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1 Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace
k cílům
ochrany
životního
prostředí
přijatým
na vnitrostátní úrovni
1.1

Obsah a cíle změny ÚP

Cílem Změny č. 2 územního plánu obce Panenské Břežany je jeho upřesnění jako reakce
na vnitřní rozvoj obce i změny v širším kontextu území.
Hlavním důvodem pro vypracování Změny č. 2 ÚP je především návrh na rozšíření ploch
pro funkci bydlení, ploch pro sportovní využití a ploch pro funkci výroba nerušící, sklady,
služby.
Uvedenou změnou územního plánu nedochází ke změně koncepce již schváleného ÚP,
který byl zastupitelstvem obce Panenské Břežany schválen 16.5.2001, usnesením
č. 12/16.5.2001. Změna č. 1 nemá zatím ukončeno projednávání.
Změna č. 2 ÚP obce Panenské Břežany je zpracována ve smyslu přílohy č. 6 vyhlášky
č. 500/2006 „O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti“.
Celková urbanistická koncepce schválená územním plánem obce Panenské Břežany dne
16.5.2001 a jeho Změny č. 1 se nemění.
Změnou územního plánu se nemění zásadně žádné základní vstupní údaje o současném
stavu obyvatel ani ekonomické struktuře. Ve změně je odhadnut předpokládaný nárůst počtu
obyvatel v obci a prověřen vůči navrhované kapacitě inženýrských sítí a ČOV.
Změna č. 2 územního plánu řeší pouze dílčí změny a nevyvolá tedy potřebu úprav
urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny oproti schválenému územnímu plánu
obce.
Změnou č. 2 ÚP se nemění celková koncepce rozvoje obce. U ploch č. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9
a 12, dochází pouze k přeřazení z výhledu v ÚP do návrhu ve Změně č. 2,
event. u některých ploch (č. 4, 12) ke změně funkce. Nově jsou zařazeny plochy č. 5 (bydlení
- obytné území), č. 11 (sport a rekreace), a dále plochy č. 10, 13, 14 a 15 (výroba, sklady,
služby).
Změna č. 2 ÚP nemá vliv na nemovité kulturní památky, na památkově chráněná území
a jejich ochranná pásma, ani na architektonické hodnoty v řešeném území. Celé řešené
území je vedeno jako území s možnými archeologickými nálezy, veškeré výkopové a zemní
práce je nutno předem ohlásit archeologickému ústavu ÚAPPSČ.
Ochrana přírodních hodnot v řešeném území, výrazné krajinné prvky, ÚSES, a další hodnoty
nebudou změnou č. 2 ÚP dotčeny.

1.2

Zhodnocení vztahu územního plánu obce k cílům ochrany životního
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni

Posuzovaná změna územního plánu obce se nachází v území, pro které nejsou stanoveny
žádné zvláštní nebo konkrétní cíle ochrany životního prostředí na mezinárodní či vnitrostátní
úrovni.
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Pro dané území lze uvažovat pouze obecné cíle ochrany životního prostředí, stanovené
pro nespecifikovaná území ČR v relevantních koncepčních materiálech na různých úrovních,
např. Státní politika životního prostředí, Akční plán zdraví a životního prostředí ČR, Státní
program ochrany přírody a krajiny, Strategie udržitelného rozvoje ČR apod. Další sledovanou
úrovní je krajská, jejíž strategické dokumenty by měly být harmonizovány s národními cíli
v oblasti ochrany životního prostředí. Jako obecnější referenční cíle ochrany ŽP,
deklarované v národních dokumentech, je možno uvést ochranu zemědělského půdního
fondu (ZPF), obecnou ochranu přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb. atd.
Územními průměty ochrany životního prostředí jsou v posuzovaném území chráněná území,
jejichž ochrana je stanovena a zaručena zvláštními právními předpisy, jejichž respektování je
nutné při každé územně plánovací i stavební činnosti (území chráněná např. z hlediska
ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, ochrany nerostného bohatství apod.). V oblasti
ochrany přírody a krajiny jsou to jednak území se zvláštní ochranou (zvláště chráněná území
- ZCHÚ), jež se řídí „Plány péče“, stanovenými příslušným orgánem ochrany přírody
a krajiny, jednak území a fenomény s obecnou ochranou (např. VKP, ÚSES, přírodní parky,
obecná ochrana rostlin a živočichů atd.). Zvláště chráněná území, stejně tak i prvky ÚSES
regionálního významu jsou v posuzované změně ÚP zohledněny a respektovány; jejich
plošná lokalizace vychází ze schváleného ÚP VÚC Pražského regionu. Ochrana dalších
přírodních prvků, jako jsou VKP, je rovněž do územního plánu zahrnuta a jejich ochrana je
upřesněna vymezením jednotlivých funkčních ploch a jejich regulací v závazné části ÚP.
Cíle v oblasti životního prostředí jsou na národní a krajské úrovni stanoveny příslušnými
strategickými dokumenty.
Změny územního plánu jsou navrhovány v souladu se stávajícími rozvojovými předpoklady
obce a stávajícím ÚP Panenské Břežany. Změny respektují i požadavky kladené aktuálně
platnými nebo rozpracovanými koncepcemi na vyšších úrovních, především Středočeského
kraje. Nejdůležitějšími pro hospodářský rozvoj obce je Program rozvoje územního obvodu
Středočeského kraje a ÚP VÚC Pražský region.
ÚP Panenské Břežany je návazným dokumentem na úrovni obce pro strategické cíle
jednotlivých koncepcí:
Národní rozvojový plán
Politika územního rozvoje
Státní politika životního prostředí
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje
ÚP VÚC Pražský region
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
Povodňový plán Středočeského kraje
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje
Program snižování emisí Středočeského kraje a Integrovaný krajský program
ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje
 Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje
 Územní energetická koncepce Středočeského kraje
 Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje











Koncepce, jejichž cíle se dotýkají území na národní úrovni, by měly být podle jednotlivých
odvětví zapracovány do krajských a regionálních dokumentů, které řeší rozvoj daného
regionu ve větší konkrétnosti. Obce by měla respektovat i podmínky kladené EU, pokud
se jich územně nebo na úrovni počtu obyvatelstva dotýkají.
Při posuzování vlivů na životní prostředí byly vzaty v úvahu především ÚP VÚC Pražský
region a Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje; rámcově byly zohledněny
i ostatní výše vyjmenované dokumenty.
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2 Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném
území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyl
uplatněn ÚP
2.1

Vymezení řešeného území a širší vazby

Rámec řešeného území tvoří obec Panenské Břežany. Obec spadá do územní působnosti
Středočeského kraje, okresu Praha-východ a obce s rozšířenou působností Brandýs
nad Labem - Stará Boleslav (obrázek 1).
Základní souhrnné informace obce
Status:
Typ města:
ZUJ (kód obce):
NUTS5:
LAU 1 (NUTS 4):
NUTS3:
NUTS2:
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Obec s rozšířenou působností:
Katastrální plocha (ha):
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2008:
Nadmořská výška (m n.m.):
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):
První písemná zpráva (rok):
Počet katastrů:
Počet územně technických jednotek:
Počet částí obce:

Obec
Ostatní obce
538604
CZ0209538604
CZ0209 - Praha-východ
CZ020 - Středočeský kraj
CZ02 - Střední Čechy
Odolena Voda
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
578
567
245
14° 26' 24'' E , 50° 12' 50'' N
1 227
1
1
1

Obrázek 1 Obce s rozšířenou působností ve Středočeském kraji

Zdroj: [http://www.kr-stredocesky.cz/]
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Obec Panenské Břežany se nachází v okrese Praha-východ asi 14 km severně od centra
hlavního města Prahy. Na západní okraji obce tvoří fyzickou i vizuální bariéru dálnice D8.
Panenské Břežany sousedí s obcemi Odolena Voda, Veliká Ves, Předboj, Bašť, Klíčany
a Vodochody (obrázek 2). Vymezení katastrálního území obce je zobrazeno na obrázku 3.
Spádovostí lze území přiřadit především na významnější města v okolí (Praha, Kralupy
nad Vltavou, Neratovice, Mělník, Brandýs nad Labem), dále pak na některé obce
v bezprostředním okolí jako například Odolena Voda, Vodochody, apod.
Obrázek 2 Lokalizace obce Panenské Břežany – mapa širšího území

Zdroj: [http://www.mapy.cz/]

Obrázek 3 Katastrální území obce Panenské Břežany

Zdroj: [http://www.cuzk.cz/]
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Obrázek 4 Letecký pohled na obec Panenské Břežany

Zdroj: [http://www.panenskebrezany.cz/]

2.2
2.2.1

Ovzduší a klima
Klimatická charakteristika

Řešené území spadá podle klimaticko-geografického členění dle Quitta (1971) do klimatické
oblasti T2. V souvislosti se zjištěnými kódy BPEJ lze oblast kategorizovat jako klimatický
region T1 s charakteristikami podle vyhlášky MZe č. 327/1998 Sb. Porovnání těchto
základních klimatických charakteristik dané oblasti včetně údajů z Atlasu podnebí Česka
(ČHMÚ, 2007) uvádí tabulka 1.
Obrázek 5 Mapa klimatických oblastí

* zelený kruh zobrazuje lokalizaci posuzované oblasti
Zdroj: [Quitt]
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Tabulka 1 Základní klimatické charakteristiky dané oblasti
klimatická oblast T2
(Quitt)

základní klimatické charakteristiky
počet letních dní

50-60

počet dní s teplotou alespoň 10°C

160-170

počet mrazových dní

100-110

počet ledových dní

30-40

průměrná teplota v lednu

-2/-3°C

průměrná teplota v dubnu

8-9

průměrná teplota v červenci

18-19

průměrná teplota v říjnu

7-9

počet dnů se srážkami alespoň 1 mm

90-100

srážkový úhrn ve vegetačním období

350-400

srážkový úhrn v zimním období

350-400

počet dnů se sněhovou pokrývkou

40-50

počet dní jasných

120-140

počet dní zatažených

charakteristika regionu

40-50
klimatický region T1
(vyhláška č. 327/1998 Sb.)
teplý, suchý

suma teplot nad 10°C

2600-2800

průměrná roční teplota

8 - 9 °C

základní klimatické charakteristiky

průměrný roční úhrn srážek

< 500 mm

pravděpodobnost suchých vegetačních období

40-60 %

průměrná roční teplota vzduchu

0-2
Atlas podnebí ČR
(průměr období 1961 - 2000)
8 - 9 °C

průměrná teplota vzduchu - jaro

8 - 9 °C

průměrná teplota vzduchu - podzim

9 - 10 °C

průměrná teplota vzduchu - léto

16 - 17 °C

průměrná teplota vzduchu - zima

0 - 1 °C

vláhová jistota
základní klimatické charakteristiky

průměrný roční úhrn srážek

500 - 550 mm

průměrný sezónní počet dní se sněžením

50 - 60 dní

průměrný sezónní počet dní se sněhovou pokrývkou

30 - 40 dní

průměr sezónních maxim výšky sněhové pokrývky

15 - 20 cm

průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu
průměrná roční rychlost větru

1 500 - 1 600 hodin
3,0 - 4,0 m.s-1

Zdroj: [Quitt; MZe; ČHMÚ]

Z daných charakteristik vyplývá, že území spadá do teplé oblasti, kde lze očekávat podnebí
typické pro Polabskou oblast s průměrnými ročními teplotami kolem 8,5°C a ročním úhrnem
srážek mezi 500 – 600 mm. Pro lokalitu je rovněž typické západní proudění vzduchu
s rychlostí nejčastěji do 2 – 4 m/s. Daná oblast je z pohledu klimatických podmínek velmi
vhodná pro zemědělské účely – dle kategorizace zemědělsky výrobních oblastí je zařazena
do řepařské oblasti.
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Údaje z klimatologické měřící stanice ČHMÚ v Doksanech (přibližně 30 km SZ
od Panenských Břežan)
uvádějí dlouhodobou průměrnou teplotu vzduchu 8,5 °C
a průměrný roční úhrn srážek 455,9 mm (pro období 1961 –1990). Vývoj dat v dlouhodobém
hodnocení poslední období sleduje vzrůstající tendenci v ročních teplotách a mírně klesající
v úhrnech srážek. Data z několika posledních let zobrazuje obrázek 6 a 7.
Obrázek 6 Vývoj průměrných ročních teplot za období 1998 – 2006, Doksany [°C]

Zdroj: [ČHMÚ – upraveno CityPlan]

Obrázek 7 Vývoj průměrných ročních úhrnů srážek za období 1998 –2006, Doksany [mm]

Zdroj: [ČHMÚ – upraveno CityPlan]

2.2.2

Ovzduší

Kvalita ovzduší
Dané území je zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Na území obce nejsou provozovány zdroje znečišťování zařazené do Integrovaného registru
znečišťování (IRZ). V širším okolí zájmového území se nachází několik zvláště velkých
zdrojů znečišťování ovzduší Středočeského kraje – Energotrans a.s. (elektrárna Mělník),
ČEZ a.s. (elektrárna Mělník), Kaučuk a.s. (Kralupy nad Vltavou), Česká rafinérská (Kralupy
nad Vltavou) atd.
Celorepublikovým trendem, který je velmi zřetelný u sídel obdobného rozsahu, jako je
posuzované území, je narůstající znečištění ovzduší způsobené nárůstem automobilové
dopravy – individuální i nákladní. Na katastrálním území Panenských Břežan je tento trend
znatelnější o bezprostřední vliv dopravních intenzit z dálnice D8.
Zdrojem znečišťování ovzduší v zájmovém území je tedy především automobilová doprava
(zejména z dálnice D8), provoz současného letiště Vodochody a v pravděpodobně
(neověřováno) menší míře též i lokální vytápění.
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V okolí řešeného území jsou při dlouhodobém hodnocení překračovány limity pro
suspendované částice PM10. V minulosti bylo naměřeno překročení limitu PM10 na 100 %
území v působnosti stavebního úřadu Mělník, Neratovice a Odolena Voda.
Posuzované území je vzhledem k blízkosti, dobré dopravní dostupnosti do hlavního města
Prahy a průchodem dálnice D8 oblastí, kde se výrazněji projevuje znečištění z dopravy.
Jedná se především o roční a maximální 24 hodinové koncentrace suspendovaných
prachových částic PM10, ale i jemnější částice PM2,5. V souvislosti s dopravními intenzitami
dálnice je její bezprostřední okolí rovněž zasaženo zvýšenými hodnotami oxidů dusíku atd.
Obrázek 8 Pole 36.nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 v roce 2007 (imisní limit 50 µg/m3)

Zdroj: [ČHMÚ]

Obrázek 9 Pole roční průměrné koncentrace PM10 v roce 2007 (imisní limit 40g/m3)

Zdroj: [ČHMÚ]

V roce 2007 byl na území Středočeského kraje překročen denní imisní limit (LV) pro ochranu
zdraví pro suspendované částice PM10 na 7 stanicích z 16. Na jedné stanici (Stehelčeves)
byl překročen i roční imisní limit pro PM10. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší zaujímaly
4,5 % území kraje (obrázek 10A). V porovnání s předchozími lety, kdy v roce 2005,
resp. 2006 zaujímaly oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 51,5 %, resp. 38 % území kraje,
tak došlo ke zlepšení kvality ovzduší. V roce 2007 byl na území Středočeského překročen
cílový imisní limit (TV) pro ochranu zdraví pro benzo(a)pyren na obou stanicích, na kterých
bylo měření koncentrací této látky realizováno (Kladno-Švermov, Brandýs nad Labem).
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Na 2 stanicích z 9 došlo i k překročení cílového imisního limitu pro arsen (Kladno-Švermov
a Stehelčeves). Na 2 stanicích (Mladá Boleslav, Ondřejov) ze 3 byl překročen i limit
pro přízemní ozon. Oblasti s překročenými cílovými imisními limity pro ochranu zdraví
zaujímaly 5,3 % území kraje (obrázek 10B). V porovnání s rokem 2006 (8 % území kraje) se
jedná o zlepšení. Imisní a cílové imisní limity (LV a TV) jsou ustanoveny nařízením vlády
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
Obrázek 10 Vyznačení oblastí/obcí Středočeského kraje se zhoršenou kvalitou ovzduší
vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví (bez zahrnutí ozonu) 2007

Pozn

A - imisní limit (LV) – překročení hodnoty pro 1 nebo více znečišťujících látek (SO2, CO, PM10,
Pb; benzen a NO2); mez tolerance (MT) – překročení hodnoty LV+MT i s mezí tolerance MT
B Platí pro kadmium, arsen, nikl a benzo(a)pyren; ozon není do celkového hodnocení zahrnut
z důvodu překročení jeho cílového imisního limitu na většině území ČR.
Zdroj: [ČHMÚ]

Dotčené území se vyznačuje i zvýšeným množstvím benzo(a)pyrenu v ovzduší (imisní limit
0,001 µg/m3), který se rovněž velkým dílem podílí na zařazení oblasti do OZKO (obrázek 11).
Obrázek 11 Pole průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2007

Zdroj: [ČHMÚ]

Ze zjištěných hodnot znečišťujících látek naměřených na stanicích v okolí obce lze pouze
odhadnout průměrné roční hodnoty v šetřeném území katastru Panenských Břežan.
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 792
Veltrusy vzdálená přibližně 10 km severozápadně od Panenských Břežan. Vzhledem k tomu,
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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. Panenské Břežany v současné době očekávat:
 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:
 maximální 8 hodinové koncentrace CO max. 2856,7 µg.m-3 (stanici SBER v Berouně)
 průměrné roční koncentrace BaP 8,2 ng.m-3 (stanice SKLS v Kladně).
Přesto tyto naměřené údaje překročení imisních limitů ročních koncentrací benzenu a BaP
plně neodpovídají situaci na území Panenských Břežan.
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) jsou vyhlašovány na základě zákona
č.86/2002 Sb., v platném znění, o ochraně ovzduší, který rozděluje sledované oblasti na
zóny aglomerace, kde je vyhodnocováno překročení stanovených imisních limitů jedné nebo
více sledovaných znečišťujících látek v ovzduší. Posuzované území je řazeno mezi oblasti
s nadlimitními hodnotami pro ochranu zdraví, a tudíž by měly být preferovány projekty, jež by
svou realizací nepřinášely do území zvýšení emisí znečišťujících látek. Naopak by měla být
v rámci realizace a naplňování krajského Programu snižování emisí a zlepšování kvality
ovzduší prosazována taková opatření, jež by vedla ke snížení obsahu těchto škodlivin
a zvyšovala kvalitu ovzduší. Z tohoto důvodu se jeví jako nevhodné rozšíření kapacity letiště
Vodochody, které by na kvalitu ovzduší území Panenských Břežan mělo jednoznačný vliv.
Větrná růžice
Z větrné růžice pro lokalitu Neratovice (cca 8 km od území Panenských Břežan) 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.
Obrázek 12 Větrná růžice lokality město Neratovice

