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Zkratky a vysvětlivky:
AOPK ČR
B(a)P
BPEJ
ČHMÚ
ČR
DP
EIA
EK
ES
EU
EVL
CHKO
CHOPAV
k.ú.
KÚ SČK
LAeq
Ldvn
Ln
LBC
LBK
MJ
MÚK
MŽP
Natura 2000
NK
NRBK
OC
OP
OP
OPK
ORP
OS
OS-1
OV
OS
OZKO
OŽP
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Agentura ochrany přírody a krajiny
benzo(a)pyren
bonitované půdně ekologické jednotky
Český hydrometeorologický ústav
Česká republika
dopravní plochy
posuzování vlivů záměru na životní prostředí
Evropská komise
Evropská společenství
Evropská unie
evropsky významná lokalita (Natura 2000)
chráněná krajinná oblast
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
Krajský úřad Středočeského kraje
ekvivalentní hladinu akustického tlaku (hluku)
indikátor pro celkové obtěžování hlukem (hlukový indikátor pro denvečer-noc)
indikátor pro rušení spánku (hlukový indikátor pro noc)
lokální biocentrum
lokální biokoridor
území městského jádra
mimoúrovňová křižovatka
Ministerstvo životního prostředí
soustava chráněných území Natura 2000, tvořena evropsky
významnými lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO)
nerušící výroby a komerce
nadregionální biokoridor
obytné plochy
ochranné pásmo
orná půda
ochrana přírody a krajiny
obec s rozšířenou působností
smíšené obytné území
smíšené obytné území s podmínkou závazného pořízení regulačního
plánu
všeobecně obytné území
plochy smíšené obytné
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
odbor životního prostředí
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PM10
PM2,5
PO
POV
PP
PR
PRK
PRVK
PUPFL
PÚR
RBC
RBK
SČK
SEA
stavební zákon
SWOT
ŠZ
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚPO
ÚSES
ÚSKP
VP
VKP
ZCHÚ
ZPF
ZÚR
ŽP
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suspendované částice frakce PM10 (prašný aerosol o rozměrech částic
do 10 µm)
suspendované částice frakce PM2,5 (prašný aerosol o rozměrech částic
do 2,5 µm)
ptačí oblast (Natura 2000)
plochy občanského vybavení
přírodní památka
přírodní rezervace
program rozvoje kraje
program rozvoje vodovodů a kanalizací
pozemky určené k plnění funkcí lesa
politika územního rozvoje
regionální biocentrum
regionální biokoridor
Středočeský kraj
posuzování vlivů koncepce na životní prostředí
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů
analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb
plochy školství, zdravotnictví a sociálních služeb
územně analytické podklady
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní plán obce
územní systém ekologické stability
Ústřední seznam kulturních památek
průmyslová výroba a sklady
významný krajinný prvek
zvláště chráněná území
zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje
životní prostředí
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ÚVOD
Předmět posouzení a vymezení území
Cílem tohoto dokumentu je vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce
Hostivice na udržitelný rozvoj území (dále také Vyhodnocení). Předmětem tohoto
Vyhodnocení je návrh Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice, předaný jeho
zpracovatelem dne 5.1.2018.
Hodnocený návrh změny územního plánu zahrnuje území v administrativních hranicích
města Hostivice, které leží ve Středočeském kraji a spadá do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Černošice. Stručného přehled posuzovaných změn je uveden níže
v kapitole A1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace, vztah
k jiným koncepcím.
Východiska
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je jedním z úkolů územního
plánování. Vyhodnocení se zpracovává postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Obsah
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj je specifikován v příloze 5 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Účelem Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je zjištění
předpokládaného vlivu uplatňování územního plánu (dále také ÚP) na vyvážený vztah
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území (to znamená pro příznivé sociální podmínky).
Krajský úřad Středočeského kraje, vydal dne 23.3.2016 pod č.j. 035300/2016/KUSK (sp. zn.
SZ_035300/2016/KUSK) souhrnné vyjádření k návrhu zadání Změny č. 4 Územního plánu
obce Hostivice, ve kterém stanovil požadavek zpracovat v následujících etapách pořizování
územně plánovací dokumentace vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce
Hostivice na životní prostředí (SEA), po obsahové stránce dle přílohy stavebního zákona,
které bude součástí vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Předložené Vyhodnocení bylo zpracováno v souladu s výše uvedenými právními předpisy.
Obsah Vyhodnocení po formální stránce sleduje přílohu č. 5 výše citované vyhlášky
č. 500/2006 Sb., která stanovuje strukturu vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území.
Názvy kapitol Vyhodnocení plně respektují výše uvedenou přílohu číslo 5 vyhlášky
č. 500/2006 Sb. V případě potřeby mohou být tituly jednotlivých částí Vyhodnocení (části
A až F) oproti citované příloze upraveny, aby se zvýšila přehlednost dokumentu. Obsah
a rozsah Vyhodnocení bere v úvahu také požadavky výše uvedeného souhrnného vyjádření
Krajského úřadu Středočeského kraje.
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Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na udržitelný rozvoj
území zpracoval tým pod vedením Ing. Bohumila Sulka, CSc., který je autorizovanou
osobou, oprávněnou zpracovávat dokumentace a posudky podle zákona a držitelem
autorizace ve smyslu § 19, odstavec 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (autorizace prodloužena do 31.12.2021 dne
28.6.2016, nabytí právní moci rozhodnutí dne 12.7.2006).
Soulad Vyhodnocení s povinnostmi, vyplývajícími ze zákonných ustanovení, byl
konfrontován se současně platnou legislativou. Existují-li další závažné skutečnosti, které by
na posuzování vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na životní prostředí
mohly mít zásadní vliv, nebyly zpracovateli Vyhodnocení v době jeho zpracování známy.
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ČÁST A – VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ, ZPRACOVANÉ DLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO ZÁKONA

A1

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

1.1. Základní údaje o návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice
Důvody k pořízení změny č. 4 Územního plánu obce (ÚPO) Hostivice
Město Hostivice má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán obce Hostivice
(ÚPO Hostivice), schválený dne 30. června 2005. V dalším období jeho platnosti byla
pořízena změna č. 2 ÚPO Hostivice, která byla schválena dne 19. dubna 2011. Pořizování
změn č. 1 a č. 3 bylo zastaveno.
Zastupitelstvo města Hostivice schválilo usnesením č. ZM-7/2015-20 ze dne 7. prosince 2015
pořízení změny č. 4 ÚPO Hostivice v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Zařazení návrhů na pořízení změny ÚPO Hostivice do zadání změny
č. 4 ÚPO Hostivice bylo schváleno na základě usnesení Zastupitelstva města Hostivice
č. ZM-5/2015-17 ze dne 15. června 2015 a č. ZM-7/2015-19 ze dne 7. prosince 2015.
Pořizovatelem změny č. 4 je Městský úřad Hostivice, který zajistil splnění kvalifikačních
požadavků pro výkon územně plánovací činnosti v souladu s § 6 odst. 2 a § 24 stavebního
zákona uzavřením smlouvy s výkonným pořizovatelem, právnickou osobou, společností
PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053. Pracovník této společnosti, Ing. Ladislav Vich, je držitelem
osvědčení Ministerstva vnitra ČR o zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování
č. 800017664 a splňuje tak kvalifikační požadavky. Uzavření smlouvy se společností
PRISVICH, s.r.o., na pořízení změny č. 4 ÚPO Hostivice, schválila Rada města Hostivice
usnesením č. RM-24/2015-10 ze dne 30. listopadu 2015.
Zastupitelstvo města Hostivice dále svým usnesením č. ZM-5/2015-18 ze dne 15. června
2015 ustanovilo ve smyslu § 47 odst. 1 a násl. stavebního zákona místostarostu města
Mgr. Tomáše Müllera určeným zastupitelem pro spolupráci s výkonným pořizovatelem
Změny č. 4 územního plánu obce Hostivice. V době zpracování tohoto Vyhodnocení vlivů
Změny č. 4 ÚPO Hostivice na udržitelný rozvoj byl určeným zastupitelem města Hostivice
JUDr. Vratislav Havelka, místostarosta města.
Důvodem pořízení změny č. 4 je rozhodnutí Zastupitelstva města Hostivice podle § 46 odst. 3
stavebního zákona o 26 návrzích na pořízení změny územního plánu obce, které byly
uplatněny na Městském úřadu Hostivice do 7. května 2015. Zastupitelstvo města Hostivice
rozhodlo zařadit do zadání změny č. 4 ÚPO Hostivice celkem 11 z předložených návrhů.
Zastupitelstvem města Hostivice byly schváleny také podněty samotného města Hostivice,
které byly rovněž zařazeny do zadání změny č. 4 ÚPO. Souhrnně jsou rozvojové záměry obce
(požadavky na změnu platného ÚPO Hostivice) uvedeny níže v této kapitole v části „Přehled
měněných částí územního plánu obce Hostivice“.
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Vymezení řešeného území
Město Hostivice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha-západ. Území řešené
Územním plánem města Hostivice tvořené administrativními hranicemi města (viz
následující obrázek).
Obrázek A1.1 Vyznačení administrativních hranic města Hostivice

Rozloha města Hostivice v jeho administrativních hranicích je 1447,44 ha a tvoří jej
katastrální území Hostivice (603,69 ha) a katastrální území Litovice (843,75 ha). Území,
která jsou předmětem návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice, jsou vymezena plochami
změnových lokalit Z4-1 až Z4-13 (změny se dotýkají ploch o celkové rozloze 22,69 ha), které
leží v obou výše uvedených katastrálních územích. Změnové lokality jsou plošně vymezeny
v grafických přílohách návrhu změny ÚPO Hostivice.
Přehled měněných částí územního plánu obce Hostivice
Změnou č. 4 ÚPO Hostivice dochází ke změnám ve vymezení ploch a jejich využití, případně
v podmínkách jejich využití v jednotlivých lokalitách, které jsou shrnuty v následující
tabulce. Navrhované změny územního plánu obce jsou vyznačeny v grafické části
předkládané změny.
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Tabulka A1.1 Přehled lokalit a předmětů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce
Hostivice
Změna č. 4 Územního plánu obce Hostivice
Dotčené
Označení
k. ú. pozemky
lokality
parc. č.
Z4-1
H
1189/43
1189/14

Z4-2

L

Z4-3

H

Z4-4

H

Z4-5

Rozloha
lokality
[ha]
0,34

L

539/4
539/24
447
448
1170
1169/51
část 76/1

cca 0,76

Z4-6

L

216/6

0,11

Z4-7

H

1052/2
1052/3
1171/28

0,28

L

st. 689
378/6
1183/18
1183/20
1183/23
1183/28

0,09

164/17
164/23
164/22
164/27
164/28
652
653
654
655
656

17,91

Z4-8

H
Z4-9

L

Z4-10

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018

0,09
0,19
0,41

1,15

Funkční využití území
Dle platného
Navrhované změnou č. 4
ÚPO
SR – sport a
NK – nerušící výroba a
rekreace
komerce
Pozn. Do projednání se
požaduje zařadit 50 % výměry
uvedených pozemků ve směru
jih-sever. Ostatní zůstane ve
funkčním využití SR – sport
a rekreace.
Dále pro tuto plochu bude
uvedena podmínka vybudování
pozemní komunikace dle ÚPO
mezi ulicemi Čsl. armády a Za
Mlýnem, vč. inženýrských sítí,
před samotnou zástavbou
uvedených pozemků.
SZ – sady
OV – všeobecné obytné území
zahrady
OV – všeobecně MJ - území městského jádra
obytné územní
PZ – parková
OV – všeobecně obytné území
zeleň
DP – dopravní
OP – orná půda
plochy
Pozn. Zrušení navrhované
IZ – izolační
přeložky silnice
a doprovodná
zeleň
ZR – zeleň
DP – dopravní plochy
rekreační
Pozn. Zřízení obratiště
a zastávky.
OV – všeobecně OS – smíšené obytné území
obytné území
Pozn. Podmínkou pro stavbu
bytových domů je nepřekročení
výškové hladiny okolní
zástavby.
OV – všeobecně NK – nerušící výroba a
obytné území
komerce
IZ – izolační
VP – průmyslová výroba
a doprovodná
a sklady
zeleň
Závazná hranice
pro řešení MÚK
Hostivice
ZR – zeleň
OS-1 – smíšené obytné území
rekreační
Pozn. Podmínkou je závazné
ZPM – zeleň
pořízení regulačního plánu na
přírodní s funkcí navrhované ploše OS-1 a na
ÚSES
související ploše ZPM.
mimolesní
Pozn. Požaduje se respektovat
prvky územního systému
ekologické stability ve východní
části plochy.
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Změna
zastavitelné
plochy [ha]
—

+0,09
—
+0,41
cca –0,76

+0,11
—

—
+1,15

+12,82
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Změna č. 4 Územního plánu obce Hostivice
Označení k. ú. Dotčené
lokality
pozemky
L
část 76/1
parc.
část č.
258/1
část
269/1
Z4-11
část 716
část 717
část
475/4
část 473
H
část
1244/1
část
Z4-12
1252/2
část
1244/1
L
část 76/1

Rozloha
lokality
cca
0,17
[ha]

Funkční využití území
ZR – zeleň
DP – dopravní plochy
rekreační
(kruhová křižovatka)
IZ – izolační
a doprovodná
zeleň
DP – dopravní
plochy
OP – orná půda

cca 0,07

DP – dopravní
plochy

DP – dopravní plochy
(kruhová křižovatka)

cca 1,12

DP – dopravní
plochy
IZ – izolační
a doprovodná
zeleň

OP – orná půda
Pozn. Zrušení navrhované
přeložky silnice

Z4-13

Změna
zastavitelné
—
plochy [ha]

