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ÚVOD
Posouzení vlivů územního plánu obce Postřižín je provedeno v rozsahu a s obsahem
podle přílohy zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Návrh územního plánu obce je zpracován v rozsahu projednaného a schváleného
zadání. Zadání ÚP bylo schváleno zastupitelstvem obce v září 2008. Členění odůvodnění
vychází z Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně
plánovací dokumentaci.
Zpracovatelem územního plánu byly poskytnuty následující podklady:


Línková S. a kol.: Postřižín. ÚPNSÚ - Průzkumy a rozbory – textová část, HP a.s., Praha, 1995.



Línková S., Linhart: Postřižín. ÚPNSÚ - Průzkumy a rozbory – návrh územně hospodářských
zásad, HP a.s., Praha, 1995.



Zadání územního plánu - upraveno dle připomínek DOSS, září 2008.



Územní plán obce Postřižín – průzkumy a rozbory, mapa 1:10000. Atelier3/Architekti, září 2008



Územní plán obce Postřižín – limity využití území, mapa 1:10000. Atelier3/Architekti, září 2008



Tůmová Jana: Územní studie - Lokalita „U hřiště“ Obec Postřižín. PROJEKTY S+S s. r.o., Kladno,
2008.

Další podklady použité pro vypracování hodnocení jsou uvedeny na závěr vyhodnocení.
Vymezení zájmového území
Zájmovým územím je katastrální území Postřižín. Administrativně se jedná o:
Kraj: Středočeský (NUTS CZ 02)
Okres: Mělník
Správní obvod obce s rozšířenou působností: Kralupy nad Vltavou
Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Kralupy nad Vltavou
Obec: Postřižín (ID obce: 12620, IČZÚJ: 538647)
Katastrální území:

Postřižín (kód k.ú.: 726206)

„Obec Postřižín leží přibližně 15 km severně od Prahy, na státní silnici I-8 a dálnici D8
směr Praha – Drážďany, cca 3 km od posledního výběžku pohoří Brdy (od Dřínovského
vrchu), který leží 243 m nad Jaderským mořem. Katastr obce se svažuje od jihovýchodu k
severozápadu. Nejvyšší bod katastru Postřižín je na tzv.I.špičáku (290 m nad Jaderským
mořem)“. (www.postrizin.net).
Obrázek č. 1: Obec Postřižín – širší vztahy
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Dle Zadání ÚP je „katastrální území obce je rozděleno dálnicí D8 na menší severní část a
větší jižní část. Střed obce a převážná část zastavěného území leží v jižní části území.
……... Původní jádro obce je na jihozápadě a severu obklopeno lokalitami rodinných domků.
……… Dominantní je masiv lesa na Špičáku s bažantnicí podél Postřižínského potoka. Na
jihu se zvedá návrší částečně zalesněné, na západě vršek s významným krajinným prvkem.
Severní část území, oddělená dálnicí D8, má díky situování komerční zóny u
mimoúrovňové křižovatky a díky umístění vzdušného vedení VVN – 400 kV kolem intravilánu
obce průmyslový výraz. Dále související území kolem obce představuje ve své většině
intenzivně zemědělsky využívanou krajinu.“
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1.

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

Vybrané koncepce na národní úrovni mající vztah k životnímu prostředí a
veřejnému zdraví (řazeno abecedně):
Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21.
století
Dopravní politika ČR
Integrovaný národní program snižování emisí ČR
Koncepce odpadového hospodářství
Národní implementační plán Stockholmské úmluvy
Národní program čistší produkce
Národní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR
Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy
Plán odpadového hospodářství ČR
Státní energetická politika
Státní politika životního prostředí
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice
Státní program ochrany přírody a krajiny
Státní surovinová politika
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR
Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR

Národní koncepce jsou promítnuty v koncepcích na regionální úrovni, kde jsou podrobněji
specifikovány cíle a opatření a mají konkrétnější vazbu k území. Z tohoto důvodu jsou dále
komentovány a hodnoceny cíle na úrovni regionu Středočeského kraje. Uvedeny jsou pouze
koncepce, které mohou mít výraznější vazby na proces územního plánování a na změny
využití území, tzn. koncepce s územním průmětem. U těchto koncepcí je posouzena vazba
na ÚP, tj. do jaké míry předkládané požadavky na změnu územního plánu mohou ovlivnit
naplňování stanovených cílů.
Tabulka č. 1: Programové dokumenty (koncepce) v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
zpracované na úrovni kraje
Programové dokumenty zpracované na úrovni
kraje

Rok schválení*

Územní
Průmět na
řešené území

KONCEPCE V OBLASTI OCHRANY A TVORBY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ **
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty v letech 2003–2010, včetně akčního plánu
Povodňový plán Středočeského kraje

2006
aktualizace 2007
schválil Ústřední
povodňový orgán (MŽP)
potvrzením souladu
s Povodňovým plánem
ČR dne 17. 12. 2004
pravidelně aktualizován
2008

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského
kraje do roku 2015
Plány oblastí povodí
Pořizovateli plánů oblastí povodí pro správní obvod
Středočeského kraje jsou státní podniky Povodí

Hlavním dokumentem
nyní probíhající 2. etapy
je návrh plánů oblastí
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ne
ne

ano
ano

Programové dokumenty zpracované na úrovni
kraje

Rok schválení*

Vltavy, Povodí Labe, a Povodí Ohře.

Územní
Průmět na
řešené území

povodí. Ke zpracovaným
návrhům plánů oblastí
povodí může veřejnost
vznášet připomínky až do
31. prosince 2008.

V roce 2007 byla v 1. etapě zpracována analýza
všeobecných vodohospodářských charakteristik ve
zmíněných oblastech povodí, zhodnocení dopadu
lidské činnosti na stav povrchových a podzemních
vod, ekonomická analýza užívání vod, předběžný
přehled významných problémů nakládání s vodami,
včetně určení silně ovlivněných vodních útvarů a
zvláštních cílů ochrany.
Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje

Závazná část plánu
odpadového
hospodářství vydána jako
vyhláška č. 1/2005 ve
Věstníku právních
předpisů SK 22. 3. 2005
ve Věstníku právních
předpisů SK nařízením č.
5/2004 ze dne 23. 6.
2004
2005
2006

Program snižování emisí Středočeského kraje a
Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality
ovzduší Středočeského kraje
Územní energetická koncepce Středočeského kraje
Koncepce ochrany přírody a krajiny

ne

ne

ne
ano

DALŠÍ VYBRANÉ KONCEPCE
Program rozvoje územního obvodu Středočeského
kraje
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském
kraji
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území
Středočeského kraje
Generel a územně technicko-ekonomická studie
strategické průmyslové zóny Kozomín

2002

ano

2003

ne

2004

ne

Rada Středočeského
kraje 30. března 2006

ano

*

není-li uvedeno jinak rozumí se zastupitelstvem Středočeského kraje

**

základní informace o koncepcích v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a odkazy na tyto
dokumenty jsou vedeny na http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi/koncepcev-oblasti-zp/.

Přehled cílů ochrany životního prostředí na regionální úrovni a vztahu k předkládanému
návrhu územního plánu je uveden v tabulce č. 2.
Tabulka č. 2: Vztah požadavků ÚP k cílům ochrany životního prostředí
Koncepční materiál

Střet požadavků s cíly ochrany ŽP
poznámka(kurzivou)

Vybrané cíle a opatření

DOPRAVA
Národní strategie rozvoje
cyklistické dopravy

Cíl 3.2. Rozvoj cyklistiky v území. Opatření:
3.2.1: Využití všech stupňů územního plánování
k vytvoření podmínek pro rozvoj cyklistické
dopravy.

-

1.3.1: Budování silničních obchvatů měst a obcí

-

Součástí návrhu jsou cyklotrasy.

OVZDUŠÍ
Program snižování emisí
Středočeského kraje a
integrovaný krajský program
ke zlepšení kvality ovzduší
Středočeského kraje

Obchvat obce není navrhován.
Územím bude procházet přeložka silnice
II/101.

VODY
Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací Středočeského
kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich V plánu rozvoje vodovodů a kanalizací je
administrativních částech.
obec uvedena.

PŮDY
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Koncepční materiál
Státní politika životního
prostředí

Střet požadavků s cíly ochrany ŽP
poznámka(kurzivou)

Vybrané cíle a opatření
Chránit půdu před zábory a neodpovědným
rozšiřováním měst a obcí mimo současná
zastavěná území.

Požadavky související s novou výstavbou
představují rozsáhlé zábory zemědělské
půdy
V rámci ÚP není navržen žádný zábor lesa.

Akční plán zdraví a
životního prostředí

Základním cílem je zachování půdy jako složky
životního prostředí v kvalitě a kvantitě tak, aby
nebyly ohroženy environmentální a produkční
funkce půdy pro současné a budoucí generace.
Pro dosažení tohoto cíle je nutné:

Požadavky související s novou výstavbou
představují rozsáhlé zábory zemědělské
půdy.

Chránit půdu jako základní složku životního
prostředí s důrazem na zabezpečení jejích
funkcí,
Uplatňovat princip prevence poškozování půdy
Omezit degradační procesy, zejména
kontaminaci a zrychlenou erozi půd
Vhodným využíváním půdy zajistit ochranu
dalších složek životního prostředí, zejména
vody.
PŘÍRODA
Krajská koncepce ochrany
přírody a krajiny
Středočeského kraje

2.2.1. Zajištění existence zvláště chráněných a
ohrožených druhů rostlin a živočichů v oblastech ÚP nenarušuje biotopy zvláště chráněných
jejich současného rozšíření.
druhů s výjimkou agrárních biotopů
s možným sporadickým výskytem těchto
druhů a dále zarůstající zemědělskou půdu
na navrhované ploše K 03.
2.2.2. Zlepšování podmínek pro existenci
chráněných a ohrožených druhů rostlin a
živočichů.

V rámci ÚP jsou zakresleny plochy ÚSES –
biocentra a biokoridory.

2.3.1. Šetrné využívání ložisek nerostných
surovin.

-

2.3.2. Zachování cenných lokalit neživé přírody
a péče o ně.

-

2.3.3. Uchování geomorfologických jevů a
fenoménů.

-

2.4.1. Obhospodařování lesů podle principu
trvale udržitelného rozvoje, zvyšování
ekologické stability a biologické diverzity lesů.

-

2.4.2. Šetrné využívání zemědělského půdního
fondu s ohledem na ochranu půdy, kvalitu vody,
retenční schopnost a biologickou rozmanitost.

Územní plán nenavrhuje šetrné využívání
ZPF.

2.4.3. Obnova vodního režimu krajiny, zvýšení
retenční schopnosti krajiny.

Zvýšením rozsahu zastavěných ploch
dochází ke zhoršování retenční schopnosti
krajiny.

2.4.4. Ochrana krajiny s využitím institutu VKP.

-

2.4.5. Funkční ÚSES jako základ ekologické
stability krajiny.

Návrh ÚSES je kompromisem mezi
využitím krajiny a ochranou přírody.
V současné době je ÚSES na plochách
zemědělské půdy nefunkční. Funkčnost
ÚSES zásadním způsobem – byť již na
sousedním k.ú. poznamenává dálnice D8 a
na k.ú. Postřižín silnice II/608.

2.5.1. Omezení ztrát zemědělské a lesní půdy v
důsledku nepřiměřené územní expanze
suburbanizovaných území.

Územní plán navrhuje rozvoj bydlení na
ZPF a umístění ploch pro komerci a sklady.

2.5.3. Ke krajině šetrná a bezbariérová
infrastruktura.

-

Navrženo je rozšíření ploch veřejné zeleně.

Požadavky zahrnuté do zadání ÚP
nezahrnují rozsáhlejší infrastrukturu, která
by vytvářela bariéry pro rostliny a živočichy
v krajině.
Pozn.: hodnocení bariérového efektu
dálnice D8 by mělo být provedeno na
úrovni nadřazené ÚPD

9

Koncepční materiál

Střet požadavků s cíly ochrany ŽP
poznámka(kurzivou)

Vybrané cíle a opatření
2.6.1. Trvale udržitelný rozvoj využívání krajiny.

S ohledem na velikost katastru obce je
možné konstatovat, že rozvoj
zastavitelného území, které probíhá
v posledním desetiletí je dlouhodobě
neudržitelné s ohledem na prostorové limity
(výměru katastru).

2.6.2. Zlepšení stavu krajiny ve vhodných
územích.

-

2.6.3. Prostupná krajina pro biotu a člověka.

-

Ke zlepšení stavu krajiny přispěje realizace
ploch zeleně a ÚSES.
V rámci zadání ÚP je zakresleno veřejně
prospěšné opatření – realizace ÚSES.
Nové lokality a funkce nezhorší prostupnost
krajiny pro člověka.

2.7.1. Zlepšení stavu a zvýšení množství
rozptýlené zeleně.

-

2.7.3. Zlepšení stavu parků, historických zahrad
a parkových ploch sídelní zeleně.

-

V rámci vyhodnocení ÚP je navrženo
opatření: doplnění ploch zeleně podél
stávajících polních cest (např. cesta
z Postřižína na Zlončice)
V rámci regulativů by měl být navržen
minimální podíl jednotlivých typů zeleně
v rámci funkčních ploch. Doporučeno je
posílit podíl vyšší zeleně.

Nadřazenou územně plánovací dokumentací je územní plán velkého územního celku
Pražský region (schváleno 18. prosince 2006). Do zájmového území zasahuje část navržené
přeložky II/101 v úseku Úžice – Byškovice (veřejně prospěšná stavba D030). Tato stavba
bude součástí Aglomeračního okruhu.
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2.