Zdroj: [ČHMÚ]
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2.3
2.3.1

Horninové prostředí a přírodní zdroje
Morfologické a geologické poměry

Geomorfologicky se řešené území řadí pod provincii Česká vysočina, subprovincii Česká
tabule, oblast Středočeská tabule, celek Středolabská tabule, podcelek Českobrodská tabule
a okrsek Kojetická pahorkatina. Území se nachází v sousedství Poberounské subprovincie
(okrsek Zdibská tabule). Reliéf terénu je relativně zvlněný, území pozvolna klesá od západu
území k severovýchodu (průměrná nadmořská výška území je 245 m n. m.). Na západním
okraji obce se nachází trasa dálnice D8, která vede v mírném liniovém zářezu.
Obrázek 13 Geologická mapa

ČESKÝ MASIV - POKRYVNÉ ÚTVARY A POSTVARISKÉ
MAGMATITY

kenozoikum; kvartér holocén

mezozoikum; křída; křída svrchní
navážka,
halda,
výsypka,
odval
(antropogenní) (složení proměnlivé)

pískovce vápnito-jílovité (marinní) (složení
vápnitý, jílovitý)

nivní sediment (fluviální nečlenené +
sedimenty vodních nádrží)

písčité slínovce až jílovce spongilitické,
místy silicifikované (opuky) (marinní)

smíšený sediment (deluviofluviální)

slepence vápnité, vápence
(marinní) (složení vápnitý)

písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment
(deluviální) (složení pestré)

vápence biodetritické (marinní)

kamenitý až hlinito-kamenitý sediment
(deluviální) (složení pestré)

ČESKÝ MASIV
PALEOZOIKUM

pleistocén

-

KRYSTALINIKUM

proterozoikum; neoproterozoikum

spraš a sprašová hlína (eolická) (složení
křemen + přímesi + CaCO3)
neogén, kvartér; pliocén, pleistocén

prachovce, břidlice, droby
droby, prachovce, břidlice

písek, štěrk (fluviální) (složení pestré)

droby, prachovce
silicity
bazalt, andezitobazalt

Zdroj: [ČGÚ]
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A

biodetritické

PREVARISKÉ

Z geologické mapy je blíže patrný charakter území. Z regionálně geologického hlediska
budují širší zájmové území horniny svrchní křídy vltavsko-berounské litofaciální oblasti české
křídové pánve. Zastoupeny jsou prachovité slínovce bělohorského souvrství spodního
turonu. Nejsvrchnější polohy skalního podloží jsou rozložené na slíny, které kontinuálně
přecházejí do zvětralých až navětralých hornin. Kvartérní pokryv budují pleistocénní fluviální
sedimenty stáří starý donau. Jedná se o písčité štěrky, které budují bazální polohy a písky
s kolísající pelitickou příměsí. Místy se mohou vyskytovat až jílovité čočky. Povrch je tvořen
eolickými sedimenty (spraše a sprašové hlíny) které však byly při intenzivní stavební činnosti
z větší části odtěženy a terén byl vyrovnán navážkami z místního materiálu. Mocnost
navážek nepřekročí 1 m. Celková mocnost kvartérního pokryvu se předpokládá asi 8 m.
Z hydrogeologického hlediska je podzemní voda vázána na bázi fluviálních sedimentů, kde
vytváří souvislou průlinovou zvodeň s volnou hladinou, která je v hloubce okolo 7 m
pod terénem. Podložní slíny jsou prakticky nepropustné.
2.3.2

Radonové riziko

Z mapy radonového indexu je možné vyčíst radonový potenciál místního geologického
podloží. Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je
možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním
zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie
radonového indexu podloží proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu
nad 200 Bq.m-3 v existujících objektech (hodnota EOAR). Zároveň indikuje i míru pozornosti,
kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání radonu z podloží u nové výstavby.
Převažující kategorie radonového indexu neznamená, že se u určitého typu hornin
při měření radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového
indexu. Obvyklým jevem je, že přibližně 20 % až 30 % měření spadá do jiné kategorie
radonového indexu, což je dáno lokálními geologickými podmínkami měřených ploch.
Místně se vyskytují zástupci hornin s vyšším radonovým indexem. Na katastrálním území
Panenských Břežan je převažující tzv. přechodná kategorie radonového indexu (mezi
nízkým a středním radonovým rizikem). Lokálně je území zasaženo průnikem oblastí
se středním radonovým rizikem.
Je tedy zřejmé, že určení kategorie radonového indexu na stavebním pozemku není možné
provádět odečtením z mapy jakéhokoliv měřítka, ale pouze měřením radonu v podloží
na konkrétním místě pro zohlednění lokálních, často proměnlivých geologických podmínek.
Obrázek 14 Mapa radonového indexu geologického podloží

Zdroj: [ČGS – http://nts1.cgu.cz]
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2.3.3

Nerostné suroviny

V zájmovém území se nevyskytují žádná těžená výhradní ani nevýhradní ložiska nebo
chráněná ložisková území, tyto lokality je však možno nalézt v bezprostředním okolí obce
(obrázek 15).
Obrázek 15 Těžba nerostných surovin v okolí

Zdroj: [geoportal.cenia.cz]

V bezprostředním okolí se nalézá významná lokalita nerostných surovin – Čenkov. Na sever
od katastrálního území obce se v blízkosti sídla Kopeč na katastrálním území Odoleny Vody
nalézá těžený dobývací prostor 70191 Čenkov (organizace COLAS a.s., Praha – nerost
spilit; surovina stavební kámen); výhradní ložisko č. 3028300 B – bilancovaná plocha
se současnou povrchovou těžbou (nerost spilit, diabas, metabazalt); v rámci chráněného
ložiskového území 02830000 Čenkov.
Obrázek 16 Ložisko nerostných surovin Čenkov

Zdroj: [geoportal.cenia.cz]
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Na západním okraji katastrálního území obce se nalézá pískovna Klíčany (převážná část
této pískovny je na katastrálním území Klíčany), kde se těží štěrkopísky.
Dle údajů z Geofondu ČR se na území nevyskytují žádná další důlní díla, haldy nebo
poddolovaná území náchylná k sesuvům.
2.3.4

Odpady, skládky, SEZ

V zájmovém území se nenacházejí žádné kontaminované plochy ani staré ekologické zátěže
(SEZ).
V řešeném území byla v minulosti dřívější skládka TKO (tuhých komunálních odpadů), která
byla rekultivována podle požadavků orgánů státní správy. Obec nepřipravuje umístění nové
skládky TKO ani nové skládky nebezpečných odpadů v katastrálním území obce.
Podle obecní vyhlášky způsobu nakládání s odpady v obci jsou TKO shromažďovány
v kontejnerech a domovních popelnicích a jsou odváženy na skládku mimo katastrální území
obce.

2.4
2.4.1

Podzemní a povrchové vody
Hydrologická charakteristika

Vodohospodářský potenciál povrchové vody je průměrný a podzemní vody je velmi nízký.
Zájmové území spadá do povodí Labe, oblasti povodí Horní a střední Labe. Hlavním vodním
tokem a recipientem je Kojetický potok (hydrologické pořadí 1-05-04-035; plocha povodí
15,125 km2). Kojetický potok pramení zhruba 0,5 km jihovýchodně od Panenských Břežan ve
výšce 250 m n. m., ústí zleva do řeky Labe v Neratovicích ve 160 m n. m., plocha povodí
15,2 km2, délka toku 8,9 km, průměrný průtok v ústí 0,11 m3.s-1. Kojetický potok je
vodohospodářsky významným tokem, je zde mimopstruhová voda. Kojetický potok protéká
mimo zastavěné území obce. Koryto potoka je z větší části upraveno.
Tabulka 2 N-leté průtoky Kojetického potoka (profil Neratovice)
N
3 -1
QN (m .s )

1
2,5

2
3,7

5
5,7

10
7,5

20
9,5

50
12,3

Zdroj:[VÚV TGM]

Obrázek 17 Vodohospodářská mapa ČR - výřez

Zdroj:[VÚV TGM]
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100
14,8

tř.
III

V k.ú. obce nejsou vodní díla ani nádrže. Roční srážky v povodí činí cca 580 mm.
V předmětné lokalitě se nenacházejí zdroje podzemních vod, záměr není umístěn v PHO
vodních zdrojů a ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje minerální stolních a léčivých vod.
Na území není CHOPAV a ani jiné území chráněného ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

2.4.2

Hydrogeologické poměry

Základní vrstvou hydrogeologického rajónu je křída severně od Prahy - skupina rajónů křída
Ohře a Středního Labe po Litoměřice, jež jsou charakterizovány geologickou jednotkou
sedimentů svrchní křídy.
Přípovrchová zóna daného rajónu se vyznačuje výskytem jílovců a slínovců. Mocnost
souvislého zvodnění je odhadována na 15-50 m o průlino-puklinové propustnosti s napjatou
hladinou podzemní vody. Chemický typ vody je determinován ve složení Ca-Mg-HCO3-SO4.
1. vrstevní kolektor rajónu se skládá z pískovců a slepenců perucko – korycanského
křídového souvrství. Mocnost souvislého zvodnění s volnou hladinou se pohybuje v rozmezí
5 – 15 m.
Z hydrogeologického hlediska je podzemní voda vázána na bázi fluviálních sedimentů,
kde vytváří souvislou průlinovou zvodeň s volnou hladinou, která je v hloubce okolo 7,0 m
pod terénem. Podložní slíny jsou prakticky nepropustné.
Obrázek 18 Hydrogeologická mapa ČR

Zdroj: [ČGS – www.geology.cz]
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2.4.3

Ochrana podzemních a povrchových vod

Zájmové území se nenachází na území chráněných oblastí přirozené akumulace vod ani
v povodí vodárenských toků. Nejbližší oblastí je CHOPAV podzemních vod – Severočeská
křída, jež se rozkládá severně od řešeného území.
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování
hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto
oblastech, vymezuje v příloze č. 1 zranitelné oblasti, do kterých je zahrnuta i katastrální
území Panenských Břežan. Z nařízení vyplývají podmínky pro používání dusíkatých
hnojivých látek, stanovení aplikačních pásem a skupin půd ohrožených erozí.
Dalším nařízením vlády, jež přispívá k determinaci charakteristik území, je NV č.71/2003 Sb.,
o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších
vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod.
2.4.4

Znečištění povrchových toků

Podle vyhodnocení jakosti vody ve vodních tocích podle „ČSN 75 7221 – Jakost vod –
Klasifikace jakosti povrchových vod“ jsou hlavní toky, jež obklopují území obce Panenské
Břežany, tj. Vltava a Labe, hodnoceny v daných úsecích jako 3. třída jakosti vody za období
2005-2006. 3.třída jakosti značí znečištěnou vodu, což je stav povrchové vody, který byl
ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky
umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému. Klasifikace vychází z dlouhodobého
monitoringu sledovaných ukazatelé jakosti vod.
2.4.5

Odvodnění a zásobování vodou

Zásobování pitnou vodou
Obec Panenské Břežany nezásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu Vodárenské
společnosti Kladno – Mělník a.s. Voda je do obce přiváděna z vodojemu situovaného
v Odolena Vodě řadem DN 150. V obci je vybudován rozvod pitné vody DN 150, 100, 80 mm
vč. hydrantů. Navrhovaná výstavba v rámci 2. Změny ÚP bude napojena na stávající rozvod
pitné vody.
Odvodnění území
Vodní toky procházející územím jsou regulovány. V obci byla vystavěna biologická čistírna
odpadních vod (ČOV), do které jsou odváděny odpadní vody z kanalizace.

2.5

Půda

V inundačním území Vltavy a Labe a jejich slepých ramen jsou hlinitopísčité sedimenty,
na kterých se nachází zejména nivní půdy. Jedná se půdy charakteristické zejména pro lužní
lesní oblasti tvrdého luhu (dubového-jasanového-jilmového) i měkkého (topolového) luhu.
Mimo inundační území tvoří geologický podklad sprašové hlíny, na nichž se vytvořily
poměrně úrodné hnědozemně. V nivě vltavskolabského soutoku převládá pak z širšího
pohledu typická fluvizem (vzniklá činností tekoucí vody), na terasovitých štěrkopíscích
vystupují chudé výsušné hnědozemě, na vátých píscích potom málo vyvinuté půdy.
V plochých údolích podél bočních přítoků Labe vystupují též oglejené černozemně
na slínech – slinovatky, na výchozech křídy se vyvinuly pararendziny. Černozemě
a hnědozemní šedozemě se váží na pokryvy spraše a sprašových hlín.
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Obrázek 19 Pedologické poměry širšího zájmového území – výřez z půdní mapy ČR

Zdroj: [ČGS – www.geology.cz]

2.5.1

Bilance půdy

Obec Panenské Břežany je typickou nížinnou oblastí s kvalitními půdami vhodnými
pro zemědělské využití, což dokazuje i struktura funkčního využití daného území (tabulka 3).
Změnou ÚP se navýší plocha zastavěného území na úkor orné půdy.
Tabulka 3 Struktura funkčního využití území obce Panenské Břežany v roce 2008
Druhy pozemků
Orná půda (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda (ha)
Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)
Celková výměra pozemků
Pozn. Údaje k 1.1.2008
Zdroj: [ČSÚ]

Výměra (ha)
426
30
8
465
63
2
10
39
578
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Velká část plochy zdejší orné půdy spadá do kategorií s vyšší třídou ochrany. 2. změnou ÚP
Panenské Břežany jsou navrženy trvalé zábory ZPF o celkové ploše 16,791 ha. Tento zábor
je určen k zástavbě pro bydlení, veřejné vybavením, sport a rekreaci, nerušící výrobu
a skladové prostory.
2.5.2

Půdy posuzovaného území

Základní vlastnosti půd jsou charakterizovány kódem BPEJ (bonitovaná půdně ekologická
jednotka). V ní je obsažena informace o klimatickém regionu, expozici, skeletovitosti,
hloubce, textuře a půdním druhu zájmové plochy. Hlavní determinantou je druhé a třetí číslo
kódu definované jako hlavní půdní jednotka – HPJ. Půdy jsou dle kódu BPEJ řazeny
do stanovených kategorií tříd ochrany.
Nejkvalitnějšími a nejproduktivnějšími půdami jsou zde černozemě a hnědé půdy, které jsou
řazeny do nejvyšších stupňů ochrany půd. Na daném území převažují půdy kvalitní,
a největším zastoupením tříd ochrany I-III.
Na lokalitách učených k trvalému záboru ZPF v rámci 2. Změny ÚP lze zemědělskou půdu
v rámci kvality charakterizovat jako velmi různorodou půdu, která patří do třídy ochrany I – V.
Tabulka 4 Základní charakteristika půd – podle lokalit 2. Změny ÚP Panenské Břežany
Kód BPEJ

Třída ochrany ZPF

Základní charakteristika půdy

2.01.00
2.01.10

I
II

2.21.10

IV

2.22.10
2.22.12
2.22.13
2.23.12

IV
IV

2.26.01

III

2.62.00

II

černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších
nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi
hluboké, převážně s příznivým vodním režimem
půdy
arenického
subtypu,
regozemě,
parendziny,
kambizemě,
popřípadě
i
fluvizemě
na
lehkých,
nevododržných, silně výsušných substrátech
půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech
typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem
poněkud příznivějším než předcházející
regozemě arenické a kambizemě arenické, v obou případech
i slabě na nepropustné podloží jílů, slínů, flyše i tercierních
jílů, vodní režim je značně kolísavý, a to vždy v závislosti na
hloubce nepropustné vrstvy a mocnost překryvu
kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích,
převážně středně těžké, až středně skřetovité, s příznivými
vláhovými poměry
černice glejové, černice glejové karbonátové na nivních
uloženinách, spraši i sprašových hlínách, středně těžké i
lehčí, bez skeletu, dočasně zamokřené spodní vodou
kolísající v hloubce 0,5- 1 m

IV

Zdroj: [Čedíková a Košťálová]

Tabulka 5 Třídy ochrany ZPF určeného k trvalému záboru v rámci 2. Změny ÚP
Třída ochrany ZPF
Výměra (ha)
I
1,9664
II
1,4503
III
2,9575
IV
9,2368
V
1,18
Zdroj: [Čedíková a Košťálová]

ENVI-TON, Ing. Zuzana Toniková – „SEA posouzení 2. změny ÚP Panenské Břežany“

21

2.6
2.6.1

Fauna, flóra, ekosystémy
Biogeografická charakteristika

Biogeograficky je zájmové území součástí Řipského bioregionu, jeho reprezentativní části
poblíž neostré hranice s bioregionem Českobrodským.
Fytogeograficky náleží do oblasti termofytika, fytogeografického obvodu České termofytikum,
fytogeografického okresu Pražská plošina, podokresu Jenštejnská tabule, poblíž
fytogeografického okresu Dolní Povltaví.
2.6.2

Flóra a fauna zájmového území

Flóra a Fauna
Na území obce a jejím bezprostředním okolí není dokladován žádný druh zvláště chráněný
ve smyslu zákona a Přílohy č. II prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášky
č. 175/2006 Sb.
Z biogeografického hlediska je i fauna součástí hercynské podprovincie a pásu mezi
Řipským a Českobrodským bioregionem.
Biogeografické členění
Z biogeografického hlediska (Culek, 1996) leží zájmové území v Řipském bioregionu (1.2).
Jedná se však o nereprezentativní část bioregionu.
Řipský bioregion (1.2) je tvořen nížinnou tabulí na severozápadě Čech. Zaujímá západní
část Pražské plošiny a zasahuje do Dolnooharské tabule. Celé území je součástí české
křídové pánve. Bioregion tvoří opuková tabule. Reliéf je tvořen mírně zvlněnou plošinou
ukloněnou od jihozápadu k severovýchodu, rozčleněnou systémem údolních zářezů, které
jsou v křídové části mělké, tam, kde vystupuje proterozoikum, jsou svahy strmé a skalnaté
a mají ráz kaňonů, např. údolí Vltavy od Prahy po Kralupy nad Vltavou.
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
Termofytkum je oblast teplomilné vegetace s převahou druhů submeridionálního pásma.
Ze zbytků přirozené vegetace jsou charakteristické xerotermní travinné porosty (stepní lada),
slatiny, teplomilné doubravy a lužní porosty v nivách větších řek a potoků. Prakticky celé
řešené území je ovlivněno intenzivní lidskou činností. Odezva přirozených společenstev
na antropogenní ovlivnění je přímo úměrná této intenzitě a lze ji hodnotit porovnáním
přírodního a aktuálního stavu vegetace.
Podle fytogeografického členění náleží zájmové území do Dolního Povltaví. Potenciální
přirozenou vegetací tohoto obvodu je černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosiCarpinetum)
Nejvýznamnější lesní komplex se nachází na SZ území obce – Břežanský les. V tomto
lesním porostu je druhově zastoupen především dub s příměsí habru a akátu a jasanu.
V katastrálním území se vyskytuje několik registrovaných významných krajinných prvků –
převážně lesních porostů. Z dalších dostupných údajů o lesních porostech v blízkém okolí je
patrné, že jejich zdravotní stav je v dané oblasti velmi špatný. Zjištěné hodnoty dosahují
nejhoršího stupně poškození – silné až velmi silné pro jehličnaté i listnaté dřeviny.
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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)
Původní rostlinný pokryv území byl zcela zlikvidován kultivací krajiny a intenzivní
zemědělskou činností. Fauna Polabské krajiny je rovněž velmi ovlivněna lidskou činností,
intenzifikací rostlinné a živočišné výroby, která s sebou nese převážně negativní faktory
s dopadem na výskyt volně žijících druhů, jejich druhovou rozmanitost.
Lokality zahrnuté do 2. změny ÚP jsou na ZPF, kde se neočekává přítomnost významných
a cenných druhů rostlin a živočichů v rámci dané oblasti. V zájmovém území převládají polní
biotopy s běžným druhovým spektrem segetálů. Při průzkumu lokalit byli spatřeni zástupci
druhů typických pro daný region a typ využívání krajiny. Orientačním kvalitativním
průzkumem byly zjištěny běžné druhy, vázané buď na křoviny a mimolesní porosty dřevin,
nebo na urbanizované území a na blízkost zástavby. Systém remízků je prořídlý, sestává
z druhotných porostů stromů a křovin. Na území obce jsou vhodnější biotopy pro výskyt
různých druhů živočichů a rostlin (les na SZ okraji obce).

