využití typu plochy veřejných prostranství všeobecných (PV-169) a jednu návrhovou plochu
s rozdílným způsobem využití typu plochy zeleně - parky a parkově upravené plochy (ZU-059). Celková
výměra zastavitelné plochy činí 2,34 ha – z toho 1,96 ha plochy smíšené obytné venkovské, 0,30 ha
plochy veřejných prostranství všeobecných a 0,08 ha plochy zeleně - parky a parkově upravené plochy.
Celá zastavitelná plocha je vymezená jako plocha, ve které je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie US3.
Zastavitelná plocha je kompletně převzatá z původního ÚP (v něm potenciální rozvojová plocha C
„Březina“ pro bydlení).
Celá plocha je vymezena na zemědělské půdě s relativně nižšími třídami ochrany (III. a IV.).
Severním okrajem plochy procházejí nadzemní vedení NN a komunikační kabely a okrajově do ní
zasahují STL plynovod a vodovodní řad.
Vyhodnocení zastavitelné plochy (ZP) Z5 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky životního
prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód ZP

Typ plochy
RZV

Výměra
ZP (ha)

Ovzduší

Z5

SV+PV+ZU

2,34

0

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

0

0

0

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

0

0

0

Nejsou identifikovány žádné potenciální negativní (ani pozitivní) vlivy. Umístění zastavitelné plochy
na zemědělské půdě není (i přes poměrně významný rozsah zabírané půdy) hodnoceno jako negativní
vliv na půdu a horninové prostředí z těch důvodů, že jde o návrh zastavitelné plochy převzatý z původního
ÚP a že nejsou zabrány půdy v I. ani II. třídě ochrany.

Zastavitelná plocha Z6
Zastavitelná plocha Z6 "Šlapalova - sever" zahrnuje pozemek p. č. 1390/4 (orná půda), situovaný
z vnější strany stávajícího zastavěného území a ze severní strany Šlapalovy ulice, západně od
historického jádra obce.
Plocha je okrajovou součástí bloku orné půdy.
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Jde o monofunkční zastavitelnou plochu s jedinou návrhovou plochou s rozdílným způsobem
využití typu plochy smíšené obytné venkovské (SV-060), s celkovou výměrou 0,14 ha.
Zastavitelná plocha je v celém svém rozsahu převzatá z původního ÚP (v něm dílčí část větší
potenciální rozvojové plochy A „Březina“ pro bydlení).
Celá plocha je vymezena na zemědělské půdě se IV. třídou ochrany a v ochranném pásmu
vodního zdroje 2b.
Vyhodnocení zastavitelné plochy (ZP) Z6 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky životního
prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód ZP

Typ plochy
RZV

Výměra
ZP (ha)

Ovzduší

Z6

SV

0,14

0

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

0

0

0

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

0

0

0

Nejsou identifikovány žádné potenciální negativní (ani pozitivní) vlivy.

Zastavitelná plocha Z7
Zastavitelná plocha Z7 "U školy" zahrnuje dílčí části pozemků p. č. 1387/4, 1387/10, 1387/11,
1387/12 (vše orná půda), situované z vnější strany stávajícího zastavěného území a z jižní strany
Komenského ulice, naproti základní škole, západně od historického jádra obce.
Plocha je součástí momentálně ladem ležících pozemků. Na části plochy se šíří nálet dřevin, část
je využita pro dočasnou deponii stavebního materiálu a část je rozježděná.
Jde o monofunkční zastavitelnou plochu s jedinou návrhovou plochou s rozdílným způsobem
využití typu plochy občanského vybavení veřejného (OV-062), s celkovou výměrou 0,31 ha, určenou pro
novou mateřskou školu.
Zastavitelná plocha je v celém svém rozsahu převzatá z původního ÚP (v něm dílčí část větší
potenciální rozvojové plochy K2 „Škola“ pro školství).
Celá plocha je vymezena na zemědělské půdě, z toho jihozápadní část na půdě s II. třídou
ochrany. Zároveň se plocha celá nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2b a její západní část
v prostoru daném vzdáleností 50 m od okraje lesa.
Vyhodnocení zastavitelné plochy (ZP) Z7 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky životního
prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód ZP

Typ plochy
RZV

Výměra
ZP (ha)

Ovzduší

Z7

OV

0,31

0

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

0

0

0

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

0

0

0

Nejsou identifikovány žádné potenciální negativní (ani pozitivní) vlivy. Umístění zastavitelné plochy
na zemědělské půdě není hodnoceno jako negativní vliv na půdu a horninové prostředí z těch důvodů,
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že jde o návrh zastavitelné plochy převzatý z původního ÚP a že půdy v II. třídě ochrany jsou zabírány
v podstatně menší míře než v původním ÚP.

Zastavitelná plocha Z8
Zastavitelná plocha Z8 "Jiráskova - Nová" zahrnuje celé pozemky p. č. 106 (trvalý travní porost),
107/30, 107/68, 107/69, 107/70, 107/71, 107/72, 107/73, 107/74 (vše orná půda), 169 (ostatní plocha neplodná půda) a dílčí části pozemků p. č. 107/1, 107/67 (v obou případech orná půda) a 170/1 (ostatní
plocha - neplodná půda), situované z vnější strany stávajícího zastavěného území při konci Jiráskovy
ulice, severozápadně od historického jádra obce.
Stávající využití vymezené plochy je dosti pestré. V severozápadní části se nachází hustý porost
dřevin víceméně lesního charakteru (javory, osiky, borovice aj.). Z východní strany s ním sousedí ladem
ležící plocha se skládkou štěrku a s vyjetou cestou. V jihovýchodní části vymezené plochy jsou
zastoupeny různorodé maloplošně využívané pozemky (oplocené zahrady s různými stavebními objekty),
neoplocená políčka, zatravněné plochy a menší skupiny a linie dřevin z náletu i výsadeb.
Jde o polyfunkční zastavitelnou plochu zahrnující jednu návrhovou plochu s rozdílným způsobem
využití typu plochy smíšené obytné venkovské (SV-067), jednu návrhovou plochu s rozdílným způsobem
využití typu plochy občanského vybavení komerčního (OK-185), jednu návrhovou plochu s rozdílným
způsobem využití typu plochy veřejných prostranství všeobecných (PV-066) a jednu návrhovou plochu
s rozdílným způsobem využití typu plochy zeleně - parky a parkově upravené plochy (ZU-065). Celková
výměra zastavitelné plochy činí 1,21 ha – z toho 0,67 ha plochy smíšené obytné venkovské, 0,06 ha
plochy občanského vybavení komerčního, 0,19 ha plochy veřejných prostranství všeobecných a 0,29 ha
plochy zeleně - parky a parkově upravené plochy. Většina zastavitelné plochy (bez návrhové plochy
zeleně ZU-065) je součástí rozsáhlejší plochy, vymezené jako část územního plánu s prvky regulačního
plánu U3.
Rozsah zastavitelné plochy je z větší části převzatý z původního ÚP (v něm potenciální rozvojové
plochy B2 „Jiráskova“ pro bydlení a L1 a L2 pro smíšené občanské vybavení a navržená místní
komunikace), s mírným zvětšením západním směrem a s nově pojatým vnitřním členěním do návrhových
ploch s rozdílným způsobem využití.
Většina plochy je vymezena na zemědělské půdě se IV. třídou ochrany. Celá plocha se nachází
v ochranném pásmu vodního zdroje 2b a její západní část v prostoru daném vzdáleností 50 m od okraje
lesa.
Plochou prochází nadzemní vedení VN a zasahuje do ní ochranné pásmo trafostanice.
Vyhodnocení zastavitelné plochy (ZP) Z8 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky životního
prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód ZP