—

cca -1,12

Stručné zdůvodnění jednotlivých lokalit a předmětů návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice
Lokalita Z4-1 (k.ú. Hostivice):
Jedná se o změnu využití části zastavitelné plochy uvnitř městské zástavby typu SR – sport
a rekreace na zastavitelnou plochu typu NK – nerušící výroba a komerce, která se stane
součástí již vymezené zastavitelné plochy NK při ulici Čsl. armády. Změnová lokalita má
výměru cca 0,34 ha. Cílem je umožnit umístění zařízení služeb většího rozsahu ve vymezené
zvětšené ploše NK, přičemž tento zájem soukromého investora je nově podmíněn předchozím
vybudováním celé komunikace propojující ulici Čsl. armády a ulici Za Mlýnem, včetně
inženýrských sítí, ve veřejném zájmu. Komunikace bude vedena po pozemku téhož investora,
v souladu s jejím vymezením v platném ÚPO Hostivice.
Lokalita Z4-2 (k.ú. Litovice):
Změna způsobu využití pozemku parc. č. 539/4 k.ú. Litovice o výměře přibližně 0,09 ha
z využití typu SZ – sady, zahrady a školky na využití typu OV – všeobecně obytné území za
účelem možnosti umístění stavby pro bydlení. Pozemek se stane součástí plochy typu OV
navazující na jeho východní hranici.
Lokalita Z4-3 (k.ú. Hostivice):
Část stabilizované plochy typu OV – všeobecně obytné území, zahrnující objekt občanského
vybavení na nároží ulic Litovická a V Lukách se mění na typ plochy MJ – území městského
jádra. Důvodem je umožnit zde provoz zařízení sociální péče, respektive lůžkového
zdravotnického zařízení, přičemž tento typ využití je v plochách typu OV nepřípustný.
Výměra lokality činí přibližně 0,19 ha.
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Lokalita Z4-4 (k.ú. Hostivice):
Jedná se o změnu uvnitř městské zástavby na výměře 0,41 ha, spočívající v náhradě části
plochy PZ – parkově upravená zeleň plochou typu OV – všeobecně obytné území.
Navrhované využití typu OV naváže na plochu typu OV na východním okraji změnové
plochy. Parkově upravená zeleň bude vymezena v dostatečně širokém pásu podél Litovického
potoka, přičemž dojde k logickému zarovnání hranice mezi veřejnou parkově upravenou
zelení a územím pro obytnou zástavbu. Navrhované řešení rovněž respektuje vlastnické
vztahy, to znamená hranici mezi pozemky ve vlastnictví města Hostivice a soukromých
subjektů.
Lokalita Z4-5 (k.ú. Litovice):
Jedná se o zrušení původně navrhované lokální přeložky úseku silnice III/00513 západně od
Břví v souvislosti se změnou dopravního řešení na křížení silnic III/0056 a III/00513 – viz též
odůvodnění lokality Z4 – 11. Navrhovaná změna se týká rozlohy zhruba 0,76 ha.
Lokalita Z4-6 (k.ú. Litovice):
Jedná se o změnu využití části plochy typu ZR – zeleň rekreační na plochu typu DP –
dopravní plochy za účelem možnosti zřízení autobusového obratiště se zastávkou
u stávajícího sportovního areálu v Břvích. Výměra lokality je přibližně 0,11 ha.
Lokalita Z4-7 (k.ú. Hostivice):
Část plochy typu OV – všeobecně obytné území o výměře cca 0,28 ha se mění na plochu typu
OS – smíšené obytné území. Důvodem je umožnit umístění bytového domu v souladu se
zájmem vlastníka pozemku, protože v typu ploch OV je umísťování nových bytových domů
nepřípustné.
Lokalita Z4-8 (k.ú. Litovice):
Jedná se o změnu využití části plochy typu OV – všeobecně obytné území o výměře 0,09 ha
na plochu typu NK – nerušící výroba a komerce, která se stane součástí stávající plochy NK
při ulici Čsl. armády (stávající čerpací stanice pohonných hmot s příslušenstvím). Změna
respektuje vlastnické vztahy k pozemkům a vytváří možnost rozšíření stávajících služeb.
Lokalita Z4-9 (k.ú. Hostivice):
Jedná se o racionální využití vnitřní plochy o výměře zhruba 1,15 ha v rámci mimoúrovňové
křižovatky (MÚK) Hostivice mezi dálnicí D6 a severní rampou křižovatky. Plocha je
přístupná ze stávající okružní křižovatky, která je již pro tento účel vybavena zaslepeným
ramenem. V dosud platném ÚPO je plocha součástí území uvnitř „závazné hranice pro řešení
MÚK Hostivice“, bez dalšího bližšího určení. Vzhledem k tomu, že MÚK je již realizována
a nemá další územní ani technické nároky, je možné plochu uvnitř její rampy využít pro
vhodnou zástavbu, za předpokladu vhodného dopravního napojení, které je rovněž již
vyřešeno a vybudováno.
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Vhodným způsobem využití je typ VP – průmyslová výroba a sklady, přičemž vlastník
pozemku požaduje rozšířit možnosti využití o „zařízení pro stravování a další služby“, které
by byly využívány širokou veřejností, cestující po dálnici D6. Specifické regulativy
navrhované plochy s označením VP-1 obsahují rovněž snížení minimálního podílu
nezpevněných ploch (vůči standardu ploch typu VP) z 35% na 30% a zvýšení maximálního
podílu zastavitelných ploch z 35% na 40%.
Lokalita Z4-10 (k.ú. Litovice):
Touto lokalitou je vymezováno poměrně rozsáhlé zastavitelné území na jihovýchodním okraji
správního území města při hranicích s obcí Sobín (část hl. m. Prahy). Tato plocha o výměře
přibližně 12,82 ha je navrhována ve specifickém typu OS-1 – smíšené obytné území
s podmínkou závazného pořízení regulačního plánu, kde další podmínky využití
a prostorového uspořádání budou stanoveny regulačním plánem, pořizovaném „na žádost“.
Závazné požadavky regulačního plánu jsou specifikovány v zadání regulačního plánu „Břve
– východ“, které je uvedeno v článku (6) kapitoly 2 návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice.
Hlavním důvodem pro vymezení této plochy je zajištění kontinuity územního rozvoje města
a možnost lokalizace potřebných zařízení občanského vybavení celoměstského (nadmístního)
významu typu střední školy nebo domova pro seniory. Vedle toho budou vytvořeny
podmínky pro kvalitní obytnou zástavbu rodinnými domy, v kontaktu s kvalitním přírodním
prostředím. Součástí a podmínkou realizace záměru je rovněž založení zeleného pásu při
hranici s územím hl. m. Prahy, který se stane součástí budoucího regionálního biokoridoru,
který je vymezen v dosud platném ÚPO Hostivice.
Lokalita Z4-11 (k.ú. Litovice):
Na stávajícím křížení silnic III/0056 a III/00513 západně od Břví je v zájmu zvýšení
bezpečnosti a plynulosti dopravy navrhováno umístění okružní křižovatky. Navrhovaná
změna se týká rozlohy zhruba 0,17 ha. Okružní křižovatka je z hlediska bezpečnosti
a plynulosti dopravy vhodnější než stávající průsečná křižovatka a je rovněž vhodnější než
v platném územním plánu navrhované rozdělení stávajícího křížení do dvou křižovatek tvaru
„T“, s nově navrhovanými úseky (lokálními přeložkami) silnic III. třídy v okolí křižovatky.
Návrhy těchto lokálních přeložek bude možné zrušit, což přispěje k úspornosti a šetrnosti
navrhovaného dopravního řešení – viz též lokality Z4-5 a Z4 – 13.
Lokalita Z4-12 (k.ú. Hostivice):
Změna spočívá v možnosti umístění městské okružní křižovatky na křížení ulic Čsl. armády
a Litovické v zájmu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Navrhovaná změna se týká
rozlohy zhruba 0,07 ha.
Lokalita Z4-13 (k.ú. Litovice):
Jedná se o zrušení navrhované lokální přeložky úseku silnice III/00513 západně od obce Břve
v souvislosti s navrhovanou změnou dopravního řešení na křížení silnic III/0056 a III/00513
– viz též předchozí odůvodnění lokality Z4 – 11. Navrhovaná změna se týká rozlohy
přibližně 1,12 ha.
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1.2. Vztah návrhu Změny č. 4 Územního plánu města Hostivice k jiným koncepcím
Město Hostivice je dle Politiky územního rozvoje (PÚR) ČR 2008 (schválena Vládou ČR dne
20.7.2009) a její Aktualizace č. 1 (schválena Vládou ČR dne 15.4.2015) součástí rozvojové
oblasti „OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha“, která je pro řešené území vymezena
správním obvodem města Černošice.
Město Černošice, jako obec s rozšířenou působností (ORP), má zpracovány územně
analytické podklady. V současnosti je platná úplná aktualizace územně analytických
podkladů 2016 (ÚAP 2016), která byla zpracována na základě předchozích územně
analytických podkladů 2008, 2010, 2012, 2014.
Nadřazenou územně plánovací dokumentací pro územní plán obce Hostivice jsou Zásady
územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje, o jejichž vydání rozhodlo zastupitelstvo kraje
dne 19. prosince 2011 a účinnosti nabyly dne 22. února 2012. Usnesením ze dne 27. července
2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 1. Aktualizace ZÚR Středočeského
kraje, která nabyla účinnosti dne 26. srpna 2015.
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A2

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

V této kapitole je vyhodnoceno, jaký je vztah návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce
(ÚPO) Hostivice k cílům ochrany životního prostředí níže uvedených strategických
dokumentů. Uvažovány jsou relevantní nadřazené koncepce, jejichž environmentální cíle
stanovují rámec relevantním vlivům změnových ploch, uvedených v návrhu Změny č. 4 ÚPO
Hostivice, na životní prostředí, a které mohou mít významnější vazbu na využití území.
V rámci hodnocení změny územního plánu je tedy posouzeno, jaký je vztah předkládaných
návrhů na změnu funkčního využití ploch platného územního plánu k cílům ochrany
životního prostředí koncepcí, vybraných dle výše uvedených kritérií. Vzhledem k tomu, že
v případě návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice se jedná jen o dílčí změny územního plánu, jsou
rámcově hodnoceny jen relevantní aspekty vztahu územně plánovací dokumentace k cílům
vybraných koncepcí.
Zpracovatel vzal při hodnocení v úvahu, že cílem územního plánování je vedle ochrany
životního prostředí také vytvářet, v souladu s přírodními, historickými, kulturními
a civilizačními hodnotami řešeného území, předpoklady pro výstavbu a s tím související
ekonomický a sociální rozvoj, což navržené změny územního plánu v rozumném rozsahu
umožňují. Žádoucí je, aby případné střety návrhu změny územního plánu s cíli koncepčních
dokumentů byly řešeny tak, aby výsledný rozvoj obce byl přijatelný nejen z hlediska
požadavků na ochranu ŽP, ale také z hlediska požadavků na sociální a ekonomický rozvoj.
2.1 Republiková úroveň
Na celostátní úrovni jsou, vzhledem k charakteru a rozloze změnových ploch uvedených
v návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice, relevantními nadřazenými koncepcemi Státní politika
životního prostředí a Politika udržitelného rozvoje ČR.
Státní politika životního prostředí
Státní politika životního prostředí (SPŽP) je zásadní referenční dokument pro ostatní
sektorové i regionální politiky z hlediska životního prostředí. Hlavním cílem SPŽP je zajistit
zdravé a kvalitní životní prostředí, výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů
a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, a přispět tak ke
zlepšování kvality života. SPŽP obsahuje následující tematické oblasti s relevancí k návrhu
Změny č. 4 ÚPO Hostivice:
 Ochrana a udržitelné využívání přírodních zdrojů - zajištění ochrany vod a zlepšování
jejich stavu, předcházení vzniku odpadů, zajištění jejich maximálního využití
a omezování jejich negativního vlivu na životní prostředí, ochranu a udržitelné využívání
půdního a horninového prostředí.
 Ochrana přírody a krajiny spočívající především v ochraně a posílení ekologických
funkcí krajiny, zachování přírodních a krajinných hodnot a zlepšení kvality prostředí ve
městech.
Nejvýznamnější a neodkladné cíle SPŽP ve vztahu k územnímu plánování jsou:
 Omezování trvalých záborů zemědělské půdy
 Zvýšení ekologické stability krajiny
Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018
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Omezení a zmírnění dopadů fragmentace krajiny
Zajištění ochrany a péče o nejcennější části přírody a krajiny
Zlepšení funkčního stavu zeleně v sídlech
Zmírňování dopadů přírodních nebezpečí
Zmírňování dopadů změny klimatu a adaptace.