2.7
2.7.1

Krajina, ÚSES, chráněná území
Krajina a krajinný ráz

Reliéf středních Čech byl utvářen během geologických procesů, jejichž významné
a ojedinělé důkazy lze ve zdejším pestrém geologickém prostředí nalézt, i přes zdánlivou
monotónnost krajiny Polabské nížiny. V některých místech jsou stále viditelné stopy z dob
(proterozoika a paleozoika), i přes to, že na současné tváři a reliéfu krajiny se nejvíce
podepsaly třetihorní a čtvrtohorní procesy.
Nejvýznamnějším krajinotvorným činitelem minulých století i současnosti je však člověk,
který přetvořil krajinu svým silným působením a umělými zásahy, které jsou nejvíce znatelné
právě v nížinných oblastech jako je Polabí a v navazujících okolních regionech.
Přírodní prostředí širšího zájmového území je možno většinově pokládat za urbanizovanou
krajinu venkovského a příměstského typu, s výrazně omezenými krajinnými strukturami
na plošině nad pravým břehem Vltavy, charakterizovanou především velkými celky orné
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půdy a intenzivních luk, dále pak významnými liniovými stavbami a urbanizovanými areály.
Pro širší území je pak typická velmi nízká lesnatost (soustředěna na svahy údolí Vltavy
a některých přítoků) a otevřenost krajiny.
Posuzované území obce Panenských Břežan včetně jejích částí lze označit za zemědělskou
krajinu, která byla v minulosti plně zemědělsky kultivována a využívána.
2.7.2

Zvláště chráněná území

Podle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
se rozlišuje 6 kategorií zvláště chráněných území (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP).
Na katastrálním území Panenských Břežan nejsou žádná maloplošná ani velkoplošná
zvláště chráněná území (ZCHÚ). V okolí obce lze jako nejbližší ZCHÚ lze identifikovat
PR Kopeč (společenstva teplomilných trávníků a skladních výchozů s výskytem vzácných
a ohrožených druhů rostlin).
2.7.3

Územní systém ekologické stability

V území se vyskytují prvky územního systému ekologické stability (ÚSES).
Závaznou částí ÚP VÚC Pražského regionu je na plochách zahrnutých do ÚSES zakázáno
umísťování staveb s výjimkou liniových staveb pro dopravu a pro technické vybavení.
Územím obce prochází regionální biokoridor RBK 1132, jež spojuje RBC 1865 Kopeč a RBC
1854 Beckov, které se však nacházejí mimo katastrálním území obce. Tento regionální
biokoridor RBK 1132 je především lesního typu, min. šířka RBK činí 65 m.
Obrázek 20 Prvky ÚSES na území obce Panenské Břežany dle platného ÚP

Zdroj: [Malát]
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Obrázek 21 Regionální prvky ÚSES v okolí obce dle schváleného ÚP VÚC

Zdroj: [www.kr-stredocesky.cz]

Další úrovní ÚSES jsou lokální biocentra a koridory, jež mají za úkol podporovat a zvyšovat
místní kostru ekologické stability. Závazné a blíže definované prvky jsou uvedeny v platném
územním plánu obce Panenské Břežany. Lokální ÚSES je tvořen 2 lokálními biocentry
(z toho 1 je nefunkční - pouze navržený), která jsou propojena lokálními biokoridory.

Obrázek 22 Lokální ÚSES na území obce Panenské Břežany

Zdroj: [ÚHÚL]
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Tabulka 6 Lokální biokoridory (LBK) na území Panenských Břežan
Název objektu
Druh
Stav
Geobiocenologická typizace
Biochora
Rozloha
Kultura
Název objektu
Druh
Stav
Geobiocenologická typizace
Biochora
Rozloha
Kultura
Další charakteristika

Název objektu
Ochrana
Druh
Stav
Geobiocenologická typizace
Biochora
Rozloha
Kultura
Další charakteristika

Název objektu
Druh
Stav
Geobiocenologická typizace
Biochora
Rozloha
Kultura
Další charakteristika
Název objektu
Ochrana
Druh
Stav
Geobiocenologická typizace
Biochora

LBK 8
Za Klokočkou
spojovací
navržený
2 BD 2, 2 AB 2
II/16/3
délka 1725 m; šířka min. 15 m
orná půda
LBK 9
Nad svatou Annou
spojovací
navržený
2 AB 2; 2 AB 3; 2 BD 3
II/16/3
délka 1900 m; šířka min. 15 m
les, orná půda, louka, ostatní plochy
lesní porost 139 F ½ AK, DB
okraj lesních porostů 140 B 1 DB, BŘ, BO, DBČ
140 B 3 AK
140 B 5 BO, DB, AK
mez, bzč, ržš, osk, kopřiva, trávy
extenzivní nekosená louka s náletem BŘ
LZ Mělník, polesí Obříství
LBK 19
Na Pískách
část VKP
spojovací
navržený
2 B 3; 2 AB 3; 2 AB 2; 2 BD 3
I/3/2; II/16/3
délka 1850 m; šířka min. 15 m
les, orná půda, louka, ostatní plochy
větší část lesní porosty 138 G 4 DB, SM
139 C 2 BO, DB, BŘ
139 C 2 DB, DBČ, BO, JV, KL, LP
138 E 1 DB, BO, BOČ, AK
okraj lesního porostu 138 C 2 MD, DB, BK, LP
mez, bzč, ržš, trn
orná půda
LZ Mělník, polesí Obříství
LBK 20
U kočového vrchu
spojovací
nefunkční, navržený
2 B 3; 2 AB 3; 1 BD 3; 1 AB 3
I/3/2;
délka 1525 m; šířka min. 15 m
orná půda
biokoridor vede podél polní cesty vedoucí z Čenkova do Předboje
trn,ržš, bzč, travinobylinná společenstva
LBK 35
Kojetický potok I
VKP
spojovací
nefunkční, navržený
2 AB 3; 2 BD 3; 2 BC 4
I/3/2
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Rozloha
Kultura
Další charakteristika
Název objektu
Ochrana
Druh
Stav
Geobiocenologická typizace
Biochora
Rozloha
Kultura
Další charakteristika

Název objektu
Druh
Stav
Geobiocenologická typizace
Biochora
Rozloha
Kultura
Další charakteristika

délka 615 m; šířka min. 15 m
ostatní vodní plochy, ostatní plochy, orná půda
K severu se rozšiřující údolí, kterým protéká Kojetický potok.
trn, bzč, vr
LBK 36
Kojetický potok II
VKP
spojovací
nefunkční, navržený
1 BC 4; 1 BD 3; 2 BC 4; 2 BD 3
I/3/2
délka 1800 m; šířka min. 15 m
ostatní vodní plochy, ostatní plochy, orná půda
Upravený zahloubený tok Kojetického potoka s nezpevněnými
břehy, vr, bzč, vr, ruderální společenstva
louka v nivě potoka s náletem stromů a keřů. TP, VR, vr, bzč
LBK 38
K vodovodům
spojovací
nefunkční, navržený
2 BD 3; 2 AB 3
II/16/2; II/16/3
délka 500 m; šířka min. 15 m
orná půda
orná půda (na k.ú. Klíčany a Hoštice LBK popsán v generelu LSES
těchto území pod č. LBK 18)

Zdroj: [ÚHUL; Malát]

Tabulka 7 Lokální biocentra (LBC) na území Panenských Břežan
Lokální biocentrum
Název objektu
Ochrana
Druh biocentra
Funkčnost
Geobiocenologická typizace
Biochora
Plocha objektu
Kultura
Další charakteristika

Lokální biocentrum
Název objektu
Druh biocentra
Funkčnost
Geobiocenologická typizace
Biochora
Plocha objektu
Kultura
Další charakteristika
Opatření

LBC 20
906501/0020
Proti dolínku
VKP
L - lokální
vymezené, funkční
2 AB 3, 2 BC 3, 2 BD 3
II/16/3
2
43343 m
les, orná půda
lesní porost 139 D 4, DB 60 %, HB 20 %, JS 10 %, AK 10 %
orná půda
LZ Mělník, polesí Obříství
LBC 21
21
Na rovinách
L - lokální
nefunkční, navržené
2 BD 3
I/3/2
2
43343 m (min 3 ha)
ostatní vodní plochy, ostatní plochy, orná půda
občasný vodní tok s břehovým porostem uprostřed orné půdy
JBX, trn, vr, bzč, ržš
doprovodná zeleň podél komunikací
vymezení LBC, vynětí ze ZPF, postupné vytvoření lesního
společenstva s přirozenou druhovou skladbou, DB, BK, JV, LP, HB, JL

Zdroj: [ÚHUL; Malát]
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2.7.4

Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky (VKP) jsou chráněné segmenty krajiny, jež mají pro dané území
specifický význam nebo jsou jinak přírodně cenné. VKP rozdělujeme na registrované a ty,
jejichž ochrana automaticky vyplývá ze zákona.
Mezi VKP ze zákona patří lesy, lesní plochy, mokřady, rašeliniště, vodní toky a vodní plochy
atd., z nichž se na řešeném území vyskytují např. lesní plochy a porosty, vodní tok
a slatiniště. Ze zákona a v podle územního plánu obce se v rámci katastru vyznačuje několik
významných krajinných prvků. Podle schválené Koncepce ochrany přírody a krajiny
Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 se na katastrálním území Panenských Břežan
nevyskytuje žádný registrovaný VKP.
Tabulka 8 Významné krajinné prvky (VKP) na území Panenských Břežan
VKP L1 – 2222
Název objektu
Údaj o rozhodnutí
Pořadové číslo
Plocha objektu

kú.Panenské Břežany-L1.
OkÚ Praha-východ, vyhláška č.j. 1238/ŽP/93, 26.11.1993
1320
2
51027 m

Název objektu
Údaj o rozhodnutí
Pořadové číslo
Plocha objektu

kú.Panenské Břežany-L2.
OkÚ Praha-východ, vyhláška č.j. 1238/ŽP/93, 26.11.1993
1321
2
74194 m

Název objektu
Údaj o rozhodnutí
Pořadové číslo
Plocha objektu

kú.Panenské Břežany-L3.
OkÚ Praha-východ, vyhláška č.j. 1238/ŽP/93, 26.11.1993
1322
2
490619 m

Název objektu
Údaj o rozhodnutí
Pořadové číslo
Plocha objektu

kú.Panenské Břežany-5,
OkÚ Praha-východ, vyhláška č.j. 1238/ŽP/93, 26.11.1993
1315
2
16532 m

Název objektu
Údaj o rozhodnutí
Pořadové číslo
Plocha objektu

kú.Panenské Břežany-6,
OkÚ Praha-východ, vyhláška č.j. 1238/ŽP/93, 26.11.1993
1316
2
1751 m

Název objektu
Údaj o rozhodnutí
Pořadové číslo
Plocha objektu

kú.Panenské Břežany-7,
OkÚ Praha-východ, vyhláška čj. 1238/ŽP/93, 26.11.1993
1317
2
13223 m

Název objektu
Údaj o rozhodnutí
Pořadové číslo
Plocha objektu

kú.Panenské Břežany-8.
OkÚ Praha-východ, vyhláška č.j. 1238/ŽP/93, 26.11.1993
1318
2
4093 m

Název objektu
Údaj o rozhodnutí
Pořadové číslo
Plocha objektu
Zdroj: [ÚHUL; Malát]

kú.Panenské Břežany-9.
OkÚ Praha-východ, vyhláška č.j. 1238/ŽP/93, 26.11.1993
1319
2
3266 m

VKP L1 – 2223

VKP L1 – 2224

VKP 1

VKP 2

VKP 3

VKP 4

VKP 5
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Obrázek 23 VKP na území obce Panenské Břežany

Zdroj: [Malát – upraveno CityPlan]

2.7.5 Ekologická stabilita krajiny
Ze způsobu využití území, respektive vzájemného poměru kultur na území základní sídelní
jednotky Panenské Břežany (viz tabulka 3 v kapitole 2.5.1.) lze odvodit stupeň ekologické
stability daného území a jeho změnu po realizaci změny využití území podle návrhu ÚP.
Z tabulky 3 v kapitole 2.5.1. 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. 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 katastrální území Panenských Břežan má dle úhrnných
hodnot druhů pozemků evidovaných ke konci roku 2007 hodnotu 0,22, přičemž stupnice
hodnocení dle Míchala (1985) má následující charakteristiku:
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Tabulka 9 Rozmezí hodnot koeficientu ekologické stability
Rozmezí hodnot KES
KES ≤ 0,10
0,10 < KES ≤ 0,30
0,30 < KES ≤1,00
1,00 < KES < 3,00
KES ≥ 3,00
Zdroj: [Míchal]

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

Obrázek 24 Koeficient ekologické stability okolí Panenských Břežan

Zdroj: [Mackovič]

Krajina na katastru obce Panenských Břežan se tedy dá charakterizovat jako území
s maximálním narušením přírodních struktur. 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.

2.8

Obyvatelstvo

Obec Panenské Břežany se obdobně jako ostatní menší venkovská sídla v blízkosti
hl. města Prahy vyznačuje v současné době nárůstem obyvatel v důsledku zvyšující
se poptávky po individuálním bydlení. Stávající počet obyvatel obce je 567 (269 muži,
298 ženy; počet k 1.1.2008). Tabulka 11 dokumentuje dlouhodobý vývoj počtu obyvatel
v obci (v letech 1869 – 2001). Lze konstatovat, že docházelo k postupnému poklesu počtu
obyvatel v obci, a počet obyvatel z přelomu 19. a 20 století byl opět dosažen až v posledních
letech. Pozvolný nárůst počtu obyvatel v obci v posledních letech je patrný především
z tabulky 12.
Tabulka 10 Základní demografické ukazatele obce Panenské Břežany
Obyvatelstvo
Počet bydlících obyvatel (k 1.1. 2008)
Živě narození (rok 2007)
Zemřelí (rok 2007)
Přirozený přírůstek (rok 2007)
Přistěhovalí (rok 2007)
Vystěhovalí (rok 2007)
Saldo migrace (rok 2007)
Přírůstek/úbytek (rok 2007)
Počet obyvatel ve věku 0-14 let (k 1.1. 2008)
Počet obyvatel ve věku 15-64 let (k 1.1. 2008)
Počet obyvatel ve věku 65 a více let (k 1.1. 2008)
Zdroj: [ČSÚ]

muži
269
4
1
3
14
3
11
14
44
189
36

ženy
298
3
11
-8
17
7
10
2
35
198
65
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celkem
567
7
12
-5
31
10
21
16
79
387
101

Tabulka 11 Vývoj počtu obyvatel v obci Panenské Břežany v období 1869 - 2001
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
Zdroj: [ČSÚ]

Počet obyvatel
556
551
553
524
568
521
522
466
554
523
493
433
498

Počet domů
58
62
69
79
81
84
101
111
117
123
118
136
169

Tabulka 12 Vývoj počtu obyvatel v obci Panenské Břežany v období 2001-2007
Počet obyvatel
Zdroj: [ČSÚ]

2.9
2.9.1

2001
509

2002
524

2003
516

2004
525

2005
539

2006
551

2007
567

Hmotný majetek, kulturní, historické, archeologické a jiné památky
Historický vývoj obce a osídlení území

První písemná zmínka o vsi je z roku 1233, kdy je zmiňována jako ves benediktinského
kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. První písemně ověřená zpráva o tvrzi v Panenských
Břežanech pochází z r. 1441. Panensko-břežanský zámeček s přilehlou kaplí býval
od nepaměti majetkem řeholnického řádu panen klarisek na Starém Městě pražském. Po
nich nese pojmenování i ves Panenské Břežany.
Starobylé založení obce je však vysoce pravděpodobné, a to především v podobě
zemědělského dvorce a menších okolních usedlostí, protože sídelní struktura oblasti je
v zásadě stabilizována již od doby českého raného středověku, to jest od 10. až 11. století.
V obci se nacházejí dva zámky, zvané Dolní a Horní. Dnešní barokní zámek (horní zámek)
vznikl v první polovině 18. století, přesné datum však není známo. Jedná se o prostou
obdélníkovou stavbu, zvýrazněnou pouze balkónem v průčelí. Architektonickým doplňkem
zámku je v parku umístěná kaple sv. Anny, přestavěná v l. 1705 - 1707 J. Santinim.
Po zrušení kláštera koupil zámek v r. 1820 August Ledebour-Wicheln, jehož v r. 1823
vystřídal ve vlastnictví Johann Somsich a toho pak v r. 1828 Matyáš Friedrich RieseStallburg. V r. 1909 pak zámek koupil továrník Emil Gerstel a ten zde pobýval až do své
emigrace v r. 1938. Zámek pak zabral nacistický předák K. H. Frank. Po osvobození
se zámek stal majetkem státu a byl upraven jako domov důchodců. Krátká historie dolního
zámku v Panenských Břežanech začíná kolem r. 1840, nedlouho potom, co se majitelem
panství stal Matyáš Friedrich von Riese-Stallburg. Přesnější časové údaje o stavbě nejsou
dosud známy, jen se ví že stavba se protahovala a majitele finančně vyčerpala. Proto celý
komplex vč. velkostatků převzala r. 1901 Hospodářská a úvěrová banka a r. 1909
rozprodávala ve prospěch věřitelů. Zámek koupil Ferdinand Bloch-Bauer, který však
již vnější vzhled objektu neovlivnil. Ferdinand Bloch-Bauer po rozpadu první republiky odešel
do emigrace. V zámku se usadil říšský protektor von Neurath a po něm Reinhard Heidrich.
Po válce byl zámek zestátněn a upraven. Sídlil v něm Výzkumný ústav kovů. V současnosti
je opět v soukromém vlastnictví a byly zahájeny restaurační práce. Zámek je rozsáhlá
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jednopatrová budova se sloupovým balkonem na východní straně, zvýrazněná věží
s hodinami a obklopená parkem. Veřejnosti je jak zámek, tak přilehlý park nepřístupný.
Porovnáním map lze doložit historický původ sídel, která si dodnes dokázala uchovat původní
strukturu. V současnosti se s novými investorskými rozvojovými aktivitami a rostoucími
požadavky na počet pozemků pro individuální zástavbu původní sídelní struktura začíná
přetvářet a rozrůstat do větších a pro venkovské osídlení nepřirozených rozměrů.
V současnosti také opět vzrůstá atraktivita bydlení v obci jako příměstské oblasti hlavního
města Prahy, zájem o bydlení na sídlištích postupně klesá. Současně stále trvá zájem
o využití venkovských stavení k rekreaci.
Obrázek 25 Porovnání historické mapy a současného stavu řešeného území