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

Ovzduší a klima
Klimatická charakteristika
Území naleží do klimatické oblasti T2 (QUITT, 1971), která je charakterizována dlouhým
létem, teplým a suchým, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým
jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Vybrané klimatické charakteristiky podle dat z publikace Atlas podnebí Česka (ČHMÚ,
2007):
9
9
9
9
9
9

průměrná roční teplota vzduchu: 9 – 10 °C
průměrný roční úhrn srážek: 450 – 500 mm
průměrný sezónní počet dní se sněhovou pokrývkou: 30 - 40 dní
průměrný roční počet jasných dní: 40 – 50 dní
průměrná roční rychlost větru: 3 – 4 m.s-1
průměrná roční vláhová bilance: < - 200 mm

Kvalita ovzduší
Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006, jsou na 7,1 % územní
působnosti odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Kralupy nad Vltavou,
jako příslušného stavebního úřadu pro obec Postřižín, překračovány imisní limity průměrných
ročních koncentrací PM10 a na 84 % území působnosti stavebního úřadu i imisní limity
maximálních denních koncentrací PM10. Rovněž na 24,7 % územní působnosti stavebního
úřadu Kralupy nad Vltavou dochází k překračování cílového imisního limitu pro
benzo(a)pyren. Proto je dané území zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO).
Pro odhad stávající imisní situace v místě výstavby lze s největší spolehlivostí použít
imisní koncentrace naměřené na relevantních stanicích, tj. takových, jejichž vzdálenost od
místa výstavby je menší než reprezentativnost na nich naměřených hodnot. Tomuto kritériu
vyhovuje stanice oblastního měřítka (reprezentativnost desítky až stovky km) SVEL Veltrusy,
vzdálená 4,5 km severozápadně od Postřižína. Vzhledem k tomu, že v roce 2007 byla na
stanici dlouhodobá porucha a nebyla ani za jedno čtvrtletí tudíž dostatečná četnost měření
pro validní hodnoty, jsou níže uvedeny údaje za rok 2006. Na základě měření na této stanici
lze na k.ú. Postřižín v současné době očekávat:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

hodinovou imisní koncentraci NO2 max. 199,4 µg.m-3,
19. nejvyšší hodinovou koncentraci NO2 max. 61,7 µg.m-3,
roční koncentraci NO2 19,1 µg.m-3 (údaj pouze za 2. – 4.Q),
denní koncentraci PM10 max. 46,5 µg.m-3,
36. nejvyšší denní koncentraci PM10 max. 24,3 µg.m-3,
roční koncentraci PM10 14,5 µg.m-3 (údaj pouze za 2. – 4.Q),
hodinovou imisní koncentraci SO2 max. 371,9 µg.m-3
25. nejvyšší hodinovou koncentraci SO2 max. 27,7 µg.m-3,
denní koncentraci SO2 max. 16,9 µg.m-3,
4. nejvyšší denní koncentraci SO2 max. 12,0 µg.m-3,
roční koncentraci benzenu 6,9 µg.m-3 (údaj pouze za 2. – 4.Q),

Imisní koncentrace CO a BaP se na stanici SVEL Veltrusy neměří, ale z měření
na ostatních stanicích na území Středočeského kraje lze odhadnout:
9 maximální osmihodinové koncentrace CO max. 2856,7 µg.m-3 (z měření na stanici
SBER v Berouně),
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9 průměrné roční koncentrace BaP 8,2 ng.m-3 (z měření na stanici SKLS v Kladně).
V porovnání s grafickou ročenkou je údaj ze stanice SKLS Kladno nadhodnocený,
v okolí dálnice D8 lze očekávat roční koncentrace BaP v rozmezí 1 ng.m-3 až
2 ng.m-3. Cílový imisní limit pro BaP ve výši 1 ng.m-3 je pravděpodobně v místě
stavby překročen.
Kromě průměrných ročních koncentrací benzenu a BaP nejsou v žádné imisní
charakteristice překračovány příslušné imisní limity.
Větrná růžice
Z větrné růžice (stabilitní větrná růžice pro Kralupy nad Vltavou pro základní směry
proudění, 3 třídy rychlosti větru a 5 tříd stability dle klasifikace ČHMÚ podle Bubníka a
Koldovského) vyplývá, že posuzovaná lokalita je poměrně dobře provětrávána ze všech
směrů s mírnou převahou západních, severozápadních a jihovýchodních směrů. Necelou
třetinu roku jsou očekávány špatné rozptylové podmínky, doprovázené inverzními stavy.
S tím souvisí i poměrně vysoká četnost výskytu bezvětří a větru do rychlosti 2,5 m.s-1.
Zdroje znečišťování ovzduší
Na území obce Postřižín nejsou provozovány zdroje znečišťování zařazené do
Integrovaného registru znečišťování (IRZ).
Zdrojem znečišťování ovzduší v zájmovém území je především automobilová doprava a
pravděpodobně (neověřováno) i lokální vytápění.
Voda
Hlavním vodním tokem v území je řeka Vltava. Jakost vody je pravidelně sledována na
profilech státní sítě sledování jakosti povrchových vod.
Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. jsou jako citlivé oblasti vymezeny všechny povrchové
toky na území České republiky.
Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ve znění č. 219/2007 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění
protierozních opatření v těchto oblastech, náleží katastrální území Postřižín mezi vymezené
zranitelné oblasti.
Hydrologická charakteristika
Území náleží do povodí Labe od Jizery po Vltavu (číslo hydrologického pořadí 1-05-04).
Zájmové území je odvodňováno Postřižínským potokem (číslo hydrologického pořadí 1-0504-0580, plocha dílčího povodí 4,591) do Černavky (číslo hydrologického pořadí 1-05-04057/0), která pramení 0,5 km západně od Kozomína ve výšce 218 m n. m. a ústí zleva do
Labe u Obříství v 157 m n. m. Plocha povodí Černavky je 74,2 km2, celková délka toku činí
15,8 km. Jedná se o vodohospodářsky významný tok s mimopstruhovou vodou. Dále je
zájmové území odvodňováno bezejmennou vodotečí, která je některými autory (např.
v rámci generelu ÚSES) též označována jako Postřižínský potok.
Velmi malá část katastrálního území na jihozápadě může být odvodňována do Vltavy.
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Obrázek č. 2: Evidence vodních toků

bezejmenná vodoteč

Postřižínský potok

Zdroj: Vodohospodářský informační portál. http://www.voda.gov.cz/portal/isvs/pvl/vto/cz/default.htm

Hydrogeologická charakteristika
Hydrogeologicky náleží dotčené území do hydrogeologického rajonu 451 Křída severně
od Prahy.
Jedná se o infiltrační území, které je dotováno atmosférickými srážkami. Podzemní voda
je vázána převážně na bazální polohy kvartéru a zvláště na křídové pískovce. Zvodnění
kvartérních sedimentů je díky jejich velké propustnosti většinou velmi slabé. Lokálně
je propustnost štěrkopísků snížena v důsledku přítomnosti hlinité příměsi.
Křídový kolektor tvořený cenomanskými pískovci korycanských vrstev bývá často
zvodnělý v celé mocnosti. Propustnost je zde puklinovo-průlinová, přičemž k pohybu
podzemní vody dochází převážně prostřednictvím otevřených puklin a po vrstevních
plochách, zatímco průliny hrají důležitou roli v jímací kapacitě tohoto kolektoru. Průměrná
transmisivita v pískovcích tohoto kolektoru je střední a pohybuje se mezi 1,10-4 – 1,10-3 m2/s,
v jílovcích a slínovcích pak nízká < 1.10-4 m2/s.
Podložní proterozoické horniny jsou naopak málo propustné, v místech výskytu
kaolonizovaných povrchových poloh jsou nepropustné.
Směr proudění podzemní vody je k severu až k severovýchodu do centrální části křídové
pánve.
Jak již bylo řečeno, velmi malá část katastrálního území je odvodňována do Vltavy, toto
území náleží do hydrogeologického rajonu proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků
Vltavy.
Dotčené území neleží v žádné ze stanovených chráněných oblastí přirozené akumulace
vod. V širším okolí nejsou evidovány žádné významné zdroje podzemních vod ani sem
nezasahují žádná ochranná pásma vodních zdrojů.
Zásobování vodou
Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje je obec Postřižín je v
současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovod je
připojen na vodovodní systém KSKM přes vodovodní síť města Odolena Voda (systém I. –
vyššího – tlakového pásma obce Odolena Voda).
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V obci se dále nachází zdroj s vydatností 1,6 l/s. tento zdroj má vyhlášené ochranné
pásmo. Kvalita vody však nevyhovuje Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 376/2000 Sb.
z hlediska obsahu manganu, železa, amoniaku a dusičnanů. Není možné do budoucnosti
zajistit ochranu zdroje před znečišťováním.
I do budoucnosti předpokládáme zásobování obce Postřižín pitnou vodou z vodovodu
KSKM. Prameniště Postřižín nebude využíváno.
Příroda
Územní systém ekologické stability krajiny
V dotčeném území se nenachází žádný prvek regionální nebo nadregionální úrovně
ÚSES.
Obrázek č. 3: Nadregionální a regionální prvky ÚSES dle ÚP VÚC Pražský region

Zdroj: http://www.wmap.cz/vucprazskyregion/

„V roce 1996 byl zpracován Generel ÚSES pro území Mělník – Jih, který řeší okrajově ve
schematické rovině i katastrální území obce Postřižín. …Základními předpokládanými prvky
ÚSES v k.ú. Postřižín jsou lokální funkční a nefunkční biocentra a navržené směry
nefunkčních biokoridorů, spojené v jeden průtah od západu k východu, které dále jižně po
plochách lesní zeleně obchází zastavěné území obce. Jedná se o navržené a vymezené
biocentrum LBC1, propojené s nefunkčním biokoridorem LBK 2 (jeho trasa byla po dohodě
s OŽP Kralupy nad Vltavou v jednom místě upravena) a lokálním funkčním biocentrem LBC
2, dále jde o částečně funkční lokální biokoridor LBK3, vedoucí k navrženému biocentru LBC
3 (v k.u. Odolena Voda) a dále LBK 6, vedoucí severovýchodně od obce podle tělesa dálnice
a pak podle potoka. Řešení lokálního ÚSES, obsaženého v dosud zpracované dokumentaci,
odpovídá prostorovým podmínkám katastrálního území obce a plochy, vymezené pro toto
řešení budou v návrhu územního plánu respektovány.“ (Zadání ÚP)
Níže uvedený popis prvků ÚSES, cílových společenstev a návrh opatření je převzat
z práce Moravce (1995) a částečně doplněn dle aktuálního stavu.
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Biocentrum LBC 1
Severně exponovaná stráň s lučním porostem (VKP č. 28) a obhospodařovaná přilehlá
louka pod strání. Dle zadání ÚP je biocentrum posunuto jižním směrem, nezabírá louku pod
strání, ale ornou půdu jihozápadně od stráně. Tato změna není významná.
Cílová společenstva: luční se skupinami dřevin
Návrh opatření: na stráni bude nezbytné občas provést probírku náletových dřevin. Na
orné půdě provést založení biocentra.
Popis dle http//:geoportal2.uhul.cz
Identifikace biocentra

907001/0001

Název objektu

Za vinicí I

Druh biocentra

L – lokální

Funkčnost

S – semifunkční

Plocha objektu

24770 m2

Biokoridor LBK2
Vymezený převážně nefunkční. Původně od LBC1 podél meze v polích, dále podél
místních komunikací a podél vlečky a lesem.
Dnešní trasa sleduje komunikace (viz obrázek níže).
Cílová společenstva: Luční se skupinami a liniemi keřů, lesní.
Návrh opatření: založit a doplnit mimo les.
Biocentrum LBC2
Vymezené, převážně funkční.
Převážně lesní biocentrum s přilehlou mělkou tůní (VKP č. 29).
Cílová společenstva: Mokřadní, vodní, lesní
Návrh opatření: omezení jehličnanů, pěstebními a obnovními zásahy docílit přirozenou
druhovou skladbu dubohabrových hájů.
Popis dle http//:geoportal2.uhul.cz
Identifikace biocentra

907001/0002

Název objektu

Pod horou

Druh biocentra

L – lokální

Funkčnost

F – funkční

Plocha objektu

26044 m2

Biokoridor LBK3
Vymezený, převážně funkční. Převážně lesní biokoridor. Za silnicí II/608 pokračuje
biokoridor mimo zájmové území.
Cílová společenstva: Lesní, liniová s keři a stromy.
Návrh opatření: Založit a doplnit mimo les.
Biokoridor LBK6
Vymezený, nefunkční. Podél dálnice a dále podél Postřižínského potoka (tímto názvem
jsou v území označovány dvě různé vodoteče) s břehovým porostem a remízkem (růže
šípková, trnka obecná, bez černý).
Cílová společenstva: Luční se skupinami a liniemi keřů a stromů.
Návrh opatření: Bikoridor založit.
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Dle zadání biokoridor LBK6 pokračuje nepřerušen dále mimo zájmové území.
Podle Moravce (1995) i podle ÚHUL bylo generelem ÚSES v zájmovém území dále
navrženo biocentrum č. 8:
Biocentrum 8.
Biocentrum vymezené, nefunkční. Jedná se o tok Postřižínského potoka (pozn.:
pravděpodobně bezejmenná vodoteč, Postřižínský potok protéká pod obcí) s břehovým
porostem a remízem.
Cílová společenstva: Lesní, s přirozenou druhovou skladbou.
Návrh opatření: Založit.
Popis dle http//:geoportal2.uhul.cz
Identifikace biocentra

4

Název objektu

Postřižínský potok

Druh biocentra

L – lokální

Funkčnost

N – nefunkční

Plocha objektu

36023 m2

Toto biocentrum nekoliduje se strategickou průmyslovou zónou a z dostupné situace
průmyslové zóny je patrné, že je zde prostor pro biocentrum ponechán.
Biokoridor 9
Při vložení biocentra 8 bude z tohoto biocentra severně pokračovat biokoridor Moravcem
označovaný číslem 9 se stejnými charakteristikami jako biokoridor LBK6.
Cílová společenstva: Liniová společenstva břehových porostů.
Návrh opatření: Založit.
Obrázek č. 4: Lokální ÚSES podle ÚHUL

Zdroj: http//:geoportal2.uhul.cz
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Obrázek č. 5: Průběh ÚSES dle Zadání ÚP

Vložit
biocentrum

LBK6

LBC1
LBK2

LBK3
LBC2

Významné krajinné prvky
V zájmovém území se vyskytujícími významnými krajinnými prvky podle zákona o ochraně
přírody a krajiny jsou lesní porosty, rybníky (vodní plochy), Postřižínský potok. Dále jsou
v území významné krajinné prvky registrované.
Obrázek č. 6: Registrované významné krajinné prvky

L1
28

L2
29

L4
Zdroj: http//:geoportal2.uhul.cz
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L3

Registrovanými VKP v zájmovém území jsou:
Významný krajinný prvek
Název objektu

kú.Postřižín-L2.