Typ plochy
RZV

Výměra
ZP (ha)

Ovzduší

Z8

SV+PV+ZU

1,21

0
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Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

0

0

-1

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

-1

0

0
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Potenciální mírně negativní vlivy na biotu a krajinu jsou dány především předpokladem
výraznějších zásahů do stávajících porostů dřevin.

Zastavitelná plocha Z9
Zastavitelná plocha Z9 "Jiráskova - Nová" zahrnuje celé pozemky p. č. 134/4, 134/55, 134/56 a
dílčí části pozemků p. č. 134/23, 134/45, 134/57, 134/58 (vše trvalý travní porost), situované z vnější
strany stávajícího zastavěného území a ze severovýchodní strany Jiráskovy ulice, severozápadně od
historického jádra obce.
Většina plochy je součástí bloku orné půdy. Na severovýchodním okraji plocha zahrnuje část
stávající meze s pásem dřevin (zejm. slivoní).
Jde o monofunkční zastavitelnou plochu s jedinou návrhovou plochou s rozdílným způsobem
využití typu plochy smíšené obytné venkovské (SV-068), s celkovou výměrou 0,32 ha. Celá zastavitelná
plocha je součástí rozsáhlejší plochy, vymezené jako část územního plánu s prvky regulačního plánu U3.
Zastavitelná plocha je z větší části převzatá z původního ÚP (součást potenciální rozvojové plochy
H „JZ část obce“ pro bydlení), s mírným zvětšením severozápadním směrem.
Celá plocha je vymezena na zemědělské půdě, z toho více než 1/2 na půdě s II. třídou ochrany, a
zároveň se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2a.
Vyhodnocení zastavitelné plochy (ZP) Z9 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky životního
prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód ZP

Typ plochy
RZV

Výměra
ZP (ha)

Ovzduší

Z9

SV

0,32

0

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

-1

0

0

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

0

0

0

Potenciální mírně negativní vliv na vodu je dán umístěním v ochranném pásmu vodního zdroje 2a.
Umístění zastavitelné plochy na zemědělské půdě není hodnoceno jako negativní vliv na půdu a
horninové prostředí z těch důvodů, že jde o návrh zastavitelné plochy převážně převzatý z původního ÚP
a že ve srovnání s původním ÚP nedochází ke zvětšení záboru půdy v II. třídě ochrany.

Zastavitelná plocha Z10
Zastavitelná plocha Z10 "U hřbitova" zahrnuje celé pozemky p. č. 134/36, 134/37, 134/38 a dílčí
části pozemků p. č. 134/32, 134/33, 134/34, 134/39, 134/40, 134/41, 134/42 a 570 (vše trvalý travní
porost), situované vně stávajícího zastavěného území u stávajícího areálu moštárny, kompostárny a
sběrného místa pro tříděný odpad, severně od historického jádra obce (zčásti naproti hřbitova).
Jižní část plochy je součástí bloku orné půdy. Zbývající partie jsou terénně srovnané, z menší částí
i zpevněné, a slouží pro ukládání různorodého odpadu (včetně skrývek, rostlinných zbytků a stavebního
materiálu).
Jde o bifunkční zastavitelnou plochu zahrnující jednu návrhovou plochu s rozdílným způsobem
využití typu plochy nakládání s odpady (TO-071) a jednu návrhovou plochu s rozdílným způsobem využití

30

www.ageris.cz

ÚZEMNÍ PLÁN ZBRASLAV
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

typu plochy veřejných prostranství všeobecných (PV-037) určenou pro parkoviště. Celková výměra
zastavitelné plochy činí 0,47 ha – z toho 0,25 ha plochy nakládání s odpady a 0,22 ha plochy veřejných
prostranství všeobecných.
Ve srovnání s původním ÚP jde o zcela novou zastavitelnou plochu (v původním ÚP je daný
prostor součástí stabilizované plochy zemědělské prvovýrobní).
Celá plocha je vymezena na zemědělské půdě s nižšími třídami ochrany (IV. a V.) a v ochranném
pásmu vodního zdroje 2b. Většina plochy se nachází v ochranném pásmu hřbitova.
Plochou prochází nadzemní vedení VN.
Vyhodnocení zastavitelné plochy (ZP) Z10 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky
životního prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód ZP

Typ plochy
RZV

Výměra
ZP (ha)

Ovzduší

Z10

TO+PV

0,47

0

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

-1

0

0

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

0

0

0

Potenciální mírně negativní vliv na vodu souvisí s určením plochy a zároveň jejím umístěním
v ochranném pásmu vodního zdroje 2b.