Hodnocení: Provedené hodnocení identifikovalo potenciální střety návrhu Změny č. 4 ÚPO
Hostivice s cíli SPŽP. Za předpokladu splnění podmínek stanovených v zadání regulačního
plánu „Břve – východ“ a respektování opatření a podmínek uvedené v tomto Vyhodnocení
(viz kapitoly A8 a A11 Vyhodnocení) jsou tyto střety vnímány zpracovatelem Vyhodnocení
jako přijatelné. Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice je z hlediska strategických cílů ochrany
životního prostředí SPŽP akceptovatelný za podmínek stanovených pro minimalizaci vlivů na
přírodní památku Hostivické rybníky a v návaznosti na veřejný zájem na využití ZPF.
Politika územního rozvoje ČR
V současnosti je v oblasti územního plánování hlavním platným dokumentem Politika
územního rozvoje ČR (PÚR ČR) ve znění Aktualizace č. 1. PÚR. Tento dokument je
nadřazen Zásadám územního rozvoje krajů a územně plánovacím dokumentacím obcí.
Politika územního rozvoje ČR je nástrojem územního plánování, který určuje požadavky
a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování, obecně uváděných ve stavebním
zákoně, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území. PÚR ČR určuje strategii a základní
podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec pro konsensuální
obecně prospěšný rozvoj hodnot území ČR.
Celorepublikové priority PÚR ČR relevantní pro změnu funkčního využití ploch, uvedených
v návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice je možné shrnout následovně:
 Chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví.
 Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.
 Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury.
 Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.
 Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových
oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností,
s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného
území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy
krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti
krajiny.
 Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany
veřejného zdraví.
 Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury.
 Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území,
požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků
na veřejnou infrastrukturu.
Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018
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 Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti
i v budoucnosti.
 Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve
znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské
struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch
přestavby.
Hodnocení: Za stanovených podmínek není Změna č. 4 ÚPO Hostivice v rozporu
s relevantními republikovými prioritami územního plánování PÚR ČR pro zajištění
udržitelného rozvoje území. Dle PÚR ČR je území řešené v rámci návrhu Změny č. 4 ÚPO
Hostivice součástí rozvojové oblasti republikového významu OB1 Rozvojová oblast Praha.
Žádné specifické úkoly vyplývající pro rozvojovou oblast OB1 se netýkají ploch, které jsou
dotčeny navrhovanými změnami ÚPO Hostivice. Plochy řešené v rámci návrhu 4. Změny
ÚPO Hostivice neovlivní žádnou rozvojovou osu vymezenou v rámci PÚR ČR.
2.2 Regionální úroveň
V následujícím přehledu relevantních nadřazených koncepčních materiálů regionální úrovně
jsou, stejně jako v případě výše uvedených celostátních materiálů, uvedeny pouze vybrané
dokumenty, k jejichž environmentálním cílům byla shledána možná relevance vlivů
změnových ploch, uvedených v návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice, na
životní prostředí.
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje vydalo zastupitelstvo Středočeského
kraje opatřením obecné povahy v roce 2011. Později byly zpracovány dvě aktualizace ZÚR
SK, jejichž předmětem bylo řešení dálnice D3 (1. Aktualizace) a řešení soudy zrušených
záměrů veřejně prospěšných staveb na území Středočeského kraje (2. Aktualizace).
Řešené území je součástí rozvojové oblasti republikového významu OB1 Praha a dle Zásad
územního rozvoje Středočeského kraje jsou na řešené území kladeny následující požadavky
a jsou stanovena níže uvedená kritéria, která mají vztah k řešenému území, respektive
k návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice:
 Rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici, silnice
nadřazené sítě a na letiště, zejména na plochy brownfields;
 Rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy, zejména
kolejové a s vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou;
 Pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel
a využití dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech
obcí;
 Chránit prostupnost krajiny, zejména zelené klíny, umožňující propojení s územím
hl. m. Prahy a zelené prstence okolo měst;
 Koordinovat územní rozvoj s hl. m. Prahou, která je samostatným krajem a součástí
rozvojové oblasti;
 Respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území;
 Chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet krajinu
s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability před nekoordinovanou
výstavbou.
Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018
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Hodnocení: Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice respektuje - v proporcích potenciálních vlivů
navrhovaných změnových ploch na životní prostředí - většinu cílů Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje. V případě cílů ochrany životního prostředí není návrh na změnu
územního plánu s těmito cíli v rozporu. Předpokladem je plnění podmínek stanovených pro
minimalizaci potenciálních vlivů změnových ploch na životní prostředí.
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje
V současnosti je v platnosti Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje pro
období 2014 – 2020. Aktuálně probíhá příprava jeho aktualizace na období 2018–2024,
s výhledem do roku 2030.
Program rozvoje kraje plní funkci základního dokumentu kraje pro koordinaci rozvoje území,
hraje klíčovou úlohu při zajišťování podpory regionálního rozvoje, pomáhá zvyšovat
povědomí o nejdůležitějších potřebách kraje. Ve vztahu k ochraně životního prostředí
(prioritní osa E) vytyčuje PRK (2014 – 2020) následující strategické cíle a opatření:
E.1 Péče a ochrana jednotlivých složek životního prostředí
 E.1.1 Ochrana významných a chráněných území, krajiny a krajinných prvků, ochrana
neživé přírody
E.2 Eliminace rizik spojených s ochranou životního prostředí
 E2.1 Snižování energetické náročnosti a využívání alternativních zdrojů energie
 E2.2 Odpadové hospodářství, staré ekologické zátěže
 E2.3 Snižování emisí a ochrana kvality ovzduší
E.3 Vzdělávání veřejnosti v oblasti životního prostředí
 E3.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Hodnocení: Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice nebude, za podmínek stanovených pro
minimalizaci vlivů na přírodní památku Hostivické rybníky, v rozporu se strategickými cíli
ochrany životního prostředí Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, 2004 (po aktualizaci)
Město Hostivice je připojeno na skupinový vodovod a pitnou vodou je zásobováno
z vodojemu Kopanina. Jako doplňkový zdroj vody slouží prameniště Hostivice, kde se
nacházejí tři vrtané studny. Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje je
prameniště Hostivice do budoucnosti neperspektivní z důvodu zemědělských aktivit
a skládek v okolí prameniště. Výhledově se další využívání tohoto prameniště nepředpokládá.
Vodovodní síť města se bude rozšiřovat jak ve stávající zástavbě, tak v závislosti na budoucí
výstavbě. Tento rozvoj nebude vyžadovat posilování zdrojů.
Město Hostivice má částečně vybudovaný systém splaškové kanalizační sítě. Jednotná
i oddílná splašková kanalizace jsou propojeny, a proto bude nezbytné minimalizovat nátok
balastních dešťových vod do kanalizace. Kanalizační sítí jsou odpadní vody přiváděny na
stávající čistírnu odpadních vod Hostivice s cílovou kapacitou 14 000 ekvivalentních
obyvatel. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Litovického potoka.
Hodnocení: Návrh změny č. 4 ÚPO Hostivice není v rozporu s cíli Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Středočeského kraje.
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Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025
Cílem Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje je vytvoření vhodných podmínek
jak pro předcházení a minimalizaci vzniku odpadů, tak i pro adekvátní způsob nakládání
s odpady. Závazná část Plánu je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového
hospodářství původců odpadů a pro rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních
úřadů, včetně obcí v kraji v oblasti odpadového hospodářství.
Hodnocení:
Návrh změny č. 4 ÚPO Hostivice není v rozporu s cíli Plánu odpadového hospodářství
Středočeského kraje.
Územní energetická koncepce Středočeského kraje, 2005
Základním cílem energetické koncepce z hlediska ochrany životního prostředí je směřování
energetiky kraje k hospodárnému nakládání s energiemi a ke snižování spotřeby energií
snížením ztrát a využitím obnovitelných zdrojů.
Hodnocení:
Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice není v rozporu s cíli Územní energetické koncepce
Středočeského kraje. V rámci Vyhodnocení návrhu změny územního plánu je doporučeno
maximální využití obnovitelných zdrojů (instalace solárních kolektorů pro výrobu elektrické
energie nebo pro přípravu teplé užitkové vody a přitápění) a opatření ke snížení energetické
náročnosti budov (výstavba energeticky úsporných objektů, instalace tepelných čerpadel;
rekuperace tepla).
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje byla navržena pro období 2006 –
2016, v současné době probíhají přípravy na zpracování koncepce na období 2018 – 2028.
Hlavní cíle Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje 2006 – 2016, relevantní
k územnímu plánování v uvedeném prostoru a charakteru navržené změny č. 4 ÚPO
Hostivice, jsou následující:
 Ochrana přírodovědecky nebo esteticky významných území Středočeského kraje,
 Vytvoření funkční soustavy Natura 2000 a naplnění ostatních mezinárodních úmluv
a závazků,
 Zajištěná existence zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů
v oblastech jejich současného rozšíření,
 Zlepšování podmínek pro existenci chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů,
 Šetrné využívání ložisek nerostných surovin,
 Zachování cenných lokalit neživé přírody a péče o ně,
 Šetrné využívání zemědělského půdního fondu s ohledem na ochranu půdy, kvalitu vody,
retenční schopnost a biologickou rozmanitost,
 Ochrana krajiny s využitím institutu VKP,
 Obnova vodního režimu krajiny, zvýšení retenční schopnosti krajiny,
 Funkční ÚSES jako základ ekologické stability krajiny,
 Omezení ztrát zemědělské a lesní půdy v důsledku nepřiměřené územní expanze
suburbanizovaných území,
Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018
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 Vytvoření sítě nezastavitelných či chráněných území, která formou zelených klínů zajistí
kontakt hlavního města s přírodně hodnotnými částmi Středočeského kraje,
 Ke krajině šetrná a bezbariérová infrastruktura,
 Trvale udržitelný rozvoj využívání krajiny,
 Zlepšení stavu krajiny ve vhodných územích,
 Prostupná krajina pro biotu a člověka,
 Zlepšení stavu a zvýšení množství rozptýlené zeleně,
 Zabezpečení ochrany nejvýznamnějších stromů s mimořádnou přírodovědnou, estetickou
a kulturní hodnotou.
Hodnocení:
Při hodnocení vztahu návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice k cílům ochrany životního prostředí
Koncepce OPK Středočeského kraje je potřeba vzít v úvahu skutečnost, že jsou zde
hodnoceny změny územního plánu, jehož úkolem je nejen chránit životní prostředí
(environmentální pilíř udržitelného rozvoje), ale současně vytvářet předpoklady pro
hospodářský a sociální rozvoj (ekonomický pilíř a sociální pilíř). Zatímco Koncepce OPK
Středočeského kraje obsahuje především cíle, jejichž prioritami je ochrana přírody a krajiny.
S přihlédnutím k tomu, že změny funkčního využití ploch uvedených v návrhu Změny č. 4
ÚPO Hostivice jsou zaměřeny zejména na bydlení a hospodářský a sociální rozvoj obce lze
konstatovat, že navrhované změny územního plánu jsou z hlediska Koncepce ochrany přírody
a krajiny Středočeského kraje akceptovatelné. Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice je přijatelný
za podmínek stanovených pro minimalizaci potenciálních vlivů na přírodní památku
Hostivické rybníky, podmínek stanovených pro minimalizaci vlivů na životní prostředí
obecně, a v návaznosti na veřejný zájem na využití ZPF.
Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Čechy – CZ02 (2016)
Cílem Programu ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje je, je zajistit na území kraje
kvalitu ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky (imisní limity) a přispět k dodržení
závazků, které Česká republika přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do
ovzduší (národní emisní stropy).
Specifické cíle programu jsou:
 Snížit imisní zátěž znečišťujícími látkami pod úroveň stanovenou platnými imisními
limity v lokalitách, kde jsou tyto limity překračovány (v oblastech se zhoršenou kvalitou
ovzduší)
 Snížit ve stanovených termínech imisní zátěž znečišťujícími látkami pod úroveň
stanovenou cílovými imisními limity v lokalitách, kde jsou tyto cílové imisní limity
překračovány.
Hodnocení: Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice není v rozporu s cíli Programu zlepšování
kvality ovzduší – zóna Střední Čechy – CZ02. Předpokládá se výstavba energeticky šetrných
staveb pro bydlení i občanskou vybavenost, které budou vybaveny účinnými zdroji vytápění
minimalizujícími emise do ovzduší a také využití obnovitelných zdrojů energie. V případě
výstavby objektů pro výrobu nebudou instalovány významné zdroje emisí do ovzduší.
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Povodňový plán Středočeského kraje
Povodňový plán slouží povodňovým orgánům kraje jako hlavní dokument při řízení ochrany
území kraje před povodněmi. Povodňový plán je pravidelně aktualizován a obsahuje
informace, datové a grafické soubory o vodních tocích, vodních dílech a záplavových
územích, které jsou využitelné při posuzování různých činností v územním obvodu
Středočeského kraje a při krizovém řízení.
Hodnocení: Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice není v rozporu s cíli Povodňového plánu
Středočeského kraje. V případě změnových ploch územního plánu, které mohou být částečně
ohroženy povodněmi, je v rámci Vyhodnocení navržen vhodný postup ke snížení rizik
(ověření potenciálně zaplavovaných ploch, umístění staveb mimo záplavové území
a podobně).
Plán oblasti povodí Dolní Vltavy
Plány dílčích povodí stanoví návrhy opatření, která jsou nutná k dosažení cílů pro dané dílčí
povodí na základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení povodňových
rizik, potřeb užívání vodních zdrojů a časový plán jejich uskutečnění. V rámci základních
opatření Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy je uvedeno opatření „Hostivice - dostavba
a rekonstrukce kanalizace“. V doplňkových opatřeních pak „Revitalizace Litovického potoka,
Hostivice“ a „Generel odvodnění Hostivice“.
Hodnocení: Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice není v rozporu s cíli Plánu oblasti povodí
Dolní Vltavy.
Analýza a příprava opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody na
území Středočeského kraje
Studie „Analýza a příprava opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody
na území Středočeského kraje“ byla zpracována v roce 2016. Studie analyzuje možné dopady
sucha na zásobování obyvatel pitnou vodou a jejím výstupem jsou návrhy opatření k rozšíření
či doplnění objektů pro zásobování pitnou vodou a na skupinových vodovodech pak opatření
ke zlepšení dodávky pitné vody
Hodnocení: Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice není v rozporu s cíli snížení rizika sucha.
Problematika zásobování vodou je popsána výše v této kapitole v rámci PRVK
Středočeského kraje.
Územně analytické podklady ORP Černošice (2016)
Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho
hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních
předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících
z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování
a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně
plánovacích dokumentacích (rozbor udržitelného rozvoje území).
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V Územně analytických podkladech ORP Černošice uvedeny následující prioritní problémy
životního prostředí:
 funkčnost a návaznost ÚSES na všech úrovních
 zlepšení vodní retence území (retenční opatření v krajině, vsak na vlastním pozemku)
Pro území města Hostivice je v Územně analytických podkladech ORP Černošice mimo jiné
uvedeno:
 Hygienické závady
- o hluk z letiště, hluk z letecké dopravy v leteckých koridorech
- o hluk z železniční dopravy
 Závady ve využití krajiny
- o nízká průměrná potenciální retence
 Ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
- ohrožení území obce povodněmi - koncepce protipovodňové ochrany všech typů
(zvýšení retence v povodí, ochrana území pro rozliv a koncepce výstavby hrází,
akumulace).
Hodnocení: Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice významně neovlivní prioritní problémy
životního prostředí uvedené v ÚAP ORP Černošice. Dešťové vody budou, pokud to bude
z hydrogeologického hlediska možné, zasakovány do terénu. V rámci regulačního plánu pro
změnovou plochu Z4-10 budou uložena opatření sloužící ke zpomalení odtoku dešťových
vod do vodoteče. Návrh změny územního plánu bude mít pozitivní vliv na ÚSES, protože
podmínkou budoucího využití plochy Z4-10 bude založení zeleného pásu při hranici
s územím hl. m. Prahy, jako součást budoucího regionálního biokoridoru.
Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice nebude ovlivňovat hluk z provozu letiště, ani hluk ze
železniční a silniční dopravy, ani nebude mít významný vliv na retenci vody v krajině.
Změnové plochy uvedené v návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice nebudou mít vliv na ohrožení
území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy.
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A3

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

Zpracovatel Vyhodnocení při přípravě níže uvedené kapitoly čerpal především z oficiálně
vykazovaných údajů Ministerstva životního prostředí, z podkladů Středočeského
kraje, z územně analytických podkladů, z dalších dokumentů na místní úrovni a z podkladů
zpracovatele změny územního plánu.
Výše uvedené zdroje byly tam, kde to bylo možné, doplněny relevantními údaji o stavu
životního prostředí. Současně byly v rámci zpracování Vyhodnocení provedeny terénní
průzkumy na lokalitách, které jsou předmětem řešení návrhu Změny č. 4 Územního plánu
obce (ÚPO) Hostivice. Dle názoru zpracovatele jsou shromážděné údaje dostatečným
podkladem pro zpracování Vyhodnocení v rozsahu, požadovaném zákonem č. 183/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími požadavky zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Současně je nezbytné uvést, že cílem kapitoly o stavu životního prostředí v hodnoceném
území není provést samoúčelnou kompletní analýzu stavu životního prostředí, ale odlišit
významné nedostatky a trendy v zatížení jednotlivých složek životního prostředí a zjistit ty
charakteristiky životního prostředí, které by mohly být změnou územního plánu potenciálně
významně ovlivněny.
3.1. Základní charakteristiky životního prostředí v dotčeném území
3.1.1. Příroda a krajina
Biogeografická charakteristika
Podle biogeografického členění (Culek, 1996) náleží zájmové území do Řipského bioregionu,
který tvoří opuková tabule s ochuzenou teplomilnou biotou 2. bukovo-dubového vegetačního
stupně, ve vyšších polohách s přechody do 3. dubovo-bukového vegetačního stupně.
V současnosti v bioregionu dominuje orná půda, cenné jsou fragmenty travních lad a skalního
řídkolesí. Lesy jsou menší, převážně kulturní bory, ale jsou zde i zbytky dubohabřin
a doubrav (Culek, 1996).
Geobotanicky území spadá do jednotky luhy a olšiny (oblast rybníků a vodotečí,
dubohabrové háje a subxerofilní doubravy. Potenciální přirozenou vegetaci tvoří lipové
doubravy a okrajově černýšové dubohabřiny (viz následující dva obrázky).
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Obrázek A3.1 Geobotanická mapa území (mapy.nature.cz)

Legenda

Obrázek A3.2 Potenciální přirozená vegetace území (mapy.nature.cz)

Legenda

Fytogeograficky se zájmové území nachází v oblasti termofytika, obvodu Českého
termofytika, v okrsku Středočeské tabule, konkrétně v Bělohorské tabuli. Pro území je
typická rozmanitá květena termofyt a mezofyt, vegetační stupeň pahorkatinný, klima
relativně kontinentální (srážkově nedostatkové), reliéf plochý, vzácně svažitý, podklad
písčitý, jílovitý, vzácně kamenitý, krajina zemědělsky využívaná.
Zvláště chráněná území
Na území města Hostivice se nachází jedno zvláště chráněné území, a to přírodní památka
(PP) Hostivické rybníky (viz následující obrázek). Žádné jiné maloplošné nebo velkoplošné
zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, se v dosahu možných přímých vlivů návrhu Změny č. 4 ÚPO
Hostivice nenachází.
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Obrázek A3.3 Lokalizace přírodní památky Hostivické rybníky

PP Hostivické rybníky
Za přírodní památku byly Hostivické rybníky vyhlášeny v roce 1996. V okolní urbanizované
a zemědělsky intenzivně využívané krajině se jedná o důležitý prvek ekologické stability
regionu. Zahrnuje soustavu rybníků Břevský (10 ha), Kala (13 ha) a Litovický (18 ha),
mokřady Nekejcov, Chobot, Břevskou rákosinu a lesní porosty kolem rybníků. Celková
výměra PP Hostivické rybníky je 112,9ha.
Původní louky přestaly být koseny a zarostly rákosem. Po botanické stránce je nejcennější
částí Břevská rákosina na jihozápadním okraji Břevského rybníka. Jedná se o bývalou slatinu,
která byla z větší části vytěžena. Ještě v 70. letech se zde vyskytovaly vzácné druhy rostlin,
dnes zde rostou jen některé zajímavější druhy ostřic. Také se zde vyskytují obojživelníci. Jde
o významné ptačí hnízdiště a zastávku na tahu stěhovavých ptáků. Hnízdí zde například polák
chocholačka, polák velký, potápka roháč, potápka černokrká, potápka malá, lyska černá.
V rákosinách a blízkém okolí hnízdí moták pochop a některé druhy rákosníků. V jarním
a podzimním období je zde možné pozorovat řadu vzácných druhů ptáků na jejich tahu.
Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
V rámci nadregionálních, regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezena takzvaná
biocentra a biokoridory. Hlavním cílem vytvoření územního systému ekologické stability
krajiny je trvalé zajištění biodiverzity, rozmanitosti ekosystémů a biologické rozmanitosti.
Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018
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Základní síť přírodě blízkých ploch stanovuje pro dotčené území ÚSES, vymezený
v územním plánu města Černošice. Základ ÚSES tvoří regionální biocentrum Břevská
rákosina (totožné s územím přírodní památky Hostivické rybníky) a lokální biocentrum
rákosin u Peterkova mlýna, propojené nadregionálním biokoridorem, který spojuje Šárecké
údolí s Radotínským údolím.
Litovický potok mezi Litovickým rybníkem a rybníkem Strnad je lokálním biokoridorem
ÚSES. Od Litovického rybníka je veden další lokální biokoridor k litovickému hřbitovu
a dále se napojuje na lokální biocentrum remízu u Jenečského potoka v Jenečku. Rozsáhlé
plochy zeleně v severní části města (Višňovka a bývalé lomy nad Jenečkem) jsou vymezeny
pouze jako interakční prvek ÚSES, stejně jako aleje kolem významných polních cest.
Přehled nadregionálních, regionálních a lokálních prvků ÚSES na území města Hostivice je
uveden v následujících dvou tabulkách. Prvky ÚSES, kterých by se potenciálně mohly
dotknout změny funkčního využití ploch v návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice jsou označeny
kurzívou.
Tabulka A3.1 Přehled nadregionálních a regionálních prvků ÚSES na území města
Hostivice (návrh ÚP Hostivice, 2017)
Označení Název / funkčnost Lokalizace a popis cílových společenstev
RBC 5/1466, Břevská rákosina /
K 177 MH funkční

Přírodní památka Hostivické rybníky, habrová a buková
doubrava s topolovými monokulturami, rákosinami
a mokřadními porosty.
Cílový stav: Lesní a mokřadní společenstvo

Rybník Bašta-RBC
RBK 27 / RK
Břevská rákosina /
1142
částečně funkční

Upravený Litovický potok, ojediněle mokřadní porosty.
Cílový stav: Luční a křovinné společenstvo, příp. mokřadní.

NRBK
Peterkův Mlýn2 / K 177 MH Jiviny / funkční
Břevská rákosinaNRBK
Peterkův Mlýn /
3 / K 177 MH
nefuknční
Praha SobínNRBK
Břevská rákosina /
4 / K 177 MH
nefunkční

Mokřadní porosty podél Litovického potoka a remízek k němu
přiléhající, součástí retenční nádrž Strnad.
Cílový stav: Mokřadní a luční společenstvo.
Mokřadní porosty podél Litovického potoka, orná půda mezi
tokem a k.ú. Sobín.
Cílový stav: Mokřadní a luční společenstvo.
Orná půda na hranici k.ú. Sobín, pramenná oblast přítoku
Břevského rybníka.
Cílový stav: Mokřadní a luční společenstvo.