Údaj o rozhodnutí

OkÚ Praha-východ, vyhláška čj. 5/ŽP/94, 01.06.1994

Pořadové číslo

1335

Plocha objektu

76 188 m

2

Významný krajinný prvek
Název objektu

kú.Postřižín-28.

Údaj o rozhodnutí

OkÚ Praha-východ, vyhláška čj. 5/ŽP/94, 01.06.1994

Pořadové číslo

1332

Plocha objektu

4 982 m



2

Severně orientovaná stráň s lučním porostem – v současné době plocha zarůstá
náletovými dřevinami

Významný krajinný prvek
Název objektu

kú.Postřižín-L1.

Údaj o rozhodnutí

OkÚ Praha-východ, vyhláška čj. 5/ŽP/94, 01.06.1994

Pořadové číslo

1334

Plocha objektu

3 426 m



2

Lesní porost při dálnici D8.

Významný krajinný prvek
Název objektu

kú.Postřižín-L3.

Údaj o rozhodnutí

OkÚ Praha-východ, vyhláška čj. 5/ŽP/94, 01.06.1994

Pořadové číslo

1336

Plocha objektu

51 211 m

2

Významný krajinný prvek
Název objektu

kú.Postřižín-L4.

Údaj o rozhodnutí

OkÚ Praha-východ, vyhláška čj. 5/ŽP/94, 01.06.1994

Pořadové číslo

1338

Plocha objektu

61 242 m

2

Významný krajinný prvek
Název objektu

kú.Postřižín-29.

Údaj o rozhodnutí

OkÚ Praha-východ, vyhláška čj. 5/ŽP/94, 01.06.1994

Pořadové číslo

1333

Plocha objektu

3 202 m



2

Mělká vodní nádrž pod vlečkou u lesního porostu. V roce 1995 zde rostl zevar a
leknín. Aktuální stav nebyl zjišťován.

Tyto významné krajinné prvky popisuje již v roce 1995 jako navržené k vyhlášení
Moravec (Moravec 1995).
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Zvláště chráněná území
V řešeném území se zvláště chráněné území ani přírodní památka nenachází.
Krajina
Geomorfologické zařazení
Dle zeměpisného lexikonu ČSR (Demek a kol-, 1987) leží zájmové území na rozmezí
dvou geomorfologických celků - severněji ležící Středolabská tabule (podcelek
Českobrodská tabule, okrsek Kojetická pahorkatina) a jižněji ležící Pražské plošiny (podcelek
Kladenská tabule, okrsek Zdibská tabule).
Kojetická pahorkatina tvoří plochou pahorkatinu složenou z proterozoických xylitických
břidlic a drob s buližníky a spility, z cenomanských pískovců, spodnoturonských slínovců,
vzácně ordovických břidlic a křemenců. Zdibská tabule je plochá pahorkatina při rozvodí
Vltavy a Labe na pliocenních a pleistocenních říčních pískách a štěrcích.
Krajina
Dotčené území je plochou otevřenou zemědělskou krajinou velkého měřítka. Krajina
je přehledná, bez výraznějšího členění na menší prostory. Tato nepatrně zvlněná krajina
pokrytá rozlehlými lány zemědělské půdy je výrazně negativně ovlivněná antropogenními
prvky (dopravní stavby, vedení VN, rozsáhlé logistické a skladovací areály) vázanými na
dálnici D8, které vybočují z tradičního měřítka.
Široká plochá krajina je lemována vzdálenými horizonty, ze kterých vystupují výraznější
kupy Českého středohoří. Na horizontu se za zalesněným svědeckým vrchem Dřínov, který
je nejvýznamnějším prvkem v krajinné scéně, objevuje dominanta vrchu Říp.
V širším území se vyskytují pouze fragmenty přírodních prvků (vegetační liniové
doprovody podél vodotečí, komunikací, remízky, svahy, zářezy, kanály). Krajina
v potenciálně dotčeném krajinném prostoru je zásadním způsobem ovlivněna průchodem
dálnice D8, která zde vytváří výraznou osu (vysoký násep). Na dálnici se váží stávající
a projektované velkoplošné logistické a distribuční areály i menší skladové a výrobní areály.
Ve vzdálenějších pohledech se výrazně uplatňuje areál Kaučuku Kralupy nad Vltavou
s komíny a dalšími technologickými stavbami. Tato struktura je doplněna poměrně hustou sítí
vzdušných vedení vysokého napětí. Krajina v blízkosti posuzovaného záměru má tedy výrazně
industriální či urbanizovaný charakter, ve kterém tvoří přírodní prvky pouze ojedinělé
fragmenty.
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Obrázek č. 7: Panorama
zájmového území od JZ
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Geologie
Z regionálně geologického hlediska se převážná část zájmového území nachází v jižní
části české křídové tabule. Podloží křídových hornin je tvořeno proterozoickými horninami
v podobě břidlic a bazických paleovulkanitů náležící k severovýchodnímu výběžku
barrandienského proterozoika – kralupsko-zbraslavské skupině. Jedná se převážně o slabě
regionálně metamorfované fylitické a drobové břidlice s křemennými žilkami a čočkami, které
jsou nepravidelně zvrásněné, tence deskovitě až střípkovitě odlučné a rozpukané.
Nezvětralé břidlice mají modrošedou barvu, která s rostoucím stupněm zvětrání přechází
v hnědošedou až rezavě hnědou, zvláště podél puklin a ploch foliace. Předkřídové
zvětrávání vedlo postupně ke kaolinizaci břidlic. Zcela kaolinizované břidlice jsou drobivé a
rozpadavé. Stupeň kaolinizace se postupně směrem do hloubky snižuje. Lze předpokládat,
že procesy předkřídového zvětrávání zasahovaly až do hloubky několika desítek metrů.
Tektonické porušení proterozoických hornin je intenzivní. Pukliny a poruchová pásma jsou
většinou sepnuté a při povrchu vyplněné produkty zvětrávání.
Křídové sedimenty náleží do faciální oblasti vltavsko-berounské. Tyto horniny jsou
nejčastěji cenomanského stáří i když místy jsou zachovány i menší akumulace usazenin
turonských. Jedná se o jemnozrnné pískovce, které jsou často glaukonitické, mořského
původu, dále o šedé skvrnité jílovité pískovce a jemně písčité slídnaté jílovce, v případě
turonských sedimentů o slínité prachovce až slínovce. Mocnost křídových usazenin se
pohybuje zhruba v rozmezí 6 až 10 m. Vrstevnatost cenomanského souvrství je prakticky
horizontální. Křídové sedimenty jsou při svém povrchu postiženy zvětráváním, v jehož
důsledku se rozpadají v jemný glaukonitický písek. Zvětrání nejvíce postihuje křídové horniny
v terénních elevacích s malou mocností kvartéru. V pásmu kolísání hladiny podzemní vody
jsou cenomanské pískovce podél puklin rezavě hnědé, navětralé, se sníženou pevností.
Výraznější tektonické porušení křídových hornin nebylo archivními průzkumnými pracemi
zastiženo.
Kvartérní pokryv je v zájmovém území zastoupen z největší části pleistocenními
terasovými sedimenty Vltavy – Veltruské a Maninské terasy. Jedná se o terasové písky a
často zahliněné štěrky. Holocenní náplavy zde představují jílovité hlíny až jíly s písčitou
příměsí.
Fauna a flóra
Biogeografické členění
Z biogeografického hlediska (Culek, 1996) leží zájmové území v Řipském bioregionu
(1.2). Jedná se však o nereprezentativní část bioregionu.
Bioregion je tvořen nížinnou tabulí na severozápadě středních Čech, zabírá převážnou
část Dolnooharské tabule a západní část Pražské plošiny, má protáhlý tvar ve směru SZ-JV
a plochu 1585 km. Typickým rysem jsou opukové plošiny s teplomilnými, řidčeji i acidofilními
doubravami. Plošiny jsou rozřezané středně hlubokými údolími až na skalní podloží, na
jejichž svazích se předpokládají subxerofilní doubravy až skalní stepi, na svazích
dubohabřiny a na dně liniově luhy. Nereprezentativními částmi jsou mj. terasy s acidofilními
doubravami, které tvoří přechod do Polabského bioregionu (1.7), což je případ zájmového
území.
Území patří k nejstarším sídelním oblastem u nás. Osídlení je velmi staré, souvislé od
neolitu. Bioregion byl již v prehistorické době odlesněn na většině plochy, dnes jsou lesy
velmi omezené. Přirozené lesní porosty jsou často nahrazeny druhotnými akátinami, na
píscích kulturními bory. V bezlesí převládají agrikultury, louky jsou dnes jen ojedinělé,
travinobylinné porosty jsou častější pouze na prudších svazích.
Fytogeografické zařazení a potenciální přirozená vegetace
Podle fytogeografického členění náleží zájmové území do Dolního Povltaví. Potenciální
přirozenou vegetací tohoto obvodu je černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosiCarpinetum).
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Zoogeografie širšího okolí
Krajina bioregionu je vodohospodářskými úpravami a hospodářskou činností silně
pozměněná, s náhradními společenstvy kulturní stepi a mozaikou druhotných lesních
stanovišť menšího rozsahu. Odpovídající fauna hercynského původu je silně ochuzená,
se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá), s ojedinělými zástupci xerotermní
fauny (ještěrka zelená). Významným fenoménem je niva Labe, s torzy svérázné fauny
na polabských píscích (vřetenuška pozdní, keřnatka vrásčitá), se zbytky lužních lesů
(moudivláček lužní, cvrčilka říční), mokřadů a luk s periodickými tůněmi (korýši, měkkýši
jantarka obecná, keřovka plavá aj., ptáci vodouš rudonohý, cvrčilka slavíková aj.).
Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus). Ptáci: chřástal malý
(Porzana parva), vodouš rudonohý (Tringa totanus), mandelík hajní (Coracias garrulus),
břehule říční (Riparia riparia), crvčilka říční (Locustella fluviatilis), cvrčilka slavíková
(Locustella luscinioides), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), moudivláček lužní (Remiz
pendulinus), havran polní (Corvus frugilegus). Obojživelníci: ropucha krátkonohá (Bufo
calamita), skokan štíhlý (Rana dalmatina), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).
Plazi: ještěrka zelená (Lacerta viridis). Měkkýši: keřnatka vrásčitá (Euomphalia strigella),
hlemýžď zahradní (Helix pomatia), jantarka obecná (Succinea putris), keřovka plavá
(Bradybaena fruticum), závornatka kyjovitá (Clausilia pumila), pláštěnka sliznatá (Myxas
glutinosa), blatenka severní (Stagnicola occulta). Hmyz: vřetenuška pozdní (Zygaena laeta).
Korýši: žábronožky Siphonophanes grubii, Branchipus schaefferi, listonozi Lepidurus, Apus,
škeblovky Ostracoda.
Fauna a flóra území dotčeného realizací územního plánu (rozšířením zastavitelného území)
V zájmovém území převládají polní biotopy s běžným druhovým spektrem segetálů.
Systém remízků je prořídlý, sestává z druhotných porostů stromů a křovin. Zbytky
doprovodné zeleně lze nalézt podél vodoteče protékající Postřižínem mimo zastavěné
území.
Vyjdeme –li ze znalostí obdobných biotopů v okolí, pak lze v zájmovém území
předpokládat výskyt ropuchy obecné a ještěrky obecné. Ve zbytcích remízků je možný
výskyt ťuhýka obecného, ťuhýka šedého, slavíka obecného a pěnice vlašské. Další zvláště
chráněné druhy do zájmového území mohou zaletovat za potravou – např. krahujec obecný,
moták lužní. Na nedalekých polních biotopech byly zaregistrovány (Vávra 2008) chráněné
druhy jestřáb lesní, krahujec obecný, rorýs obecný, moták lužní, koroptev polní a
bramborníček hnědý. Z těchto druhů koroptev a bramborníček na polních biotopech
pravděpodobně hnízdí, ostatní zaletují za potravou, moták lužní s ohledem na blízkost
hnízdiště zcela pravidelně. Ze savců není na plochách dotčených územním plánem
pravděpodobný významný výskyt žádného zvláště chráněného druhu.
Lesní porosty jsou zastoupeny lesním komplexem ve východní a jihovýchodní části
řešeného území od vlečky po silnici. V lesním porostu převládá borovice lesní s příměsí
modřínu, borovice černé, dubu, habru a akátu. Původní dubohabrové háje se na řešeném
území nevyskytují.“ (Moravec 1995).
V území je vyhlášen památný strom v intravilánu obce u silnice na Zlonice, u č.p. 87, je to
dub lesní s obvodem kmene 4,01 m ve výšce 1,3 m a obvodu koruny 20 m.“ (tamtéž).
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Ze zadání ÚP vyplývá, že „podle seznamu nemovitých památek nemá obec památku,
evidovanou v seznamu nemovitých kulturních památek.“
„Celý katastr se nalézá na území s archeologickými nálezy, zejména
paleolitu.
Archeologický ústav památkové péče pro Střední Čechy nespecifikuje žádné omezující
podmínky pro budoucí stavební činnost, při zahájení zemních prací je však nutný
archeologický průzkum“ (tamtéž).
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3.

CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT
UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ
OVLIVNĚNY

Až do nedávné minulosti bylo možné obec z hlediska funkčního využití území považovat
za převážně zemědělskou. V posledních 30 letech však došlo v území k několika zásadním
zásahům:
-

výstavba dálnice D8 – zahájena v roce 1990, úsek Zdiby – Úžice byl zprovozněn
v roce 1993,

-

výstavba v průmyslové zóně Kozomín – Úžice (viz obr.5, situace 2), další průmyslová
plocha se nachází v blízkosti silnice II/608 ve směru na Vodochody (viz obr.5 situace
1) ,

-

bytová výstavba (viz následující obr. 5, situace 4).

Obrázek č. 8: Porovnání změn v území mezi roky 2002 a 2006 - ortofoto

1

2

3

4
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Ekologická stabilita krajiny
Ze způsobu využití území, respektive vzájemného poměru kultur na území základní
sídelní jednotky (ZUJ) Postřižín lze odvodit stupeň ekologické stability daného území a jeho
změnu po realizaci záměru.
Tabulka č. 3: Výměra druhů pozemků na k.ú. Postřižín k 31. 12. 2007
Druh plochy
orná půda
chmelnice
Vinice
ovocné sady
trvalé travní porosty
Zahrady
zemědělská půda
lesní půda
vodní plochy – požární nádrže
zastavěná plocha
ostatní plochy
KES

Výměra
(ha)
316
10
1
8
335
19
2
15
71
0,1

Stav k 31.12.2007, zdroj:
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=MOS+ZV01&kapitola_id=5&kontext=t&razeni=ta&pro_
3725264=538647

Z přehledu je patrná převaha pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu a
převažující zornění. V širším území dlouhodobě dochází ke snižování výměry zemědělského
půdního fondu, a to v souvislosti se zábory souvisejícími s rozvojem bydlení a s výstavbou
distribučních areálů v průmyslové zóně. Tento trend potvrzuje i mapová služba Portálu
veřejné správy (http://geoportal.cenia.cz/mapmaker), kde v mapě Plochy orné půdy a jejich
změny podle CORINE Land Cover mezi roky 1990 a 2000 jsou v širším okolí zaznamenány
úbytky a žádné přírůstky orné půdy. Opačná situace je u ploch stálých kultur a jejich změn,
kdy jsou zaznamenávány pouze přírůstky a žádné úbytky.
Koeficient ekologické stability (dále též KES) je hodnota, která vyjadřuje ve zkoumaném
území poměr stabilních ploch ku plochám nestabilním, avšak neodráží druhovou skladbu
porostů ani aktuální stav vegetace. Za stabilní plochy jsou považovány: lesní pozemky, trvalé
travní porosty, vodní plochy a toky, sady, vybrané stabilní položky z kategorie ostatní plochy;
za nestabilní jsou považovány: orná půda, zastavěné plochy, chmelnice, vinice, vybrané
nestabilní položky z kategorie ostatní plochy. Obecně lze konstatovat, že čím vyšší je
hodnota KES, tím řešené území vykazuje vyšší ekologickou stabilitu.
Koeficient ekologické stability pro katastr Postřižína má dle úhrnných hodnot druhů
pozemků evidovaných ke konci roku 2007 hodnotu 0,10, přičemž stupnice hodnocení dle
Míchala (1985) má následující charakteristiku:
Tabulka č. 4: Rozmezí hodnot koeficientu ekologické stability a legenda
Rozmezí
KES ≤ 0,10
0,10 < KES ≤ 0,30
0,30 < KES ≤1,00
1,00 < KES < 3,00
KES ≥ 3,00

Charakteristika
území s maximálním narušením přírodních struktur
území se zřetelným narušením přírodních struktur
území intenzivně využívané
území relativně vyvážené
území přírodní a přírodě blízká

Krajina na katastru obce Postřižín se tedy dá charakterizovat jako území s maximálním
narušením přírodních struktur. Pro porovnání uvádíme KES navazujících katastrů.
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Tabulka č. 5: Koeficient ekologické stability pro sousední obce
OBEC
Kozomín
Máslovice
Odolená Voda
Úžice
Vodochody
Zlončice

KES
0,01
0,77
0,16
0,06
0,17
0,07

V rámci Středočeského kraje, pro jehož území má KES průměrnou hodnotu 0,66, se
jedná o podprůměrné území z hlediska ekologické stability. Průměr ČR je 1,04.
Obrázek č. 9: Koeficient ekologické stability – Středočeský kraj- výřez

Zdroj: Mackovič 2008

Půda
Pozemky určené k rozšíření zastavěného území obce Postřižín jsou v katastru
nemovitostí vesměs evidovány jako orná půda s kódy BPEJ 1.01.12, 1.05.01, 1.22.12,
2.06.02, 2.06.10, 2.08.10, 2.21.12, 2.26.01, 2.26.04.
Dle hlavní půdní jednotky (2. a 3. číslice kódu BPEJ) se jedná o:
01 – černozemně modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši,
půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním
režimem.
05 - černozemě vytvořené na středně mocné (0,3 - 0,7 m) vrstvě spraší uložené na
píscích, popř. i nivní půdy na nivní uloženině a podložím písku; lehčí, středně
výsušné půdy
06 - černozemně typické, karbonátové a lužní na slinitých a jílovitých substrátech; těžké
půdy, avšak s lehčí ornicí a těžkou spodinou, občas převlhčené
08 – černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadně i
kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo
substrátu na ploše větší než 50%, na spraších, sprašových a svahových hlínách,
středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti.
21 - hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích;
velmi lehké a silně výsušné
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22 - hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech; většinou lehčí nebo
středně těžké, s vodním režimem dosti výsušným
26 – Kambizemně modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně
těžké, až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry.
Významně jsou zastoupeny i nejkvalitnější zemědělské půdy náležející do I. a II. třídy
ochrany.
Obrázek č. 10: Třídy ochrany ZPF – Středočeský kraj - výřez

Zdroj: Mackovič 2008
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Obrázek č. 11: Hranice BPEJ na k.ú. Postřižín
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4.

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

Zvláště chráněná území a území soustavy NATURA 2000
Zvláště chráněná území a lokality soustavy NATURA 2000 se na k.ú Postřižín ani v jeho
blízkém okolí nenacházejí a nemohou být realizací územního plánu dotčeny.
Zvláště chráněná území a lokality soustavy NATURA 2000 nejsou změnami dotčeny.
Jiné významné ovlivnění problémů a jevů uplatněním územně plánovací koncepce se
nepředpokládá.
Současné problémy
Mezi současné problémy území obce Postřižín patří z hlediska ochrany veřejného zdraví
problematika vysoké hlukové zátěže.
Na území obce se nachází několik dopravních a průmyslových zdrojů hluku s různou
mírou vlivu na chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory:
1) dálnice D8 – liniový zdroj,
2) silnice II/608 – liniový zdroj,
3) komerční a skladové areály – plošné zdroje hluku případně s bodovými zdroji hluku,
4) komunikace III/24219 – liniový zdroj hluku,
5) komunikace IV. třídy – liniové zdroje hluku.
Dominantně se v území projevuje hluk z dopravy na veřejných komunikacích, kterým je
zejména:
-

provoz automobilů na dálnici D8 ve vztahu k navrhované ploše pro bydlení v blízkosti
Úžic a ve vztahu k východnímu okraji Postřižína. Protihluková stěna je vybudována u
dálnice D8, v oblasti mimoúrovňové křižovatky Úžice však žádná technická
protihluková opatření instalována nejsou, stejně tak nejsou protihluková opatření
v blízkosti východního okraje obytné zástavby v Postřižíně.

-

Provoz automobilů po komunikaci II/608 procházející středem Postřižína.

Popis stávající akustické situace je provedeno s využitím textu Zemancové (2008).
Limitní hodnoty
Hluk z dopravy
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného
prostoru a denní a noční době.
Nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A v chráněném venkovním
prostoru staveb pro hluk z dopravy v okolí komunikací II/608 a D8 lze doporučit následovně:
Denní doba (6:00-22:00)

LAeq,16h = 50 + 10 = 60 dB

Noční doba (22:00 – 6:00)

LAeq,8h = 40 + 10 = 50 dB

Při použití korekce na starou zátěž:
Denní doba (6:00-22:00)

LAeq,16h = 50 + 20 = 70 dB

Noční doba (22:00 – 6:00)

LAeq,8h = 40 + 20 = 60 dB

Nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A v chráněném venkovním
prostoru staveb pro hluk z dopravy v okolí komunikací III/0081 lze doporučit následovně:
Denní doba (6:00-22:00)

LAeq,16h = 50 + 5 = 55 dB
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Noční doba (22:00 – 6:00)

LAeq,8h = 40 + 5 = 50 dB

Při použití korekce na starou zátěž:
Denní doba (6:00-22:00)
kde

LAeq,16h = 50 + 20 = 70 dB

Noční doba (22:00 – 6:00) LAeq,8h = 40 + 20 = 60 dB
50 dB je základní hladina akustického tlaku A LAeq,T pro denní dobu
40 dB je základní hladina akustického tlaku A LAeq,T pro noční dobu
+5, +10 a +20 dB jsou příslušné korekce dle tabulky č. 1

Korekci na starou hlukovou zátěž pro hluk z komunikací D8 a III/0081 není dle názoru
KHS Mělník možno použít z důvodu významného nárůstu intenzity dopravy a z důvodu
realizovaných stavebních úprav v prostoru MÚK Úžice. U silnice II/608 je tato korekce
uvažována, zde oproti minulosti došlo spíše k poklesu intenzity dopravy převedením jejím
převedením na dálnici D8.
Hluk z provozu areálu komerčních ploch a obchodu
Pro hluk z provozoven je hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v ostatním chráněném venkovním
prostoru v denní době LAeq,8h = 50 dB a v noční době LAeq,1h = 40 dB Tzn., že v důsledku
provozu areálu a vnitroareálové dopravy nesmí ekvivalentní hladina akustického tlaku A u
nejbližší obytné zástavby překročit 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin v denní době a 40 dB pro 1 nejhlučnější hodinu v noční době.
Intenzity dopravy
Data o dopravní intenzitě byla převzata ze studie CITYPLAN (Tomanová, 2008).
Tabulka č. 6: Intenzity dopravy na silnici II/608 v Postřižíně (na vjezdu směrem od Kozomína)
denní doba
Rok

noční doba

Těžká
Lehká
nákladní
nákladní
Všechna
vozidla
vozidla za 24 vozidla
hod
(do 3,5t) (nad 3,5t)
za 24 hod za 24 hod

Všechna
vozidla za
24 hod

Lehká
nákladní
vozidla
(do 3,5t)
za 24 hod

Těžká
nákladní
vozidla
(nad 3,5t)
za 24 hod

2008

4860

510

820

340

40

80

2010

5060

560

940

380

40

90

2030

3580

400

280

260

30

30

Tabulka č. 7: Intenzity dopravy na silnici III/0081 u Úžic (na sjezdu z D8), resp. I/101
denní doba
Rok

noční doba

Lehká
Těžká
nákladní
nákladní
Všechna
vozidla
vozidla za 24 vozidla
hod
(do 3,5t) (nad 3,5t)
za 24 hod za 24 hod

Všechna
vozidla za
24 hod

Lehká
nákladní
vozidla
(do 3,5t)
za 24 hod

Těžká
nákladní
vozidla
(nad 3,5t)
za 24 hod

2008

3250

260

700

250

20

70

2010

3450

270

710

260

20

70

2030*

7130

740

2260

560

50

220

* stav po přeložení I/101 do trasy III/0081
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Hluková zátěž a opatření
Referenční body v chráněném venkovním prostoru staveb byly umístěny na jeho hranici,
tj. 2 m před fasádu přivrácenou ke komunikaci a do výšky 3 m. Detaily o referenčních bodech
jsou uvedeny v kapitole 5.2.4., umístění je zřejmé z grafických příloh 1- 4
Tabulka č. 1: Hodnoty akustických imisí v referenčních bodech – 2010 – denní doba.
DEN
číslo ref.
bodu
2
7
8
9

umístění bodu
Úžice, RD č.p. 63,
JV fasáda
Úžice, RD č.p. 41
Úžice, RD č.p. 84
Úžice, RD č.p. 263