Zdroj: [www.mapy.cz]

2.9.2

Kulturní památky

Kulturní památky na území obce Panenské Břežany:
 socha sv. Jana Nepomuckého (číslo rejstříku ÚSKP 30194 / 2-2131)
 zámek s kaplí sv. Anny, parkem a sochami (číslo rejstříku ÚSKP 41314 / 2-2129)
Celý katastr se nalézá na území s archeologickými nálezy, zejména paleolitu. Jedná
se o území původní kulturní krajiny dolního a středního Povltaví, které bylo osídleno již
v mladší době kamenné.
Okolí obce je tak z historického hlediska považováno za původní polabské osídlení, a proto je
označováno jako oblast s častými archeologickými nálezy a musí se proto důsledně řídit
stanovenými předpisy a postupy prací podle zákona č.20/1987 Sb., v platném znění, o státní
památkové péči.
Při změnách funkčního využití území spojených s výstavbou by proto mělo být postupováno
a dodržovány povinnosti vyplývající ze zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění. Okolí sídla Panenských Břežan je zahrnuto do archeologické zóny 1, na níž
jsou stavebníci již od přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu
AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný
archeologický výzkum (ZAV). Je-li stavebníkem právnická nebo fyzická osoba, při jejímž
podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady ZAV tento
stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně
se postupuje, má-li se na takovém území provádět činnost, kterou by mohlo být ohroženo
provádění archeologických výzkumů. Je nutné respektovat § 22 a § 23 zákona
č. 20/1987 Sb., o st. památkové péči, v platném znění, tzn., týká se záměrů provádět jakékoli
zemní práce, při nichž může být učiněn archeologický nález.
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Pravděpodobný vývoj ŽP bez realizace změny koncepce
Složky ŽP nebudou realizací 2. Změny ÚP dotčeny nebo narušeny. Naopak neřízeným
rozvojem obce by mohly některé složky ŽP být dotčeny ještě hůře než v ÚP a mít závažnější
negativní vlivy na životní prostředí, protože ÚP je koncipován s ohledem na ochranu ŽP
a jeho jednotlivých složek a jeho souběžné vyhodnocení vlivů koriguje tvorbu ÚP a eliminuje
návrhy s významnými nepříznivými vlivy na ŽP a obyvatelstvo.
Bez provedení změny ÚP by mohl nastat následující scénář rozvoje území:


Rozvoj území ve všech částech obce by byl nerovnoměrný, nesouběžný
a nekontrolovaný, chyběla by celková koordinace rozvoje a využití území obce
s ohledem na obecní nebo veřejné a celospolečenské zájmy



Nová funkční využití a nové zábory ploch by probíhaly pouze na základě jednotlivých
územních řízení odděleně a ne v souladu s ostatními plánovanými rozvojovými
aktivitami



Lze předpokládat nedostatek ploch pro individuální výstavbu – aktuální zájem
o individuální bydlení v obci koresponduje v růstem počtu obyvatel v obci
v posledních letech (lokality č. 1, 4, 6, 7, 8, 9 a 12)



Lze předpokládat nedostatek ploch pro skladové plochy a možné drobné podnikání
(drobná výroba, služby) – lokality na funkční využití „nerušící výroba, sklady, služby“
(plochy č. 10,13 až 15) se jeví vhodným řešením (blízkost dálnice D8 a letiště
Vodochody)



Jednotlivá řešení by byla pouze investičního zaměření, byly by potlačovány veřejně
prospěšné stavby a veřejné zájmy, včetně ochrany veřejného zdraví místních
obyvatel - v současnosti v obci chybí plochy pro sportovní aktivity občanů (záměry
sportovišť - lokalita č. 2 a 11).
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3 Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být
uplatněním ÚP významně ovlivněny
Realizací 2. změny ÚP Panenské Břežany budou kromě sídelní struktury a obyvatelstva
dotčeny především tyto složky životního prostředí:







Zemědělská půda
Ovzduší
Hluková situace
Vodní režim
Krajinný ráz
Prvky ÚSES

Nejrozsáhlejší změny nastanou v zemědělském půdním fondu, jenž bude ovlivněn téměř
všemi navrhovanými lokalitami, které mění funkční vyžití zemědělské půdy a nárokují tak
zábor ploch v současně nezastavitelném území obce. Plochy budou sloužit především
k výstavbě nových stavebních objektů různého typu (výrobní areály s převažujícím účelem
skladovacích, rodinné domy), případně ploch pro sportovní využití.
Vzhledem k úrodnosti půdy v dané oblasti se zábor ZPF týká půd s rozdílnou třídou ochrany,
především půd s II. až IV. třídou ochrany, avšak mezi záměry jsou též uvažované zábory
nejkvalitnější půdy, tzn. s I. třídou ochrany (lokalita č. 4 a 5). Záměry na všech lokalitách
uvažovaných ve 2. změně ÚP ovlivní ZPF jejich záborem.
Odtokové poměry a retenční schopnost krajiny nebudou realizací 2. Změny ÚP ovlivněny
za předpokladu dodržení navrhovaných opatření (zásak veškerých dešťových vod
na jednotlivých pozemcích, aj.) a respektování příslušných právních aspektů trvale
udržitelného rozvoje obce v rámci nové výstavby.
Plochy určené pro individuální obytnou výstavbu jsou plánovány vhodně s kontinuální
návazností na současnou urbanistickou strukturu sídla (lokality č. 1, 6, 7, 8, 9 a 12). Lokality
č. 4 a 5 představují nové rozšíření zástavby obce směrem na východ.
Pozemky určené pro komerční účely (sklady a výroby – lokality č. 10, 13, 14 a 15) jsou
od struktury obce odděleny dálnicí D8, a proto nebudou do urbanistického členění významně
zasahovat nebo ho příliš narušovat. Celkově však změní charakter zdejší oblasti, a tím
naruší a bezprostředně ovlivní i původní vazby daného území. Tato oblast však byla
již významně narušena právě již zmiňovaným průchodem dálnice D8. Záměrem těchto
skladů dojde k ovlivnění panoramatu, a to především výstavbou významných plošných nebo
výškových dominant, pro které jsou skladové areály typickým příkladem.
Ovzduší a hluková situace bude nejvíce ovlivněna rozšířením a budováním nových
výrobních areálů v dostupnosti dálnice D8, která s sebou přinesou již v období výstavby
zvýšení dopravní intenzity a po dokončení velký nárůst především nákladní dopravy. Další
nové zdroje znečištění ovzduší mohou představovat nová lokální topeniště (zde je však
nutné zdůraznit plánované napojení všech uvažovaných lokalit 2. změny ÚP na stávající
plynovou síť obce). Nezanedbatelným producentem emisí ovlivňujících kvalitu ovzduší v obci
se může stát nárůst mobilních zdrojů a s tím spojená vyšší intenzita dopravy v obci.
Realizací záměrů na lokalitách č. 10, 13, 14 a 15 (výrobní a skladové plochy); č. 4 a 5
(bydlení) dojde vzhledem k umístění a velkému záboru volné krajiny také k ovlivnění
krajinného rázu. Dopady se týkají také plánovaných doprovodných liniových staveb v podobě
nové dopravní infrastruktury, která zajistí dopravní obslužnost nově navržených ploch, čímž
bude posílena fragmentace krajiny a ovlivnění její prostupnosti.
Jakákoli výstavba nových objektů může ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod.
Avšak za předpokladu dodržování příslušných právních aspektů trvale udržitelného rozvoje
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obce v rámci nové výstavby nelze očekávat významné ovlivnění místní vodoteče
(Kojetického potoka).
I přes snahu zachování a respektování přírodních prvků může být plánovanou výstavbou
v rámci 2. změny ÚP ovlivněna základní kostra ekologické stability v území. Mnohé z prvků
ÚSES se nacházejí v bezprostřední blízkosti navrhovaných záměrů, a i přes skutečnost, že
uvažované lokality v rámci 2. změny ÚP respektují vymezení těchto prvků, může dojít
k ovlivnění či změně mikroklimatu a podmínek daného biotopu. Vymezené a schválené prvky
ÚSES v daném území však nejsou v současnosti plně funkční, což ukazují i grafické přílohy
2. změny ÚP Panenské Břežany. Současný regionální biokoridor (RBK-1132) a zvláště prvky
lokálního systému ÚSES nelze označit za plně stabilní a funkční (viz obrázky 21 a 22),
a proto nelze očekávat jejich významné negativní ovlivnění, stejně tak jako ovlivnění
předmětů jejich ochrany.
.
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4 Současné problémy a jevy životního prostředí, které
by mohly být uplatněním ÚP významně ovlivněny, zejména
s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti
4.1

Současné problémy životního prostředí v řešeném území

Nejvýznamnějšími současnými problémy životního prostředí v obci je velké imisní a hlukové
zatížení oblasti. Hlavním zdrojem zatížení jsou mobilní zdroje znečištění – dopravní zatížení
z dálnice D8 procházející západním okrajem obce a zatížení z nedalekého letiště AERO
Vodochody. Zároveň se obec Panenské Břežany nachází na území významného imisního
vlivu některých velkých zdrojů znečišťování ovzduší, které lze nalézt například v Kladně,
Kralupech nad Vltavou a Neratovicích.
V současné době probíhá posuzovaní vlivu na životní prostředí záměru rozšíření letiště
AERO Vodochody, které by v případě realizace mělo velmi významný negativní vliv nejen
na kvalitu životního prostředí obce Panenské Břežany. Vzletová a přistávací dráha
je od katastrálního území Panenských Břežan vzdálena v nejbližším místě přibližně pouhých
500 m západním směrem.
Kvalita ovzduší a hluková situace
Novou výstavbou a provozem výrobních/skladovacích areálů příchozích investorských
společností se doprava neustále zvyšuje a lze očekávat nárůsty koncentrací sledovaných
látek. Ty povedou k dalšímu nevyhnutelnému zhoršení stavu kvality ovzduší a ohrožení
dotčené populace nadlimitními hladinami hluku.
Oblast Panenských Břežan byla v minulosti zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší z důvodu překračování limitů pro některé sledované látky (OZKO). Především
v hodnocení koncentrace suspendovaných prachových částic PM10 s překročením limitů
pro ochranu zdraví.
Nově navržená obytná zástavba označována jako lokality č. 6, 7, 8 a 9 bude hlukovou
a imisní zátěží z plánovaných výrobních/skladovacích areálů nejvíce ohrožena. Pro snížení
negativních dopadů je proto navrženo dopravní napojení nových výrobních ploch (Z10, Z13,
Z14 a Z15) nikoliv po stávajících komunikacích průjezdem přes obec a její obytné části, ale
novou komunikací mimo obec (veřejně prospěšná stavba W2), napojenou přímo na stávající
veřejnou komunikaci II/608 za dálnicí D8. Přesto lze prohlásit, že na zmiňované lokality
má jednoznačně mnohonásobně vyšší negativní vliv dálnice D8. Jako kompenzační opatření
z hlediska hlukového zatížení obce je nyní plánováno vybudování protihlukové stěny
u dálnice D8.
Imisní a hluková zátěž v daném území by mohla být navýšena v případě realizace záměru
rozšíření letiště AERO Vodochody. Z dostupných studií a především z předkládaného
Oznámení vlivu záměru „Letiště Vodochody“ na životní prostředí lze konstatovat navýšení,
jež mohou kumulativně překračovat stanovené limitní hodnoty pro ochranu zdraví
i pro ochranu životního prostředí. V tomto Oznámení EIA je například uváděno: „Z kvalitativní
charakterizace rizika hluku na základě prahových hodnot prokázaných účinků hlukové
expozice vyplývá, že hluk z leteckého provozu letiště Vodochody může vést u obyvatel
některých sídel situovaných v okolí letiště k obtěžování, zhoršené verbální komunikaci
a nepříznivému ovlivnění spánku. Relativně nejvíce budou dotčeni obyvatelé obcí Dolany,
Bašť, Zlončice, Panenské Břežany“.
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Další současné problémy
Dalším problémem, jenž souvisí s výrobními a skladovými areály, je zásah do krajinného
rázu, velké zábory kvalitní zemědělské půdy a změna vodního – odtokového režimu území
související se změnou celkové retence krajiny. Uplatnění nově navržených zastavitelných
území určených pro výstavbu dalších výrobních areálů nebo pro obytnou zástavbu budou mít
obdobné následky, které tak již stávající negativní změny posílí.
Další výrazné nedostatky v oblasti životního prostředí nebyly při průběžných průzkumech
zjištěny.

4.2

Oblasti se zvláštním významem pro životní prostředí

Významné krajinné prvky
Jak je již zmíněno v předešlé kapitole o stavu životního prostředí, na území obce
se vyskytuje několik významných krajinných prvků (VKP). Mezi nejvýraznější VKP patří vodní
tok Kojetický potok, který protéká územím na východní hranici lokalit č. 4 a 5.
Také lesní komplex východně od dálnice (VKP/L3-224 a zároveň LBC
je v bezprostředním sousedství s navrhovaným záměrem sportoviště na lokalitě č. 11.

20)

I přes to, že je vyžadováno jejich respektování a ochrana, jsou potenciálně ohroženy
nedostatečnou péčí či respektováním při výstavbě, kdy bude použitá těžká technika a další
specifické mechanismy, jež mohou dřeviny poškodit. Ovlivněním vodního režimu mohou být
tyto prvky rovněž následně negativně ovlivněny.
Prvky ÚSES nadmístního i lokálního významu
Oblastí obce prochází regionální biokoridor RBK 1132, jež spojuje RBC 1865 Kopeč a RBC
1854 Beckov, které se nacházejí mimo katastrálním území obce. Jeho plošné rozložení
je zachováno v souladu s ÚP VÚC a původním ÚP Panenské Břežany.
Cílem změny ÚP musí být rovněž zachování a respektování lokálních prvků ÚSES. Týká se
to především lokalit č. 4 a 5, které se nacházejí u navrženého LBC 21.
Ostatní přírodně cenné předměty ochrany
Na ploše posuzovaného území nebyly při posledních terénních průzkumech prováděných
pro potřeby oznámení či dokumentace EIA záměrů v bezprostředním okolí daného území
obce zjištěny žádné ohrožené druhy rostlin a živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Na území obce se nevyskytují žádné lokality soustavy NATURA 2000. Vzhledem
k charakteru a umístění změny č. 2 ÚP lze v souladu s ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyloučit významný vliv
předloženého projektu samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními (viz příloha 1 –
Koordinované stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje).
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5 Zhodnocení
stávajících
a
předpokládaných
navrhované 2. změny ÚP Panenské Břežany
5.1

vlivů

Vlivy jednotlivých lokalit a jejich funkčního využití na stanovené složky
životního prostředí

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 zásadním zásahům:
 výstavba dálnice D8 (zahájena v roce 1990, úsek Zdiby – Úžice byl zprovozněn
v roce 1993)
 výstavba průmyslových a skladových zón v okolí obce (např. v blízkosti silnice II/608
ve směru na Vodochody)
 bytová výstavba.
Územním plánem obce a jeho aktualizací jsou pro jednotlivé plochy stanoveny funkční
a prostorové regulativy. Pro plochy individuálního bydlení na lokalitách č. 4 a 5 bude
zpracována urbanistická studie.
Níže je vyhodnoceno pravděpodobné působení funkčního využití území a jednotlivých lokalit
při uplatnění navržené 2. změny územního plánu obce Panenské Břežany na stanovené
složky životního prostředí. Dále je zde zmíněno upřesnění vymezení, vazeb a účelu
jednotlivých lokalit a funkčních ploch.
K vyhodnocení bylo přistupováno ze z pohledu funkčního využití a z pohledu jednotlivých
lokalit s důrazem na umístění, koordinaci a vazby navrhovaných funkcí dané lokality.
Pro potřeby posouzení byla stanovena stupnice hodnocení vlivů, jež vychází ze standardních
požadavků SEA. Pro významnost vlivů byla zvolena stupnice s 5 úrovněmi – významný,
málo významný negativní vliv, neutrální či nerelevantní vliv, mírně nebo velmi pozitivní vliv.
Souhrn těchto vlivů je vyjádřen ukazatelem „celková významnost“ v posledním sloupci
tabulky, s přihlédnutím k důležitosti, specifickým podmínkám, současným problémům
životního prostředí a lokalizaci posuzovaných ploch v řešeném území.
Posouzení vlivů je vztahováno na stanovené složky prostředí, mezi něž jsou řazeny kromě
přírodních složek i další jako jsou např. kulturní hodnoty území. Složky byly stanoveny
v souladu s platnou legislativou a souvisejícími právními předpisy, zejména s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci
a dále byly doplněny na základě zkušenosti zpracovatele SEA.
Současně byl zhodnocen charakter působení vlivů na životní prostředí z hlediska primárního
či sekundárního působení. Téměř všechny zásahy do území vyvolané realizací územního
plánu budou však současně působit primárně i sekundárně. Proto bylo hodnocení charakteru
zahrnuto současně v jedné tabulce s vlivy na jednotlivé složky prostředí, kde byly barevně
rozlišeny složky, které budou pravděpodobně zasaženy přímo (oranžová barva pole) nebo
sekundárně (žlutá barva pole). Odděleně nebylo provedeno ani zhodnocení časového trvání
vlivu ve smyslu krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého působení. Důvodem
je předpoklad, že všechny posuzované lokality jsou funkčním využitím území nastiňující
směr rozvoje obce, u kterého se předpokládá výhradně dlouhodobé či trvalé působení,
a tudíž trvalé ovlivnění příslušné plochy v území. Krátkodobé negativní ovlivnění území lze
uvažovat v případě fáze výstavby jakýchkoli stavebních objektů a je blíže popsáno dále
v textu u zhodnocení vlivů jednotlivých funkčních využití. Byla dále posouzena možnost
a míra kumulace vlivů na životní prostředí, tj. z pohledu možného synergického
či kumulativního působení realizace využití jednotlivých funkčních ploch na stanovené složky
prostředí.
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Obrázek 26 2. změna ÚP Panenské Břežany (hlavní výkres)

Zdroj: [Vasiluk a Kos]

Obrázek 27 2. změna ÚP Panenské Břežany (výkres změn) – jednotlivé plochy (lokality)

Zdroj: [Vasiluk a Kos – upraveno CityPlan]
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Tabulka 13 Lokality Změny č. 2 ÚP Panenské Břežany
číslo plochy
ve Změně č. 2

výměra
(m²)

využití pozemku dle ÚP původní funkce plochy

zařazení plochy do Změny č. 2
(změna funkčního využití)

1 (Z 1)

11 400

SM - smíšené funkce, venkov.
charakteru - výhled

2 (Z 2)

17 100

SP - sportovní zařízení - výhled SP - sportovní zařízení

3 (Z 3)

6 200

SM - smíšené funkce, venkov.
charakteru - výhled

NEZAŘAZENO (dle připomínek)

4 (Z 4)

15 700

V - výroba průmysl. a zeměď.