Zastavitelná plocha Z11
Zastavitelná plocha Z11 "U hřbitova" zahrnuje celé pozemky p. č. 1454/1, 1454/2, 1454/3, 1454/4,
1454/5, 1454/6, 1454/7, 1454/8, 1454/9, 1454/10, 1454/11, 1454/12, 1454/13, 1454/14, 1454/15,
1454/16, 1454/17, 1454/18, 1454/19, 1454/20, 1454/21, 1454/22, 1454/23 (vše ostatní plocha - ostatní
komunikace) a dílčí části pozemků p. č. 666/13, 666/14, 666/15, 666/16, 705/1, 705/3, 705/4, 705/5,
705/6, 705/7, 705/8, 705/9, 705/10, 705/13, 705/14, 705/15, 705/16, 705/17, 705/18, 705/19, 705/20,
705/21, 705/22, 705/23, 705/24, 705/33, 705/34, 705/38, 705/39, 705/40 (vše orná půda) a 674/1, 674/18
(v obou případech ostatní plocha - neplodná půda), situované z vnější strany stávajícího zastavěného
území v prostoru záhumenní cesty a zčásti u hasičské zbrojnice a u hřbitova, severně až východně od
historického jádra obce.
Vymezená plocha zahrnuje štěrkovou záhumenní cestu, dílčí okrajové partie bloků orné půdy a
maloplošně využívaných pozemků a menší ladem ležící a zabuřeněnou plochu.
Jde o trifunkční zastavitelnou plochu zahrnující jednu návrhovou plochu s rozdílným způsobem
využití typu plochy občanského vybavení veřejného (OV-039), jednu návrhovou plochu s rozdílným
způsobem využití typu plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH-038) a jednu návrhovou plochu s
rozdílným způsobem využití typu plochy veřejných prostranství všeobecných (PV-022). Celková výměra
zastavitelné plochy činí 0,93 ha – z toho 0,03 ha plochy občanského vybavení veřejného, 0,10 ha plochy
občanského vybavení - hřbitovy a 0,80 ha plochy veřejných prostranství všeobecných.
Ve srovnání s původním ÚP jde o zcela novou zastavitelnou plochu (v původním ÚP je daný
prostor součástí stabilizované plochy zemědělské prvovýrobní s tím, že záhumenní cesta je vyznačena
liniovou značkou jako stávající účelová komunikace).
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Přibližně polovina plochy je vymezena na zemědělské půdě s II. třídou ochrany.
Západní část plochy se nachází v ochranném pásmu hřbitova.
Plochou okrajově prochází nadzemní vedení VN.
Vyhodnocení zastavitelné plochy (ZP) Z11 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky
životního prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód ZP

Typ plochy
RZV

Výměra
ZP (ha)

Ovzduší

Z11

OV+OH+PV

0,93

0

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

0

-1

0

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

0

0

0

Potenciální mírně negativní vliv na půdu a horninové prostředí souvisí s umístěním dílčích částí
plochy na zemědělské půdě s II. třídou ochrany.

Zastavitelná plocha Z12
Zastavitelná plocha Z12 "V Kobylencích" zahrnuje víceméně celé pozemky p. č. 364/1, 365/1, 366
(vše zastavěná plocha a nádvoří), 575/1, 575/2, 575/3, 575/4, 575/5 a 575/8 (vše trvalý travní porost),
situované v oploceném areálu bývalé drůbežárny severně od kompaktně zastavěného území obce,
přičemž pozemky s budovami (p. č. 364/1, 365/1, 366) tvoří samostatně vymezená zastavěná území
uvnitř areálu.
Vymezená plocha je fakticky totožná s oploceným areálem bývalé drůbežárny, momentálně
s převažujícím extenzivním zemědělským využitím (travní porosty, místy s ovocnými stromy), v jižní části
pak se samostatně opoceným mysliveckým areálem s hájovým porostem dřevin (zejm. lip). Oplocení je
na západní straně lemováno řadou dřevin z výsadeb i náletu, s dominantními lípami.
Jde o monofunkční zastavitelnou plochu s jedinou návrhovou plochou s rozdílným způsobem
využití typu plochy rekreace jiné (RX-112), s celkovou výměrou 1,48 ha.
Zastavitelná plocha je v zásadě převzatá z původního ÚP (v něm potenciální rozvojová plocha X
„V Kobylencích“ pro rekreaci), se zpřesněním severní hranice.
Většina plochy je vymezena na zemědělské půdě s II. třídou ochrany.
Jižního cípu plochy se dotýká významný krajinný prvek „vodní tok“.
Vyhodnocení zastavitelné plochy (ZP) Z12 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky
životního prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód ZP

Typ plochy
RZV

Výměra
ZP (ha)

Ovzduší

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

Z12

RX

1,48

0

0

0

0

0

0

0

Nejsou identifikovány žádné potenciální negativní (ani pozitivní) vlivy, a to především z toho
důvodu, že jde o záměr fakticky převzatý z původního ÚP, s obdobnými podmínkami využití.
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Zastavitelná plocha Z13
Zastavitelná plocha Z13 "U mlýna" zahrnuje celé nebo téměř celé pozemky p. č. 731/5, 731/6,
731/22, 731/23, 752, 753, 754, 756, 757 (vše orná půda) a 755 (trvalý travní porost) a dílčí části pozemků
p. č. 731/4, 731/7 (v obou případech orná půda), situované v návaznosti na stávající plochu sjezdovky
u silnice na Litostrov, severovýchodně od Zbraslavi.
Jde o terasovaný svah s převažujícími zatravněnými a v menší míře se zorněnými plochami. Svahy
mezi terasami (meze) jsou převážně zarostlém náletem dřevin (zejm. slivoně, při kraji lesa též např.
osiky), nejspodnější mez je osázená ovocnými stromy.
Jde o monofunkční zastavitelnou plochu s jedinou návrhovou plochou s rozdílným způsobem
využití typu plochy rekreace jiné (RX-112), s celkovou výměrou 2,14 ha.
Zastavitelná plocha je kompletně převzatá z původního ÚP (v něm potenciální rozvojová plocha
S3 „Zbraslavský mlýn“ pro rozšíření a zázemí lyžařského areálu).
Celá plocha je vymezena na zemědělské půdě s nižšími třídami ochrany (III. - V.) a většina plochy
se zároveň nachází v prostoru daném vzdáleností 50 m od okraje lesa.
V ploše (přibližně uprostřed) se nachází evidovaný pás přírodních křovinných biotopů K3 Vysoké
mezofilní a xerofilní křoviny.
Plochou okrajově procházejí vedení NN, vodovodní řad a komunikační kabel
Vyhodnocení zastavitelné plochy (ZP) Z13 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky
životního prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód ZP

Typ plochy
RZV

Výměra
ZP (ha)

Ovzduší

Z13

RX

2,14

0

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

0

0

0

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

0

0

0

Nejsou identifikovány žádné potenciální negativní (ani pozitivní) vlivy, a to především z toho
důvodu, že jde o záměr fakticky převzatý z původního ÚP, s obdobnými podmínkami využití.