NOC

Hyg.
A
Limit
LAeq,16h LAeq,16h
[dB]
[dB]
54.3
53.9
52.3
53.4

60
60
60
60

LAeq,8h
[dB]

Hyg.
Limit
LAeq,8h
[dB]

50.7
50.5
49.1
50.2

50
50
50
50

A

Z provedených výpočtů (Bubák in Zemancová 2008), jejichž výsledky jsou shrnuty v
tabulce výše, vyplývá, že hladina akustického tlaku A pro hluk z dopravy v nejbližších
chráněných venkovních prostorech staveb v Úžicích se pohybuje v denní době do 56 dB a
v noční době okolo 52 dB. Hladina hluku tedy vyhoví hygienickému limitu pouze v denní
době. Hygienický limit pro noční dobu je mírně překročen.
Vzhledem k tomu, že na okraji zástavby Úžic je překročený hygienický limit pro hluk
z dopravy, bylo v rámci projednávání jednoho ze záměrů v průmyslové zóně Úžice
předloženo toto opatření:
Při terénním průzkumu stávajícího stavu bylo zjištěno, že zástavba Úžic je chráněna
protihlukovou stěnou vysokou 2,3 m umístěnou podíl východní strany dálnice D8. Dálnice je
v tomto místě umístěna na náspu o proměnné výšce do 3 m. Stěna je na jižním konci
ukončena v místě připojení sjezdové rampy z MÚK Úžice ve směru na Lovosice, na
severním konci pak cca 60 za mostem přes železniční trať.
Z akustického výpočtu bylo zřejmé, že stav hlučnosti na západním okraji Úžice je
způsoben dominantně přilehlým úsekem dálnice D8 a že existující protihluková stěna je
nedostatečná. Stávající stěna bude navýšena na 4 m, čímž dojde k poklesu akustické imise
v úžicích řádově o 1 dB. Další navyšování stěny už nemá příliš velký efekt a v území se
začnou uplatňovat další úseky komunikací - silnice III/0081, nájezdové rampy MÚK Úžice a
poměrně citelně i úsek dálnice D8 jižně od MÚK Úžice. Dalším krokem bude stávající
protihluková stěna protažena jižně a umístěna podél sjezdové rampy MÚK Úžice a dále
východně podél severního okraje silnice III/0081 přibližně do místa, kde silnice III/0081 klesá
z náspu na původní terén. Jako nezbytně nutná opět vychází výška stěny 4 m. Investorem
opatření bude pravděpodobně ŘSD.
Výše popsané opatření zajistí pokles hladiny akustického tlaku A ve všech referenčních
bodech pod hodnotu hygienického limitu, a to i u objektu č.p. 63, kde je situace
nejnepříznivější. Dalšího efektu by bylo možno dosáhnout dalším navýšením stěny případně
jejím protažením na východ podél silnice III/0081. Otázkou je však, zda vynaložené náklady
by odpovídaly patřičnému protihlukovému účinku. Z výpočtu plyne, že při realizaci
navrženého opatření a eliminaci nejbližších úseků komunikací, se začíná uplatňovat na
akustické situaci v Úžicích úsek dálnice D8 jižně od MÚK Úžice. Vzhledem k nepříznivé
geometrii, by zde byla účinnost případných protihlukových stěn poměrně nízká. Toto opatření
však bude pravděpodobně potřebné v budoucnu v souvislosti s přeložení silnice II/101 a
dokončením aglomeračního okruhu.
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Tabulka č. 2: Návrh protihlukového opatření – varianta A, rok 2010.
Referenční bod
číslo
bodu
2
7
8
9

umístění bodu
Úžice, RD č.p. 63, JV fas.
Úžice, RD č.p. 41
Úžice, RD č.p. 84
Úžice, RD č.p. 263

denní doba

noční doba

bez opatření

s opatřením

bez opatření

s opatřením

LAeq,16h [dB]
54.3
53.9
52.3
53.4

LAeq,16h [dB]
52.2
51.6
51.5
51.6

LAeq,8h [dB]
50.7
50.5
49.1
50.2

LAeq,8h [dB]
49.0
48.4
48.4
48.5

Obrázek č. 12: Návrh protihlukových opatření na D8 a 0081

Navržené plochy čistě
obytné v blízkosti Úžic
B 09
B 11
B 12

Stav hlučnosti přímo v obci Postřižín podél II/608 nebyl blíže zkoumán. Z dostupných
materiálů ohledně intenzit dopravy na této komunikaci v obci lze odvodit, že v chráněném
venkovním prostoru staveb situovaných v bezprostřední blízkosti této komunikace může
docházet k překračování hygienického limitu vč. korekce pro starou zátěž (uplatnění této
korekce je v okolí silnice II/608 oprávněné, současný stav hlučnosti působený dopravou na
pozemních komunikacích vznikl v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru do 31. prosince 2000). Potenciálně tak mohou být dotčeni obyvatelé
domů na navrhovaných plochách B01 a B05 (zde je však nezbytné upozornit, že na ploše
B01 jsou již domy z větší části postaveny. Plocha B05 je dosud zemědělskou půdou) a dále
v rámci smíšené funkce na plochách SM1 a SM2 v bezprostřední blízkosti komunikace..

31

32

33

Odpadní vody
Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, listu Postřižín:
„Obec Postřižín nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Pouze pro
nově postavených 36 domů se buduje nová tlaková kanalizace a ČOV. Splaškové vody jsou
zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy částečně na zemědělsky využívané
pozemky a částečně na čistírnu odpadních vod do Kralup nad Vltavou.
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.
V současnosti je zpracován projekt řešící odkanalizování obcí Kozomín a Postřižín
s přečerpáním na ČOV Úžice. Pro Postřižín je navržena podtlaková kanalizace v délce cca
2800m. Navržené řady podtlakové kanalizace jsou navrženy z PVC profil 110mm a 90mm.
Výtlak splašků v délce 3,6km je veden z obcí Kozomín a Postřižín do obce Úžice.“
Podle zadání ÚP „kontaminované vody ze závodu AERO Vodochody jsou vlastní
tlakovou kanalizací odváděny směrem na Máslovice a Dolany.
Vzhledem k současnému počtu 350 stálých obyvatel a předpokládanému nárůstu
obyvatel na počet cca 1 000 obyvatel je předpokladem koncepce kanalizace v obci oddílná
soustava. Splaškové vody z objektů celé obce budou vedeny do veřejných stok a odtud do
navržené ČOV při severním okraji obce. Do doby vybudování dešťové kanalizace, budou
povrchové vody likvidovány na pozemcích jednotlivých vlastníků, nesmí docházet ke
zhoršení odtokových poměrů v území.“
Mezi další problémy území patří nízká ekologická stabilita krajiny, jež je popisována
v předchozí kapitole.
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5.

ZHODNOCENÍ
STÁVAJÍCÍCH
A
PŘEDPOKLÁDANÝCH
NAVRHOVANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

VLIVŮ

Územní plán není řešen variantně.
Rozšíření zastavitelného území je navrženo v níže uvedených lokalitách a funkcích, u
každé lokality je uveden hodnotící komentář z hlediska potenciálních vlivů na životní
prostředí.
ROZŠÍŘENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ DLE ZADÁNÍ ÚP V TĚCHTO LOKALITÁCH A
FUNKCÍCH
•

BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH VENKOVSKÉ - CELKEM 23,63 ha:
B01 – 1,68 ha
Plocha je situována v bezprostřední návaznosti na silnici II/608 po levé straně ve
směru na Kozomín. Posouzení této plochy je bezpředmětné, neboť zde výstavba
rodinných domů již probíhá, tzn. že byla vydána již stavební povolení.
Pro ochranu zdraví obyvatel před nepříznivými účinky hluku by mělo platit totéž, co pro
plochu B 05.
Výstavbou došlo k záboru půd I. a IV. třídy ochrany ZPF, změna dotčených pozemků
na zahrady je již zapsána v katastru nemovitosti.
B02 – 1,16 ha
Plocha se nachází v blízkosti fotbalového hřiště. V rámci obce se jedná o relativně
klidnou lokalitu. Zástavba zde bude navazovat na stávající zástavbu. Plocha se
nachází na zemědělské půdě, která náleží – dle BPEJ - do II. třídy ochrany ZPF.
B03 – 0,41 ha
Plocha se nachází v blízkosti fotbalového hřiště a návrhové plochy OS 01 – občanské
vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení. V rámci obce se jedná o relativně klidnou
lokalitu. Plocha se nachází na zemědělské půdě, která náleží – dle BPEJ - do III. třídy
ochrany ZPF.
B04 – 11,68 ha
Plocha je navrhovaná pro funkci „bydlení v rodinných domech venkovské“. Lokalita
z jižní strany navazuje na zástavbu při komunikaci III/24219, z východní strany na
území s umístěným hřištěm a vybavením.
K této lokalitě byla vypracována na základě zadání z dubna 2008 v červnu tohoto roku
územní studie, kterou zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením jako podklad pro
územní plán obce. Realizace výstavby byla dle sdělení zpracovatele ÚP s obcí
Kozomín kladně projednána.
Výstavbou budou dotčeny zemědělské půdy náležející do II. a III. třídy ochrany ZPF.
Realizace výstavby na této ploše má z hlediska uspořádání krajiny významný dopad,
neboť dojde k propojení dvou sídel. Přesto, že by bylo z tohoto hlediska žádoucí
zachovat citlivý odstup obou sídel, lze tento názor formulovat pouze jako doporučení,
nikoli podmínku - argument z hlediska poškození krajinného rázu nelze uplatnit, neboť
dotčený krajinný prostor nemá takové hodnoty, které by bylo nezbytné v souladu se
zákonem o ochraně přírody a krajiny chránit.
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Obrázek č. 13: Územní studie – širší vztahy a etapizace – výřezy

Zdroj: Tůmová 2008
V lokalitě je dle územní studie navrženo cca 221 rodinných domů. Z hlediska
zastavěnosti pozemků je navrhována maximální zastavěnost u samostatných
rodinných domů 30 % u řadových domů maximálně 35 % (Tůmová 2008).
Lokalita B04 bude u jižní strany zmenšena o 0,65 ha, kdy funkce bydlení bude při polní
cestě do Zlončic nahrazena funkcí veřejná zeleň.
B05 – 3,54 ha
Plocha navazuje na lokalitu s probíhající výstavbou rodinných domů. Zástavbou zde
dojde k záboru zemědělské půdy spadající dle BPEJ do II. třídy ochrany ZPF. I tato
plocha reprezentuje, z hlediska uspořádání krajiny, plošně významný rozvoje obce.
Oproti Zadání ÚP bude rozloha lokality B 05 u severní strany zmenšena o 0,9 ha, kde
bude při cestě na Zlončice vymezena funkce veřejné zeleně.
B06 – 0,49 ha
Zástavba je navrhována ve starém ovocném sadu. Plocha je vymezena silnicí
III/242019 a plochou s rozestavěnými rodinnými domy. V tomto smyslu se dá říci, že
plocha navazuje na zastavitelné území. Jedná se nejzažší navrhovanou plochu pro
bydlení na jihozápadě obce. Plocha sousedí s navrženým nefunkčním biokoridorem.
Pokud by měl být biokoridor v budoucnu funkční, lze označit tuto plochu za poslední
zastavitelné území obce v jihozápadním směru - rozhodně by v budoucnu nemělo dojít
k obestavění biokoridoru i z druhé strany.
B07 – 0,50 ha
Návrh plochy pro bydlení ve volné krajině na zemědělské půdě náležející do III. třídy
ochrany ZPF. Vzdálenost od obce je cca 100 m, plocha má rozměr přibližně 100 x 50
m. Ze Zadání ÚP nevyplývá, zda-li by zde měl být postaven jeden dům nebo domů
více. Na plochu B07 navazuje plocha zeleně Z03 o výměře 3,02 ha.
Přístup k tomuto požadavku bude precedentem pro další změny obdobného
charakteru v území. V obecné rovině je rozšiřování zastavitelného území bez vazby na
existující zástavbu nevhodným zásahem do krajiny. Pro odůvodnění této změny
zastavitelného území je potřeba nalézt argumenty v rámci zbývajících dvou pilířů
udržitelného rozvoje.
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B08 – 0,41 ha
Plocha je situována v bezprostřední návaznosti na silnici II/608 po pravé straně ve
směru na Kozomín.
Jedná se o bývalou zahradu a částečně o ornou půdu. Plochou prochází hranice BPEJ
– stýkají se zde půdy I. a IV. třídy ochrany ZPF.
S ohledem na blízkost frekventované komunikace je vhodné výstavbu rodinných domů
podmínit protihlukovou ochranou, např. ve formě protihlukové stěny, oddělující novou
zástavbu od komunikace. Pokud toto opatření nebude přijato, lze očekávat překročení
limitních hodnot pro hluk v chráněném venkovním prostoru první řady domů u silnice.
Skutečnou hlukovou zátěž z komunikace je však žádoucí ověřit na místě budoucího
chráněného venkovního prostru v rámci územního řízení měřením.
B09 – 1,09 ha
Plocha navazuje na zastavěné území Úžic. Plocha se nachází v pásmu hlukového
ovlivnění dálnice D8. Na této ploše je překročen hygienický limit pro hluk v noci. Pro
plochu je zpracovatelem tohoto hodnocení navržen regulativ, vázající obytnou
výstavbu na realizaci protihlukového opatření na dálnici D8 (viz str. 29).
B10 – 0,87 ha
Z hlediska ochrany lidského zdraví je část plochy pro bytovou výstavbu nepřípustná,
neboť zde prochází vedení velmi vysokého napětí 400 kV, které má ochranné pásmo
20 m od krajního vodiče.
B11 – 0,41 ha
Dtto plocha B09.
B12 – 1,39 ha
Plocha se nachází mezi stávající obytnou zástavbou na okraji Úžic na k.ú. Postřižín a
silnicí III/0081. V období po roce 2010 se předpokládá, že bude zprovozněn tzv.
Aglomerační okruh - kapacitní komunikaci regionálního významu, která propojí
významná sídla středočeského kraje. V zájmovém území bude okruh veden v trase
nynější komunikace III/0081. V bezprostřední blízkosti plochy B 12 tak bude procházet
kapacitní komunikace, která převezme určitou část dopravních objemů a odlehčí i
stávajícím komunikacím. Výhledově je předpokládán (Tomanová 2008) nárůst intenzit
automobilové dopravy téměř na dvojnásobek oproti současnému stavu (více viz
str.29).
Prostor je již výrazně akusticky zatížen z dopravy. Situování plochy B 12 je z hlediska
ochrany zdraví obyvatel před hlukem nežádoucí. Připustit realizaci této plochy je
možné pouze za předpokladu realizace
protihlukových opatření, která zajistí
dodržování všech hygienických limitů na základě v té době dostupných dat o vývoji
dopravních intenzit. I přesto se jeví umístění funkce jako nevhodné.
•