OC - obytné čisté (změna funkce)

5 (Z 5)

23 500

OP - orná půda stávající

OC - obytné čisté (změna funkce)

6 (Z 6)

16 700

B - bydlení - část; zahrady,
louky - část; Biokoridor -část

OC - obytné čisté - část;
Biokoridor - část

7 (Z 7)

3 000

B - bydlení - výhled - část;
Biokoridor - část

OC - obytné čisté - část;
Biokoridor - část

8 (Z 8)

11 800

B - bydlení - výhled - část;
Biokoridor -část

OC - obytné čisté - část;
Biokoridor - část

9 (Z 9)

2 100

Z - zahrada stávající

OC - obytné čisté (změna funkce)

10 (Z 10)

1 800

OP - orná půda stávající
(stávající objekt)

V - výroby nerušící, sklady, služby
(změna funkce)

11 (Z 11)

11 100

Z - zahrada stávající

SP - sportovní zařízení

12 (Z 12)

1 251

Z - travnaté plochy stávající

OC - obytné čisté (změna funkce)

13; 14
(Z 13; Z 14)

42 000

OP - orná půda stávající

V - výroby nerušící, sklady, služby
(změna funkce)

15 (Z 15)

13 500

OP - orná půda stávající

V - výroby nerušící, sklady, služby
(změna funkce)

OC - obytné čisté (změna funkce)

Zdroj: [Vasiluk a Kos]

ENVI-TON, Ing. Zuzana Toniková – „SEA posouzení 2. změny ÚP Panenské Břežany“

40

FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Níže je uvedena specifikace funkčních využití území, jak je definována územním plánem.
Kompletní seznam a popis všech funkčních využití, které se vyskytují v řešeném území,
je uveden v textové části ÚP Panenské Břežany; zde jsou uváděny pouze ta funkční využití,
jichž se dotýká změna územního plánu (ty, jež jsou oproti původnímu a soudobě platnému
územnímu plánu ponechány beze změn, zde vyjmenovány nejsou).
Zastavitelné území:
1) Území čistě obytné – OC (plochy č. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 12)
Hlavní využití:
Tyto plochy jsou určeny pro bydlení v rodinných domech, a to izolovaných a dvojdomech.
Přípustné využití:
Základní funkce bydlení lze doplnit o komerční plochy na úrovni živnosti (kanceláře, služby),
které nepřesáhnou 60 % ploch pro bydlení a vyhoví příslušným předpisům (především
hygienickým – neobtěžují své okolí hlukem).
Nepřípustné využití:
Jakékoliv jiné.
Koeficient zastavění:
Maximálně 40 % zastavěných a zpevněných ploch z plochy pozemku.
Podlažnost a výška nové zástavby:
Jedno nadzemní podlaží a vestavěné podkroví resp. 2 nadzemní podlaží a vestavěné
podkroví pro plochy 4 a 5. Střecha sedlová nebo valbová.
2) Sportovní zařízení – SP (plochy č. 2 a 11)
Hlavní využití:
Tyto plochy jsou určeny pro organizovanou sportovní činnost a to jak na otevřených
prostranstvích, tak i v příslušných objektech. Součástí těchto ploch budou nezbytné plochy
pro parkování vozidel uživatelů ev. zázemí technické infrastruktury.
Přípustné využití:
Bydlení správce sportovního zařízení ev. malé ubytovací zařízení.
Nepřípustné využití:
Jakékoliv jiné.
Koeficient zastavění:
Max. 20 % zastavěné plochy
Podlažnost a výška nové zástavby:
Podlažnost zástavby max. 2 nadzemní podlaží, u halového prostoru pro sportovní činnost
max. 12 m.
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3) Nerušící výroba, sklady, služby – V (plochy č. 10, 13, 14 a 15)
Hlavní využití:
Nerušící výroba, sklady, služby ev. potřebné technické vybavení. Uvedené pozemky
navazují směrem jižním na výrazný pás ploch, kde je daná funkce již realizována či jsou
pozemky pro ni již definovány.
Přípustné využití:
Modifikace hlavního využití.
Nepřípustné využití:
- sklady pro živočišnou zemědělskou výrobu
- bydlení
- sportovní zařízení
- zařízení občanské vybavenosti kromě specifických služeb
Koeficient zastavění:
Podíl zastavěné plochy včetně ploch zpevněných nepřesáhne 50% plochy pozemku.
Podlažnost a výška nové zástavby:
Bude stanovena stavebním úřadem v rámci územního resp. stavebního řízení.
Nezastavitelné území:
Lokální biokoridor
Území je limitováno funkcí zajišťování ekologické stability.
Přípustné využití:
Nezbytná odborná údržba zeleně.
Nepřípustné využití:
Umisťování staveb, ukládání inž. sítí a vše, co by narušovalo danou funkci území.

URBANISTICKÁ KONCEPCE
(Navrhované změny)
Celková urbanistická koncepce, schválená ÚP Panenské Břežany dne 16.5.2001 a jeho
Změny č. 1, se nemění.
Obrázek 28 Lokalita č. 1 a č. 2

Zdroj: [Vasiluk a Kos; www.uhul.cz]
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1)

Plocha č. 1 v severozápadním kvadrantu obce, bezprostředně navazující na stávající
zástavbu. U této plochy je navržena změna funkce, a to z funkce smíšené
venkovského charakteru – výhled na území čistě obytné (OC).

Obrázek 29 Lokalita č.1

Zdroj: [CityPlan]

2)

Plocha č. 2 v severozápadním kvadrantu obce, severně od výše uvedené plochy č. 1.
U této plochy je navržena změna funkce, a to z plochy pro sportovní zařízení – výhled
na sportovní zařízení.

Obrázek 30 Lokalita č.2

Zdroj: [CityPlan]

3)

Plocha č. 3 – nezařazeno do 2. změny ÚP
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Obrázek 31 Lokalita č. 4 a č. 5

Zdroj: [Vasiluk a Kos; www.uhul.cz]

Obrázek 32 Lokalita č. 4 a 5 – výkres oblasti podle schváleného ÚP a třídy ochrany ZPF
dané oblasti

Zdroj: [Malát]

4)

Plocha č. 4 při východní hraně zástavby, v územním plánu obce navržena
pro průmyslovou a zemědělskou výrobu. Zde je navržena změna funkce na území
čistě obytné (OC).

Obrázek 33 Lokalita č. 4

Zdroj: [CityPlan]
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5)

Plocha č. 5 při východní hraně zástavby, stávající využití orná půda.
U uvedené plochy je navržena změna a to na území čistě obytné (OC).

Obrázek 34 Lokalita č. 5

Zdroj: [CityPlan]

Obrázek 35 Lokalita č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9

Zdroj: [Vasiluk a Kos; www.uhul.cz]

6)

Plocha č. 6 při jižní hraně zástavby je ve stávajícím územním plánu obce určena
z části pro funkci bydlení – výhled, z části jako louka. Jižní hranici této plochy tvoří
místní biokoridor. U uvedené plochy je navržena změna funkce na území čistě obytné
(OC), poloha biokoridoru zůstává beze změny.

Obrázek 36 Lokalita č. 6

Zdroj: [CityPlan]
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7)

Plocha č. 7 – navazuje na plochu č. 6, je určena pro funkci bydlení – výhled, v jižním
cípu této plochy prochází místní biokoridor. Je navržena změna funkce na území
čistě obytné (OC), trasa biokoridoru zůstává beze změny.

Obrázek 37 Lokalita č. 7

Zdroj: [CityPlan]

8)

Plocha č. 8 – navazuje směrem západním na výše uvedené plochy 6 a 7 – je
v současnosti určena pro funkci bydlení – výhled (část), pás při jižní hraně této plochy
tvoří místní biokoridor. Je navržena změna funkce na území čistě obytné (OC)
při respektování trasy místního biokoridoru.

Obrázek 38 Lokalita č. 8

Zdroj: [CityPlan]

9)

Plocha č. 9 – ve stávajícím územním plánu zahrada. Je navržena změna funkčního
využití na území čistě obytné (OC).

Obrázek 39 Lokalita č. 9

Zdroj: [CityPlan]
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Obrázek 40 Lokalita č. 10

Zdroj: [Vasiluk a Kos; www.uhul.cz]

10)

Plocha č. 10 – ve stávajícím územním plánu orná půda. Je navržena změna funkčního
využití této plochy na funkci nerušící výroba, sklady, služby.

Obrázek 41 Lokalita č. 10

Zdroj: [CityPlan]

Obrázek 42 Lokalita č. 11

Zdroj: [Vasiluk a Kos; www.uhul.cz]
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11)

Plocha č. 11 – v severozápadním kvadrantu obce, ve stávajícím územním plánu
zahrada. Je navržena změna funkčního využití této plochy na funkci sportovní zařízení.

Obrázek 43 Lokalita č. 11

Zdroj: [CityPlan]

Obrázek 44 Lokalita č. 12

Zdroj: [Vasiluk a Kos; www.uhul.cz]

12)

Plocha č. 12 – v centru obce při stávající komunikaci, ve stávajícím územním plánu
zahrada. Je navržena změna funkčního využití této plochy na území čistě obytné (OC).

Obrázek 45 Lokality č. 13 - 15

Zdroj: [Vasiluk a Kos; www.uhul.cz]
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13 – 15) Plochy č. 13 – 15 – v západní části obce při silnici, ve stávajícím územním plánu
orná půda. Je navržena změna funkčního využití těchto ploch na funkci nerušící
výroba, sklady, služby.
Obrázek 46 Lokality č. 13 a č. 14

Zdroj: [CityPlan]

Obrázek 47 Lokalita č. 15

Zdroj: [CityPlan]
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Vyhodnocení vlivů funkčních využití lokalit 2. změny ÚP

Tabulka 15 poukazuje na typy funkčních využití, která jsou navrhována v rámci 2. změny
ÚP Panenské Břežany a jejich potenciální vlivy na stanovené složky prostředí, s přihlédnutím
na určitý předpokládaný účel a způsob využití daných ploch.
Rozhodujícím faktorem pro určení charakteru vlivu je často cizorodost prvku v dané oblasti,
která narušuje původní charakter území a mění jeho prostupnost a vazby na další segmenty
krajiny i venkovského osídlení. V konkrétních situacích je navíc rozhodujícím faktorem míry
negativního ovlivnění rozsah ploch a způsob realizace konkrétních záměru, kde lze často
minimalizovat negativní vlivy na přijatelnou mez pro nezadržitelný rozvoj území dodržením
striktních opatření.
Z tabulky vyhodnocení vlivů je patrné, že potenciálně nejvíce negativní dopady na stanovené
složky prostředí může vyvolat realizace výrobních a skladových ploch.
Nejvýraznějším důsledkem 2. změny ÚP je vnesení nových aktivit a zastavitelných ploch
do území. Ty budou mít určitý vliv na všechny složky životního prostředí, z nichž
nejviditelnější bude zábor orné půdy.
Tabulka 14 Stupnice vyhodnocení vlivů funkčních využití
Charakter vlivu
významnost vlivu

Symbol
-0
+
++
… /…

působení

Popis
významný, jednoznačný negativní vliv
málo významný, mírný negativní vliv
nemá žádný vliv, popř. je irelevantní
mírně pozitivní vliv
velmi pozitivní vliv
v této fázi nelze detailně vliv definovat, působení a
významnost vlivu se bude odvíjet od konkrétní realizace
záměru, ve vyhodnocení je vymezen možný interval působení
v rámci stanovené stupnice
primární (přímé působení)
sekundární (nepřímé působení)

Zdroj: [CityPlan]
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Tabulka 15 Vyhodnocení vlivů jednotlivých funkčních využití na stanovené složek prostředí

půda

lesy

horninové
prostředí

fauna a flóra

biologická
rozmanitost

krajina

hluk

obyvatelstvo

kulturní hodnoty
území, hmotné
statky

celková významnost

2, 11

klima (místní,
mikroklima)

Sportovní zařízení (S)

Číslo lokality

voda

Funkční využití

ovzduší

Složka životního prostředí

-/0

-/0

0/-

-

-/0

0

-/0

-/0

-/0

0/-

++

-/++

+/-

-

-/0

0/-

-

0

0

-/0

+/-

+/-

-/0

++

-/++

+/-

-

-

-

--

0

0

-/0

-/0

-

-

-/+

-

-

Území čistě obytné
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
(OC)
Nerušící výroba, sklady,
10,13, 15
služby (V)
Zdroj: [CityPlan]

Označení funkčních využití se shodují s grafickou i textovou částí 2. změny ÚP. K hodnocení bylo přistupováno ze širšího pohledu,
např. u kategorie „půda“ je přihlíženo nejen k rozsahu záborů, ale i ke změnám vlastností a kvality půdy, její trvalé degradaci a nevratným
změnám; při ovlivnění vodní složky je uvažováno možné ovlivnění kvality povrchových vod, podzemních vod, změna vodního režimu
i odtokových poměrů (v souvislosti s navýšením zastavěných a zpevněných ploch území a řešením jejich odvodnění a zadržení vody v krajině),
apod.
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Jednotlivé lokality změny územního plánu
Je zpracováno vyhodnocení potenciálních vlivů na stanovené složky prostředí podle
jednotlivých lokalit navržených 2. změnou územního plánu obce.
Dále je provedeno upřesnění vymezení jednotlivých lokalit a jejich funkčního využití;
kompletní zobrazení členění lokalit je součástí grafické části 2. změny územního plánu obce
Panenské Břežany. SEA zpracovatel z těchto podkladů vycházel, použitá čísla lokalit
se proto s ÚP shodují.
Tabulka 16 Stupnice hodnocení vlivů lokalit
Charakter vlivu
významnost vlivu

Zdroj: [CityPlan]

Symbol Popis
-významný, jednoznačný negativní vliv
málo významný, mírný negativní vliv
0
nemá žádný vliv, popř. je irelevantní
+
mírně pozitivní vliv
++
velmi pozitivní vliv
v této fázi nelze detailně vliv definovat, působení a významnost
vlivu se bude odvíjet od konkrétní realizace záměru, ve
… /…
vyhodnocení je vymezen možný interval působení v rámci
stanovené stupnice
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Tabulka 17 Vyhodnocení vlivů lokalit na jednotlivé složky prostředí

ovzduší

voda

klima (místní,
mikroklima)

půda

lesy

horninové
prostředí

fauna a flóra

biologická
rozmanitost

krajina

hluk

obyvatelstvo

kult. hodnoty
území, hmotné
statky

celková
významnost

Složka životního prostředí

-

-

0/-

-

0/-

0

-/0

-/+

0/-

0/-

++

-/+

0/-

-/0

-/0

0/-

-

-/0

0

-

-

-

0/-

++

-/++

0/-

OC - obytné čisté (změna)

-

-

-

--

0

0

-

-

-

-/0

++

-/+

-

OC - obytné čisté (změna)

-

-

-

--

0

0

-

-

-

-/0

++

-/+

-

-

-

0/-

-

0

0

-/0

-/+

+/-

-/0

++

-/++

+/-

-

-

0/-

-

0

0

-/0

-/+

+/-

-/0

++

-/++

+/-

-

-

0/-

-

0

0

-/0

-/+

+/-

-/0

++

-/++

+/-

Číslo

Funkční využití

lokality

1

OC - obytné čisté (změna)

2

SP - sportovní zařízení

4
5
6
7
8

OC - obytné čisté - část;
Biokoridor – část
OC - obytné čisté - část;
Biokoridor – část
OC - obytné čisté - část;
Biokoridor – část

9

OC - obytné čisté (změna)

-

-

0/-

-

0

0

-/0

-/+

+/-

-/0

++

-/++

+/-

10

V - výroby nerušící, sklady,
služby (změna)

-

-

-

--

0

0

-

-/0

-

-

-/+

-

-

11

SP - sportovní zařízení

-/0

-/0

0/-

-

-/0

0

-

-

-/0

0/-

++

-/++

+/-

12

OC - obytné čisté (změna)

-/0

-/0

0/-

-

0/-

0

-/0

-/+

0

0

++

++

0/+

-

-

-

--

0

0

-

-

-

-

-/+

-

-

-

-

-

--

0

0

-

-

-

-

-/+

-

-

13; 14
15

V - výroby nerušící, sklady,
služby (změna funkce)
V - výroby nerušící, sklady,
služby (změna funkce)

Zdroj: [CityPlan]
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Shrnutí vlivů na ŽP jednotlivých lokalit 2. změny ÚP