Legenda: NRBK = nadregionální biokoridor, RBC = regionální biocentrum, RBK =
regionální biokoridor
Tabulka A3.2 Přehled lokálních prvků ÚSES na území města Hostivice (návrh ÚP
Hostivice, 2017)
Označení Název / funkčnost
Současný stav
Cílový stav
LBC 44
LBC 45 /
K 177 MH

LBK 29

Remíz u Jenečku /
částečně funkční
Peterkův mlýn
a přilehlé rákosiny /
funkční
Úsek Remíz u
Jenečku -RBC
Břevská rákosina /
částečně funkční
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Kulturní louka, remíz lesního typu u
Jenečského potoka.

Lesní společenstvo

Rákosinové a mokřadní porosty v okolí Mokřadní
Peterkova Mlýna
společenstvo
Mokřadní porost u Litovického rybníka, Dřevinné a křovinné
doprovod komunikací a železniční tratě společenstvo
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Označení
LBK 30

Název / funkčnost
Litovický potok,
úsek RBC Břevská
rákosina -Peterkův
Mlýn / částečně
funkční

Současný stav
Upravený tok v obci Hostivice, lužní
porost a porost v okolí strouhy

Cílový stav
Luční a křovinné
společenstvo

Legenda: LBC = lokální biocentrum, LBK = lokální biokoridor
Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek je definován zákonem č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která
utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými
prvky „ze zákona“ jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, ale
i vybrané charakteristické antropogenní prvky krajiny (nádrže).
Dále jsou významnými krajinnými prvky (VKP) jiné části krajiny, které podle § 6 výše
uvedeného zákona registruje orgán ochrany přírody (registrovaný VKP), zejména mokřady,
stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé
i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů
sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
V následující tabulce jsou uvedeny registrované VKP, vyskytující se na území města
Hostivice. Registrované významné krajinné prvky, kterých by se potenciálně mohly dotknout
změny funkčního využití ploch v návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice, jsou označeny kurzívou.
Tabulka A3.3 Přehled VKP registrovaných na území města Hostivice (návrh ÚP Hostivice,
2017)
Číslo VKP
VKP 82
VKP 83
VKP 84
VKP 85
VKP 86
VKP 87
VKP 88
VKP 89

Název
Průhony I.
Průhony II.
U letiště
Švihov
Mezi tratěmi
Remíz u Jenečku
Průhony nad tratí
U Jenečského potoka I.

Rozloha
0,05 ha
0,7 ha
0,75 ha
0,5 ha
1,32 ha
3,7 ha
5,9 ha
0,4 ha

VKP 90

U Jenečského potoka II.

0,7 ha

VKP 91

Park v Hostivici

1,2 ha

VKP 92

Pod Strnadem

0,7 ha

VKP 93

Peterkův mlýn a přilehlé
rákosiny

5,75 ha

VKP 94

V Čekale

0,55 ha

VKP 95
VKP96

U rybníka Kala
Za ovčínem - Břve

1,45 ha
4,95 ha
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Popis
Remíz v poli
Remíz v poli
Větrolam v poli u hranice letištní plochy
Remíz v poli
Porost u bývalého lomu mezi tratěmi
Remíz lesního typu u Jenečského potoka
Zarostlá navážka a lada na svahu
Remíz a mezní porost s mokřadem
Remíz a mezní porost s mokřadem,
rybníkem, porosty orobince
Veřejná zeleň parkového typu v obci
Mokřad u potoka kolem silnice pod retenční
nádrží Strnad
Rákosinové a mokřadní porosty v okolí
Peterkova Mlýna
Nekosená suchá louka s ovocnými stromy
u trati
Louka na svahu u potoka - lada
Louka s mezemi
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Památné stromy
Na území města Hostivice jsou vyhlášeny celkem tři památné stromy. Prvním je
lípa malolistá v Jiráskově ulici, která je chráněna již od roku 1982. Dvě lípy malolisté na
Husově náměstí u fary byly vyhlášeny za památné stromy roku 1996. Návrh Změny č. 4 ÚPO
Hostivice se těchto chráněných stromů nedotýká.
Fauna a flóra
Největší část nezastavěného území města zabírá převážně zemědělsky využívaná krajina
s rozsáhlými plochami polí. Hodnotné přírodní složky se vyskytují ve vazbě na rybniční
soustavu a související vodoteče. Přítomny jsou cenné přírodní biotopy často podmáčeného
charakteru: údolní jasanovo-olšové luhy, mokřadní olšiny, rákosiny eutrofních stojatých vod,
vlhká tužebníková lada, mokřadní vrbiny, dubohabřiny, místy ojediněle suché acidofilní
doubravy. Mimolesní zeleň lemuje kromě drobných vodotečí zejména liniové kulturní prvky
– komunikace.
Rezidua přirozených lesních porostů je možné najít v okolí rybniční soustavy Hostivických
rybníků, kde je doložen výskyt kalichovky půvabné. V okolí rákosin rostou ostřice
trsnatá, rdesno hadí kořen a krvavec toten. Byl potvrzen výskyt potočníku vzpřímeného,
ostřice, ostřice latnaté, ostřice nedošáchoru, ostřice pobřežní, prliny rolní, máku
pochybného, krtičníku stinného, silenky noční, jilmu vaz i kozlíku dvoudomého. Orchideje
zastupuje bradáček vejčitý. Velmi vzácnou rostlinou je lakušník Baudotův. Území je
významné také mykologicky, byly v něm nalezeny mnohé vzácné druhy hub.
Pokud se týká fauny, je v lesích v okolí rybníků možné pozorovat zvláště chráněného jestřába
lesního a lelka lesního, z běžných druhů pak kukačku obecnou nebo holuba hřivnáče. Ze
šplhavců zde žije strakapoud velký, strakapoud prostřední, žluna zelená a žluna šedá.
Nejpočetnější skupinu lesního ptactva však představují pěvci. Je zde možno zaznamenat
například slavíka
obecného, střízlíka
obecného, pěnice
černohlavé, pěnice
slavíkové, budníčka většího, budníčka menšího, králíčka obecného, červenky obecné, lejska
šedého, drozda zpěvného, kosa černého, mlynaříka dlouhoocasého a další.
V zájmovém území se vyskytují také polní a luční druhy ptactva, spolu s ptačími druhy
vázanými na rozptýlenou zeleň zemědělské krajiny (solitérní keře a stromy, pásy křovin
a stromů, remízky a podobně). Z typicky polních či lučních druhů zde lze zastihnout koroptev
polní, bažanta obecného nebo čejku chocholatou. Nejčastějšími ptáky jsou však pěvci (vrabec
polní, skřivan polní, vlaštovka obecná, jiřička obecná, strnad obecný, pěnice pokřovní, pěnice
hnědokřídlá, zvonek zelený, stehlík obecný, pěnkava obecná, špaček obecný a straka obecná)
mezi nimiž je i zvláště chráněný druh ťuhýk obecný. Z dravců je zde možné spatřit káni lesní,
poštolku obecnou nebo krahujce obecného, za soumraku je možno pozorovat také
sovy kalouse ušatého nebo puštíka obecného.
Na území Hostivických rybníků se vyskytuje 10 druhů netopýrů (z 24 druhů známých v ČR).
Dále se na území Hostivice vyskytují zajíc polní, srnec obecný a prase divoké. Z drobných
savců z řádu hmyzožravců zde žije například ježek západní, ježek východní, rejsek
obecný, rejsek malý, rejsec vodní, rejsec černý a krtek obecný. Z řádu hlodavců se dále
vyskytují veverka obecná, křeček polní, norník rudý, hraboš polní, ondatra pižmová, myšice
křovinná a myšice lesní. Z šelem se zde lze setkat například s liškou obecnou, lasicí
kolčavou, kunou skalní a tchořem tmavým, občas je možné spatřit také jezevce lesního.
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Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí (PO), které na svém území vytvářejí dle stejných principů státy Evropské unie. Cílem
této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť,
které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým
výskytem jen na určitou oblast (endemické). Na území města Hostivice se nevyskytuje žádná
evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.
Orgán ochrany přírody - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství – ve svém stanovisku č.j.: 037784/2016/KUSK ze dne 18.3.2016 (viz příloha
číslo 1 Vyhodnocení) vyloučil významný vliv Změny č. 4 ÚPO Hostivice - samostatně nebo
ve spojení s jinými koncepcemi - na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí.
3.1.2. Ovzduší
Klimatické poměry
Dle mapy klimatických oblastí (Quitt, 1971) se město Hostivice nachází v oblasti teplé – T2
(viz následující obrázek). Pro tuto oblast je typické dlouhé, teplé a suché léto, velmi krátké
přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou
až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Další charakteristiky
jsou uvedeny v následující tabulce.
Obrázek A3.4 Lokalizace města Hostivice v mapě klimatických oblastí (červeně)
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Tabulka A3.4 Klimatická charakteristika oblasti T2 dle Quitta (1971)
Charakteristika
Hodnota
Počet letních dnů
50 – 60
o
Počet dnů s teplotou 10 C a více
160 – 170
Počet mrazových dnů
100 –110
Počet ledových dnů
30 – 40
Průměrná teplota v lednu
-2 až -3
Průměrná teplota v červenci
18 – 19
Průměrná teplota v dubnu
8–9
Průměrná teplota v říjnu
7–9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
90 – 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)
350 – 400
Srážkový úhrn v zimním období (mm)
200 – 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
40 – 50
Počet dnů zamračených
120 – 140
Počet dnů jasných
40 – 50
V blízkosti města Hostivice se nachází meteorologická stanice Praha-Ruzyně, vzdálená
2,1 km východním směrem s průměrnými měsíčními srážkami v zimě (prosinec – únor) 21 až
27 mm a průměrnými měsíčními srážkami v létě (červen – srpen) 65 až 74 mm. Roční
průměrný úhrn srážek je pouhých 502 mm, proto lze oblast hodnotit jako suchou až mírně
suchou. Pro celou oblast je charakteristické převládaní západního a jihozápadního přízemního
proudění, nejmenší četnost má naopak severovýchodní proudění.
Kvalita ovzduší
Kvalita ovzduší na území města Hostivice je ovlivněna jednak jeho polohou v blízkosti
aglomerace Praha, jednak dálnicí D6, probíhající v severní části zájmového území, ale také
lokálními topeništi a provozem na mezinárodním letišti Václava Havla, letišti s nejvyšší
intenzitou leteckého provozu v ČR.
Z hlediska kvality ovzduší v zájmovém území je rozhodující dlouhodobá imisní zátěž.
Klíčové je tedy především hodnocení, jak jsou pro sledované znečišťující látky (oxid
dusičitý, suspendované částice frakce PM10, suspendované částice frakce PM2,5, benzen
a benzo(a)pyren) plněny platné roční imisní limity.
Zhodnocení stávající imisní situace v zájmovém území lze provést jednak na základě
výsledků imisního monitoringu, jednak na základě pětiletých klouzavých průměrů
koncentrací znečišťujících látek publikovaných na stránkách ČHMÚ. Vzhledem k tomu, že
v Hostivici nebo jejím okolí není umístěna stálá automatická měřící stanice, zajišťující
pravidelně měření kvality ovzduší, jsou k posouzení imisní situace použita data ČHMÚ.
Pětileté klouzavé průměry koncentrací znečišťujících látek
Pro vyhodnocení imisní situace (imisního pozadí) dle zákona č. 201/2012 Sb. byly použity
pětileté průměry koncentrací znečišťujících látek publikované na stránkách ČHMÚ pro
potřeby zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Území
republiky je pro tyto účely rozděleno na čtverce s rozměrem 1 × 1 km a v každém z nich jsou
stanoveny průměrné pětileté koncentrace pro relevantní znečišťující látky v ovzduší.
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Pětileté průměry obvykle sledovaných charakteristik dosahovaly ve čtvercích situovaných
v administrativních hranicích města Hostivice za roky 2012 – 2016 nejvýše hodnot
uvedených v následující tabulce. Pětileté průměry sledovaných charakteristik za roky 2013 až
2017 nebyly v době zpracování Vyhodnocení k dispozici. Stručné komentáře k jednotlivým
sledovaným charakteristikám jsou uvedeny pod tabulkou.
Tabulka A3.5 Nejvyšší hodnoty pětiletých průměrů sledovaných charakteristik za období
2012 – 2016 zaznamenané ve čtvercích v prostoru města Hostivice
Znečišťující
látka
Oxid dusičitý
Oxid siřičitý
Částice PM10
Částice PM10
Částice PM2,5
Benzen
Benzo(a)pyren

Veličina

Jednotka

roční průměr
4. nejvyšší denní průměr
roční průměr
36. nejv. denní průměr
roční průměr
roční průměr
roční průměr