PLOCHY SMÍŠENÉ CELKEM 1,89 ha:
SM01 – 0,92 ha
Plocha se nalézá při komunikaci II/608. Jedná se o proluku v zastavěném území,
v současném stavu je zde již provedeno vytyčení budoucích staveb (patrny jsou
„lavičky“). Původně se jednalo o půdy IV. třídy ochrany ZPF.
U objektů využívaných pro bydle přiléhajících ke komunikaci je riziko překračování
hlukových limitů v chráněném venkovním prostoru staveb.
SM02 – 0,97 ha
Plocha se nalézá mezi komunikacemi II/608 a II/522. Zábor zemědělské půdy II. a III.
třídy ochrany. K realizaci plochy, která přirozeně rozvíjí zastavěné území obce nejsou
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z hlediska environmentálního pilíře udržitelného rozvoje připomínky. Ve vztahu
k obytné funkci této plochy je zapotřebí opakovat totéž, co pro ostatní plochy pro
bydlení v blízkosti hlavní komunikace: je zde riziko překračování hlukových limitů.
Pokud bude v rámci územního řízení doloženo překračování limitů u budoucí zástavby,
musí být výstavba vázána na přiměřená protihluková opatření.
•

KOMERČNÍ PLOCHY A SKLADOVÁNÍ CELKEM 13,76 ha:
Dle zadání zastavěná plocha každého zařízení v jednotlivých lokalitách nepřekročí
velikost 3000 m2.
K01 – 6,06 ha
Plocha je umístěna mezi silnici III/24211 a areál Tesco ve strategické průmyslové zóně
Úžice – Kozomín.
Navržená plocha K01 zabírá necelých 23% z dalších ploch strategické zóny na k.ú.
Postřižín (celkem je dosud nezastavěných ploch tvořených zemědělskou půdou a
náležejících do strategické průmyslové zóny jen na k.ú. Postřižín 26,9 ha). Na k.ú.
Odolená Voda navazují další plochy průmyslové zóny k budoucímu využití o výměře
84,63 ha). Další dispoziční plochy se nacházejí na druhé straně dálnice na k.ú.
Kozomín a Úžice.

Obrázek č. 14: Přibližná poloha plochy K01 v rámci strategické průmyslové zóny

K01

Realizací staveb dojde k záboru zemědělských půd převážně I. tříd ochrany ZPF,
částečně půd náležejících do II. třídy ochrany. Dopravní napojení je vyřešeno. Na
východě plocha sousedí s vymezeným biokoridorem LBK6.
Plocha se nachází mezi stávající obytnou zástavbou na okraji Úžic na k.ú. Postřižín a
silnicí III/0081. V období po roce 2010 se předpokládá, že bude zprovozněn tzv.
Aglomerační okruh. Jedná se o kapacitní komunikaci regionálního významu, která
propojuje významná sídla středočeského kraje. V zájmovém území bude veden v trase
nynější komunikace III/0081.
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Realizací nedojde k významnému zhoršení kvality životního prostředí. Vyvolaný nárůst
automobilové dopravy nebude přesahovat kontext průmyslové zóny a v rámci celkové
dopravy v budoucnu po aglomeračním okruhu nebude významný.
K02 – 2,23 ha
Plocha je navržena mimo strategickou průmyslovou zónu Úžice – Kozomín. Realizací
bude vyvolán zábor půd I. třídy ochrany ZPF.
Dopravní napojení je vyřešeno. Realizací nedojde k významnému zhoršení kvality
životního prostředí. Za zvážení stojí vhodnost „prolomení“ komerčních a obchodní
funkce do prostoru vymezeného dálnicí D8 a silnicí II/680 ve směru na Kozomín a
další perspektivy tohoto prostoru. Součástí řešení by měla být výsadba izolační liniové
zeleně, tak, aby dotčené obce byly opticky odstíněny od budoucích objektů pravděpodobně skladovacích hal.
K03 – 5,47 ha
Plocha je od obytné zástavby obce oddělena lesním porostem. Částečně zabírá
funkce zeleň 4 260 m2, p.č. 66/8. Jedná se o zemědělskou půdu, která je dlouhodobě
neobhospodařovaná a zarůstá náletovými dřevinami. (viz obr. 3 situace 1). Pozn.:
plochu plánuje využít provozovatel dnes již existující výroby koberců.
•

PLOCHY PRO SPORT CELKEM 0,46 ha:
S01 – 0,46 ha
Plocha navazuje na stávající fotbalové hřiště. Jedná se o zemědělskou půdu,
náležející převážně do II. třídy ochrany ZPF.

•

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – ROZŠÍŘENÍ ČOV CELKEM 0,12 ha:
TI01 – 0,12 ha
S ohledem na předpokládaný nárůst počtu obyvatel v obci je nezbytné posílení
kapacity čistírny odpadních vod.

•

PLOCHY ZELENĚ CELKEM 10,87 ha:
Z01 – 5,38 ha
Plocha rekultivace na skládce.
Z02 – 0,95 ha
Rozsáhlejší plocha zeleně mezi plochou K03 a lesním porostem.
Z03 – 3, 20ha
Rozsáhlejší plocha zeleně navazující na plochu pro bydlení B07.
Původním záměrem bylo, dle sdělení zpracovatele ÚP, tuto plochu oplotit a přičlenit
k ploše pro bydlení (jako zahradu). Dochází zde však ke konfliktu s lokálním
biokoridorem LBK 2, jehož přerušení je nepřípustné.
Jelikož je plocha situována ve volné krajině není její neprostupné oplocení (např.
drátěné pletivo, neprostupný živý plot z trnitých keřů apod.) zabraňující pohybu zvěře v
krajině, vhodné. V tomto smyslu by měly být navrženy regulativy obecně pro plochy
veřejné zeleně ve volné krajině.
Z04 – 0,44 ha
Plocha zeleně ohraničující současnou zástavbu na jižním okraji obce.
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Z05 – 0,31 ha
Zeleň podél západní hranice plochy B05.
Z06 – 0,41 ha
Zeleň lemující po západní straně plochu B04.
Z07 – 0,09 ha
Zeleň podél západního okraje plochy B01.
Z08 – 0,09 ha
Zeleň v blízkosti ČOV.
Jako kompenzační opatření za rozsáhlý zábor půdy plochami B04 a B05 je předloženo
kompenzační opatření spočívající v částečném zmenšení funkce pro bydlení ve
prospěch funkce veřejná zeleň. Celková výměra veřejné zeleně na rozmezí plochy
B04 a B05 při cestě do Zlončic bude 1,55 ha.
Popis vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo
Vlivy na obyvatelstvo - hluk
Vzhledem k neznalosti prostorového řešení konkrétních objektů na lokalitách se jedná o
odhad a exaktní posouzení nelze v této fázi provést.
Na straně 29 tohoto textu je provedeno posouzení vlivu hluku z dopravy na lokality B09,
B11 a B12. S ohledem na nadlimitní hlukovou zátěž a očekávané velmi významné zvýšení
intenzity dopravy na dnešní komunikaci III/0081 je doporučeno nevyhovět požadavku na
lokalitu B12 a požadavkům na lokality B09 a B11 vyhovět podmínečně (podmínkou je
realizace protihlukových opatření na dálnici D8 a III/0081.
Zařízení vybudovaná na plochách K01, 02 a 03 budou generovat určitý objem nákladní
automobilové dopravy. Její intenzita závisí na velikosti těchto zařízení, sortimentu a pod.
Výše v textu uváděné odhady nárůstu dopravního zatížení na hlavních dopravních
komunikacích v zájmovém území již zahrnují i dopravu vyvolanou realizací části kapacit
strategické průmyslové zóny Úžice – Kozomín.
Přesnější posouzení je možné provést na základě dopravně inženýrské studie, která
provede dopravní průzkum lokalit, výpočet objemu dopravy generovaný konkrétními záměry,
jeho rozložení na komunikační síť a kapacitními výpočty.
Jako zásadní faktory pro stav veřejného zdraví působí kvalita ovzduší a akustická
situace. Z výše uvedené charakteristiky těchto složek životního prostředí vyplývá existence
zvýšeného zdravotního rizika zejména u obyvatel žijících v blízkosti D8 a silnice II/608 a
III/0081.
Cyklostezky
Ve výkresu Limity využití území jsou fialovou čarou vyznačeny trasy cyklistických stezek.
Územní plán navrhuje několik tras, které spojují obec s okolními obcemi nebo rekreačními
zázemím (např. lesem). Předpokládané využití bude spíše rekreační, pro dojíždění do
zaměstnání by mohla být využitelná trasa do Odolené Vody po silnici II/522. Z podkladu není
zřejmé, zda jsou využity pouze stávající komunikace nebo zda se počítá s výstavbou
samostatných stezek. V této souvislosti bude pozornost třeba věnovat zejména již zmíněné
trase na Odolenou Vodu nebo´t se jedná o poměrně frekventovanou komunikaci.
Realizace cyklistických stezek má příznivý vliv na dopravní obslužnost, zároveň může
představovat i dílčí příznivý vliv na produkci emisí (omezení jízd automobilem) a veřejné
zdraví.
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Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, floru
Tyto vlivy se oproti řešení využití území v současném stavu území – rozsahu
zastavěného území a zde provozovaných činností v závislosti na funkcích území - se
významně nezmění - zejména z důvodů malé biologické rozmanitosti dotčených lokalit.
Kladný vliv bude mít posílení funkce zeleně v zájmovém území a realizace územního
systému ekologické stability.
Žádná z navrhovaných funkcí není navrhována na úkor stabilnějších prvků v území.
Posílení veřejných ploch v sídle, zejména s funkcí veřejné zeleně, je vhodné systémově
zvažovat. K tomu by byl vhodným podkladem Generel zeleně, jehož součástí by byla bilance
ploch veřejné zeleně a jejich rozmístění též v závislosti na hustotě osídlení.
V zadání územního plánu není zakresleno biocentrum č. 8, které by mělo být umístěno
na trase biokoridoru LBK6. Biokoridor LBK6 totiž přesahuje doporučené parametry pro
lokální biokoridor typu smíšená společenstva, jehož délka by měla být maximálně 2 km.
S ohledem na skutečnost, že další biocentrum (podle výkresu uspořádání krajiny územního
plánu Úžic dostupného na internetových stránkách Úžic) se nachází až ve vzdálenosti cca
2,5 km od předchozího biocentra na k.ú. Odolena Voda a délka biokoridoru LBK6 by tak byla
více než 2 km. V návrhu ÚP by mělo být biocentrum na LBK6 vymezeno. Umístění
biocentra je též žádoucí jako protiklad k rozsáhlé průmyslové zóně.
Vlivy na půdu
Rozšíření zastavěného území obce má významný vliv na zemědělský půdní fond.
V rámci katastru obce lze tyto změny považovat za negativní. S ohledem na prostorové
uspořádání a dominantní orientaci funkčních ploch ve vztahu k dálnici D8 a silnici II/608
(plochy komerce v dopravně výhodně situovaných lokalitách, plochy pro bydlení pokud
možno v dostatečné vzdálenosti od zdrojů hluku), pak není možné očekávat významně
odlišné řešení rozmístění jednotlivých funkčních ploch, pokud mají být zachovány výměry
těchto funkcí.
Na následujícím obrázku je znázorněn výskyt tříd ochrany ZPF a navrhovaných lokalit
(vodorovně šrafováno).
Návrh územního plánu podstatným způsobem zvyšuje podíl zastavěných ploch v území.
Realizací záměrů využití ploch by došlo k záboru cca 44 ha zemědělské půdy – volné
krajiny, což je více jak zastavěná plocha v hranicích zastavěného území (cca 15 ha).
Zastavěnost katastru se tak zvedne z 11 % na 22 %. Návrhem dojde k záboru i kvalitní
zemědělské půdy a bude částečně zhoršena prostupnost krajiny pro biotu a člověka. Tento
negativní vliv však lze doplněním cest (pěšin) podél navržených zelených pásů (plochy Z) či
vhodnou sadovnicko krajinářskou úpravou ploch (tak, aby byly volně průchozí) omezit a
naopak akceptováním některých doporučení SEA obrátit ve prospěch území. Realizací
doprovodné zeleně podél komunikací a realizací izolačních pásů v blízkosti navržených
ploch pro komerci a sklady dojde též k nárůstu rozptýlené zeleně v krajině.
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Obrázek č. 15: Překryv hranic BPEJ a výkresu zadání ÚP

I.
II.

IV.
III.

III.