Lokalita č. 1
Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu
na ŽP lze proto lokalitu č. 1 akceptovat v rámci 2. změny ÚP Panenské Břežany.
Lokalita č. 2
Blízké lesní pozemky mají ochranné pásmo 50 m. V případě, že se zástavba bude realizovat
v ochranném pásmu lesa, je nutné toto projednat s příslušným úřadem státní správy lesů.
Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu
na ŽP lze proto lokalitu č. 2 akceptovat v rámci 2. změny ÚP Panenské Břežany.
Lokalita č. 4
Lokalita č. 4 se nachází na ZPF s třídou ochrany I (viz obrázek 32). Vynětí jakékoli plochy
ze ZPF povoluje příslušný orgán ochrany ZPF. Zástavba by se neměla přímo dotýkat
a narušit vztahy ekosystémů s navrhovaným lokálním biocentrem LBC 21 ve východní části
zájmového území (viz obrázek 31). Z tohoto důvodu plochy musí být využity tak, aby
v žádném případě nedošlo k narušení nebo ohrožení biokoridoru a navrhovaného biocentra,
a aby byla zachována dostatečná ochranná vzdálenost.
Nepředpokládá se však významný negativní vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP.
Z hlediska vlivu na ŽP lze tak za předpokladu realizace navrhovaných opatření
a respektování příslušných právních předpisů a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce
lokalitu č. 4 akceptovat v rámci 2. změny ÚP Panenské Břežany.
Lokalita č. 5
Lokalita č. 4 se nachází na ZPF s třídou ochrany I (viz obrázek 32). Vynětí jakékoli plochy
ze ZPF povoluje příslušný orgán ochrany ZPF. Zástavba by se neměla přímo dotýkat
a narušit vztahy ekosystémů s lokálním biokoridorem LBK 35 (resp. LBK 36), tj. vodní tok
Kojetický potok s břehovým porostem, který je součástí RBK 1132 (viz obrázek 31). Z tohoto
důvodu plochy musí být využity tak, aby v žádném případě nedošlo k narušení nebo
ohrožení biokoridoru a navrhovaného biocentra, a aby byla zachována dostatečná ochranná
vzdálenost.
Nepředpokládá se však významný negativní vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP.
Z hlediska vlivu na ŽP lze tak za předpokladu realizace navrhovaných opatření
a respektování příslušných právních předpisů a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce
lokalitu č. 5 akceptovat v rámci 2. změny ÚP Panenské Břežany.
Lokalita č. 6
V území se nachází lokální biokoridor LBK 9. Je požadováno, aby výstavba tento prvek
ÚSES nenarušila a byla zachována jeho minimální šíře 15 m.
Nepředpokládá se však významný negativní vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP.
Z hlediska vlivu na ŽP lze tak za předpokladu respektování příslušných právních předpisů
a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce lokalitu č. 6 akceptovat v rámci 2. změny ÚP
Panenské Břežany.
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Lokalita č. 7
V území se nachází lokální biokoridor LBK 9. Je požadováno, aby výstavba tento prvek
ÚSES nenarušila a byla zachována jeho minimální šíře 15 m.
Nepředpokládá se však významný negativní vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP.
Z hlediska vlivu na ŽP lze tak za předpokladu respektování příslušných právních předpisů
a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce lokalitu č. 7 akceptovat v rámci 2. změny
ÚP Panenské Břežany.
Lokalita č. 8
Blízké lesní pozemky mají ochranné pásmo 50 m. V případě, že se zástavba bude realizovat
v ochranném pásmu lesa, je nutné toto projednat s příslušným úřadem státní správy lesů.
V území se nachází lokální biokoridor LBK 9. Je požadováno, aby výstavba tento prvek
ÚSES nenarušila a byla zachována jeho minimální šíře 15 m.
Nepředpokládá se však významný negativní vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP.
Z hlediska vlivu na ŽP lze tak za předpokladu respektování příslušných právních předpisů
a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce lokalitu č. 8 akceptovat v rámci 2. změny
ÚP Panenské Břežany.
Lokalita č. 9
Blízké lesní pozemky mají ochranné pásmo 50 m. V případě, že se zástavba bude realizovat
v ochranném pásmu lesa, je nutné toto projednat s příslušným úřadem státní správy lesů.
V území se nachází lokální biokoridor LBK 9. Je požadováno, aby výstavba tento prvek
ÚSES nenarušila a byla zachována jeho minimální šíře 15 m.
Nepředpokládá se však významný negativní vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP.
Z hlediska vlivu na ŽP lze tak za předpokladu respektování příslušných právních předpisů
a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce lokalitu č. 9 akceptovat v rámci 2. změny
ÚP Panenské Břežany.
Lokalita 10
Záměr na lokalitě č. 10 představuje poměrně malý plošný zábor ZPF, a z toho vyplývající
i poměrně malé možné ovlivnění hydrologických poměrů v území. Určitý negativní vliv
lze předpokládat též na hlukovou situaci a kvalitu ovzduší daného území z dopravy vyvolané
provozem navržené plochy nerušící výroby, skladů nebo služeb, případně lze též zdůraznit
ovlivnění krajinného rázu.
Přesto se však celkově nepředpokládá významný negativní vliv dané lokality na jednotlivé
složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze tak za předpokladu realizace navrhovaných opatření
a respektování příslušných právních předpisů a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce
lokalitu č. 10 akceptovat v rámci 2. změny ÚP Panenské Břežany.
Lokalita č. 11
Blízké lesní pozemky mají ochranné pásmo 50 m. V případě, že se zástavba bude realizovat
v ochranném pásmu lesa, je nutné toto projednat s příslušným úřadem státní správy lesů.
Lokalita se nachází v sousedství s funkčním lokálním biocentrem LBC 20 a VKP/L3-2224.
Je požadováno, aby výstavba tento prvek ÚSES i VKP nenarušila.
Nepředpokládá se však významný negativní vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP.
Z hlediska vlivu na ŽP lze tak za předpokladu respektování příslušných právních předpisů
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a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce lokalitu č. 11 akceptovat v rámci 2. změny
ÚP Panenské Břežany.
Lokalita 12
Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu
na ŽP lze proto lokalitu č. 12 akceptovat v rámci 2. změny ÚP Panenské Břežany.
Lokalita č. 13
Záměr na lokalitě č. 13 představuje velký plošný zábor ZPF, s tím i související možné
ovlivnění hydrologických poměrů v území. Určitý negativní vliv lze předpokládat též
na hlukovou situaci a kvalitu ovzduší daného území z dopravy vyvolané provozem nově
navržené plochy nerušící výroby, skladů nebo služeb (v současné době na úrovni návrhu ÚP
ji nelze konkrétněji odhadnout), případně lze též zdůraznit ovlivnění krajinného rázu
výstavbou nových objektů. Případné negativní vlivy budoucí dopravy na hlukovou a imisní
situaci ovzduší zejména v obytné zástavbě obce jsou minimalizovány navrženým dopravním
napojením této plochy nikoliv přes obec, ale novou komunikací (místo stávajících polních
cest), napojenou mimo obytnou zástavbu na stávající veřejnou komunikaci II/608 za dálnicí
D8.
Nepředpokládá se však významný negativní vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP.
Z hlediska vlivu na ŽP lze tak za předpokladu realizace navrhovaných opatření
a respektování příslušných právních předpisů a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce
lokalitu č. 13 akceptovat v rámci 2. změny ÚP Panenské Břežany.
Lokalita č. 14
Záměr na lokalitě č. 14 představuje velký plošný zábor ZPF, s tím i související možné
ovlivnění hydrologických poměrů v území. Určitý negativní vliv lze předpokládat též
na hlukovou situaci a kvalitu ovzduší daného území z dopravy vyvolané provozem nově
navržené plochy nerušící výroby, skladů nebo služeb (v současné době na úrovni návrhu ÚP
ji nelze konkrétněji odhadnout), případně lze též zdůraznit ovlivnění krajinného rázu
výstavbou nových objektů. Případné negativní vlivy budoucí dopravy na hlukovou a imisní
situaci ovzduší zejména v obytné zástavbě obce jsou minimalizovány navrženým dopravním
napojením této plochy nikoliv přes obec, ale novou komunikací (místo stávajících polních
cest), napojenou mimo obytnou zástavbu na stávající veřejnou komunikaci II/608 za dálnicí
D8.
Nepředpokládá se však významný negativní vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP.
Z hlediska vlivu na ŽP lze tak za předpokladu realizace navrhovaných opatření
a respektování příslušných právních předpisů a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce
lokalitu č. 14 akceptovat v rámci 2. změny ÚP Panenské Břežany.
Lokalita č. 15
Záměr na lokalitě č. 15 představuje velký plošný zábor ZPF, s tím i související možné
ovlivnění hydrologických poměrů v území. Určitý negativní vliv lze předpokládat též
na hlukovou situaci a kvalitu ovzduší daného území z dopravy vyvolané provozem nově
navržené plochy nerušící výroby, skladů nebo služeb (v současné době na úrovni návrhu ÚP
ji nelze konkrétněji odhadnout), případně lze též zdůraznit ovlivnění krajinného rázu
výstavbou nových objektů. Případné negativní vlivy budoucí dopravy na hlukovou a imisní
situaci ovzduší zejména v obytné zástavbě obce jsou minimalizovány navrženým dopravním
napojením této plochy nikoliv přes obec, ale novou komunikací (místo stávajících polních
cest), napojenou mimo obytnou zástavbu na stávající veřejnou komunikaci II/608 za dálnicí
D8.
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Nepředpokládá se však významný negativní vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP.
Z hlediska vlivu na ŽP lze tak za předpokladu realizace navrhovaných opatření
a respektování příslušných právních předpisů a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce
lokalitu č. 15 akceptovat v rámci 2. změny ÚP Panenské Břežany.

5.2

Kumulace a charakter působení funkčního využití území na jednotlivé
složky prostředí

Vlivy na ovzduší
Uplatnění 2. změny ÚP Panenské Břežany se bude vyznačovat vlivy na kvalitu ovzduší.
Ta bude ovlivněna novými zdroji znečišťování v podobě stacionárních i mobilních zdrojů
znečištění:
 zvýšená intenzita dopravy a prašnost po dobu výstavby RD, výrobních areálů atd.
(skrývka ornice, výkopové práce, odvoz zeminy k trvalému uložení, skládky stavebního
materiálu apod.)
 zvýšení intenzity individuální automobilové dopravy k nově zastavěným lokalitám
 zvýšená nákladní doprava způsobená provozem výrobních a skladovacích areálů
 nové stacionární zdroje znečišťování – malé až střední z provozu výrobních
a skladovacích areálů (plynové kotle, aj.)
 nové malé stacionární zdroje znečišťování – lokální topeniště v nově zastavěném
území (je plánováno napojení všech uvažovaných lokalit 2. změny ÚP na stávající
plynovou síť obce – tj. relativně „ekologický“ způsob vytápění)
Je doporučeno volit ekologicky šetrné technologie pro zásobování energií RD
v zastavitelných územích, dostupná je plynofikace obce, jež předpokládá minimální vliv
na životní prostředí s porovnáním s jinými klasickými zdroji energie. Probíhá plynofikace
obce dle projektu, který byl zohledněn v původním ÚP. Zásobování nových lokalit bude
provedeno napojením na tuto připravovanou síť. Nové plochy v průmyslovém areálu (plochy
č. 10, 13, 14, 15) budou napojeny na stávající VTL řad, který vede za silnicí II/608. Pro tyto
plochy výrobních areálů je doporučeno využití jednak plynofikace obce, případně zvážení
možnosti využití obnovitelné zdroje energie (OZE).
Během vlastní výstavby výše zmíněných objektů bude docházet k víření polétavého prachu
a šíření nečistot. Dobu trvání ani míru znečištění nelze přesně stanovit, oba faktory závisejí
na způsobu provádění zemních a stavebních prací.
Jako pozitivní skutečnost z hlediska snižování imisní zátěže ovzduší z dopravy v řešeném
území lze uvést navržené dopravní napojení výrobních ploch, skladů a služeb (lokality Z10,
Z13, Z14 a Z15) přímo na stávající veřejnou komunikaci II/608 za dálnicí D8, mimo obytnou
zástavbu obce Panenské Břežany (tato veřejná komunikace zajišťuje i dopravní obslužnost
navržených nebo již realizovaných obdobných výrobních a skladových ploch v území
severně od obce Panenské Břežany).
Celkově lze shrnout, že kumulací všech faktorů může přesto dojít ve sledovaném území
k mírnému zhoršení kvality ovzduší, což je vzhledem k současné situaci oblasti spadající
do OZKO z důvodu překračování limitních koncentrací suspendovaných částic PM10
nepříznivé. Lze však také konstatovat, že na kvalitu ovzduší v dané oblasti má a bude mít
mnohonásobně vyšší vliv stávající dálnice D8 a tato skutečnost bude platit i v budoucnosti.
Dodržení stanovených limitních hodnot koncentrací sledovaných látek způsobujících imisní
zatížení území podle platné legislativy je podmínkou realizace všech navrhovaných záměrů
v rámci uplatňování 2. změny územního plánu se zahrnutím kumulace vlivů s ostatními
záměry v šetřeném území a jeho okolí. Tato záležitost bude moci být podrobně řešena
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až pro konkrétní záměry v navržených rozvojových lokalitách při projednávání v dalších
řízeních (např. v procesu EIA, v územním řízení).
Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Dešťové vody z obce jsou dešťovou kanalizací, resp. povrchovými příkopy sváděny
do Kojetického potoka. K zachycení dešťových vod jsou plně využívány nezastavěné
a nezpevněné plochy obce, jež významně přispívají k retenční kapacitě území. Odvodnění
nově zastavěných a zpevněných ploch musí být proto řešeno již v přípravných projektových
fázích, přičemž by mělo být v maximální možné míře využito zasakování dešťových vod
přímo na pozemcích.
Výstavbou výrobních a skladových areálů, obytných zón, sportovišť, a navazujících
komunikací dojde k ovlivnění hydrologického režimu území.
Dešťové vody z ploch střech jednotlivých RD budou vsakovány v rámci soukromých
pozemků, případně budou využívány stávající stoky pro odvedení dešťových vod do místní
vodoteče. Odvedení dešťových vod z areálů skladů a výrob za dálnicí D8 (plochy č. 10, 13,
14, 15) je navrženo do dešťové kanalizace, odvádějící vody z tohoto povodí stokou
vybudovanou k odvodnění dálnice D8. Při budování dešťové kanalizace v jednotlivých
areálech výroby je třeba zachovat předpokládané odtokové poměry řešením zpožděných
odtoků z areálů. Při odvádění dešťových vod musí být v maximální možné míře preferováno
jejich zasakování přímo na pozemcích. Stávající dešťová kanalizace prochází obcí a je
zaústěna do Kojetického potoka. Konkrétní řešení musí být uvedeno a prověřeno v příslušné
projektové dokumentaci jednotlivých skladových areálů.
Komunální splaškové vody z obytné výstavby budou odváděny stokovou sítí na ČOV (její
vybudování bylo realizováno v roce 2000), která prozatím kapacitně vyhovuje i rozvojovým
plochám pro bydlení. Pro realizaci všech navržených ploch je však potřeba rozšíření stávající
ČOV. Z průmyslových ploch 10, 13, 14, 15 bude splašková kanalizace přečerpávána do řadu
za dálnicí v západní části obce, splaškové vody budou likvidovány v rozšířené ČOV (v první
etapě budou obsahy žump vyváženy na ČOV a výhledově při plném zastavění budou
odpadní vody přečerpány do koncové stoky za dálnicí D8).
Uplatněním všech navrhovaných funkčních využití změny č. 2 ÚP nedojde na katastrálním
území Panenských Břežan ke kumulaci negativního ovlivnění hydrologického režimu území
za předpokladu dodržení navrhovaných opatření a respektování příslušných právních
předpisů a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce v rámci nové výstavby.
Vlivy na klima
Mikroklima může být negativně ovlivněno zástavbou větších ploch skladovými a výrobními
areály. O výrazné změně klimatu však nelze na takto malém území hovořit.
Vlivy na ZPF, PUPFL
Rozlohou bude ZPF jednou z nejvíce ovlivněných složek životního prostředí. Pro toto
katastrální území, které je převážně zemědělského charakteru, zábor ZPF představuje velmi
výraznou změna ve struktuře zemědělského půdního fondu.
Změnou č. 2 ÚP Panenské Břežany dojde k trvalému záboru ZPF o celkové ploše 16,7910
ha. Tento zábor je určen k zástavbě pro bydlení veřejné vybavení, sport a rekreaci, nerušící
výrobu. Předpokládaný zábor ZPF na jednotlivých lokalitách je podrobně popisován v příloze
textové části „Změna č. 2 ÚP Panenské Břežany“. Následující tabulky shrnují zábor ZPF,
ke kterému dojde Změnou č. 2 ÚP Panenské Břežany.
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Tabulka 18 2. Změna ÚP Panenské Břežany - zábor ZPF
Funkce

Zábor (ha)

OC – čistě obytné

4,8379

SP – sportovní zařízení

2,9535

OC – čistě obytné, část biokoridor

3,1455

V – nerušící výroba, sklady, služby

5,8542

Celkem
Zdroj: [Čedíková a Košťálová]

16,7910

Tabulka 19 2. Změna ÚP Panenské Břežany - zábor ZPF podle kultur
Druh pozemku

Výměra (ha)

Orná půda

12,4164

Zahrada

2,5355

TTP

1,8391

Celkem
16,7910
Zdroj: [Čedíková a Košťálová]