Zastavitelná plocha Z14
Zastavitelná plocha Z14 "U mlýna" zahrnuje dílčí části pozemků p. č. 918/40, 918/41, 918/42,
918/43, 918/44, 918/59 (vše orná půda), situované z jižní strany silnice na Litostrov, severovýchodně od
Zbraslavi.
Plocha je okrajovou součástí bloku orné půdy.
Jde o monofunkční zastavitelnou plochu s jedinou návrhovou plochou s rozdílným způsobem
využití typu plochy veřejných prostranství všeobecných (PV-022), s celkovou výměrou 0,32 ha.
Zastavitelná plocha je koncepčně v zásadě převzatá z původního ÚP (v něm potenciální rozvojová
plocha S2 „Zbraslavský mlýn“ pro prodloužení lyžařského vleku a parkování), s úpravou vymezení (spíše
mírným zvětšením).
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Většina plochy je vymezena na zemědělské půdě se IV. třídou ochrany, v západní části pak se III.
třídou ochrany.
Severním okrajem plochy prochází komunikační kabel.
Vyhodnocení zastavitelné plochy (ZP) Z14 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky
životního prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód ZP

Typ plochy
RZV

Výměra
ZP (ha)

Ovzduší

Z14

PV

0,32

0

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

0

0

0

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

0

0

0

Nejsou identifikovány žádné potenciální negativní (ani pozitivní) vlivy.

Zastavitelná plocha Z15
Zastavitelná plocha Z15 "U ČOV" zahrnuje celé pozemky p. č. 67/27, 67/30 (v obou případech
trvalý travní porost) a 956/7 (ostatní plocha - ostatní komunikace) a dílčí část pozemku p. č. 67/31 (trvalý
travní porost), situované v údolní poloze u stávajícího areálu čistírny odpadních vod (ČOV) v levobřeží
potoka Žleb, východně od kompaktně zastavěného území obce.
Na většině plochy momentálně probíhají stavební práce, dílčí okrajové partie jsou součástmi bloků
travních porostů.
Jde o monofunkční zastavitelnou plochu s jedinou návrhovou plochou s rozdílným způsobem
využití typu plochy vodního hospodářství (TW-082), s celkovou výměrou 0,25 ha, určenou pro rozšíření
ČOV.
Ve srovnání s původním ÚP jde o zcela novou zastavitelnou plochu (v původním ÚP je daný
prostor součástí stabilizované plochy ochrany krajiny s tím, že v západní části je liniovou značkou
vyznačena navržená účelová komunikace).
Téměř celá plocha je vymezena na zemědělské půdě s V. třídou ochrany a zároveň je část plochy
vymezena na odvodněných pozemcích.
Východní částí plochy prochází nadzemní vedení VN.
Vyhodnocení zastavitelné plochy (ZP) Z15 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky
životního prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód ZP

Typ plochy
RZV

Výměra
ZP (ha)

Ovzduší

Z15

PV

0,25

0

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

+1

0

0

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

0

0

0

Mírně pozitivní vliv na vodu je dán předpokladem zvýšení účinnosti čištění odpadních vod..
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Zastavitelná plocha Z16
Zastavitelná plocha Z16 "Horní Padělky" zahrnuje celé pozemky p. č. 1290/39 a 1290/110 a dílčí
části pozemků p. č. 1290/35, 1290/36, 1290/37, 1290/38, 1290/40, 1290/41, 1290/42, 1290/45, 1290/68,
1290/69 a 1290/70 (vše trvalý travní porost), situované vně stávajícího zastavěného území jižně od
historického jádra obce, ze severovýchodní strany silnice II/395.
Plocha je součástí bloku orné půdy.
Jde o trifunkční zastavitelnou plochu zahrnující jednu návrhovou plochu s rozdílným způsobem
využití typu plochy smíšené výrobní - výroba, obchod a služby (HS-133), jednu návrhovou plochu
s rozdílným způsobem využití typu plochy veřejných prostranství všeobecných (PV-178) a jednu
návrhovou plochu s rozdílným způsobem využití typu plochy zeleně - parky a parkově upravené plochy
(ZU-179). Celková výměra zastavitelné plochy činí 3,42 ha – z toho 2,75 ha plochy smíšené výrobní výroba, obchod a služby, 0,19 ha plochy veřejných prostranství všeobecných a 0,48 ha plochy zeleně parky a parkově upravené plochy. Většina zastavitelné plochy totožná s plochou HS-133 je vymezená
jako plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie US5.
Ve srovnání s původním ÚP jde o zcela novou zastavitelnou plochu (v původním ÚP je daný
prostor součástí stabilizované plochy zemědělské prvovýrobní).
Celá plocha je vymezena na zemědělské půdě s nižšími třídami ochrany (III. – V.).
Jihozápadním okrajem plochy prochází vodovodní řad.
Vyhodnocení zastavitelné plochy (ZP) Z16 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky
životního prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód ZP

Typ plochy
RZV

Výměra
ZP (ha)

Ovzduší

Z16

HS+PV+ZU

3,42

0

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

0

-1

0

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

-1

0

0

Potenciální negativní vliv na půdu a horninové prostředí souvisí s umístěním plochy na zemědělské
půdě (s ohledem na skutečnost, že nejsou zabrány půdy v I. ani II. třídě ochrany, jde pouze o mírně
negativní vliv). Potenciální mírně negativní vliv na krajinu je dán možností umístění architektonicky málo
hodnotných utilitárních staveb (s negativním ovlivněním krajinného rázu).