II.

II.
IV.

III.

V.
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IV.

IV.

Vlivy na vody
Je plánováno vybudování ČOV tak, aby vyhověla očekávanému nárůstu počtu obyvatel.
Při správné funkci ČOV nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových vod.
Vzhledem k současnému počtu 350 stálých obyvatel a předpokládanému nárůstu
obyvatel na počet cca 1 000 obyvatel je předpokladem koncepce kanalizace v obci oddílná
soustava. Splaškové vody z objektů celé obce budou vedeny do veřejných stok a odtud do
navržené ČOV při severním okraji obce.
Realizací posuzované koncepce budou urbanizovány plochy o relativně velkém plošném
rozsahu. Hydrologický režim v území může být postupující urbanizací, v případě absence
adekvátních opatření, výrazně ovlivněn:
•
•

v hydrologické bilanci, např. během vegetačního období snížením dotace podzemních
vod (podzemního odtoku),
zvýšenými objemy povrchového odtoku při velkých srážkách spojených se zahlcování
kanalizační sítě a zvětšením kulminačních průtoků.

Zde navrhované řešení pro odvodnění urbanizovaných území jasně směřuje ke snaze
maximalizovat vsakování srážkových vod přímo v místě srážky, tzn. omezování vtoku
dešťových vod do kanalizace. Tím se bude nejen předcházet přetěžování kanalizace a
nárůstu zbytečných investic, ale především uchování rovnováhy přirozeného odtoku
z povodí. Formulovány jsou zásady hospodaření s vodou pro obytné a pro komerční zóny:
Obytné zóny - v lokalitách bydlení a služeb s jednotnou kanalizací platí:
- odkanalizovat veškeré objekty z hlediska splaškových vod
- rovněž dešťové vody z nejbližších komunikací budou zavedeny do této kanalizace. Pro
výstavbu a rekonstrukci komunikací platí, že je nutno (především v uzavřených
obytných zónách) snížit rozsah zpevněných ploch a volit vhodné povrchy
zabezpečující jak provoz, tak i částečné zasáknutí a zdržení (retenci) (např. dlažbu).
- ostatní dešťové vody (např. ze střech) je nutné likvidovat v místě a to například
zasakovacími studnami nebo nádržemi využitelnými na zálivku zelených ploch a
zahrad.
Komerční zóny - pro tyto lokality platí zásady oddílné kanalizace:
- Splaškové vody a vody průmyslové (předčištěné na úroveň splaškových vod) budou
odvedeny na ČOV
- Dešťové vody ze znečištěných ploch je nutno před vypouštěním do recipientu předčistit.
To znamená odstranit sedimentací odnášené znečištění nebo zařadit v případě
výskytu ropných látek norné stěny a filtraci.
- Pro ostatní dešťové vody platí totéž jako u obytné sféry, tj. zdržení a zasakování
v nejbližším okolí na zelených plochách
Při návrhu zástavby v rozvojových územích a úpravách v již zastavěných územích je
nutná spolupráce architekta a projektanta s vodohospodářem. Zejména je nutné se
vyvarovat zpevnění ploch a zásadně se snažit o zmenšení a zpomalení povrchového odtoku
do kanalizace.
Důraz je třeba klást na dodržení minimálního koeficientu zeleně a v případě nutnosti ho u
problematických ploch navýšit. V rámci plochy zeleně mohou být vybudovány suché poldry
pro zajištění rovnoměrného odtoku nebo vsakování přívalových srážek.
Vlivy na ovzduší a klima
Posuzovaná koncepce nenavrhuje takové změny využití území, u kterých by se
předpokládal významný zdroj znečišťování ovzduší. Na nových plochách pro bydlení budou
umisťovány malé zdroje znečišťování (vytápění objektů), na plochách pro komerci a sklady
vzniknou nové zdroje emisí a hluku (parkoviště, vytápění).
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Při rozhodování o umístění jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší je nutno respektovat
požadavky na ochranu ovzduší vyplývající z Krajského programu snižování emisí a imisí a
energetické koncepce Středočeského kraje. Celkový vliv koncepce na kvalitu ovzduší lze
považovat za nevýznamný.
Stávající kvalita ovzduší je dána zejména přítomností dvou tranzitních silničních
komunikací – D8 a II/608. Určitou roli mohou hrát při nepříznivých rozptylových podmínkách i
malé spalovací zdroje (lokální topeniště).
Bez znalosti objemu dopravy vyvolané provozem nových areálů a případných technologií
zde umístěných nelze kvalifikovaně vliv na ovzduší hodnotit. Vymístění tranzitní dopravy
bude zachován
Vlivy na hmotné statky a kulturní dědictví
Vlivy na kulturní dědictví, včetně vlivů na včetně dědictví architektonického a
archeologického
Významné vlivy na kulturní dědictví se nepředpokládají.
Vliv na produkci odpadů, využití nebezpečných látek a přípravků
Posuzovaná koncepce bude mít vliv na odpadové hospodářství obce díky nárůstu počtu
obyvatel obce na odhadovaných 1 000 obyvatel. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.
Podle § 44 zákona o odpadech zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více
než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu Plán odpadového
hospodářství původce odpadů. Nutné změny v odpadovém hospodářství v následujících
letech budou vyvolány povinností splnit cíle a opatření obsažená v závazné části POH
Středočeského kraje.
S nebezpečnými látkami a přípravky může být nakládáno na plochách určených
k průmyslovému využití, skladování, obchodu a službám.
V rámci územního plánu je navržena rekultivace bývalé skládky komunálních odpadů na
funkci zeleň.
Vhodné by bylo na území obce vymezit plochu technické infrastruktury určenou pro
nakládání s odpady. Zde doporučujeme realizaci obecního sběrného dvora, kde bude možno
odkládat separované složky komunálního odpadu, odpad ze zahrad, objemný odpad a
nebezpečný odpad, u kterého budou původci fyzické osoby.
Vlivy na krajinu a ekologickou stabilitu
Vliv na ekologickou stabilitu krajiny
Z indikátorů environmentálního pilíře udržitelného rozvoje na úrovni Středočeského kraje
jsou pro posouzení udržitelnosti na úrovni územního plánu posouzení na úrovni vhodné
pouze dva indikátory:


Zornění zemědělské půdy - Zachycuje podíl orné půdy, která patří mezi nestabilní
krajinotvorné prvky, na celkové výměře zemědělské půdy.



Koeficient ekologické stability - Odráží charakter krajiny, míru jejího ovlivnění
člověkem, poměr ekologicky stabilních (lesy, vodní plochy, trvalé travní porosty, sady,
zahrady, vinice, chmelnice) a nestabilních ploch (orná půda, zastavěné plochy,
ostatní plochy).

(podle publikace Vybrané oblasti udržitelného rozvoje ve Středočeském kraji, kap. 2.2.
Přehled vybraných indikátorů a jejich význam pro udržitelný rozvoj, dostupné na
http://www.czso.cz/xs/edicniplan.nsf/t/BE0043FC43/$File/13210907022.pdf).
Zornění zemědělské půdy
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Podíl zornění zemědělské půdy na k.ú. Postřižín je 94%. Opatření pro vylepšení tohoto
ukazatele je obdobné jako v případě posílení ekologické stability a to zvýšení podílu trvalých
travních porostů (viz níže).
Ekologická stabilita – indikátor KES
Katastrální území obce je shodné se správním územím a zabírá 443,3 ha.
Tabulka č. 8: Zastoupení druhů pozemků a KES
Druh plochy
orná půda

chmelnice
vinice
ovocné sady
trvalé travní
porosty
zahrady
zemědělská
půda
lesní půda

vodní plochy –
požární nádrže
zastavěná
plocha

ostatní plochy
KES
*
**
***
****

2004*

Současný
stav**

Změny v souvislosti s realizací
ÚP***

Výměra (ha)
353,7

Výměra (ha)
316

Výměra (ha)

10,4
0,96

10
1

7,9

8

plochy K01,02,03
- 13,76 ha
plochy B (bez 06 a 08) - 22,73 ha
plochy SM
- 1,89 ha
sport
- 0,46 ha
ČOV
- 0,12 ha
Realizace zeleně
- 5,49 ha
celkem
- 44,45 ha
plocha B06
-0,49 ha
-

Výsledné
zastoupení odhad
Výměra (ha)
271,6

9,5,
1

plocha B08
- 0,41 ha
zahrady u RD
+ cca 15 ha***
plochy Z (bez Z01 a Z02) +4,36 ha

27

Zařazeny plochy, jež by mohly mít
v budoucnu charakter lesa:
Plocha Z01
+ 5,38 ha
Plocha Z02
+ 0,95 ha
-

25,3

po odečtení ploch zeleně
K
+ 8,26 ha
B
+ 8,27 ha
SM
+ 1,89 ha
ČOV
+ 0,12 ha
celkem
+ 18,5 ha
Rekultivace skládky
- 5,38 ha
Sport
+ 0,46 ha
Zeleň u komer. ploch
+ 5,5 ha

33,5

335
19,2

19

2,3

2

7,94

15

neuvedeno

71
0,1

2

71,6
0,17

podle Zadání ÚP
podle Městské a obecné statistiky, k 31.12.2007, dostupné na: http://vdb.czso.cz/
výměra zahrad u RD při zastavěnosti ploch 35%, dále zařazeny vybrané plochy veřejné
zeleně, které se svým charakterem mohou podobat zahradám
uvažován podíl ploch zeleně v rámci komerčních a skladovacích ploch max. 40%

Jak je patrné ze zařazeného přehledu, dojde vlivem realizace ÚP k nárůstu ekologické
stability území z 0,1 na 0,17. Na této změně se významně podílí nárůst ploch zahrad u RD.
K tomu je však nezbytné poznamenat, že v rámci výpočtu KES není – obdobně jako u
dalších druhů ploch – tato kategorie blíže rozlišena. Vyšší potenciál pro tvorbu ekologické
stability mají zahrady rozlehlejší, méně intenzivně obhospodařované (či udržované), se
zastoupením domácích druhů dřevin – jinými slovy zahrady biotopově a v návaznosti na to i
druhově pestřejší. Pokud bychom zahradám s převahou intenzivně udržovaného travního
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porostu přiřadili obdobnou stabilitu jako orné půdě, pak je nárůst ekologické stability
v zájmovém území méně výrazný (na 0,13).
Pozn.: V roce 1995 uvádí Moravec (Moravec 1995) KES o hodnotě 0,0744.
Optimální by bylo dosažení úrovně relativně vyváženého území, tzn. KES nad hodnotu 1.
Této úrovni se z okolních obcí blíží pouze Máslovice. S ohledem na velikost katastru
Postřižína je však zřejmé, že dosažení výraznější stability území nebude pravděpodobně
možné.
Ekologickou stabilitu území je možné v nejbližší době dále zvýšit založením dosud
nefunkčních prvků systému ekologické stability (odhadem cca 10 ha na k.ú. Postřižín) a
případně převedením části orné půdy na trvalé travní porosty zejména na místech s horší
produkční schopností (půdy V. a IV. třídy ochrany – viz obr. č. 14) (zde je samozřejmě
závislost na vlastnících a uživatelích půdy).
Vlivy na krajinný ráz a prostupnost krajiny
Přírodní a kulturní charakteristiky a estetické hodnoty krajinného rázu dotčeného
krajinného prostoru (prostorů) nevykazují takovou úroveň, aby bylo možné považovat
navrhované změny zastavitelného území za neúnosné. Vlivem realizace ÚP nedojde ke
snížení hodnoty krajinného rázu nad únosnou míru.
U ploch komerce a obchodu doporučuje zpracovatel hodnocení realizaci pásem izolační
zeleně za účelem zmírnění projevů nových staveb s výraznou hmotou v dálkových
pohledech.
U vyšších staveb je nutné dobře zvažovat jejich umístění a stanovený regulativ max.
výšky posuzovat pro konkrétní záměry.
Návrh územního plánu řeší také doplnění zeleně a to především podél komunikací a
v rámci územního systému ekologické stability. Realizace těchto opatření posílí současný
velmi ekologicky nestabilní stav a zvýšila i nízkou krajinářskou hodnotu území.
Vývoj území bez provedení koncepce navržené územním plánem by se pravděpodobně
z pohledu ochrany přírody a krajiny podstatněji nevymykal současnému (stávajícímu) stavu.
Nebyl by omezen pohyb skrz území především na severozápadním okraji sídla. Vzhledem
ke kvalitě půdy lze předpokládat, že by na nich nadále probíhala zemědělská činnost.
Z pohledu krajinného rázu by neprovedením koncepce nedošlo k podélnému roztažení obce
a k plošnému nárůstu staveb za hranicí současného sídla, tzn. ve volné krajině.
Návrh ÚP řeší především dopravní napojení na vymezené zóny nikoliv pěší průchodnost
krajinou. Nároky člověka – chodce pak musí uspokojovat v sídle chodník a mimo něj
krajnice, příkop, pole… Tato nucená bezkoliznost provozů (chodec a automobil) je nejen
náročná, ale i svým způsobem nedůstojná. ÚP navrhuje několik ploch pravděpodobně
izolační zeleně (označeno souhrnně jako Z) podél nové výstavby, z posuzovaného materiálu
však není jasné, zda-li je myšleno i doplnění cest podél nich.
Z pohledu migrace živočichů jsou plošně rozsáhlejší uzavřené bloky migrační bariérou.
Tato bariéra se projeví především na jižním okraji sídla, proto bude důležité realizovat
podélné pásy zeleně souběžně s výstavbou.
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6.