µg.m-3
µg.m-3
µg.m-3
µg.m-3
µg.m-3
µg.m-3
ng.m-3

Nejvyšší zjištěná
hodnota
34,4
18,2
26,9
46,9
17,5
1,3
1,76

Imisní limit
40
125
40
50
25
5
1

Oxid dusičitý – průměrné roční koncentrace
Mapa pětiletých klouzavých průměrů ukazuje na území města Hostivice nejvyšší hodnotu
koncentrace NO2 = 34,4 µg.m-3. Tato hodnota je pod úrovní hygienického limitu, který je
40 µg.m-3. Vyšší hodnoty klouzavých průměrů jsou situovány při východním okraji
v sousedství aglomerace Praha, a také v blízkosti dálnice D6 probíhající severní částí
katastrálního území.
Oxid dusičitý – 4. nejvyšší denní průměr
Pětileté klouzavé průměry 4. nejvyšší 24hodinové koncentrace SO2 dosahují dle mapy
pětiletých průměrů v zájmovém území hodnoty nejvýše do 18,2 µg.m-3. Tato hodnota je
s významnou rezervou pod úrovní hygienického limitu, který je = 125 µg.m-3.
Suspendované částice frakce PM10 – průměrné roční koncentrace
Dle mapy pětiletých klouzavých průměrů dosahují na území města Hostivice průměrné roční
koncentrace PM10 hodnoty nejvýše 26,9 µg.m-3. Tato hodnota je s dostatečnou rezervou pod
úrovní hygienického limitu, který je = 40 µg.m-3. Vyšší hodnoty klouzavých průměrů se
vyskytují v centru zástavby města.
Suspendované částice frakce PM10 – maximální denní koncentrace
Pětileté klouzavé průměry 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10 dosahují dle mapy
pětiletých průměrů hodnoty až 46,9 µg.m-3. Maximální hodnota je pod úrovní hygienického
limitu, který je = 50 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty lze očekávat především v centru zástavby
města Hostivice a v okolí zatížených komunikací.
Suspendované částice frakce PM2,5 – průměrné roční koncentrace
Pětileté klouzavé průměry ročních průměrných koncentrací PM2,5 dosahují dle mapy
pětiletých průměrů nejvýše hodnoty 17,5 µg.m-3. Tato hodnota je s dostatečnou rezervou pod
úrovní hygienického limitu, který je = 25 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty se opět vyskytují
v zastavěném území města a v okolí komunikací.
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Benzen – průměrné roční koncentrace
Dle mapy pětiletých klouzavých průměrů dosahují na území města Hostivice průměrné roční
koncentrace benzenu hodnoty nejvýše 1,3 µg.m-3. Tato hodnota je s významnou rezervou pod
úrovní hygienického limitu, který je 5 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty se vyskytují při východním
okraji zájmového území, kde se zájmové území stýká s aglomerací Praha, a pak v severní
části území, což může souviset s průběhem rychlostní komunikace R6.
Benzo[a]pyren – průměrné roční koncentrace
Pětileté klouzavé průměry ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu dosahují dle
mapy pětiletých průměrů hodnoty 1,76 ng.m-3. Tato hodnota tedy překračuje stanovený
hygienický limit, který je = 1ng.m-3. Nejvyšší hodnoty se vyskytují především v zastavěném
území města. Tato skutečnost je z hlediska kvality ovzduší významná, neboť se jedná
o hodnoty zpravidla dosahované v zatížených průmyslových oblastech.
Na základě výše uvedených charakteristik lze odvodit, že kvalita ovzduší na území města
Hostivice je (až na koncentrace polyaromatických uhlovodíků) relativně dobrá.
V dlouhodobém průměru jsou splněny všechny imisní limity znečišťujících látek, z nichž se
vychází při hodnocení kvality ovzduší, a to včetně denního limitu pro suspendované částice
frakce PM10.
V případě průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu dochází v dlouhodobém průměru
k překročení hygienického limitu, které je nejvíce patrné v centrální části zájmového území
v místě obytné zástavby Hostivic. Imisní zátěž benzo(a)pyrenem je přitom třeba vnímat
s ohledem na skutečnost, že podle § 12 odstavec 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, není imisní limit pro benzo(a)pyren z hlediska ochrany ovzduší rozhodující. Při své
správní činnosti úřad k imisní situaci benzo(a)pyrenu pouze přihlíží, nevychází z ní.
Obecně lze konstatovat, že z dlouhodobého hlediska došlo v uplynulých letech k mírnému
zlepšení kvality ovzduší (imisní situace v ovzduší).
3.1.3. Voda
Hydrologické poměry
Území města Hostivice spadá do povodí Labe, úmoří Baltského moře. Hostivicemi protéká
Litovický potok (dle nařízení vlády č.71/2003 Sb. kaprová voda), který pramení na katastru
obce Chýně, zhruba 1,5 km západně od rybníka Bašta. Číslo hydrologického pořadí
dotčeného toku je 1-13-02-002. Tok je dlouhý 22 km a plocha jeho povodí je 62,9 km2.
Pouze 3 % území jsou odvodněna do Únětického potoka.
V povodí Litovického potoka se nachází soustava Hostivických rybníků: Litovický (20,8 ha),
Kala (15 ha), Břevský (10 ha) a Peterkův (1 ha). Za Litovickým rybníkem tok pokračuje
zastavěnou částí města a pod čistírnou odpadních vod se vlévá do retenční nádrže Strnad
(8,3 ha) nacházející se na hranici katastrálního území Hostivice. Litovický potok má v profilu
před nádrží Strnad průtok Q100 = 23 m3.s-1. Dále teče již územím hl. m. Prahy - protéká jím
pod jménem Šárecký potok Šáreckým údolím a v Praze-Podbabě se vlévá do Vltavy.
Významnějším přítokem Litovického potoka je pouze Jenečský potok, který do něj ústí na
náměstí v Hostivici.
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Hydrogeologické poměry
Z hlediska hydrogeologických rajónů spadá území do rajónu základní vrstvy proterozoikum
a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Hlavním kolektorem je přípovrchová zóna
o mocnost přibližně 30–40 m. V přípovrchové zóně je vytvořena nejednotná zvodeň s volnou
nebo polonapjatou hladinou podzemní vody. Výška hladiny podzemní vody je přímo závislá
na srážkách, které představují hlavní dotací kolektoru. Tato podzemní voda z oblasti
Chrášťanských vrchů je jímána jako pitná voda pro městský vodovod. V okolí vrtů a úpravny
vody jsou vymezena ochranná pásma vodního zdroje.
Záplavová území
Z hlediska záplav je území města Hostivice poměrně aktivní. Povodně na Litovickém
a Jenečském potoce hrozí v důsledku intenzívních srážek v povodí, případně v období tání
sněhu spojeném se srážkami. Ke vzniku povodní je náchylnější Jenečský potok. Na
Litovickém potoce významně přispívá k transformaci povodňové vlny retenční kapacita
rybníků a také jeho revitalizace, provedená v roce 2015, která snižuje dopady povodňových
průtoků na sousedící pozemky.
Níže uvedený obrázek zobrazuje aktivní zóny záplavových území pro Litovický i Jenečský
potok, zpracované v roce 2017 Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka
(VUV TGM). Do Seznamu záplavových území na území Středočeského kraje je zapsán
pouze Jenečský potok, a to v říčním kilometru 0,000 až 4,600.
Obrázek A3.5 Aktivní zóny záplavových území na území města Hostivice (modře)
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Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Území města Hostivice neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani do ní
nezasahuje.
Oblasti citlivé na živiny
Celé území města Hostivice leží ve zranitelné a citlivé oblasti. Zranitelné oblasti jsou
definovány jako povodí nebo jejich části, kde zemědělské činnosti nepříznivě ovlivňují
koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách. Citlivé oblasti jsou definovány
jako: vodní útvary povrchových vod:
 vodní útvary povrchových vod, v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít
v důsledku vysoké koncentrace živin k nežádoucímu stavu jakosti vod,
 vodní útvary povrchových vod, které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití
jako zdroje pitné vody, v níž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg.l-1, nebo
 vodní útvary povrchových vod, u nichž je z hlediska zájmů chráněných zákonem
č. 254/2001 Sb., o vodách, nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod.
3.1.4. Půda
Pedologické charakteristiky se odvíjejí od poměrů geomorfologických, geologických,
hydrologických a klimatických. Území města Hostivice je z velké části tvořeno zemědělsky
úrodnými půdami. Na spraších se vyvinuly černozemě nebo hnědozemě, v těsné blízkosti
rybníků se nacházejí gleje. V širším okolí jsou vyvinuty kambizemě a v blízkosti vodních
toků fluvizemě. V Břevské rákosině se na slatiništích nachází organogenní půdy. Následující
obrázek znázorňuje typy půd vyskytující se v zájmovém území.
Obrázek A3.6 Pedologické poměry zájmového území 1:250 000 (CENIA, 2017)
Legenda
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Z hlediska bonity půd se v dotčeném území vyskytují zejména půdy vysoké třídy ochrany
(dominuje I. a II. třída). I. třída ochrany představuje bonitně nejcennější půdy v jednotlivých
klimatických regionech, převážně na rovinatých nebo jen mírně sklonitých pozemcích.
II. třída ochrany představuje zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního
fondu jde o půdy vysoce chráněné. V následujícím obrázku znázorněny bonity půd
v zájmovém území a změnové plochy uvedené v návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce
(ÚPO) Hostivice.
Obrázek A3.7 Bonity půd v zájmovém území a změnové plochy návrhu Změny č. 4 ÚPO
Hostivice

3.1.5. Horninové prostředí
Geomorfologické poměry
Území města Hostivice se z geomorfologického hlediska nachází v provincii České vysočiny,
která se dělí do nižších geomorfologických skupin následovně: subprovincie: Poberounská
soustava, oblast: Brdská oblast, celek: Pražská plošina, podcelek: Kladenská tabule, okrsek:
Hostivická tabule.
Rozčleněný erozně denudační reliéf Hostivické tabule s neogenními plošinami se vyznačuje
epigeneticky založenou údolní sítí, na východě hluboce zaříznutými údolími odkrývajícími
křídové podloží. Místy můžeme najít svědecké plošiny, strukturní hřbety a suky. Oblasti
souvislého rozšíření svrchnokřídových hornin jsou pak pokryty rozsáhlými zarovnanými
povrchy (strukturními plošinami), od JZ k SV velmi mírně ukloněnými (z 380 - 410 m na 340
- 350 m n.m.).
Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018
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Geologické poměry
Hostivická tabule je členitá pahorkatina v povodí Vltavy, tvořená cenomanskými pískovci,
jílovci a spongility, staropaleozoickými břidlicemi, drobami, pískovci, křemenci Barrandienu,
proterozoickými břidlicemi a drobami s buližníky a spility. Kvartérní pokryvy pak
představují spraše, sprašové hlíny a aluviální sedimenty. Jižně od Hostivice vystupují křídové
sedimenty, které jsou tvořeny peruckými a korycanskými vrstvami (pískovci přecházejícími
do prachovců až jílovců, střídající se s jílovitými a křemennými pískovci). Z hlediska
ochrany ložisek nerostných surovin a těžby nejsou v řešeném území města sledovány žádné
zájmy.
3.1.6. Les
Blízké okolí města Hostivice je charakterizováno nedostatkem lesů. Plochy vzrostlé zeleně
jsou dnes minimalizovány do linií, doprovázejících cesty a vodoteče. V 18. století byl
vysázen les o dnešní rozloze zhruba 55 hektarů kolem Hostivických rybníků, především
rybníku Kala. Mimo tento lesní porost se v území ještě vyskytuje lesík Bažantnice a dnes již
zpustlý rozlehlý třešňový sad Třešňovka nad hostivickým nádražím.
3.1.7. Hluk
Hluk je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících kvalitu prostředí a je považován za jeden
z nejzávažnějších faktorů negativně působících na zdravotní stav obyvatel. Pro stanovení
úrovně hlukové zátěže lze použít například ekvivalentní hladinu akustického tlaku (hluku)
LAeq, ve smyslu nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, nebo následující hlukové ukazatele, dané požadavky vyhlášky MZ
č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mj. mezní hodnoty hlukových ukazatelů a také základní
požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů (vyhláška o hlukovém
mapování):
 Ldvn (hlukový indikátor pro den-večer-noc) – indikátor pro celkové obtěžování hlukem
 Ln (hlukový indikátor pro noc) – indikátor pro rušení spánku.
Vzhledem k dostupnosti relevantních údajů o hluku je dále věnována pozornost hlukovým
ukazatelům Ldvn a Ln. Mezní hodnotou Ldvn nebo Ln se rozumí hodnota, při jejímž překročení
se zvažují nebo zavádějí opatření ke snížení hluku. Mezní hodnoty se mohou lišit pro různé
typy hluku a různá prostředí, mohou být také odlišné pro stávající a pro nové situace.
Nejvýznamnějším zdrojem hluku je obecně doprava. Hluk z výroby se omezuje převážně na
pracoviště s omezenými dopady na své okolí. V České republice je vyhláškou č. 523/2006
Sb., o hlukovém mapování, pro hlukový ukazatel Ldvn stanovena mezní hodnota pro silniční
dopravu 70 dB a pro Ln pak 60 dB. Mezní hodnoty přitom nejsou hygienickými limity hluku
ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
Severní částí města Hostivice prochází dálnice D6 i železniční trať, která se ve východní
i západní části zájmového území větví. Míra hluku je tedy závislá na intenzitě dopravy a
složení dopravního proudu (podíl těžké nákladní dopravy, podíl tranzitní dopravy). Výřez ze
strategické hlukové mapy pro území města Hostivice zobrazující hlukový ukazatel Ldvn pro
hluk ze silniční a železniční dopravy je uveden v následujícím obrázku.
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Obrázek A3.8 Výřez strategické hlukové mapy pro území města Hostivice – silniční
i železniční doprava (Cenia, 2018)
Legenda – hladiny hlukového
ukazatele Ldvn)

Hlukovou zátěž v území města Hostivice významně ovlivňuje také blízkost letiště Václava
Havla v Praze-Ruzyni (zasahuje sem hlukové pásmo letiště). Hlukovou zátěží z provozu
letiště je nevíce postižena západní část správního území města, přičemž se předpokládá, že
hluková zátěž bude ještě narůstat v souvislosti s rozšířením kapacity letiště a vybudováním
takzvané paralelní vzletové a přistávací dráhy, jejíž koridor leží blíže k centru města
Hostivice. (Hostivice, 2018)
3.1.8. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Historické a kulturní památky
Město Hostivice je poměrně bohaté na kulturně historické památky a cenné urbanistické
soubory. Mimořádně hodnotnou architektonickou památkou evropského významu je objekt
litovické tvrze. Zajímavým, památkově chráněným seskupením, je zástavba staré části
Hostivice u nádraží. Kulturní památky na území města podle zákona č. 20/1987 Sb. zapsané
do památkového katalogu jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka A3.6 Kulturní památky města Hostivice
Číslo
ÚSKP

Sídelní
útvar

Část
obce

čp.

Hostivice
36158/
2-2240

Hostivice (včetně
areálu)

24824/
2-2242

Hostivice Hostivice

29764/
2-2241

Hostivice
Hostivice (včetně
čp.13
areálu)
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Památka

Ulice,nám./
umístění

kostel sv. Jakuba Většího, původně
románský ze 2. pol. 13. stol., přestavěn ve
14. stol. Ve třicetileté válce zpustl a byl opět
přestavěn v letech 1737 - 1938. Bývalá
nám. Husovo
kostnice byla r.1818 spojena s kostelem
a upravena v sakristii. Dostavba věže se
datuje r. 1857.
Mariánský sloup na náměstí z r.1734 se
sochami sv. Vavřince, sv. Kateřiny,
nám. Husovo
sv. Floriana a sv. Víta
zámek z let 1662 - 92, raně barokní, byl
přestavěn kolem r. 1734. Připojená kaple
nám. Husovo
byla svěcena r. 1756.
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Číslo
ÚSKP

Sídelní
útvar

37006/
2-2244
26859/
2-483

Část
obce

Památka

Ulice,nám./
umístění

Hostivice Hostivice čp.5

fara, pozdně barokní z 18.stol.

nám. Husovo

Litovice

Hostivice

výklenková kaplička I. (č.18) - spadlá

41669/
2-483

Litovice

Hostivice

17583/
2-2247

Litovice

Hostivice

17142/
2-2246

Litovice

Hostivice
čp.628
(včetně
areálu)

-

Hostivice Hostivice

čp.

výklenková kaplička II.
(č.19)
výklenková kaplička III. sv. Jana
Nepomuckého, barokní s letopočtem r. 1620
tvrz, gotická, postavená biskupem Janem z
Dražic kolem r. 1330, barokní úprava v
sýpku
výklenková kaplička IV.
(č.12)

V území města jsou vyhlášena dvě památková ochranná pásma. Památkové ochranné pásmo
areálů zámku a kostela Sv. Jakuba dosahuje severně k železniční trati, jižním směrem
částečně přesahuje Litovický potok, západně dosahuje ke stadionu a východně k Jiráskově
ulici. Ochranné pásmo Litovické tvrze zahrnuje mimo historického sídla a jeho okolí též
Litovický rybník.
Archeologická naleziště
Oblast dnešního města Hostivice byla dle archeologických průzkumů osídlena již v pozdní
době kamenné. Nejstarší nálezy pravěkého osídlení pocházejí z mladšího paleolitu, tedy
z mladšího období starší doby kamenné. Nejvíce poznatků o pravěkém osídlení Hostivice
a okolí pochází až z nedávné doby a je spojeno se stavebním rozvojem města. Již za první
republiky, kdy probíhala v Hostivici první rozsáhlá výstavba, byly nalézány stopy pravěkého
osídlení. V současnosti však není na území města registrováno žádné archeologické naleziště.
3.1.9. Staré ekologické zátěže
Dle databáze SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) se na území města Hostivice
nevyskytuje žádná lokalita označovaná v důsledku předcházejících činností jako stará
ekologická zátěž.
3.2. Předpokládaný vývoj bez provedení koncepce
Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice je zpracován invariantně. Kromě navržené varianty lze
tedy definovat pouze variantu nulovou, která znamená zachování stávajícího stavu, bez
realizace této změny. V případě zachování stávajícího stavu by vývoj životního prostředí
pokračoval ve stávajících trendech.
Nejdůležitějším aspektem v případě, že by návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice nebyl schválen
a nerealizoval se, je zachování zemědělské půdy dotčené návrhem změny Z4-10, tedy
ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF). Neprovedení koncepce by rovněž znamenalo
zachování ZPF několika dalších menších ploch, čímž by byla zachována potenciální možnost
zemědělského hospodaření na těchto plochách.
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Vzhledem k současnému charakteru těchto menších ploch a jejich poloze v intravilánu obce,
případně uvnitř dálniční křižovatky, je však tato možnost pouze hypotetická. Pokud by
nedošlo ke schválení změn funkčního využití ploch a k jejich plánovanému využití ve smyslu
návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice, nemuselo by v případě některých změnových ploch dojít
k méně významným negativním dopadům na další složky životního prostředí, které jsou
podrobně popsány v kapitole A6 Vyhodnocení.
Na druhou stranu by neschválení návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice a neprovedení aktivit
uvažovaných ve změnových plochách znamenalo, že by nebyly realizovány, nebo nebyly
realizovány v předpokládaném rozsahu či čase, plánované aktivity podporující další rozvoj
města Hostivice, jako například vybudování komunikace propojující ulici Čsl. armády a ulici
Za Mlýnem; vybudování potřebných zařízení občanského vybavení celoměstského
(nadmístního) významu typu střední školy nebo domova pro seniory; zlepšení plynulosti
a bezpečnosti dopravy vybudováním okružních křižovatek a další. Nulová varianta by rovněž
znamenala, že by nedošlo k založení zeleného pásu při hranici s územím hl. m. Prahy (u obce
Sobín), který by se stal součástí budoucího regionálního biokoridoru.
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A4