Při záboru ZPF dojde na lokalitách ke skrývce ornice; její následné využití musí splňovat
veškeré požadavky na ochranu ZPF a bude se řídit podmínkami příslušného orgánu ochrany
ZPF. Předpokládá se, že po sejmutí ornice bude půda využita pro zemědělské účely
po navezení na některý z místních zemědělských pozemků.
Změnou č. 2 ÚP nedojde k žádnému záboru lesního půdního fondu (PUPFL). Změnou č. 2
ÚP se nepředpokládá narušení blízkých lesních porostů.
Vlivy na horninové prostředí
Změnou ÚP nebude významně ovlivněno horninové prostředí. K mírně negativnímu ovlivnění
může dojít při výstavbě komunikací související plánovanou výstavbou obytných zón
a skladových areálů.
Vlivy na ekosystémy (fauna, flóra, biologická rozmanitost)
Charakter krajiny je zcela ovlivněn lidskou činností, převládá zde intenzivně zemědělsky
využívaná kulturní krajina s nízkým stupněm ekologické stability. Katastrální území obce
patří podle KES mezi území nadprůměrně využívané i v rámci celé ČR. Největší zastoupení
pokrývají zemědělské plochy, přírodní složky zde zastupuje například lesní komplex na SZ
obce, Kojetický potok a další lokální prvky ÚSES a VKP.
Realizace 2. Změny ÚP Panenské Břežany bude mít určitý negativní vliv na stávající biotop
(flóru a faunu) na dotčených lokalitách, přinejmenším zničením stávajícího porostu nebo
půdního pokryvu a následnou výstavbou a terénními úpravám (platí pro všechny uvažované
plochy).
Uvažované lokality v rámci 2. změny ÚP musí respektovat vymezení prvků lokálního ÚSES.
Tato skutečnost se týká především plánované obytné výstavby na lokalitách č. 4 a 5, které
mají hranici s navrhovaným lokálním biocentrem LBC 21. Realizace výstavby musí být
v souladu s příslušnými právními předpisy především v oblasti ochrany přírody a krajiny.
Při respektování navrhovaných opatření nedojde k významnému ovlivnění či změně
mikroklimatu a podmínek daného biotopu.
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Vlivy na krajinný ráz
Katastrální území nespadá žádnou svou částí do oblastí s ochranou krajinného rázu. Celou
rozlohu obce i blízkého okolí lze charakterizovat jako typicky zemědělskou krajinu s mírně
zvlněným terénem, s lokálními vyvýšeninami. Převažuji plochy orné půdy o větší rozloze
s častou absencí doprovodné a rozptýlené zeleně. Mezi VKP se řadí lesní komplex na SZ
obce a další malé lokality, které ale nejsou v žádném střetu se změnou územního plánu.
Krajinný ráz je v řešené oblasti zastoupen především specifikem starého venkovského
osídlení a typickým charakterem urbanistické struktury podléhající původnímu reliéfu krajiny,
dochovaným přírodním prvkům a vodnímu toku. Původní charakter celé oblasti byl primárně
narušen již výstavbou procházející dálnice D8, které podléhají další záměry v obci i rozvoj
okolních sídel.
Kulturní hodnoty krajinného rázu budou negativně ovlivněny především rozsáhlými plochami
výrobních a skladových areálů a rozsáhlejšími lokalitami pro individuální bydlení, především
těch, které nejsou typické pro danou sídelní strukturu. V rámci všech lokalit 2. změny ÚP
budou stanoveny plošné a prostorové regulace. Pro vybrané lokality individuálního bydlení
bude vypracována urbanistická studie.
Vlivy na hlukovou situaci, světelné znečištění
Zvýšení hlukové intenzity nastane nejdříve v době výstavby dopravní a technické
infrastruktury, dále výstavbou nových RD, výrobních a skladových areálů, ale i provozem
nových komunikací.
Po výstavbě a během provozu na rozvojových – navrhovaných zastavitelných plochách
naroste hlukové zatížení především na současných a pravděpodobně poté i na dalších
nových komunikacích. Dosud provedené posouzení záměrů na životní prostředí EIA
plánovaných záměrů na území obce nebo v její blízkosti poukazují na významné zvýšení
hluku, které by mohlo dosáhnout hranic nebo přesahovat stanovené limity akustického tlaku.
Míru možného nepříznivého vlivu hluku na zdravotní stav zejména citlivých skupin
obyvatelstva je možné vyhodnotit až na základě znalosti konkrétních hodnot hlukové zátěže
plánovaných záměrů, event. po realizaci těchto záměrů při dlouhodobějším sledování.
Největším možným zdrojem hluku se stane nákladní a individuální automobilová doprava
spojená se vznikem nových výrobních a skladovacích areálů, stavebních objektů
v zastavitelných územích. Výstavbou nových komunikací a jejich propojením se však
očekává zlepšení technického stavu vozovek, která zajistí lepší plynulost a bezpečnost
provozu.
Jako pozitivní skutečnost z hlediska snižování hlukové zátěže z dopravy (především
nákladní) v řešeném území lze uvést navržené dopravní napojení výrobních ploch, skladů
a služeb (lokality Z10, Z13, Z14 a Z15) přímo na stávající veřejnou komunikaci II/608
za dálnicí D8, mimo obytnou zástavbu obce Panenské Břežany (tato veřejná komunikace
zajišťuje i dopravní obslužnost navržených nebo již realizovaných obdobných výrobních
a skladových ploch v území severně od obce Panenské Břežany).
Pro snížení hlukové zátěže v obci bude významná i budoucí realizace protihlukových
opatření podél dálnice D8 v prostoru obce Panenské Břežany, kterou plánuje ŘSD.
Dodržení limitních hodnot akustického tlaku podle platné legislativy je podmínkou realizace
všech záměrů vycházející z uplatňování 2. změny územního plánu obce Panenské Břežany,
včetně zahrnutí kumulace vlivů s adekvátními dotčenými záměry v posuzovaném území
a jeho okolí. Tato záležitost bude moci být podrobně řešena až pro konkrétní záměry
v navržených rozvojových lokalitách při projednávání v dalších řízeních (např. v procesu EIA,
v územním řízení).
U nových i stávajících výrobních a skladových areálů lze očekávat nepřetržitý provoz,
se kterým je spojeno i osvětlení rozsáhlých areálů, včetně vnitroareálovch obslužných
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komunikací a provozů, případně povolených reklamních ploch apod. Světelným znečištěním
je označováno světlo vytvořené člověkem s nežádoucími účinky, jako je např. oslnění
a pronikání světla do blízkých obytných objektů. Rušivým světlem je nejčastěji myšlen rozptyl
světla v rozsáhlejších městských aglomeracích pocházející z veřejného osvětlení,
intenzivního nasvícení reklamních ploch, nešetrného architektonického řešení osvětlení,
velkých sportovišť apod.
Vlivy na obyvatelstvo
Obyvatelstvo a veřejné zdraví bude nejvíce ovlivněno navýšením imisního a hlukového
zatížení území. Protože je katastrální území řazeno mezi OZKO, je nutné u realizace
významnějších a rozsáhlých rozvojových aktivit (např. výstavba skladových a výrobních
areálů) podrobné posouzení EIA včetně vyhodnocení vlivů širších souvislostí a možnosti
kumulace jednotlivých aktivit. Při uplatnění změny č. 2 ÚP a s ním související využití všech
zastavitelných ploch může v zájmové oblasti docházet k překračování imisních limitů.
Za zmírňující opatření kromě výsadby zeleně lze považovat i napojení na plynovodní síť
v obci, dále také využití OZE a úspor energií. Významným snížením negativních vlivů
na obyvatelstvo z hlediska hluku a znečištění ovzduší je i navržené dopravní napojení
nových výrobních ploch (Z10, Z13, Z14 a Z15) na stávající veřejnou komunikaci II/608
za dálnicí D8, které vyloučí průjezd nákladní dopravy do těchto lokalit obytnou zástavbou
obce Panenské Břežany. Případné překračování stanovených imisních limitů může podle
své velikosti, druhu škodliviny a doby a četnosti trvání nepříznivě ovlivnit zdravotní stav
zejména citlivých skupin obyvatelstva.
Jak již bylo zmiňováno výše, je nutno brát v úvahu, že na kvalitu ovzduší v dané oblasti má
nejvyšší vliv stávající dálnice D8. K významnému negativnímu vlivu na obyvatelstvo dané
oblasti může v budoucnosti přispět též realizace rozšíření letiště Vodochody.
Pozitivním přínosem změny č. 2 ÚP jsou nová sportoviště (lokalita č 2 a č. 11), která
zabezpečí kvalitnější služby v obci a rozšíří nabídku volnočasových aktivit, což rovněž
přispěje k lepší psychické pohodě obyvatel.
Vlivy na kulturní hodnoty území, hmotné statky
V rámci ploch určených pro 2. změnu ÚP nebudou dotčeny žádné stávající ani navržené
kulturní památky. Výstavbou v okolí obce Panenské Břežany je možné potenciální ohrožení
archeologicky cenného území. Tato území původní kulturní krajiny dolního a středního
Povltaví spadají do oblastí s častými archeologickými nálezy. Při změnách funkčního využití
území spojených s výstavbou by proto mělo být postupováno a dodržovány povinnosti
vyplývající ze zákona č.20/1987 Sb., v platném znění, o státní památkové péči.
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Tabulka 20 Trvalé a dočasné vlivy realizace 2. Změny ÚP Panenské Břežany
TRVALÉ VLIVY

negativní

pozitivní

rozsáhlý zábor půdy

nárůst obyvatel obce

ovlivnění
krajinného
rázu
výstavbou
rozsáhlých areálů a obytných zón,
fragmentace krajiny novými komunikacemi

výstavba nových domů – kvalitní moderní
bydlení venkovského typu

nárůst znečištění ovzduší a hlukového
zatížení (doprava, topeniště, aj.)

zlepšení občanského vybavení – nová
sportoviště

nárůst světelného, emisního a hlukového
znečištění plynoucí z výstavby výrobních a
skladových areálů

možnost nabídky pracovních míst pro místní
obyvatele

nárůst spotřeby energií
nárůst spotřeby vody a produkce odpadních
vod, včetně dešťových - ovlivnění kvality
vodního prostředí, nárůst produkce odpadů
nebezpečí
možných
změn
půdních
vlastností, vodního, odtokového režimu a
retenční schopnosti krajiny
nebezpečí vlivu na prvky lokálního ÚSES
DOČASNÉ VLIVY (PŘI VÝSTAVBĚ)

Negativní

pozitivní

zvýšená prašnost
zhoršení hlukového situace
možnost černých skládek, vznik dočasných
deponií zeminy

možnost pracovních příležitostí při výstavbě
pro místní obyvatele

specifická spotřeba vody a možné
znečištění povrchových a podzemních vod
Zdroj: [CityPlan]
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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
Posuzovaná 2. Změna ÚP Panenské Břežany je navržena 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 využití území.
Při porovnání s variantou nulovou pro celé území bychom dospěli k tomu, že nerealizace
změny č. 2 ÚP by byla příznivější z hlediska dopadu na ZPF. Nerealizace záměrů na většině
lokalit změny č. 2 ÚP by byla též vhodnější pro stávající biotu. Nerealizace výrobních
a skladových zón na lokalitách č. 10, 13, 14 a 15 by byla příznivější i pro některé další složky
ŽP, u nichž byl vyhodnocen negativní vliv (viz tabulky č. 15, 17).
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).
Tato předložená varianta ÚP je koncipována s ohledem na ochranu složek životního
prostředí. Předložená varianta bude mít příznivý vliv na ekonomický i sociální pilíř
udržitelného rozvoje i na celkový rozvoj obce. V případě nerealizace jednotlivých záměrů
na vybraných lokalitách změny č. 2 ÚP by nevznikly pozitivní vlivy na obyvatelstvo.
Celkové porovnání pozitivních a negativních vlivů změny ÚP lze vyhodnotit na základě
tabulek č. 15, 17 a 20. Z celkového posouzení jednotlivých lokalit změny č. 2 ÚP vyplývá, že
budou převažovat mírně pozitivní vlivy a realizace změny č. 2 ÚP umožní sociálněekonomický rozvoj daného území. Výše zmiňované negativní vlivy se vzhledem k velikosti
jednotlivých lokalit nepředpokládají závažné a budou se kompenzovat navrženými
opatřeními v kapitole 7. Za předpokladu dodržení navrhovaných opatření a respektování
příslušných právních předpisů a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce lze změnu č. 2
ÚP Panenské Břežany doporučit ke schválení.
Popis použitých metod
Úroveň zpracování vyhodnocení vlivu územního plánu je strategická, nikoliv projektová.
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je přizpůsobeno této skutečnosti.
Zabývá se především vyhodnocením pravděpodobných vlivů v důsledku navrženého využití
navržených lokalit, a to v rozmezí přípustných, event. podmíněně přípustných způsobů
využití území a důsledků realizace takového budoucího využití území (lokalit).
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 200 m² (obě mají pravděpodobně jiné předpoklady
z hlediska biologické rozmanitosti těchto porostů v závislosti na pestrosti mikrohabitatů).
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
7.1

Opatření zahrnutá v územním plánu

Již v původním ÚP Panenské Břežany jsou definovány zásady funkční a prostorové
regulace, společně s obecnými zásadami využívání území. V posuzované 2. změně ÚP jsou
zásady a jejich definice aktualizovány; v kapitole 5 jsou zmíněny a zohledněny aktuální
regulace vybraných ploch území.
V popisu jednotlivých funkčních využití je specifikováno přípustné a nepřípustné využití, které
je navrhováno ve vztahu k dotčeným lokalitám v území a je ho možné částečně považovat
za preventivní opatření pro usměrnění rozvoje obce, ale spíše pro minimalizaci dopadu
negativních vlivů na životní prostředí.
Návrh ÚP lze považovat za pozitivní pro snížení negativních vlivů na životní prostředí
a obyvatelstvo i z hlediska umístění lokalit podle navrženého způsobu využití území, kdy jsou
plochy pro nerušící výrobu, sklady a služby včetně zajištění jejich dopravní obslužnosti
důsledně odděleny od stávající i budoucí obytné zástavby v obci (rozvojové plochy Z10, Z13,
Z14 a Z15, nové dopravní napojení – veřejně prospěšná stavba W2 na veřejnou komunikaci
II/608 za dálnicí D8).
V územním plánu je zmíněna nutnost dodržení požadavků kladených platnými právními
předpisy týkající se životního prostředí a veřejného zdraví, regulativy rovněž požadují
dodržení stanovených limitů pro kvalitu ovzduší a hluku.

7.2

Navržená opatření ke snížení dočasných negativních vlivů na životní
prostředí

Doporučená opatření pro zmírnění dočasných negativních vlivů jsou členěna podle
jednotlivých složek prostředí, jež mohou být potenciálně ovlivněna. Základním předpokladem
navržených opatření je, že k dočasným vlivům může, v případě posouzení funkčního využití
území, docházet pouze v období výstavby nebo realizace objektů naplňujících určité funkční
využití území.
Ovzduší
Dodavatel stavebních prací (pro RD, dopravní a technickou infrastrukturu, objekty výrobních
a skladovacích areálů a dalších staveb) zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek,
především v průběhu zemních prací. V průběhu prací je dále doporučováno přísné
dodržování opatření ke snížení prašnosti – omývání vozidel, postřik komunikací,
zabezpečení nákladních vozidel při transportu zeminy a jiných materiálů způsobujících
prašnost atd. Při výstavbě se minimalizují zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních
potenciálních zdrojů prašnosti. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude
prováděno skrápění příslušných stavebních ploch.
Voda
Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. Stání vozidel
a mechanismů musí být na zabezpečených zpevněných plochách. V případě používání
dalších látek závadných vodám musí manipulace s nimi probíhat v prostorách a na plochách
dostatečně zabezpečených proti jakýmkoliv únikům. V případě výstavby v bezprostřední
blízkosti vodního toku (lokality č. 4 a 5) bude postupováno tak, aby nebyla narušena funkce
daného významného krajinného prvku.
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Půda
Při realizaci využití území podle návrhu změny ÚP Panenské Břežany by mělo být
preferováno stavební a technické řešení, které bude minimalizovat zábory ZPF, zejména
s vyšším stupněm ochrany. Výkopové zeminy budou v co největší míře využity přímo
na staveništích (pro terénní úpravy, násypy, podsypy atd.). Sejmutá ornice bude deponována
zvlášť, bude zabezpečena proti ztrátám a znehodnocení a bude využita podle pokynů
příslušného orgánu ochrany ZPF. Případný přebytek výkopových zemin bude v maximální
míře využit na okolních stavbách (nutno zajistit dostatečnou koordinaci), případně pro jiné
účely. Pokud zemina nebude moci být využita (např. kvůli kontaminaci nebo z hlediska
obsahu sledovaných prvků), bude s ní nakládáno odpovídajícím způsobem podle platné
legislativy. Při výstavbě musí být realizována a dodržována opatření proti havarijní
kontaminaci půdy závadnými látkami.
Krajina, ekosystémy
I během výstavby budou respektována ochranná pásma, ochranné podmínky a předměty
ochrany prvků ÚSES, VKP i dalších přírodních prvků. Při výstavbě budou minimalizovány
zásahy do zeleně a stávající zeleň, která nebude výstavbou likvidována, bude dostatečně
ochráněna proti poškození podle příslušných norem.
Hluková situace
Celý proces výstavby (RD, výrobní a skladové plochy, výstavba sportovišť) bude technicky
a organizačně zajištěn tak, aby v maximální míře omezil hlučnost šířící se ze stavenišť
a dopravních tras do okolí a omezil možnost narušení faktorů pohody, a to zejména
v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. Podmínkou realizace stavebních objektů
je dodržení limitů akustického tlaku pro výstavbu definovaných v příslušné legislativě,
případně konkrétně stanovené limity požadované příslušnou hygienickou stanicí.
Odpady
Odpady vznikající v souvislosti s výstavbou budou separovány a prioritně využity nebo
recyklovány, v případě nemožnosti využití budou likvidovány podle platných právních
předpisů (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, příslušné prováděcí vyhlášky). Případně
vzniklé černé skládky stavebního odpadu musí být zneškodněny původcem do stanovené
lhůty příslušným úřadem.