Zastavitelná plocha Z17
Zastavitelná plocha Z17 "Horní Padělky" zahrnuje dílčí části pozemků p. č. 1177/23, 1177/24,
1177/25, 1177/28 a 1178/29 (vše trvalý travní porost), situované vně stávajícího zastavěného území jižně
od historického jádra obce, ze severovýchodní strany silnice II/395.
Plocha je součástí bloku orné půdy.
Jde o bifunkční zastavitelnou plochu zahrnující jednu návrhovou plochu s rozdílným způsobem
využití typu plochy smíšené výrobní - výroba, obchod a služby (HS-129) a jednu návrhovou plochu
s rozdílným způsobem využití typu plochy veřejných prostranství všeobecných (PV-130). Celková výměra
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zastavitelné plochy činí 2,96 ha – z toho 2,51 ha plochy smíšené výrobní - výroba, obchod a služby a
0,45 ha plochy veřejných prostranství všeobecných. Většina zastavitelné plochy totožná s plochou HS129 je vymezená jako plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie US6.
Ve srovnání s původním ÚP jde o zcela novou zastavitelnou plochu (v původním ÚP je daný
prostor součástí stabilizované plochy zemědělské prvovýrobní).
Celá plocha je vymezena na zemědělské půdě s relativně nižšími třídami ochrany (III. a IV.).
Jihozápadním okrajem plochy procházejí vodovodní řad a komunikační kabel.
Vyhodnocení zastavitelné plochy (ZP) Z17 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky
životního prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód ZP

Typ plochy
RZV

Výměra
ZP (ha)

Ovzduší

Z17

HS+PV

2,96

0

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

0

-1

0

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

-1

0

0

Potenciální negativní vliv na půdu a horninové prostředí souvisí s umístěním plochy na zemědělské
půdě (s ohledem na skutečnost, že nejsou zabrány půdy v I. ani II. třídě ochrany, jde pouze o mírně
negativní vliv). Potenciální mírně negativní vliv na krajinu je dán možností umístění architektonicky málo
hodnotných utilitárních staveb (s negativním ovlivněním krajinného rázu).

Plocha přestavby P1
Plocha přestavby P1 "Šlapalova - jih" zahrnuje dílčí část pozemku p. č. 1381/1 (zahrada) uvnitř
zastavěného území v části Březina.
V ploše se nacházejí starý chodník a okrajové partie zatravněného úhoru.
Jde o monofunkční plochu přestavby s jedinou návrhovou plochou s rozdílným způsobem využití
typu plochy veřejných prostranství všeobecných (PV-105), s celkovou výměrou 0,02 ha, určenou pro
vytvoření nového pěšího propojení
Ve srovnání s původním ÚP jde o nově vymezenou plochu přestavby (v původním ÚP je daný
prostor součástí stabilizované plochy pro bydlení).
Plocha je vymezena na zemědělské půdě se III. třídou ochrany.
Vyhodnocení plochy přestavby (PP) P1 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky životního
prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód PP

Typ plochy
RZV

Výměra
PP (ha)

Ovzduší

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

P1

PV

0,02

0

0

0

0

0

0

0

Nejsou identifikovány žádné potenciální negativní (ani pozitivní) vlivy.
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Plocha přestavby P2
Plocha přestavby P2 "Jiráskova - Nová" zahrnuje dílčí část pozemku p. č. 170/2 (zahrada) uvnitř
zastavěného území na konci Nové ulice.
V ploše je travní porost, částečně využívaný jako pastvina a částečně jako extenzivní sad.
Jde o monofunkční plochu přestavby s jedinou návrhovou plochou s rozdílným způsobem využití
typu plochy smíšené obytné venkovské (SV-064), s celkovou výměrou 0,19 ha.
Ve srovnání s původním ÚP jde o nově vymezenou plochu přestavby (v původním ÚP je daný
prostor součástí stabilizované plochy občanské vybavenosti K1 = areál školy).
Plocha je vymezena na zemědělské půdě s V. třídou ochrany a zároveň celá v ochranném pásmu
vodního zdroje 2b a téměř celá v prostoru daném vzdáleností 50 m od okraje lesa.
Východní částí plochy prochází nadzemní vedení NN a do severovýchodní části zasahuje
ochranné pásmo trafostanice.
Vyhodnocení plochy přestavby (PP) P2 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky životního
prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód PP

Typ plochy
RZV

Výměra
PP (ha)

Ovzduší

P2

SV

0,19

0

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

0

0

0

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

0

0

0

Nejsou identifikovány žádné potenciální negativní (ani pozitivní) vlivy.

Plocha přestavby P3
Plocha přestavby P3 "Dolní Padělky" zahrnuje dílčí části pozemků p. č. 1253, 1257/4 (v obou
případech ovocný sad), 1256/2, 1260/1, 1263, 1265/1, 1265/4, 1265/5, 1269/1 (vše orná půda), 1257/1,
1257/5, 1259/1 (vše zahrada), 1264/1, 1264/2, 1266, 1268/1 (vše trvalý travní porost) uvnitř zastavěného
území, mezi ulicemi Malinovského, Padělky a Šefranice.
Většina plochy je maloplošně zemědělsky využívaná (zahrady, sady, travní porosty, orná půda),
zčásti s oplocením a zčásti bez. V jižní části je v proluce mezi domy a jejich oploceným zázemím vyjetá
cesta.
Jde o bifunkční přestavbovou plochu zahrnující dvě návrhové plochy s rozdílným způsobem využití
typu plochy smíšené obytné venkovské (SV-182, SV-183) a jednu návrhovou plochu s rozdílným
způsobem využití typu plochy veřejných prostranství všeobecných (PV-091). Celková výměra plochy
přestavby činí 1,67 ha – z toho 1,42 ha plochy smíšené obytné venkovské a 0,25 ha plochy veřejných
prostranství všeobecných. Celá zastavitelná plocha je součástí rozsáhlejší plochy, vymezené jako část
územního plánu s prvky regulačního plánu U2.
Ve srovnání s původním ÚP jde o nově vymezenou plochu přestavby (v původním ÚP je daný
prostor součástí stabilizované plochy pro bydlení, většinou s podrobnější regulací jako užitkové zeleně,
bez nadzemních staveb).
www.ageris.cz
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Plocha je vymezena na zemědělské půdě se IV. a V. třídou ochrany.
Východní částí plochy prochází vedení NN.
Vyhodnocení plochy přestavby (PP) P3 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky životního
prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód PP

Typ plochy
RZV

Výměra
PP (ha)

Ovzduší

P3

SV+PV

1,42

0

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

0

-1

0

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

0

0

0

Potenciální negativní vliv na půdu a horninové prostředí souvisí s nově vytvořenou možností
výstavby na zemědělské půdě (s ohledem na skutečnost, že nejsou zabrány půdy v I. ani II. třídě ochrany,
jde pouze o mírně negativní vliv).