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

Potenciální ovlivnění charakteristik životního prostředí v souvislosti s uplatněním návrhu
Změny č. 4 Územního plánu obce (ÚPO) Hostivice je možno předpokládat převážně jen
v plochách, které jsou předmětem návrhu změny územního plánu, a v jejich nejbližším okolí.
Dopady jednotlivých změn územního plánu se budou lišit nejen podle charakteru návrhu
změny, ale zejména podle charakteristik životního prostředí a citlivosti lokalit, kterých se
návrhy budou dotýkat. Na výše uvedeném základě lze považovat za charakteristiky životního
prostředí, které by mohly být uplatňováním Změny č. 4 ÚPO Hostivice významně ovlivněny,
půdu a územní systémy ekologické stability (ÚSES).
4.1. Půda
Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice předpokládá trvalý zábor půdy evidované jako zemědělský
půdní fond (ZPF). Významný negativní vliv navrhovaných změn územního plánu na půdu lze
očekávat pouze ve změnové ploše Z4-10, ve které je navržen zábor 12,82 ha pozemků
chráněných jako ZPF (z toho 10,90 ha I. třída ochrany ZPF a 1,92 ha III. třída ochrany ZPF).
S ohledem existenci veřejného zájmu na záboru ZPF lze tento vliv na půdu považovat za
akceptovatelný. Prokázání veřejného zájmu na záboru ZPF v ploše Z4-10 je uvedeno
v kapitole 16 návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice.
V ostatních případech se nebude jednat o významný vliv. Ve změnové ploše Z10-2 se bude
jednat o zábor 0,09 ha ZPF v I. řídě ochrany a ve změnové ploše Z4-4 o zábor 0,41 ha ZPF ve
III. třídě ochrany. V obou případech se jedná o plochu bez zemědělského využití (zahrada,
parková zeleň), která je situována v intravilánu obce v návaznosti na stávající zástavbu.
V případě změnové plochy Z10-11 půjde o zábor 0,17 ha ZPF v I. řídě ochrany. Tato plocha
poslouží k vybudování kruhové křižovatky, která oproti původnímu dopravnímu řešení dle
platného územního plánu omezí zábor ZPF. Prokázání veřejného zájmu na záboru ZPF ve
změnových plochách je uvedeno v kapitole 16 návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice.
4.2. ÚSES
Schválení návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice vytváří předpoklad pro významný pozitivní vliv
na územní systémy ekologické stability. Součástí navrhované změny územního plánu v ploše
Z4-10 je podmínka, že před realizací zástavby v dané lokalitě bude na pozemcích investora
a v šíři dle územního plánu (135 m) založen (realizován) pás přírodní zeleně, rozložením
a druhovou skladbou odpovídající funkci regionálního biokoridoru. Předmětný biokoridor je
součástí „zeleného prstence“ kolem hl. m. Prahy, který je jednou z priorit ZÚR hl. m. Prahy
a ZÚR Středočeského kraje.
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A5

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

Plochy zahrnuté do návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice nezasahují do lokalit
soustavy Natura 2000 (soustava chráněných území evropského významu, vyhlášených podle
požadavků směrnice č. 79/409/EHS o ptácích a směrnice č. 92/43/EHS o stanovištích). Žádná
z lokalit soustavy Natura 2000, tedy evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast ve smyslu
výše uvedených směrnic, se nenachází ani v dosahu možných přímých vlivů navrhované
změny územního plánu.
Orgán ochrany přírody - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství – ve svém stanovisku č.j.: 037784/2016/KUSK ze dne 18.3.2016 (viz příloha
č. 1 Vyhodnocení) vyloučil významný vliv Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na
příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a na ptačí
oblasti.
Z obou uvedených důvodů nebylo v rámci předloženého Vyhodnocení zpracováno posouzení
vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (tzv. naturové hodnocení) dle
§45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ani
nejsou v rámci Vyhodnocení navrhována opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na lokality
soustavy Natura 2000.
S ohledem na zvláště chráněná území se v souvislosti s návrhem Změny č. 4 Územního plánu
obce Hostivice nepředpokládá, až na jednu výjimku, možné ovlivnění současných problémů
nebo jevů životního prostředí. Jedinou výjimkou z výše uvedeného konstatování může být
vliv využití plochy Z4-10 na přírodní památku Hostivické rybníky, neboť tato plocha ve
své severní části zasahuje do ochranného pásma přírodní památky. Ochranné pásmo dotčené
plochou Z4-10 je v místech, kde se nachází nejblíže k vlastní přírodní památce, fakticky
odděleno od vlastní přírodní památky silnicí Sobín – Břve.
Plochou Z4-10 je nově vymezováno zastavitelné území na jihovýchodním okraji správního
území města Hostivice, při hranicích s obcí Sobín, která je částí hl. m. Prahy. Tato plocha
o výměře přibližně 12,83 ha je navržena ve specifickém typu OS-1 (smíšené obytné území).
Podmínkou pro využití této plochy je pořízení závazného regulačního plánu „na žádost“,
který zahrne jak zastavitelnou plochu OS-1, tak přiléhající plochu ZPM, která se nachází
mezi plochou OS-1 a hranicí území města Hostivice a je určena pro průchod regionálního
biokoridoru.
Regulační plán stanoví pro plochu Z4-10 závazné podmínky využití a prostorového
uspořádání. Plocha ZPM bude v regulačním plánu řešena v souladu s jejím vymezením
v dosud platném ÚPO Hostivice a s obecnými podmínkami pro využití biokoridoru. Závazné
požadavky na regulační plán jsou uvedeny v jeho zadání, které je součástí návrhu Změny č. 4
Územního plánu obce Hostivice.
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A6

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH,
SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH
A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH;
HODNOTÍ SE VLIVY NA OBYVATELSTVO, BIOLOGICKOU ROZMANITOST, FAUNU, FLORU,
PŮDU, VODU, OVZDUŠÍ, KLIMA, HMOTNÉ STATKY, KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ
DĚDICTVÍ ARCHITEKTONICKÉHO A ARCHEOLOGICKÉHO A VLIVY NA KRAJINU VČETNĚ
VZTAHŮ MEZI UVEDENÝMI OBLASTMI VYHODNOCENÍ

6.1 Vlivy na životní prostředí
6.1.1. Popis variant
Předkládaný návrh Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice (ÚPO) je zpracován
invariantně. Zpracovatel Vyhodnocení tedy hodnotil pouze předložený návrh.
6.1.2. Způsob zhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí
Návrh Změny č. 4 ÚPO je hodnocen podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s přílohou číslo 5
vyhlášky č. 500/2006, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Hodnocení návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice na životní prostředí bylo provedeno z hlediska
dopadů na jednotlivé složky životního prostředí, konkrétně na obyvatelstvo; faunu, flóru
a biodiverzitu; krajinu a ÚSES; půdu; horninové prostředí; vodu; ovzduší a klima; hmotné
statky a kulturní dědictví. Hodnocení vlivů bylo provedeno posouzením, nakolik jednotlivé
plochy ÚP dotčené navrhovanou změnou územního plánu (a jim odpovídající aktivity)
mohou ovlivnit složky životního prostředí. Pro hodnocení vlivů na složky životního prostředí
byla použita stupnice, která je uvedena v následující tabulce.
Tabulka A6.1 Stupnice hodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce
Hostivice na složky životního prostředí (ŽP)
+2
+1
0
-1
-2
?

Stupnice hodnocení
silný pozitivní vliv na hodnocenou složku ŽP / obyvatelstvo
mírný pozitivní vliv na hodnocenou složku ŽP / obyvatelstvo
bez vlivu (neutrální dopad) na hodnocenou složku ŽP / obyvatelstvo
mírný negativní vliv na hodnocenou složku ŽP / obyvatelstvo
významný negativní vliv na hodnocenou složku ŽP / obyvatelstvo
vliv nelze vyhodnotit

Při hodnocení vlivů navrhované změny územního plánu na životní prostředí vzal zpracovatel
Vyhodnocení v úvahu také princip předběžné opatrnosti. Tam, kde by dle názoru
zpracovatele Vyhodnocení mohlo dojít během implementace změn územního plánu
k nepříznivým vlivům, byla v souladu s tímto principem formulována doporučení, jak těmto
nepříznivým vlivům předejít nebo je minimalizovat (viz kapitola A8 Popis navrhovaných
opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných
závažných negativních vlivů na životní prostředí). Číselné vyjádření hodnocení podle výše
uvedené tabulky představuje celkový výsledek systematického hodnocení.
Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018
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Hodnocení bylo provedeno kvalitativně pomocí matic. Při hodnocení vlivů návrhu Změny
č. 4 Územního plánu obce Hostivice na životní prostředí se postupovalo tak, že každý člen
týmu zpracovatele SEA provedl vlastní kompletní hodnocení vlivů všech navržených ploch
(hodnotící tabulky jednotlivých expertů týmu jsou k dispozici u zpracovatele SEA). Úkolem
každého experta bylo samostatně a nezávisle ohodnotit (na základě studia změn územního
plánu) možné vlivy navrhovaných změn územního plánu vzhledem k výše uvedeným
složkám životního prostředí a výsledky svého hodnocení zaznamenat do matice (tabulky).
Pokud v ojedinělých případech existovaly mezi jednotlivými hodnotiteli větší rozdíly
v hodnocení, byly sjednoceny v diskusi nad výsledky, včetně konfrontace s poznatky
zjištěnými při společném jednání členů týmu in situ na dotčených lokalitách. Je však třeba
zdůraznit, že cílem diskuse nebyla unifikace individuálních názorů expertů na danou
problematiku, ale rozbor daného problému a vyjasnění individuálních názorů. Výsledkem
diskuse tak mohla být korekce původního expertního hodnocení a do určité míry potlačení
subjektivity hodnocení.
Na základě hodnocení jednotlivých členů týmu bylo pro každé pole matice zpracováno
agregované hodnocení jako aritmetický průměr hodnocení všech členů týmu. Výsledná
hodnota pak byla zaokrouhlena na celé číslo a vložena do příslušného pole odpovídající
matice agregovaných (výsledných) hodnocení. V případě, že došlo k velkému rozptylu nebo
při hodnocení byly indikovány různé hodnoty vlivů (například z důvodu nejasnosti možných
vlivů nebo kvůli možným rozdílným vlivům), byl použit také rozptyl hodnocení, například
v rozpětí -1/+1, -1/0 a podobně). Nakonec bylo hodnocení vzhledem k jednotlivým složkám
životního prostředí stručně shrnuto pomocí slovního hodnocení.
6.1.3. Zhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na životní
prostředí
Hodnocení vlivů funkčních ploch dotčených návrhem Změny č. 4 Územního plánu obce
Hostivice na životní prostředí bylo provedeno níže pomocí metodiky uvedené výše v dílčí
kapitole 6.1.2. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v následujících tabulkách
a v doprovodných textech k tabulkám. Hodnoceny jsou jednotlivé funkční plochy dotčené
navrhovanou změnou územního plánu.
Plocha Z4-1
Tabulka A6.2 Hodnocení vlivů změny funkčního využití plochy Z4-1 na životní prostředí
Stávající využití
Využití navrhované změnou č. 4
Složka životního
Hodnocení
prostředí
vlivu
obyvatelstvo
0
fauna, flóra,
0
biodiverzita
krajina, ÚSES
0
půda

0

horninové prostředí
voda

0
0

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018

Plocha Z4-1
SR – sport a rekreace
NK – nerušící výroba a komerce
Poznámka
Bez vlivu.
Plocha mezi stávající zástavbou bez významnějších přírodních
hodnot.
Bez vlivu na územní systém ekologické stability a krajinu
Jedná se o změnu využití části zastavitelné plochy, která je
obklopena stávající zástavbou. Navrhovaná funkční plocha NK
naváže na již vymezenou funkční plochu NK při ulici Čsl. armády.
Bez vlivu.
Bez vlivu.
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Stávající využití
Využití navrhované změnou č. 4
Složka životního
Hodnocení
prostředí
vlivu
ovzduší, klima
hmotné statky
kulturní dědictví
Celkové hodnocení

Plocha Z4-1
SR – sport a rekreace
NK – nerušící výroba a komerce
Poznámka

Možné emise znečišťujících látek do ovzduší v závislosti na typu
výroby a způsobu vytápění. S ohledem na charakter navrhované
funkční plochy není důvod předpokládat významnější nárůst emisí.
Využití plochy je podmíněno předchozím vybudováním komunikace
+1
propojující ulici Čsl. armády a ulici Za Mlýnem, včetně
inženýrských sítí, ve veřejném zájmu.
0
Bez vlivu.
Významnější negativní vlivy nebyly zjištěny. Jako pozitivní lze hodnotit vybudování
nové komunikace ve veřejném zájmu.
Změna je možná.
0

Obrázek A6.1 Přehledná situace – zákres změnové plochy Z4-1

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018
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Plocha Z4-2
Tabulka A6.3 Hodnocení vlivů změny funkčního využití plochy Z4-2 na životní prostředí
Stávající využití
Využití navrhované změnou č. 4
Složka životního
Hodnocení
prostředí
vlivu
obyvatelstvo
fauna, flóra,
biodiverzita
krajina, ÚSES

půda
horninové prostředí
voda

ovzduší, klima
hmotné statky
kulturní dědictví

Celkové hodnocení

Plocha Z4-2
SZ – sady a zahrady
OV - všeobecné obytné území
Poznámka

Změna umožní umístění stavby pro bydlení, která doplní existující
obytnou zástavbu při ulici 9. května v Jenečku.
Potenciální okrajový zásah do porostů podél potoka Jeneček
-1 / +1
(ÚSES). Při odborném provedení úprav může dojít ke zlepšení
břehových porostů v nivě potoka oproti stávajícímu stavu.
Okrajový (dílčí) zásah do lokálního biocentra Remíz u Jenečku
-1/ 0
v jižní části plochy. Při odborném provedení lze negativní vlivy
eliminovat.
Zábor 0,09 ha zemědělské půdy v I. třídě ochrany. Jedná se o plochu
-1
bez perspektivy zemědělského využití (zahrada), která je situována
v intravilánu obce v návaznosti na stávající zástavbu.
0
Bez vlivu.
Plocha ve své jižní části zasahuje do záplavového území Q 100 toku
Jeneček a nelze tedy vyloučit povodňové riziko. Výstavba v rámci
-1
plochy je akceptovatelná pouze za podmínek stanovených pro toto
záplavové území povodňovým plánem.
Bez významnějšího vlivu, v závislosti na zdroji vytápění.
0
Předpokladem je se výstavba energeticky úsporného objektu a
případné využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a ohřev vody.
0
Bez vlivu.
0
Bez vlivu.
Vymezená plocha může mít pozitivní vliv na obyvatelstvo a při odborném provedení
budoucích úprav také na lokální ÚSES a nivu potoka Jeneček. K zabránění možného
negativního vlivu na ÚSES a nivu potoka musí být případná výstavba a terénní
úpravy provedeny tak, aby k negativním dopadům nedošlo. Využití části plochy
nacházející se v záplavovém území Q100 toku Jeneček je možné jen při splnění
podmínek stanovených povodňovým plánem.
Při dodržení stanovených podmínek je změna možná.

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018
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Obrázek A6.2 Přehledná situace – zákres změnové plochy Z4-2

Plocha Z4-3
Tabulka A6.4 Hodnocení vlivů změny funkčního využití plochy Z4-3 na životní prostředí
Stávající využití
Využití navrhované změnou č. 4
Složka životního
Hodnocení
prostředí
vlivu
obyvatelstvo
fauna, flóra,
biodiverzita
krajina, ÚSES
půda
horninové prostředí
voda
ovzduší, klima
hmotné statky
kulturní dědictví
Celkové hodnocení

Plocha Z4-3
OV – všeobecné obytné území
MJ – území městského jádra
Poznámka

+1

Změna umožní zřízení a provoz zařízení sociální péče, respektive
lůžkového zdravotnického zařízení, jehož provoz by nebyl při
původním vymezení funkčního využití této plochy možný.

0

Bez vlivu.

Bez vlivu.
Bez vlivu.
Bez vlivu.
Bez vlivu.
Bez vlivu. V původním i nově navrhovaném funkčním využití lze
0
předpokládat stejný způsob vytápění (plyn).
0
Bez vlivu.
0
Bez vlivu.
Jedná se o změnu způsobu využití stávající funkční plochy, která bude mít mírně
pozitivní vliv na obyvatelstvo. Negativní vlivy se nepředpokládají.
Změna je možná.

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018
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Obrázek A6.3 Přehledná situace – zákres změnové plochy Z4-3

Plocha Z4-4
Tabulka A6.5 Hodnocení vlivů změny funkčního využití plochy Z4-4 na životní prostředí
Stávající využití
Využití navrhované změnou č. 4
Složka životního
Hodnocení
prostředí
vlivu
obyvatelstvo

+2

fauna, flóra,
biodiverzita

-1 / 0

krajina, ÚSES
půda
horninové prostředí
voda
ovzduší, klima
hmotné statky
kulturní dědictví

Celkové hodnocení

Plocha Z4-4
PZ – parková zeleň
OV – všeobecně obytné
Poznámka
Změna funkčního využití umožní realizaci nové bytové zástavby
navazující na okolní zástavbu.
V lokalitě se nachází zeleň a travní porosty bez větší hodnoty.