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

Varianty
Územní plán je navržen v jedné variantě. V rámci vyhodnocení vlivů územního plánu na
životní prostředí byla vzata do úvahy u každé lokality varianta nulová představovaná
nerealizací této změny zastavitelného území.
Při porovnání s variantou nulovou pro celé území bychom dospěli k tomu, že nerealizace
územního plánu by byla příznivější z hlediska dopadu na zemědělský půdní fond. Změny by
byly též patrné v hodnocení dopadů na krajinu, i když zde je třeba připustit, že realizací
rozsáhlé bytové výstavby spolu s rozšířením ploch zeleně dojde k mírnému zvýšení
ekologické stability území (hodnoceno pomocí KES).
Aktivní, tj. předložená varianta ÚP pravděpodobně nemá významný vliv na udržitelný
rozvoj.
Popis použitých metod
Výpočet hluku z dopravy na dálnici D8 a silnici III/0881 vůči lokalitám B09, B11 a B12
bylo provedeno (Zemancová 2008) pomocí programu LimA 7812-B (Stapelfeldt
ingenieurgesellschaft mbH) dle Francouzské národní výpočetní metody NMPB-Routes-96
(SETRA-CERTU-CSTB) uvedená v „Arrté du 5 mai 1995 relatif au Brit des infrastructures
routiéres, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article6“ a ve francouzské normě „XPS 31-133“.
Metoda popisuje detailní postup výpočtu hladiny hluku, které jsou v blízkosti ulic způsobeny
dopravou, s přihlédnutím k meteorologickým datům, které budou mít vliv na šíření zvuku.
Parametry hlukových emisních dat jsou zakotveny v „Guide du bruit“ s přizpůsobením
k zavedení korektur, které berou v úvahu odlišnost povrchu vozovek.
Výše popsaný metodický postup patří mezi dočasné doporučené výpočetní metody dle
Směrnice EU pro hodnocení a řízení hluku ovlivňujícího životní prostředí („DIRECTIVE
2002/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 June 2002
relating to the assesment and management of enviromental noise“). Metoda NMPB-Routes96 je jako národní výpočtová metodika používána mj. ve Francii, Španělsku, Itálii, Belgii,
Portugalsku a Řecku. V Česku je tato metodika legislativně zakotvena pro použití při
strategickém hlukovém mapování vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb.
Výpočet KES byl proveden podle Míchala (1985). Koeficient ekologické stability je
hodnota, která vyjadřuje ve zkoumaném území poměr stabilních ploch ku plochám
nestabilním, avšak neodráží druhovou skladbu porostů ani aktuální stav vegetace. Například
zahrady jsou zde hodnoceny jako plochy stabilní (oproti orné půdě), přičemž není
rozlišováno, jedná-li se o zahradu o výměře 2000 m2 nebo 200m2 (obě mají pravděpodobně
jiné předpoklady z hlediska biologické rozmanitosti těchto porostů v závislosti na pestrosti
mikrohabitatů).
Úroveň zpracování vyhodnocení vlivu územního plánu je strategická, nikoliv projektová.
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je přizpůsobeno této skutečnosti.
Zabývá se spíše posouzením proveditelnosti koncepce než posouzením detailního
technického řešení (k čemuž nejsou k dispozici ani odpovídající projektové podklady).
Detailnější posouzení bude předmětem dalších stupňů posouzení vlivů na životní prostředí
(např. proces EIA).
V průběhu zpracování dokumentace se nevyskytly takové problémy při shromažďování
požadovaných údajů resp. nedostatky ve znalostech, které by znemožňovaly jednoznačnou
formulaci závěrů. Dostupné informace jsou pro účely vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví dostatečné.
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7.

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

Posuzována je změna zastavitelného území obce a další změny v území oproti
současnému stavu jako celek s tím, že nerealizace některých požadavků nebo pouze jejich
částečná realizace je též považována za opatření k vyloučení nebo snížení negativních vlivů
na životní prostředí.
U jednotlivých požadavků, které nebyly z hlediska ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví odmítnuty (jedná se pouze o lokalitu B12) je doporučeno zapracovat
navržená opatření formou regulativů do územního plánu.
Na základě prověření Zadání územního plánu obce Postřižín byla vyvozena tato
konkrétní opatření a doporučení:
Ochrana veřejného zdraví


S ohledem na současnou nadlimitní hlukovou zátěž a očekávané velmi významné
zvýšení intenzity dopravy na dnešní komunikaci III/0081 je doporučeno nevyhovět
požadavku na lokalitu B12.



S ohledem na současnou nadlimitní hlukovou zátěž je doporučeno využití území pro
bydlení na lokalitách B09 a B11 vázat na realizaci protihlukových opatření na dálnici D8 a
III/0081.



Nejpozději v rámci územního řízení požadovat zpracování akustické studie, která
prokáže splnění hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a ve
vnitřních chráněných prostorech staveb u navrhované obytné zástavby na plochách B09,
B011 pro hluk z dopravy na komunikacích D8 a III/0081 a plochách B08, SM1 a SM2 pro
hluk z dopravy na komunikaci II/608, v rozsahu dle případných požadavků KHS
Středočeského kraje.

Ochrana přírody a krajiny


Připravovat dokumentaci pro založení regionálního ÚSES na správním území obce.



V návrhu ÚP vymezit biocentrum č.8 dle ÚPNSÚ (vložit do biokoridoru LBK6). Vymezení
tohoto biocentra je nezbytné pro zachování funkčnosti ÚSES.



Jako kompenzační opatření za rozsáhlý zábor půdy plochami B04 a B05 je předloženo
kompenzační opatření spočívající v částečném zmenšení funkce pro bydlení ve prospěch
funkce veřejná zeleň. Celková výměra veřejné zeleně na rozhraní ploch B04 a B05 při
cestě do Zlončic bude 1,55 ha:
o

Lokalitu B04 u jižní strany zmenšit o 0,65 ha. Funkci bydlení v tomto
prostoru při polní cestě do Zlončic nahradit funkcí veřejná zeleň.

o

Lokalitu B 05 u severní strany zmenšit o 0,9 ha. Funkci bydlení v tomto
prostoru při polní cestě do Zlončic nahradit funkcí veřejná zeleň.



Opatření pro zlepšení prostupnosti krajiny pro člověka: podél navržené zeleně Z04, Z05,
Z06, Z07 ohraničující lokality pro bydlení doplnit cesty (pěšiny) pro pěší.



Neoplocovat pevným a/nebo neprostupným oplocením plochy označené v ÚP jako
veřejná zeleň v případě, že je tato plocha umístěna na okrajích zastavitelného území
obce nebo ve volné krajině.



Stanovit minimální koeficienty zeleně pro jednotlivé plochy. Doporučení:
o

K – komerční plochy a skladování, nerušící výroba, Kzmin= 0,40, v případě
etapového řešení musí být minimální podíl zeleně dosažen i v rámci jednotlivých
etap.
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o

B (bydlení v nových rozvoj. lokalitách), stanovit minimální. koef. zeleně pro plochy
tak, že buď bude jednoznačně určen zvlášť pro parcely (zastavěná plocha parcely
uváděna 30 – 35 % …. zeleň Kzmin= 0, 60) a zvlášť pro veřejné plochy (obslužné
komunikace, prostory, Kzmin= 0, 40), nebo dohromady na celou plochu (Kzmin= 0, 50)
– území je potom nutné řešit regulačním plánem jako celek.



Po okrajích ploch pro komerci a obchod vymezit plochy pro izolačních pásy zeleně
(vysoké zeleně) v pohledově exponovaných směrech za účelem zmírnění projevů nových
staveb s výraznou hmotou v dálkových pohledech. Konkrétní řešení však může být
předloženo až v rámci další přípravy těchto záměrů (na základě znalosti uspořádání a
prostorových parametrů objektů).



Doporučení: vypracovat generel zeleně obce.

Ochrana vod




Obytné zóny - v lokalitách bydlení a služeb:
o

Odkanalizovat veškeré objekty z hlediska splaškových vod.

o

Doporučení: pro výstavbu a rekonstrukci komunikací platí, že je nutno
(především v uzavřených obytných zónách) snížit rozsah zpevněných
ploch a volit vhodné povrchy zabezpečující jak provoz, tak i částečné
zasáknutí a zdržení (retenci) (např. dlažbu).

o

Doporučení: ostatní dešťové vody (např. ze střech) je vhodné likvidovat
v místě a to například zasakovacími studnami nebo nádržemi
využitelnými na zálivku zelených ploch a zahrad – to znamená
přednostně zajistit vsakování srážkových vod na vlastním pozemku.

Komerční zóny - pro tyto lokality platí zásady oddílné kanalizace:
o

Splaškové vody a vody průmyslové předčištěné na úroveň splaškových
vod budou odvedeny na ČOV. U ostatních průmyslových vod se
předpokládá čištění v průmyslových ČOV jednotlivých zařízeních.

o

Dešťové vody ze znečištěných ploch je nutno před vypouštěním do
recipientu předčistit. To znamená odstranit sedimentací odnášené
znečištění nebo zařadit v případě výskytu ropných látek norné stěny a
filtraci.

o

Pro ostatní dešťové vody platí totéž jako u obytné sféry, tj. zdržení a
zasakování v nejbližším okolí na zelených plochách

Pro kompenzaci vlivů spojených s produkcí odpadů


Doporučení: Na území obce územním plánem vymezit plochu technické infrastruktury
určenou pro nakládání s odpady. Zde doporučujeme realizaci obecního sběrného dvora,
kde bude možno odkládat separované složky komunálního odpadu, odpad ze zahrad,
objemný odpad a nebezpečný odpad, u kterého budou původci fyzické osoby.

Případná další opatření mohou být navržena v rámci projednávání záměrů resp.
související projektové dokumentace a dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí.
Předpokládá se dodržování všech zákonných předpisů na ochranu jednotlivých složek
životního prostředí.
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8.

ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ

S ohledem na invariantní řešení územního plánu nebylo možné cíle ochrany životního
prostředí pro výběr variant použít. V návrhu změny zastavitelného území v jednotlivých
funkcích, v němž některé požadavky nejsou doporučeny k realizaci, jsou zohledněny cíle
ochrany životního prostředí na vnitrostátní úrovni.

9.

NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pro posuzovanou koncepci není nutno stanovovat samostatný monitorovací program.
Nejsou stanoveny ani žádné cílené monitorovací ukazatele vlivu koncepce na životní
prostředí.
Zpracovatel vyhodnocení doporučuje využití ukazatele koeficientu ekologické stability
(KES), do kterého se promítají pozitivní i negativní změny využití území a krajinná opatření.
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10.

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ, ZÁVĚR

Zadáním územním plánu obce Postřižín je předkládána dlouhodobá koncepce funkčního
využití území vymezením zastavěného, zastavitelného a nezastavěného území. Územní
plán zajišťuje územní ochranu ploch ve veřejném zájmu a specifikuje základní principy
řešení systémů technické infrastruktury.
V posouzení jsou vyhodnoceny jak jednotlivé požadavky na změnu zastavitelného území
a další funkce v území, tak to, jakým způsobem mohou změny v území ovlivnit jednotlivé
složky životního prostředí a zdraví obyvatel (např. zábor půdy, vliv na akustické prostředí,
apod.) .
Ochrana životního prostředí má z hlediska prevence k dispozici dva základní nástroje.
Konkrétní záměry jsou na úrovni územního řízení posuzovány procesem EIA. Zjednodušeně
řečeno jsou vyhodnocovány předpokládané parametry vlivu připravované investice na
jednotlivé složky životního prostředí.
Druhý nástroj představuje posuzování koncepcí z hlediska jejich vlivů na životní
prostředí. Nový stavební zákon začlenil od 1.1.2007 posuzování vlivu koncepcí na ŽP jako
součást Posouzení vlivu ÚPD na udržitelný rozvoj. Cílem posouzení je vyhodnotit
vyváženost tří pilířů udržitelného rozvoje tj. pilíře životního prostředí, hospodářského a
sociálního pilíře.
Předložená zpráva se týká pilíře životního prostředí. Stavební zákon předepsal osnovu
jeho posouzení, která je v předchozí části naplněna. Jednotlivé požadavky dle Zadání ÚP
jsou přehledně vyhodnoceny, následuje souhrnné vyhodnocení vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví.
Lze konstatovat, že požadavky rozšíření zastavitelného území a další změny
v území oproti současnému stavu, jsou realizovatelné. Z hlediska ochrany veřejného
zdraví je doporučeno odmítnout lokalitu B12 jako lokalitu pro bydlení. Dále jsou
navržena opatření, jež by se měla promítnout do regulativů stanovených pro jednotlivé
lokality, popř. funkce. Tato opatření jsou specifikována v kapitole 7 tohoto hodnocení.
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