Plocha přestavby P4
Plocha přestavby P4 zahrnuje celý pozemek p. č. 22/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace) a dílčí
část pozemků p. č. 112/1 a 112/11 (v obou případech orná půda) uvnitř zastavěného území, mezi ulicemi
Jiráskovou a Novou.
Zahrnutá část pozemku p. č. 112/1 je využívaná jako oplocená zahrada (zatravněná, s ovocnými
stromy), příslušná část pozemku p. č. 112/11 je neoplocená, zatravněná, s plechovou boudou.
Pozemkem 22/1 vede pěšina.
Jde o monofunkční plochu přestavby s jedinou návrhovou plochou s rozdílným způsobem využití
typu plochy veřejných prostranství všeobecných (PV-008), s celkovou výměrou 0,05 ha, určenou pro
parkoviště a také pro zajištění (zachování) prostupnosti území pro pěší.
Ve srovnání s původním ÚP jde o nově vymezenou plochu přestavby (v původním ÚP je daný
prostor součástí stabilizované plochy pro bydlení v rámci centrální obytné funkční zóny, s vyznačenou
pěší komunikací.
Většina plochy je vymezena na zemědělské půdě se II. třídou ochrany a zároveň se celá plocha
nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2b a v ochranném pásmu hřbitova.
Plocha je vymezena v lokalitě s předpokládanými archeologickými nálezy „Středověké a novověké
jádro obce“.
Východní částí plochy procházejí vedení NN, vodovodní řad a kanalizační řad.
Vyhodnocení plochy přestavby (PP) P4 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky životního
prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód PP

Typ plochy
RZV

Výměra
PP (ha)

Ovzduší

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

P4

PV

0,05

0

0

0

0

0

0

0
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Nejsou identifikovány žádné potenciální negativní (ani pozitivní) vlivy. Jako negativní vliv na půdu
a horninové prostředí není hodnoceno ani umístění většiny plochy na zemědělské půdě s II. třídou
ochrany, a to z těch důvodů, že jde zábor zemědělské půdy minimálního rozsahu a že výstavbu v ploše
umožňoval i původní ÚP.

Plochy změn v krajině
Jsou vymezeny dvě plochy změn v krajině – K1 a K2 („Horní padělky“). Plochy spolu funkčně
souvisí a jsou situovány po obou stranách účelové komunikace napojující se jižně od stávajícího
zastavěného území na silnici II/395, v návaznosti na zastavitelné plochy Z16 a Z17. Plocha K1 zahrnuje
téměř celý pozemek p. č. 1290/35 a dílčí části pozemků p. č. 1290/67, 1290/68, 1290/70 a 1290/71 (vše
trvalý travní porost) ze západní strany účelové komunikace. Plocha K2 zahrnuje dílčí části pozemků p. č.
1177/23, 1177/28 a 1178/29 (vše trvalý travní porost) z východní strany účelové komunikace.
Obě plochy jsou součástí bloků orné půdy.
Jde o monofunkční plochy změn v krajině s návrhovými plochami s rozdílným způsobem využití
typu plochy smíšené nezastavěného území všeobecné (MN) – v ploše změn K1 plocha MN-132
s výměrou 0,76 ha a v ploše změn K2 plocha MN-131 s výměrou 1,00 ha.
Ve srovnání s původním ÚP jde o zcela nové rozvojové plochy (v původním ÚP jsou jejich prostory
součástí stabilizovaných ploch zemědělských prvovýrobních).
Obě plochy jsou vymezeny na zemědělské půdě s relativně nižšími třídami ochrany (III. a IV.).
Jihozápadními okraji obou ploch prochází vodovodní řad, v ploše K2 společně s komunikačním
kabelem.
Vyhodnocení ploch změn v krajině (PZK) K1 a K2 dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky
životního prostředí a zdraví obyvatelstva:
Kód
PZK

Typ plochy
RZV

Výměra
PZK
(ha)

Ovzduší

K1
K2

MN
MN

0,76
1,00

0
0

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

0
0

0
0

+1
+1

Krajina

Hmotné
statky a
kulturní
dědictví

Obyvatelstvo a
lidské zdraví

+1
+1

0
0

+1
+1

U ploch jsou identifikovány výhradně pozitivní až indiferentní vlivy.

Koridory technické infrastruktury
Vymezeny jsou dva koridory technické infrastruktury – koridor elektrického vedení CNZ-01 tvořící
zpřesnění dílčí části soustavy koridorů pro dvojitá vedení 400 kV v úsecích Přeštice–Milín, Milín–Chodov,
Milín– Sokolnice, Milín–elektrárna Orlík a souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic Milín,
Přeštice, Chodov a Sokolnice (záměr E27 Politiky územního rozvoje) a koridor CNU-01 pro kabelové
elektrické vedení 22 kV v obci, včetně souvisejících zařízení, zejména kioskových trafostanic.
Koridor CNZ-01 o převážně konstantní šířce 300 m prochází v přímé trase v celkově
západovýchodním směru severně od Zbraslavi, v převážně zemědělsky využívaných partiích krajiny,
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v přímé vazbě na stávající nadzemní vedení 220 kV. Překrývá se s různými částmi stabilizovaných ploch
s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území – jde o plochy typů plochy zemědělské všeobecné
(AZ), plochy lesní všeobecné (LE), plochy smíšené nezastavěného území všeobecné (MN) a plochy
veřejných prostranství všeobecných (PV). K dílčím zúžením koridoru dochází tam, kde by byl při
zachování šířky 300 m v překryvu s vymezeným zastavěným územím či se zastavitelnou plochou.
Rozvětvený koridor CNU-01 o proměnlivé šířce je vymezen převážně uvnitř stávajícího
zastavěného území v rozsahu některých stabilizovaných a výjimečně i návrhových ploch typů plochy
veřejných prostranství všeobecných (PV) a méně plochy dopravy silniční (DS), ojediněle s přesahy do
jiných ploch.
Oproti původnímu UP jde o nové záměry.
Významné partie koridoru CNZ-01 jsou v překryvu se zemědělskou půdou s II. třídou ochrany. Část
koridoru je v překryvu s ochranným pásmem vodního zdroje 2a a 2b. Některé části koridoru se překrývají
či protínají s významnými krajinnými prvky "les", "údolní niva" a "vodní tok", ve východní části je koridor
v překryvu s většinou lokálního biocentra LBC 3 U Zbraslavského mlýna a s okrajovými partiemi
navazujícího biokoridoru LBK 2. Koridor též místy zasahuje do prostorů daných vzdáleností 50 m od
okraje lesa.
Vyhodnocení koridorů technické infrastruktury dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky
životního prostředí a zdraví obyvatelstva obsahuje následující tabulka:
Kód
koridoru