Plocha je situována v blízkosti lokálního biokoridoru podél
Litovického potoka, do kterého však nezasahuje.
Zábor zemědělského půdního fondu III. třídy ochrany. Jedná se
-1 / 0
o plochu bez možnosti praktického zemědělského využití, která je
situována v intravilánu obce a navazuje na stávající zástavbu.
0
Bez vlivu.
Okrajově zasahuje do vymezeného záplavového území Q 100, avšak
-1
pouze v malém rozsahu – významnější riziko nelze předpokládat.
0
Bez vlivu.
0
Bez vlivu.
0
Bez vlivu.
Plocha uvnitř stávající zástavby. Navrhovaná změna představuje plošně málo
rozsáhlý zábor půdy (0,46 ha) II. třídy ochrany ZPF, která však nemá zemědělské
využití. Plocha okrajově zasahuje do vymezeného záplavového území Q 100. Při
přípravě stavebních záměrů v dané ploše je nutné prověřit a zohlednit povodňové
riziko. S ohledem na provedenou úpravu toku se významnější riziko nepředpokládá.
Za významný pozitivní vliv na obyvatelstvo lze považovat možnost nové bytové
výstavby.
Změna je možná.

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018
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Obrázek A6.4 Přehledná situace – zákres změnové plochy Z4-4

Plocha Z4-5
Tabulka A6.6 Hodnocení vlivů změny funkčního využití plochy Z4-5 na životní prostředí
Stávající využití
Využití navrhované změnou č. 4
Složka životního
Hodnocení
prostředí
vlivu
obyvatelstvo
0
fauna, flóra,
0
biodiverzita
krajina, ÚSES
půda
horninové prostředí
voda
ovzduší, klima
hmotné statky
kulturní dědictví
Celkové hodnocení

Plocha Z4-5
DP – dopravní plochy, IZ – izolační a doprovodná zeleň
OP – orná půda, zrušení přeložky silnice
Poznámka
Bez vlivu
Bez vlivu

Odstraňuje se fragmentace pozemků související s původně
uvažovanou výstavbou přeložky silnice III/00513 západně od obce
+2
Břve, která byla měla být realizována kvůli plánované změně
dopravního řešení.
V souvislosti s touto změnou dojde k mírnému omezení záboru
+1
zemědělského půdního fondu v I. třídě ochrany.
0
Bez vlivu
0
Bez vlivu
0
Bez vlivu
0
Bez vlivu
0
Bez vlivu
Změna bude mít významně pozitivní vliv z hlediska fragmentace krajiny a mírně
pozitivní vliv na zemědělskou půdu. Negativní vlivy změny nebyly zjištěny.
Změna je možná.
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Obrázek A6.5 Přehledná situace – zákres změnové plochy Z4-5

Plocha Z4-6
Tabulka A6.7 Hodnocení vlivů změny funkčního využití plochy Z4-6 na životní prostředí
Stávající využití
Využití navrhované změnou č. 4
Složka životního
Hodnocení
prostředí
vlivu
obyvatelstvo
+1
fauna, flóra,
-1 / 0
biodiverzita
krajina, ÚSES
půda
horninové prostředí
voda
ovzduší, klima
hmotné statky
kulturní dědictví
Celkové hodnocení

Plocha Z4-6
ZR – zeleň rekreační
DP – dopravní plochy (Zřízení obratiště a zastávky)
Poznámka
Změna umožní zlepšení veřejné dopravy.
Potenciální možný zásah do stávající zeleně, pouze okrajově

Potenciální okrajový zásah do stávajícího ÚSES. Jedná zejména
o potvrzení současného stavu v území, vlivy budou minimální.
Prakticky se potvrzuje stávající stav, žádné nebo velmi nízké zábory
0
půdního fondu.
0
Bez vlivu.
0
Bez vlivu.
0
Bez vlivu.
0
Bez vlivu.
0
Bez vlivu.
Plocha je určena ke zřízení zastávky autobusu a obratiště. Změnou se fakticky
potvrzuje současné využití území a umožňuje se zlepšení stávajícího stavu.
Potenciální rizika jsou nízká.
Změna je možná.

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018

-1 / 0
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Obrázek A6.6 Přehledná situace – zákres změnové plochy Z4-6

Plocha Z4-7
Tabulka A6.8 Hodnocení vlivů změny funkčního využití plochy Z4-7 na životní prostředí
Plocha Z4-7
OV – všeobecně obytné území
Stávající využití
OS – smíšené obytné území
Využití navrhované změnou č. 4
Složka životního
Hodnocení
Poznámka
prostředí
vlivu
obyvatelstvo
0
Bez vlivu.
fauna, flóra,
0
Bez vlivu.
biodiverzita
krajina, ÚSES
0
Bez vlivu.
půda
0
Bez vlivu.
horninové prostředí
0
Bez vlivu.
voda
0
Bez vlivu.
ovzduší, klima
0
Bez vlivu.
hmotné statky
0
Bez vlivu.
kulturní dědictví
0
Bez vlivu.
Jedná se o dílčí změnu funkčního vymezení plochy pro bydlení, bez
vyhodnotitelného vlivu na životní prostředí nebo zdraví obyvatel. Podmínkou pro
Celkové hodnocení
budoucí výstavbu v dané ploše je, že výška nových staveb nepřekročí výškovou
hladinu okolní zástavby.
Změna je možná.

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018
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Obrázek A6.7 Přehledná situace – zákres změnové plochy Z4-7

Plocha Z4-8
Tabulka A6.9 Hodnocení vlivů změny funkčního využití plochy Z4-8 na životní prostředí
Stávající využití
Využití navrhované změnou č. 4
Složka životního
Hodnocení
prostředí
vlivu
obyvatelstvo
0
fauna, flóra,
0
biodiverzita
krajina, ÚSES
0
půda
0
horninové prostředí
0
voda
0
ovzduší, klima
hmotné statky
kulturní dědictví
Celkové hodnocení

Plocha Z4-8
OV – všeobecně obytné území
NK – nerušící výroba a komerce
Poznámka
Bez vlivu.
Bez vlivu.

Bez vlivu.
Bez vlivu.
Bez vlivu.
Bez vlivu.
Možnost emisí znečišťujících látek do ovzduší v závislosti na typu
0
využití a způsobu vytápění. S ohledem na malou rozlohu plochy
a typ funkční plochy se nepředpokládá významnější nárůst emisí.
0
Bez vlivu.
0
Bez vlivu.
Jedná se o změnu funkčního využití plochy určené platným územním plánem
k zástavbě, bez vyhodnotitelného vlivu na životní prostředí nebo zdraví obyvatel.
Změna je možná.

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018
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Obrázek A6.8 Přehledná situace – zákres změnové plochy Z4-8

Plocha Z4-9
Tabulka A6.10 Hodnocení vlivů změny funkčního využití plochy Z4-9 na životní prostředí
Stávající využití
Využití navrhované změnou č. 4
Složka životního
Hodnocení
prostředí
vlivu
obyvatelstvo
fauna, flóra,
biodiverzita
krajina, ÚSES
půda
horninové prostředí
voda
ovzduší, klima
hmotné statky
kulturní dědictví

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018

Plocha Z4-9
IZ – izolační a doprovodná zeleň
VP – průmyslová výroba a sklady
Poznámka

+1

Změna funkčního využití plochy bude mít mírně pozitivní vliv
z hlediska zaměstnanosti. V případě realizace zařízení pro stravování
a/nebo služby, včetně vybudování míst pro parkování, bude mít
změna mírně pozitivní vliv na uživatele dálnice.

0

Lokalita bez přírodních hodnot, bez vlivu.

0
0
0
0

Lokalita bez přírodních a krajinářských hodnot, bez vlivu.
Zemědělsky nevyužívaná plocha mimo I. a II. třídu ochrany.
Bez vlivu.
Bez vlivu.
Produkce emisí do ovzduší bude závislá na konkrétním typu využití
území. Bude řešeno při přípravě konkrétního záměru. S ohledem na
lokalizaci plochy, její omezenou rozlohu (1,15 ha) a její uvažované
využití se nepředpokládá umístění významných zdrojů emisí.
Bez vlivu.
Bez vlivu.

-1 / 0
0
0
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Plocha Z4-9
IZ – izolační a doprovodná zeleň
VP – průmyslová výroba a sklady

Stávající využití
Využití navrhované změnou č. 4
Složka životního
Hodnocení
Poznámka
prostředí
vlivu
Navrhovaná změna funkčního využití plochy bude mít mírně pozitivní vlivy na
obyvatelstvo bez významných rizik pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se
jedná plochu uvnitř dálniční křižovatky, situovanou mimo urbanistickou strukturu
Celkové hodnocení
města, je navrhovaná změna využití plochy pro dané území vhodným řešením, které
umožní její účelné využití.
Změna je možná.

Obrázek A6.9 Přehledná situace – zákres změnové plochy Z4-9

Plocha Z4-10
Tabulka A6.11 Hodnocení vlivů změny funkčního využití plochy Z4-10 na životní
prostředí
Stávající využití
Využití navrhované změnou č. 4
Složka životního
prostředí

obyvatelstvo

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018

Plocha Z4-10
ZR – zeleň rekreační, ZPM – zeleň přírodní s funkcí ÚSES
mimolesní
OS-1 – smíšené obytné území s podmínkou závazného pořízení
regulačního plánu

Hodnocení
vlivu

+2

Poznámka
Změna funkčního využití plochy bude mít významný pozitivní vliv
na obyvatelstvo. Pozitivní vlivy této změny budou souviset jednak
s novými plochami pro kvalitní bydlení a jednak, a to především,
s vytvořením předpokladů pro obecně prospěšnou výstavbu. Část
změnové plochy bude vyhrazena pro umístění potřebného
občanského vybavení celoměstského (nadmístního) významu, jako
je střední škola, zdravotnické zařízení a/nebo domov pro seniory,
které umožní další rozvoj města.

54

Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na udržitelný rozvoj území

Stávající využití
Využití navrhované změnou č. 4
Složka životního
prostředí

fauna, flóra,
biodiverzita

krajina, ÚSES

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018

Plocha Z4-10
ZR – zeleň rekreační, ZPM – zeleň přírodní s funkcí ÚSES
mimolesní
OS-1 – smíšené obytné území s podmínkou závazného pořízení
regulačního plánu

Hodnocení
vlivu

-1

-1 / +2

Poznámka
Změnová plocha zasahuje svou severní, menší částí, do ochranného
pásma Přírodní památky (PP) Hostivické rybníky, které je tvořeno
relativně velkou plochou využívanou v současnosti jako louka.
V ochranném pásmu PP je v prostoru, potenciálně dotčeném vlivy
navrhované změnové plochy Z4-10, vedena při severní hranici
ochranného pásma PP stávající silnice Sobín-Břve, která v dotčeném
prostoru fakticky odděluje PP od jejího ochranného pásma.
Podmínkou budoucího využití plochy Z4-10 bude založení zeleného
pásu při hranici s územím hl. m. Prahy jako součásti budoucího
regionálního biokoridoru a také výsadba izolační zeleně.
S cílem zajistit ochranu přírodní památky PP je nezbytné oddělit
změnovou plochu od ochranného pásma PP dostatečně širokým
pásem izolační zeleně, včetně keřového patra. Pás izolační zeleně je
nezbytné realizovat alespoň podélně ke komunikaci Sobín–Břve, při
severní hranici změnové plochy. Za tohoto předpokladu lze očekávat
minimalizaci vlivů využití změnové plochy na předmět ochrany PP.
Současně je účelné omezit v rámci plánované výstavby velké
lesklé/odrazné plochy a dbát o minimalizaci světelného znečištění.
Podmínkou pro budoucí využití změnové plochy bude pořízení
závazného regulačního plánu „na žádost“. Regulační plán stanoví
pro plochu Z4-10 takové závazné podmínky využití a prostorového
uspořádání, které zajistí minimalizaci potenciálních negativních
vlivů budoucího využití této plochy na PP Hostivické rybníky
a životní prostředí a maximalizaci vlivů pozitivních (výsadba veřejné
zeleně, stanovení minimálního podílu zeleně v území, realizace
biokoridoru, a další). Závazné požadavky na regulační plán jsou
uvedeny v jeho zadání, které je součástí návrhu Změny č. 4
Územního plánu obce Hostivice.
Změnová plocha je situována do volné krajiny bez přímé návaznosti
na dosavadní zastavěné území města Hostivice. Z širšího pohledu
však tato lokalita navazuje na zastavěné území sídla Sobín, které je
sice administrativní součástí hl. m. Prahy, ale z hlediska krajinného
rázu a urbanizmu zjevně přísluší k „venkovské“ sídelní struktuře
s centrem v Hostivici. Faktická urbanistická příslušnost Sobína
k sídelní struktuře města Hostivice je dána také tím, že Sobín je od
hl. města Prahy oddělen významnou dopravní stavbou – silničním
okruhem kolem Prahy.
Pro případné budoucí využití plochy Z4-10 je podmínkou pořízení
závazného regulačního plánu, který zahrne jak vlastní změnovou
plochu, tak přiléhající plochu s funkcí ZPM, která se nachází mezi
plochou Z4-10 a administrativní hranicí území města Hostivice a je
určena pro průchod regionálního biokoridoru.
Regulační plán stanoví pro obě plochy závazné podmínky využití a
prostorového uspořádání, které zajistí minimalizaci možných
negativních vlivů budoucího využití plochy a maximalizaci vlivů
pozitivních. Podmínkou budoucího využití plochy Z4-10 bude
založení zeleného pásu při hranici s územím hl. m. Prahy jako
součást budoucího regionálního biokoridoru. Sousedící plocha ZPM
bude v regulačním plánu řešena v souladu s jejím vymezením
v dosud platném ÚPO Hostivice a s obecnými podmínkami pro
využití biokoridoru. Závazné požadavky na regulační plán jsou
uvedeny v zadání regulačního plánu „Břve – východ“, které je
součástí návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice.
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Stávající využití
Využití navrhované změnou č. 4
Složka životního
prostředí

půda

horninové prostředí

voda

ovzduší, klima

hmotné statky
kulturní dědictví

Celkové hodnocení

Plocha Z4-10
ZR – zeleň rekreační, ZPM – zeleň přírodní s funkcí ÚSES
mimolesní
OS-1 – smíšené obytné území s podmínkou závazného pořízení
regulačního plánu

Hodnocení
vlivu

Poznámka

Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice předpokládá trvalý zábor půdy,
chráněné jako zemědělský půdní fond (ZPF) o celkové výměře
přibližně 12,82 ha (z toho je 10,90 ha ZPF v I. třídě ochrany ZPF
a 1,92 ha ZP ve III. třídě ochrany). Velká část změnové plochy
zůstane nezastavěna a bude využita pro zahrady rodinných domů
a pro veřejnou zeleň.
-1/-2
Součástí návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice je prokázání existence
jiných veřejných zájmů převažujících nad veřejným zájmem na
ochranu ZPF, které je pro dotčenou změnovou plochu provedeno
v části „Prokázání veřejného zájmu na záboru ZPF v lokalitě Z4-10“
kapitoly 16 návrhu změny územního plánu. S ohledem na existenci
veřejného zájmu lze vlivy na půdu považovat za akceptovatelné.
0
Bez vlivu.
Změnová plocha zasahuje svou jižní, větší částí, do ochranného
pásma vodního zdroje (2b – vnější). Dle aktualizace Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Středočeského kraje z roku 2010 nevyhovuje
kvalita vody z tohoto zdroje požadavkům na pitnou vodu z důvodu
vyššího obsahu dusičnanů a výhledově se proto nepředpokládá
využívání tohoto prameniště.
-1/0
Dešťové vody budou, pokud to bude z hydrogeologického hlediska
možné, zasakovány do terénu, případně budou přijata opatření ke
zpomalení odtoku dešťových vod do vodoteče. Splaškové vody
budou bezpečně odvedeny do kanalizace a následně čištěny na
rekonstruované čistírně odpadních vod.
Za podmínky dodržení navržených opatření budou vlivy na vodu
zanedbatelné (nevyhodnotitelné) až mírně negativní.
Nepředpokládá se významný vliv změny využití plochy na ovzduší.
Předpokládá se výstavba energeticky úsporných objektů (objektů s
-1/0
vysokým energetickým standardem) s moderními zdroji tepla na
zemní plyn a využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a/nebo ohřev
vody.
Pozitivním vlivem navrhované změny územního plánu je vytvoření
podmínek pro výstavbu občanského vybavení celoměstského
+1
(nadmístního) významu, jako je střední škola, zdravotnické zařízení
a/nebo domov pro seniory.
0
Bez vlivu.
V případě této změnové plochy Z4-10 byly identifikovány střety s limity ochrany
životního prostředí. Změna funkčního využití dotčené plochy předpokládá trvalý
zábor půdy chráněné jako ZPF. V části plochy ZPF chráněné v I. třídě ochrany se
bude jednat o významný negativní vliv. V části plochy ve III. třídě ochrany ZPF
půjde o mírný negativní vliv. S ohledem na existenci veřejného zájmu na záboru ZPF
lze tyto vlivy na půdu považovat za akceptovatelné. Vlivy změnové plochy na faunu,
flóru, biodiverzitu, krajinu a vodu lze hodnotit jako mírně negativní. Vlivy na
obyvatelstvo a ÚSES je možno hodnotit jako významně pozitivní a vlivy na hmotné
statky jako mírně pozitivní.
Podmínkou jakéhokoli budoucího využití plochy Z4-10 je pořízení závazného
regulačního plánu, který zahrne jak vlastní změnovou plochu, tak přiléhající plochu
s funkcí ZPM, a stanoví pro obě plochy závazné podmínky využití a prostorového
uspořádání.
Za podmínky schválení regulačního plánu a splnění jeho závazných podmínek je
změna možná.