7.3

Navržená opatření k možné prevenci vzniku, minimalizaci a kompenzaci
trvalých negativních vlivů na životní prostředí

Doporučená opatření k prevenci vzniku, minimalizaci, případně ke kompenzaci potenciálních
negativních vlivů na stanovené složky prostředí jsou definovány nejčastěji v podobě
podmínek pro realizaci daných funkčních využití podle jednotlivých lokalit, jež s sebou nesou
specifické podmínky dotčeného území.
Pro minimalizaci a prevenci vzniku negativních vlivů na sledované složky prostředí SEA
zpracovatel předpokládá, že budou prioritně dodržovány beze zbytku všechny právní
předpisy a jimi stanovené limity nebo ochranné podmínky. V posuzované oblasti se jedná
především o dodržení imisních limitů pro ochranu zdraví, pro ochranu vegetace
a ekosystémů, pro ochranu vod a půdy a limitní hodnoty akustického tlaku pro daná
prostředí. Pro oblasti a lokality, kde lze očekávat dosažení hranic nebo překročení limitu,
je nutné realizovat doporučená opatření pro minimalizaci vlivu. Veškerá nová výstavba by
měla co nejméně narušovat krajinný ráz a měla by respektovat měřítko a harmonické vztahy
v krajině.
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Navrhovaná následující opatření se týkají lokalit změny č. 2 ÚP, jejichž mírný negativní vliv
je určen z tabulky 17.
Území čistě obytné – OC (plochy č. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 12)
Pro zmírnění vlivu na krajinný ráz je nutná podrobná prostorová a plošná regulace, která
by zaručovala venkovský charakter výstavby typický pro dané sídlo, návaznost
na urbanistickou strukturu, uliční profil, velikost pozemků i maximální podíl zastavěných
ploch.
Doporučeným zmírňujícím opatření pro minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví je preference napojení na plynovodní síť jako zdroje energie pro nové malé
stacionární zdroje znečišťování ovzduší (lokální topeniště), stejně tak i napojení na další
inženýrské sítě zajišťující bezpečné zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod.
Nad rámec ÚP SEA zpracovatel doporučuje zvážit možnosti využití obnovitelných zdrojů
energie a CZT, které by významně přispěly k průběžnému snižování znečištění ovzduší,
využívání neobnovitelných zdrojů energie apod. Dalším alternativou je využití způsobů úspor
energie již při vlastní výstavbě nových domů (situování ke světovým stranám, použití
vhodných materiálů, izolace, pasivní domy apod.).
U všech nových objektů bude v dostatečném předstihu a kapacitě řešeno zásobování pitnou
vodou a především pak čištění odpadních vod – a to napojením na stávající trasy stokových
sítí nebo alternativním řešením u individuálních stavebních objektů. Veškeré nové stavební
objekty budou prioritně napojeny na veřejný vodovod a na stokovou síť ústící do místní ČOV.
U všech nových zpevněných ploch bude zajištěn odvod dešťových vod, který bude řešen
zásakem do nezpevněných částí pozemků.
SEA zpracovatel doporučuje:
Zástavba na lokalitě č. 4 by se neměla přímo dotýkat a narušit vztahy ekosystémů
v navrhovaném lokálním biocentru LBC 21 ve východní části zájmového území (viz obrázek
31). Z tohoto důvodu plochy musí být využity tak, aby v žádném případě nedošlo k narušení
nebo ohrožení navrhovaného biocentra, a aby byla zachována dostatečná ochranná
vzdálenost. Za kompenzační opatření lze doporučit na pozemcích přilehajících k LBC 21
výstavbu RD na západní hraně pozemku (tj. dále od území vymezeného ÚSES), kdy je
možné vytvoření určité „nárazníkové zóny“ mezi obytnou zónou a prvky ÚSES (zahrady, živé
ploty, aj.).
Zástavba na lokalitě č. 5 by se neměla přímo dotýkat a narušit vztahy ekosystémů
v biokoridoru RBK 1132 ve východní části zájmového území (viz obrázek 31). Z tohoto
důvodu plochy musí být využity tak, aby v žádném případě nedošlo k narušení nebo
ohrožení biokoridoru, a aby byla zachována dostatečná ochranná vzdálenost.
Za kompenzační opatření lze doporučit na pozemcích přilehajících k RBK 1132 výstavbu RD
na západní hraně pozemku (tj. dále od území vymezeného ÚSES), kdy je možné vytvoření
určité „nárazníkové zóny“ mezi obytnou zónou a prvky ÚSES (zahrady, živé ploty, aj.).
U lokality č. 6 až 9 je pro individuální výstavbu RD podmiňující zajištění dostatečné
protihlukové bariéry, která bude zohledňovat nejen současné hlukové zatížení především
z dálnice D8, ale i zatížení vyplývající z realizace všech skladových a výrobních areálů,
včetně trendu nárůstu automobilové dopravy v území. Zástavba na jednotlivých lokalitách
č. 6 až 9 neohrozí navrhovaný lokální biokoridor LBK 9 zachová jeho navrhovanou minimální
šíři 15 m.
Sportovní zařízení – SP (plochy č. 2 a 11)
Nejsou navrhována zmírňující, ochranná nebo kompenzační opatření.
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Nerušící výroba, sklady, služby – V (plochy č. 10, 13, 14 a 15)
Výrazným minimalizačním opatřením proti emisnímu a hlukovému zatížení v rámci lokalit
č. 10, 13, 14 a 15 je výsadba pásma izolační zeleně, které bude plnit i funkci vizuální bariéry.
Ochranu krajinného rázu není možné dostatečně preventivně zajistit. Možným opatřením
je minimalizace negativních dopadů například ozeleněním, a to například i popínavou zelení.
Pro nově navrhované výrobní a skladové plochy je doporučeno stanovit konkrétní regulativy
výšky staveb, jejich hmotového a plošného uspořádání a koeficient zeleně. Možností
je vhodné architektonické řešení staveb, které mohou být rozmělněny do několika menších
objektů namísto jednoho rozsáhlého, plošně dominantního, architektonicky nepůvodního
prvku v území.
Doporučením zpracovatele SEA je rovněž celkové ozelenění areálů. Vhodně realizované
sadovnické úpravy areálů mohou zastávat i funkci minimalizujícího opatření světelného
znečištění. Pokud by tomu tak nebylo, je nutné světelné znečištění řešit samostatně
například doplňující výsadbou vzrostlé zeleně adekvátního habitatu, kvalifikovaným návrhem
světelného systému tak, aby světlo co nejméně unikalo do prostoru, odklonem světel
do areálu, instalací stínících bariér, krytých lamp apod.
Dále doporučujeme, aby bylo stavebními úpravami nebo dopravním značením zabezpečeno,
aby zejména nákladní obslužná doprava těchto ploch využívala navržené přímé dopravní
napojení na veřejnou komunikaci II/608 za dálnicí D8, aby nedocházelo k masivnímu
průjezdu nákladní dopravy obytnými částmi obce Panenské Břežany.
Pro zmírnění ovlivnění hydrologického režimu dotčeného území doporučujeme při řešení
odvodu dešťových vod v maximální možné míře tyto vody zasakovat přímo na pozemku.
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8 Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů
ochrany životního prostředí do ÚP 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
funkčních využitích jsou zohledněny cíle ochrany životního prostředí na vnitrostátní úrovni.
Vnitrostátní cíle ochrany životního prostředí, které se zaměřují na zvýšení ekologické stability
území, zlepšení dostupnosti a rozvoje environmentální infrastruktury, zvýšení a zajištění
podílu čištěných odpadních vod apod., jsou ve změně územního plánu obce Panenské
Břežany zohledněny v podobě územního respektování ekologicky stabilních prvků ÚSES
a dále při řešení napojení nově navrhovaných rozvojových lokalit na technickou i dopravní
infrastrukturu, event. stanovením přípustného a nepřípustného využití lokalit. Při zohlednění
souladu s cíli životního prostředí byly vzaty v úvahu především cíle Národního rozvojového
plánu, Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje, Integrovaného programu
snižování emisí Středočeského kraje a Program rozvoje územního obvodu Středočeského
kraje.
Výstavba rozsáhlých výrobních a skladových areálů a částečně i rozsáhlé zóny bydlení však
nepřispějí ke zvýšení retence vody v území, ani k ochraně volné krajiny, která
je specifikována v rámci uplatňování principů udržitelného rozvoje území v Programu rozvoje
kraje směřující k harmonickému rozvoji sídel, spíše naopak. Zábor volné krajiny pro nové
výrobní areály naplňuje Politiku územního rozvoje (ÚP VÚC Pražského regionu, Program
rozvoje územního obvodu Středočeského kraje a Usnesení vlády č. 1100/2005), ale zároveň
jde proti cílům Strategie udržitelného rozvoje České republiky, Státní politice životního
prostředí i Koncepci přírody a krajiny Středočeského kraje, jejichž cílem je preferování využití
ploch brownfield, omezení rozšiřování výstavby do volné krajiny a zachování volné krajiny
a krajinného rázu a kulturních hodnot území.
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9 Návrh ukazatelů pro sledování
prostředí

vlivu ÚP na životní

Jak je již zmiňováno v kap. 5, vlivem zdrojů v obci a v okolí, především zejména vlivem
dálnice D8 a letiště Vodochody, mohou být překračovány hlukové a imisní limity v daném
území.
Před započetím výstavby v navržených lokalitách (není prozatím znám jejich časový horizont
realizace) by měla být v daná lokalitě zjištěna aktuální situace z hlediska překračování limitů
(hluku a kvality ovzduší). V případě zjištění nadlimitních hodnot je nutné tuto situaci řešit
ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy a navrhnout účinná opatření pro nápravu.
Tato opatření by byla směrodatná i pro budoucí investory a realizátory budoucích staveb.
Také po následné realizaci výstavby v lokalitách, kde jsou navrhována zmírňující
a kompenzační opatření (viz kapitola 7) je doporučeno sledovat vliv realizace ÚP
na relevantní složky ŽP – tj. například sledovat stav a funkčnost biokoridorů dotýkajících
se rozvojových lokalit, kvalitu vypouštěných odpadních vod, kvalitu vody v recipientech
vypouštěných odpadních vod, hlukovou zátěž apod.
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10 Netechnické shrnutí výše uvedených údajů
2. změna ÚP Panenské Břežany je předkládána jako 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 projektů před územním řízením 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. Speciálním druhem posuzovaných
koncepcí je ÚPD. Nový stavební zákon začlenil od 1.1.2007 do postupů tvorby a pořizování
ÚPD posuzování vlivu ÚPD na udržitelný rozvoj území. Cílem posouzení je vyhodnotit
vyváženost územních podmínek pro tři pilíře udržitelného rozvoje, tj. pilíř životního prostředí,
hospodářského rozvoje a sociálního rozvoje (soudržnost společenství obyvatel území). Toto
předložené vyhodnocení vlivů Změny č. 2 ÚP Panenské Břežany na životní prostředí
představuje de facto vyhodnocení environmentálního pilíře, tj. hodnocení vlivu ÚPD
na životního prostředí (část A podle přílohy stavebního zákona). Jednotlivé navržené změny
využití území v ÚP jsou přehledně vyhodnoceny jak podle jednotlivých lokalit, tak podle
jednotlivých složek ŽP, následuje souhrnné vyhodnocení vlivů na životní prostředí
a případně doporučení zmírňujících a kompenzačních opatření.
Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že předložená Změna č. 2 ÚP Panenské Břežany
může mít v některých případech mírné negativní vlivy na vybrané složky ŽP jako je půda,
biota (flóra a fauna, příp. biologická rozmanitost), krajinný ráz, voda, ovzduší a mikroklima,
naopak pozitivní vlivy lze očekávat zejména pro obyvatelstvo (sociálně ekonomické vlivy)
a hmotné statky (hodnoty území).
Z hlediska vlivů na ŽP lze nejvýznamnější vlivy (i když relativně malé) předpokládat zejména
u využití lokalit č. 4 a 5 plánovaných pro individuální bydlení a u lokalit č. 10, 13, 14 a 15,
které jsou plánovány pro výroby nerušící, sklady a služby.
Závěrem lze konstatovat, že požadavky rozšíření zastavitelného území a další změny
v území oproti současnému stavu podle Změny č. 2 ÚP Panenské Břežany jsou
realizovatelné. Z celkového posouzení jednotlivých lokalit změny č. 2 ÚP vyplývá,
že budou převažovat mírně pozitivní vlivy nad případnými negativními vlivy. Výše
zmiňované negativní vlivy se ale vzhledem k velikosti jednotlivých lokalit
nepředpokládají závažné a budou se zmírňovat, event. kompenzovat navrženými
opatřeními, která jsou specifikována v kapitole 7.
Za předpokladu dodržení navrhovaných opatření a respektování příslušných právních
předpisů a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce lze změnu č. 2 ÚP Panenské
Břežany doporučit ke schválení.
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11 Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska
Tato kapitola je oproti struktuře vyhodnocení podle přílohy stavebního zákona dodatečně
doplněna do vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP Panenské Břežany na ŽP na základě
požadavku OŽPZ KrÚ Středočeského kraje z jejich koordinovaného stanoviska k návrhu
upraveného zadání změny č.2 územního plánu obce Panenské Břežany ze dne 31.1.2008,
Č.j. 11006/2008/KUSK/OŽP-Bar.
1)

Ve vyhodnocení nebylo možno posoudit varianty řešení nebo umístění jednotlivých
lokalit a funkčních využití, protože návrh změny č. 2 ÚP Panenské Břežany
je zpracován bez variant. Vyhodnocení vlivů ÚP bylo provedeno v porovnání
s nulovou variantou, tedy s variantou nerealizace navržené změny č. 2 ÚP Panenské
Břežany (viz kap. 6).

2)

Podrobné vyhodnocení vlivů předloženého návrhu změny č. 2 ÚP Panenské Břežany
bylo provedeno v kap. 5, a to jak z hlediska vlivů na jednotlivé složky ŽP, tak i podle
jednotlivých navržených lokalit.
Z provedeného vyhodnocení vlivů vyplývají následující závěry:


Z hlediska vlivů na jednotlivé složky může mít změna č. 2 ÚP Panenské Břežany
v některých případech mírné negativní vlivy vybrané složky ŽP jako je půda, biota
(flóra a fauna, příp. biologická rozmanitost), krajinný ráz, voda, ovzduší a mikroklima,
naopak pozitivní vlivy lze očekávat zejména pro obyvatelstvo a hmotné statky
(hodnoty území). Na základě vyhodnocení nepředpokládáme významné negativní
vlivy na složky ŽP, pokud budou dodržena a realizována doporučení a opatření
v kap. 7.



Z hlediska vyhodnocení vlivů jednotlivých navržených lokalit lze konstatovat:
Lokality č. 1 a 12 (využití pro individuální bydlení) jsou akceptovatelné a lze s ní
souhlasit z hlediska vlivů na ŽP bez podmínek a doporučení opatření.
Lokality č. 4 a 5 (využití pro individuální bydlení) jsou akceptovatelné a lze s ní
souhlasit z hlediska vlivů na ŽP s podmínkou, že bude respektováno vymezení
navrhovaného lokálního biocentra LBC 21 a nebudou narušeny vztahy ekosystémů
v regionálním biokoridoru RBK 1132 a zároveň bude vytvořena určitá „nárazníková
zóna“ mezi obytnou zónou a prvky ÚSES.
Lokality č. 6, 7, 8 a 9 (využití pro individuální bydlení) jsou akceptovatelné a lze s ní
souhlasit z hlediska vlivů na ŽP s podmínkou, že bude respektováno vymezení
navrhovaného lokálního biokoridoru LBK 9.
Lokality č. 2 a 11 (využití pro sportovní zařízení) jsou akceptovatelné a lze s ní
souhlasit z hlediska vlivů na ŽP bez podmínek a doporučení opatření.
Lokality č. 10, 13, 14 a 15 (využití pro výroby nerušící, sklady, služby) jsou
akceptovatelné a lze s ní souhlasit z hlediska vlivů na ŽP s podmínkou stanovení
konkrétních regulativů výšky staveb, jejich hmotového a plošného uspořádání
i stanovení koeficient zeleně pro dané lokality.
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3)

Závěry: Z předloženého vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP Panenské Břežany
na ŽP vyplývá, že lze souhlasit se všemi navrženými lokalitami rozvoje obce
a lze souhlasit i s předloženým návrhem změny č. 2 ÚP Panenské Břežany jako
s celkem.

4)

Návrh stanoviska dotčeného orgánu KrÚ Středočeského kraje:
Na základě předloženého návrhu změny č. 2 ÚP Panenské Břežany a jeho
vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy zák. č. 183/2006 Sb., zákon
o územním plánování a stavebním řádu, KrÚ Středočeského kraje souhlasí s tímto
předloženým návrhem při dodržení následujících podmínek pro následující rozvojové
lokality:
Lokalita č. 4
- zachovat vymezení a nenarušit budoucí funkčnost navrhovaného lokálního
biocentra LBC 21
- vytvoření určité „nárazníkové zóny“ mezi obytnou zónou a prvkem ÚSES (zahrada,
živé ploty, aj.).
Lokalita č. 5
- nenarušit funkčnost a celistvost sousedícího regionálního biokoridoru RBK 1132
- vytvoření určité „nárazníkové zóny“ mezi obytnou zónou a prvkem ÚSES (zahrada,
živé ploty, aj.).
Lokalita č. 6
- zachovat vymezení a nenarušit budoucí funkčnost navrhovaného lokálního
biokoridoru LBK 9.
Lokalita č. 7
- zachovat vymezení a nenarušit budoucí funkčnost navrhovaného lokálního
biokoridoru LBK 9.
Lokalita č. 8
- zachovat vymezení a nenarušit budoucí funkčnost navrhovaného lokálního
biokoridoru LBK 9.
Lokalita č. 9
- zachovat vymezení a nenarušit budoucí funkčnost navrhovaného lokálního
biokoridoru LBK 9.
Lokalita č. 10
- stanovení konkrétních regulativů výšky staveb, hmotového a plošného uspořádání
- stanovení koeficientu zeleně.
Lokalita č. 13
- stanovení konkrétních regulativů výšky staveb, hmotového a plošného uspořádání
- stanovení koeficientu zeleně.
Lokalita č. 14
- stanovení konkrétních regulativů výšky staveb, hmotového a plošného uspořádání
- stanovení koeficientu zeleně.
Lokalita č. 15
- stanovení konkrétních regulativů výšky staveb, hmotového a plošného uspořádání
- stanovení koeficientu zeleně.
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Seznam zkratek
BPEJ
ČHMÚ
ČOV
ČGS
EIA
EO
ES
EU
HPJ
KES
KrÚ
LBC
LBK
MŽP
OP
OÚ
OZKO
OŽPZ KrÚ
PM10

POH
PUPFL
RBK
RBC
RD
SEA
TTP
ÚAPPSČ
ÚHÚL
ÚP
ÚP
ÚPN
ÚP VÚC
ÚSES
VKP
VTL
VÚV TGM
ZAV
ZPF
ŽP

bonitované půdně ekologické jednotky
Český hydrometeorologický ústav
čistírna odpadních vod
(Česká geologická služba)
posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
ekvivalentní obyvatel
ekologická stabilita
Evropská Unie
hlavní půdní jednotka
koeficient ekologické stability
krajský úřad
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Ministerstvo životního prostředí České republiky
ochranné pásmo
obecní úřad
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
suspendované částice (částice, které v důsledku zanedbatelné pádové
rychlosti přetrvávají dlouhou dobu v atmosféře) frakce PM10, které projdou
velikostně selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr
10 µg odlučovací účinnost 50 %
plán odpadového hospodářství
pozemky určené k plnění funkcí lesa
regionální biokoridor
regionální biocentrum
rodinné domy
hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí (Strategic Environmental
Assessment)
trvalé travní porosty
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Ústav hospodářské úpravy lesa
územní plán
územní plán obce
návrh územního plánu
územní plán velkého územního celku
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
vysokotlaké vedení zemního plynu
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka
záchranný archeologický výzkum
zemědělský půdní fond
životní prostředí

ENVI-TON, Ing. Zuzana Toniková – „SEA posouzení 2. změny ÚP Panenské Břežany“

74

Seznam osob podílejících se na posouzení
CityPlan, spol. s r.o.
Jindřišská 17, 110 00 Praha 1
IČO: 47307218
Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D. (tomas.hubalek@cityplan.cz)
Ing. Hana Ali (hana.ali@cityplan.cz)
Ing. Lucie Dalecká (lucie.dalecka@cityplan.cz)
Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON, autorizovaná osoba dle § 19 zákona č. 100/2001
Sb., zuzana.tonikova@seznam.cz, osvědčení odborné způsobilosti č.j. 2826/316/OPVŽP/94
ze dne 31.5.1994, autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., č.j. 4532/OPVŽP/02, ze dne
18.9.2002, prodloužení autorizace č.j. 45585/ENV/06, ze dne 7.7.2006, Průchova 3168, 272
01 Kladno 1, IČO: 40827526

...................................................................
Ing. Zuzana Toniková

Praha, prosinec 2011

ENVI-TON, Ing. Zuzana Toniková – „SEA posouzení 2. změny ÚP Panenské Břežany“

75

Přílohy
Mapové přílohy jsou součástí předkládané změny č. 2 ÚP Panenské Břežany

Příloha č. 1: Koordinované stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje
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