Typ
koridoru

Výměra
koridoru
(ha)

Ovzduší

Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biota

Krajina

Hmotné statky a
kulturní dědictví

Obyvatelstvo
a lidské
zdraví

CNZ-01
CNU-01

CNZ
CNU

-

0
0

0
0

-1
0

-1
0

-1
0

0
0

0
0

Potenciální negativní vlivy koridoru CNZ-01 na půdu a horninové prostředí jsou dány dotčením
zemědělské půdy s II. třídou ochrany – fakticky půjde pouze o minimální plochy záboru pro jednotlivé
stožáry. Negativní vlivy koridoru CNZ-01 na biotu a krajinu souvisí s výraznými překryvy s významnými
krajinnými prvky „les“, "údolní niva" a "vodní tok" a s lokálním biocentrem – vzhledem ke skutečnosti, že
jde o zdvojení již existujícího vedení, jsou tyto vlivy hodnoceny jako mírné. U koridoru CNU-01 nejsou
identifikovány žádné potenciální negativní (ani pozitivní) vlivy.

6.2. Shrnutí, kumulativní a synergické vlivy
Ze všech rozvojových ploch a koridorů je jako relativně nejproblematičtější vyhodnocen koridor
technické infrastruktury CNZ-01, s mírně negativními vlivy na tři hodnocené složky (na půdu a horninové
prostředí, na biotu a na krajinu).
Mezi zastavitelnými plochami jsou jako relativně problematičtější vyhodnoceny plochy Z8, Z16 a
Z17, s mírně negativními vlivy na dvě hodnocené složky (u plochy Z8 na biotu a na krajinu a u ploch Z16
a Z17 na půdu a horninové prostředí a na krajinu).
Mírně negativní vlivy na jednu hodnocenou složku jsou identifikovány u zastavitelných ploch Z3 (na
půdu a horninové prostředí, s kompenzací pozitivním vlivem na obyvatelstvo a lidské zdraví), Z9 (na
40
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vodu), Z10 (na vodu) a Z11 (na půdu a horninové prostředí) a také u plochy přestavby P3 (na půdu a
horninové prostředí).
U ostatních rozvojových ploch a koridorů nejsou identifikovány žádné negativní vlivy a někdy
naopak jsou identifikovány vlivy pozitivní (např. v případě ploch změn v krajině K1 a K2).
Všechny rozvojové plochy a koridory lze hodnotit jako akceptovatelné.
Nejsou očekávány žádné významné negativní kumulativní ani synergické vlivy.
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7.

POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH
A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH
ZHODNOCENÍ
Posuzovaná koncepce - návrh Územního plánu Zbraslav - je zpracována invariantně.
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8.

POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO
KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROTŘEDÍ

Vzhledem ke skutečnosti, že u žádné z posuzovaných rozvojových lokalit nebyly identifikovány
žádné skutečné ani předpokládané závažné záporné vlivy na životní prostředí, nejsou žádná opatření pro
předcházení, snížení nebo kompenzaci těchto vlivů na úrovni územně plánovací dokumentace
navrhována.
Případnou eliminaci či kompenzaci identifikovaných méně závažných záporných vlivů bude možné
řešit v navazujících řízeních.
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9.

ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNÍHO PLÁNU A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI
VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ

Způsob zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územního plánu je členěn
dle jednotlivých relevantních cílů SPŽP 2030 popsaných v kapitole 2. Vzhledem ke skutečnosti, že je
návrh ÚP zpracován invariantně, zohlednění cílů při výběru variant řešení není hodnoceno.

Naplňování relevantních cílů SPŽP 2030 prostřednictvím hodnoceného územního
plánu
Specifický cíl 1.1.1 Jakost povrchových vod se zlepšuje
▪ v ÚP je řešena problematika odvádění splaškových vod s napojením na ČOV
Specifický cíl 1.1.2 Jakost podzemních vod se zlepšuje
▪ v ÚP je řešena problematika odvádění splaškových vod s napojením na ČOV
Specifický cíl 1.1.3 Zásobování obyvatelstva pitnou vodou s vyhovující jakostí se zlepšuje
▪ v ÚP přímo neřešeno
Specifický cíl 1.1.4 Čištění odpadních vod se zlepšuje
▪ v ÚP je řešena problematika odvádění splaškových vod s napojením na ČOV
Specifický cíl 1.1.5 Efektivita využívání vody, vč. její recyklace, se zvyšuje
▪ v ÚP podpořeno zejm. pomocí vymezení návrhových ploch zeleně a ploch smíšených
nezastavěného území
Specifický cíl 1.4.1 Hluková zátěž obyvatelstva a ekosystémů se snižuje
▪ v ÚP přímo neřešeno
Specifický cíl 1.5.1 Připravenost, resilience a adaptace na extremitu počasí se zvyšuje
▪ v ÚP přímo neřešeno
Specifický cíl 1.5.2 Negativní dopady mimořádných událostí a krizových situací antropogenního a
přírodního původu jsou minimalizovány
▪ v ÚP přímo neřešeno
Specifický cíl 1.5.3 Vznik mimořádných událostí a krizových situací antropogenního původu je
minimalizován
▪ v ÚP přímo neřešeno; předpokladem je, že všechny rozvojové plochy budou konkrétně využity
tak, že nebudou zdrojem závažnějších antropogenních rizik
Specifický cíl 1.6.1 Sídla se účinně adaptují na rizika spojená se změnou klimatu
▪ v ÚP podpořeno zejm. pomocí vymezení návrhových ploch zeleně a ploch smíšených
nezastavěného území
Specifický cíl 1.6.2 Rozvoj sídel je koncepční, přednostně jsou využívány brownfieldy a již využité
území
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▪ v ÚP podpořeno především kontinuální návazností řešení na původní ÚP a vymezením ploch
přestavby
Specifický cíl 1.6.3 V sídlech je zaveden systém hospodaření s vodou, vč. vody srážkové
▪ v ÚP podpořeno zejm. pomocí vymezení návrhových ploch zeleně
Specifický cíl 1.6.4 Kvalita zelené infrastruktury přispívající ke zlepšení mikroklimatu v sídlech se
zvyšuje
▪ ÚP obsahuje návrh nových ploch zeleně
Specifický cíl 2.1.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie se zvyšuje
▪ v ÚP neřešeno
Specifický cíl 2.2.3 Hierarchie způsobů nakládání s odpady je dodržována
▪ v ÚP podpořeno vymezením návrhové plochy nakládání s odpady TO-071
Specifický cíl 3.1.1 Retence vody v krajině se zvyšuje prostřednictvím ekosystémových řešení a
udržitelného hospodaření
▪ v ÚP podpořeno především pomocí vhodné struktury vymezených ploch v nezastavěném území
a stanovení vhodných podmínek pro jejich využití
Specifický cíl 3.1.2 Degradace půd, vč. zrychlené eroze, a plošný úbytek zemědělské půdy se
snižuje
▪ v ÚP podpořeno především pomocí vhodné struktury vymezených ploch v nezastavěném území
a stanovení vhodných podmínek pro jejich využití
Specifický cíl 3.1.3 Mimoprodukční funkce a ekosystémové služby krajiny, zejména zemědělsky
obhospodařovaných ploch, rybníků a lesů, jsou posíleny
▪ v ÚP podpořeno především pomocí vhodné struktury vymezených ploch v nezastavěném území
a stanovení vhodných podmínek pro jejich využití
Specifický cíl 3.2.1 Stav přírodních stanovišť se zlepšuje a ochrana druhů je zajištěna
▪ ÚP stávající přírodní stanoviště v zásadě respektuje (mírně problematické vymezení koridoru
CNZ_01 pro nadzemní vedení 400 kV ve vztahu k některým přírodním stanovištím vychází
z PÚR ČR)
Specifický cíl 3.2.2 Ochrana a péče o nejcennější části přírody a krajiny je zajištěna
▪ ÚP v zásadě respektuje zájmy ochrany přírody a krajiny vyjádřené v limitech využití území
(mírně problematické vymezení koridoru CNZ_01 pro nadzemní vedení 400 kV ve vztahu
k významným krajinným prvkům vychází z PÚR ČR)
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10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Návrh ukazatelů, které umožní sledovat vliv změn charakteristik dílčích složek životního prostředí
vyvolaných naplňováním územního plánu, obsahuje následující tabulka. Ukazatele jsou stanoveny dle
vybraných potenciálně ovlivnitelných charakteristik životního prostředí (viz kapitola 4).
Tab.: Ukazatele pro sledování vlivů územního plánu na životní prostředí:
Složka
životního
prostředí

Ukazatel pro sledování vlivu
územního plánu na ŽP

Kvalita podzemních vod

Trendy znečištění podzemních vod

Kvalita povrchových vod

Jakost povrchových vod

Půda a
horninové
prostředí

Zábory ZPF a PUPFL

Plošné vyjádření skutečných záborů ZPF a
PUPFL

Biota

Zastoupení přírodních biotopů

Trendy v zastoupení a územním rozložení
přírodních biotopů

Krajina

Krajinný ráz

Nevhodné zásahy do krajinného rázu

Obyvatelstvo,
a lidské zdraví

Pohoda prostředí

Realizace ploch veřejné zeleně

Voda
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11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH
A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro zajištění minimalizace vlivů na životní prostředí je třeba rozhodovat v plochách a koridorech
vymezených v územním plánu v souladu s podmínkami využití stanovenými pro plochy s rozdílným
způsobem využití ve výrokové části územního plánu a v souladu s případně stanovenými specifickými
podmínkami využití jednotlivých ploch a koridorů.
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12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Vyhodnocení vlivu návrhu Územního plánu Zbraslav na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je
zpracováno dle Přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Požadavek na zpracování vyhodnocení vyplývá ze stanoviska Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí k Zadání ÚP.
Hlavním předmětem je posouzení rozvojových ploch a koridorů a jejich kumulativních a
synergických vlivů.
Další kapitoly obsahují posouzení návrhu ÚP ve vztahu k jiným územně plánovacím koncepcím
(k Politice územního rozvoje České republiky a k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje) a
k cílům ochrany životního prostředí obsaženým ve Státní politice životního prostředí České republiky
2030, zhodnocení předpokládaného vývoje dílčích problémů a jevů ŽP, pokud by územní plán nebyl
uplatněn, údaje o charakteristikách, problémech a jevech životního prostředí, které by mohly být
uplatněním územního plánu významně ovlivněny, zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů
ochrany životního prostředí do územního plánu a návrh ukazatelů, které umožní sledovat vliv změn
charakteristik dílčích složek životního prostředí vyvolaných naplňováním územního plánu.
Hlavním výsledkem posouzení je stanovení akceptovatelnosti územního plánu a jeho jednotlivých
rozvojových ploch a koridorů.
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DOPORUČENÍ STANOVISKA KE KONCEPCI

Zpracovatel vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace)
„ÚZEMNÍ PLÁN ZBRASLAV“
na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
navrhuje, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované územně plánovací
dokumentaci.
Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními strategickými
dokumenty.
Jednotlivé rozvojové plochy a koridory i celý územní plán lze z hlediska vlivů na životní prostředí
doporučit ke schválení.

V Brně dne 30. 8. 2022

………………………………………………….
Ing. Alexandr Mertl
Držitel autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb., §19 a § 24 (osvědčení MŽP
ČR o odborné způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností na životní
prostředí č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 7. 6. 1994, prodloužené rozhodnutím
MŽP č. j.: MZP/2021/710/6317 ze dne 14. 1. 2022 do 31. 12. 2026
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