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018
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Obrázek A6.10 Přehledná situace – zákres změnové plochy Z4-10

Plocha Z4-11
Tabulka A6.12 Hodnocení vlivů změny funkčního využití plochy Z4-11 na životní
prostředí
Stávající využití
Využití navrhované změnou č. 4
Složka životního
Hodnocení
prostředí
vlivu
obyvatelstvo
fauna, flóra,
biodiverzita
krajina, ÚSES
půda
horninové prostředí
voda
ovzduší, klima
hmotné statky
kulturní dědictví
Celkové hodnocení

Plocha Z4-11
ZR – zeleň rekreační, IZ – izolační a doprovodná zeleň, DP –
dopravní plochy, OP – orná půda
DP – dopravní plochy (kruhová křižovatka)
Poznámka

+1

Změna umožní vybudování kruhové křižovatky, která zajistí větší
plynulost a bezpečnost dopravy. Lze očekávat také mírné snížení
hluku a emisí z dopravy.

0

Bez vlivu.

Bez vlivu.
Změna vyvolá zábor zemědělského půdního fondu v I. třídě ochrany
velmi malého rozsahu. V souvislosti s touto změnou však dojde
-1 / 0
v rámci změn Z4-5 a Z4-13 k omezení původně plánovaných větších
záborů zemědělského půdního fondu v I. třídě ochrany.
0
Bez vlivu.
0
Bez vlivu.
Lze očekávat větší plynulost dopravy a s tím související mírné
+1
snížení hluku a emisí z dopravy.
0
Bez vlivu.
0
Bez vlivu.
Plocha zajistí lepší plynulost dopravy a omezení záborů ZPF oproti původní variantě
dopravního řešení (viz Z4-5 a Z4-13). Převažují mírně pozitivní vlivy na životní
prostředí.
Změna je možná.

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018

0
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Obrázek A6.11 Přehledná situace – zákres změnové plochy Z4-11

Plocha Z4-12
Tabulka A6.13 Hodnocení vlivů změny funkčního využití plochy Z4-12 na životní
prostředí
Stávající využití
Využití navrhované změnou č. 4
Složka životního
Hodnocení
prostředí
vlivu
obyvatelstvo
fauna, flóra,
biodiverzita
krajina, ÚSES
půda
horninové prostředí
voda
ovzduší, klima
hmotné statky
kulturní dědictví
Celkové hodnocení

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018

Plocha Z4-12
DP – dopravní plochy
DP – dopravní plochy (kruhová křižovatka)
Poznámka

+1

Větší plynulost a bezpečnost dopravy, omezení hluku a emisí
z dopravy.

0

Bez vlivu.

0
0
0
0

Bez vlivu.
Bez vlivu.
Bez vlivu.
Bez vlivu.
Lze očekávat větší plynulost dopravy a s tím související mírné
0 / +1
snížení hluku a emisí z dopravy.
0
Bez vlivu.
0
Bez vlivu.
Plocha zajistí lepší plynulost a bezpečnost dopravy a současně s tím také očekávat
mírné omezení emisí do ovzduší a hluku. Změna je možná.
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Obrázek A6.12 Přehledná situace – zákres změnové plochy Z4-12

Plocha Z4-13
Tabulka A6.14 Hodnocení vlivů změny funkčního využití plochy Z4-13 na životní
prostředí
Stávající využití
Využití navrhované změnou č. 4
Složka životního
Hodnocení
prostředí
vlivu
obyvatelstvo
0
fauna, flóra,
0
biodiverzita
krajina, ÚSES
půda
horninové prostředí
voda
ovzduší, klima
hmotné statky
kulturní dědictví
Celkové hodnocení

Plocha Z4-13
DP – dopravní plochy, IZ – izolační a doprovodná zeleň
OP – orná půda, zrušení přeložky silnice
Poznámka
Bez vlivu.
Bez vlivu.

Odstraňuje se fragmentace pozemků související s původně
uvažovanou výstavbou přeložky silnice III/00513 západně od Břví,
+1
která byla měla být realizovány kvůli plánované změně dopravního
řešení.
V souvislosti s touto změnou dojde k omezení záboru zemědělského
+1
půdního fondu v I. třídě ochrany.
0
Bez vlivu.
0
Bez vlivu.
0
Bez vlivu.
0
Bez vlivu.
0
Bez vlivu.
Změna bude mít mírně pozitivní vliv na zemědělskou půdu a krajinu. Jedná se o
zrušení stávající funkční plochy určené k přeložce komunikace. Dojde k omezení
potenciálních záborů ZPF a zamezení fragmentace pozemků. Změna je možná.
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Obrázek A6.13 Přehledná situace – zákres změnové plochy Z4-13

Tam, kde to bylo možné a účelné, bralo provedené hodnocení vlivů návrhu Změny č. 4
územního plánu Hostivice na životní prostředí v úvahu klasifikaci vlivů dle Směrnice
2001/42/EC, která kategorizuje možné environmentální vlivy podle jejich pravděpodobného
charakteru a působení, a to vzhledem k následujícím charakteristikám:
a) pozitivnímu nebo negativnímu působení na životní prostředí a udržitelný rozvoj,
b) přímému nebo nepřímému (sekundárnímu) charakteru,
c) trvání, pravděpodobnosti, nevratnosti,
d) kumulativnímu charakteru a synergickému spolupůsobení jiných vlivů,
e) oblasti předpokládaného dopadu (lidské zdraví, příroda, složky životního prostředí,
lokální/bodové nebo plošné dopady, přeshraniční a globální působení a podobně).
V rámci posuzování tedy byly brány v úvahu možné vlivy přímé, nepřímé, sekundární,
kumulativní, synergické, krátkodobé, dočasné, dlouhodobé a permanentní.
6.1.4. Shrnutí vlivů návrhu č.4 Územního plánu obce Hostivice na životní prostředí,
případná doporučení
Návrh Změny č. 4 územního plánu obce Hostivice se zabývá pouze omezeným počtem
vybraných ploch, které jsou poměrně rozdílného charakteru a až na výjimky relativně malého
rozsahu.
Vlivy návrhu Změny č. 4 územního plánu Hostivice na jednotlivé složky životního prostředí
a obyvatelstvo se převážně pohybují v oblasti mírně negativních, neutrálních až významně
pozitivních vlivů. Mírně negativní vlivy bude mít implementace územního plánu hlavně na
půdu a vzhledem k částečnému umístění změnové plochy do ochranného pásma PP
Hostivické rybníky také na faunu a flóru. Výjimkou je plocha Z4-10, jejíž vlivy na půdu jsou
hodnoceny jako významně negativní. S ohledem na existenci veřejného zájmu na záboru ZPF
lze tyto vlivy na půdu považovat za přijatelné.
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Celkově je možno shrnout, že pozitivní vlivy Územního plánu města Hostivice na životní
prostředí a veřejné zdraví převažují nad vlivy negativními. Doporučení jsou uvedena ve
formě opatření v kapitole A7 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní
prostředí.
6.2 Vlivy na zdraví
Na základě zkušeností zpracovatele a řady dříve provedených hodnocení vlivů záměrů
(projektů) a koncepcí na veřejné zdraví lze, s ohledem na charakter a rozsah navrhovaných
změn územního plánu, důvodně předpokládat, že implementace Změny č. 4 Územního plánu
obce Hostivice nebude mít významné negativní vlivy na zdraví obyvatel a že v důsledku
navrhovaných změn územního plánu nedojde k vyhodnotitelnému zvýšení rizika akutních
nebo chronických zdravotních účinků.
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A7

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

7.1. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle
jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení.
Hodnocený návrh Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice je předkládán pouze v jedné
variantě. Zpracovatel Vyhodnocení tedy hodnotil pouze předloženou verzi dokumentu.
Vlastní hodnocení předloženého návrhu změny územního plánu je provedeno výše v kapitole
A6 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací
dokumentace.
7.2. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení
Způsob hodnocení
Hodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na životní prostředí
bylo provedeno ve smyslu § 19, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to dle přílohy k tomuto
zákonu, stanovující rámcový obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí
pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území).
Hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území bylo provedeno v souladu s přílohou č. 5
vyhlášky č. 500/2006, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Pro hodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na životní prostředí
byly použity standardní metody posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (analogie,
aproximace, interpolace, extrapolace). Součástí hodnocení jednotlivých změnových ploch byl
terénní průzkum. Pro stanovení významnosti jednotlivých vlivů záměru byly použity
kvalitativní metody, které vycházejí z vlastních zkušeností zpracovatele Vyhodnocení a jeho
spolupracovníků při posuzování vlivů územně-plánovacích dokumentací a záměrů na životní
prostředí.
Jednotlivé plochy návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice byly hodnoceny
vzhledem k potenciálním dopadům na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo.
Posouzení bylo provedeno způsobem, který je podrobně popsán výše v kapitole A6
Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací
dokumentace, v části 6.1.2. Způsob zhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na
životní prostředí.
Problémy při shromažďování požadovaných údajů
Předkladatel i zpracovatel návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice poskytli
zpracovateli Vyhodnocení dostatečné množství relevantních údajů pro jeho zpracování.
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Podkladem pro hodnocení byly rovněž mapové podklady z AOPK, data z Územně
analytických podkladů a data z dalších zdrojů, která posloužila ke zjištění limitů životního
prostředí v zájmovém území. Jako v případě téměř všech návrhů územních plánů nebyly
k dispozici podrobné údaje o konkrétním využití jednotlivých ploch, nicméně tato skutečnost
neměla na výsledek Vyhodnocení vliv.
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A8

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

V souvislosti s implementací návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce (ÚPO) Hostivice se
nepředpokládají významné negativní vlivy na životní prostředí. Výjimkou je změnová plocha
Z4-10, kde lze předpokládat významný negativní vliv na půdu (zemědělský půdní fond).
S ohledem na existenci veřejného zájmu na záboru ZPF v ploše Z4-10 a za podmínky, že
budou respektována opatření a podmínky uvedené v tomto Vyhodnocení, bude vliv změnové
plochy Z4-10 na půdu akceptovatelný.
Současně lze, na základě posouzení charakteru a velikosti potenciálních vlivů navrhovaných
změn a také s ohledem na zkušenosti z dříve provedených hodnocení vlivů záměrů
a koncepcí na veřejné zdraví, konstatovat, že realizace Změny č. 4 Územního plánu obce
Hostivice nebude mít významné negativní vlivy na zdraví obyvatel.
Popis podmínek a hlavních doporučení pro předcházení, snížení, eliminaci, minimalizaci
a kompenzaci možných závažných negativních vlivů návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice je
přehledně uveden v tabulce A.8.1 na následujících stranách. Kromě toho bude dalším
opatřením pravidelný monitoring vlivů implementace změn územního plánu na životní
prostředí a v případě zjištění závažných nebo nepředpokládaných negativních vlivů na životní
prostředí přijetí odpovídajících opatření, včetně případné změny územního plánu. Přehled
obecných opatření (doporučení) pro předcházení, snížení, eliminaci, minimalizaci
a kompenzaci možných negativních vlivů navržených změn územního plánu je uveden níže
v tabulce A.8.2.
Konkrétní vlivy využití jednotlivých funkčních ploch dotčených návrhem Změny č. 4
Územního plánu obce Hostivice na životní prostředí a veřejné zdraví nastanou až v případě
realizace projektů v konkrétních plochách územního plánu. Nejvýznamnějším opatřením
k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci možných negativních vlivů změn ÚPO Hostivice na
životní prostředí proto bude posuzování konkrétních projektů z hlediska jejich možných vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví. A to zejména v řízeních podle stavebního zákona,
případně také posouzením v rámci procedury EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, pokud by posuzovaný projekt tomuto zákonu podléhal.
S ohledem na skutečnost, že orgán ochrany přírody - Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství – ve svém stanovisku č.j.: 037784/2016/KUSK ze
dne 18.3.2016 (viz příloha číslo 1 Vyhodnocení) vyloučil významný vliv Změny č. 4
Územního plánu obce Hostivice na chráněná území soustavy Natura 2000, lze mít za
prokázané, že projekty realizované ve funkčních plochách dotčených návrhem Změny č. 4
Územního plánu obce Hostivice nebudou posuzovány podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (nebude požadováno tzv. naturové
hodnocení). Z výše uvedeného důvodu nebyla navržena opatření pro předcházení, snížení
nebo kompenzaci závažných záporných vlivů na chráněná území soustavy Natura 2000.
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Tabulka A8.1 Přehled cílených opatření (doporučení) pro předcházení, snížení, eliminaci, minimalizaci a kompenzaci možných negativních
vlivů návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice
Změnová
plocha
Z4-1

Možné závažné negativní vlivy

Opatření

Nebyly zjištěny

Opatření nejsou navrhována
Přestože nebyly zjištěny potenciální závažné negativní vlivy, doporučuje se dbát při jakékoliv
výstavbě na ochranu biokoridoru podél potoka Jeneček a biocentra Remíz u Jenečku.
Plocha ve své jižní části zasahuje do záplavového území Q100 toku Jeneček a nelze tedy vyloučit
povodňové riziko. Výstavba v rámci plochy je akceptovatelná pouze za podmínek stanovených pro
toto záplavové území.
Při plánování výstavby je třeba zajistit, aby v části plochy, spadající do záplavového území, nebyly
umisťovány stavby, nevyhovující výše uvedeným požadavkům.
Opatření nejsou navrhována
Přestože nebyly zjištěny závažné potenciální negativní vlivy, existuje v okrajové části uvedené
plochy mírné povodňové riziko. Při přípravě stavebních záměrů může být daná část území
využívána pouze za podmínek stanovených pro toto záplavové území.
Opatření nejsou navrhována
Přestože nebyly zjištěny závažné potenciální negativní vlivy, je při výstavbě potřeba brát ohled na
ochranu stávající zeleně, zejména okrajovou vegetaci ÚSES.
Opatření nejsou navrhována
Opatření nejsou navrhována
Přestože nebyly zjištěny závažné negativní vlivy, je třeba požadovat použití vhodných způsobů
vytápění plánovaných objektů, minimalizující zvyšování koncentrací škodlivých látek v ovzduší.
Podmínkou jakéhokoliv budoucího využití plochy Z4-10 je pořízení závazného regulačního plánu,
který bude respektovat podmínky ochrany území i jeho využití a zahrne jak vlastní změnovou
plochu, tak přiléhající plochu s funkcí ZPM. Regulační plán stanoví pro obě plochy závazné
podmínky využití a prostorového uspořádání. Návrh zadání regulačního plánu je součástí Návrhu
změny č. 4 ÚPO Hostivice.
Z hlediska ochrany půdy musí být v rámci regulačního plánu zajištěny dostatečné plochy pro
veřejnou zeleň. V plochách pro výstavbu rodinných domů musí být regulačním plánem stanoven
závazný minimální podíl zeleně (nezpevněných ploch) 55% výměry stavebního pozemku.
Minimální výměra zelených (nezpevněných) ploch na stavebních pozemcích pro občanskou
vybavenost nesmí klesnout pod 45%.
V případě ochranného pásma Přírodní památky Hostivické rybníky, je potřeba vzít v úvahu

Z4-2

Nebyly zjištěny

Z4-3

Nebyly zjištěny

Z4-4

Nebyly zjištěny

Z4-5

Nebyly zjištěny

Z4-6

Nebyly zjištěny

Z4-7
Z4-8

Nebyly zjištěny
Nebyly zjištěny

Z4-9

Nebyly zjištěny

Z4-10

Významný negativní vliv bude
představovat trvalý zábor půdy
chráněné v části změnové plochy
v I. třídě ochrany ZPF. V části
plochy ve III. třídě ochrany ZPF
půjde o mírný negativní vliv.
Vlivy změnové plochy na faunu,
flóru, biodiverzita, krajinu a vodu
jsou hodnoceny jako mírně
negativní.
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Změnová
plocha

Z4-11
Z4-12
Z4-13

Možné závažné negativní vlivy

Opatření

Nebyly zjištěny
Nebyly zjištěny
Nebyly zjištěny

lokalizaci budoucí výstavby, vzhledem k umístění samotné přírodní památky. To znamená
umisťovat všechny aktivity s potenciálně negativním vlivem na předmět ochrany PP i ostatní cenné
složky přírodního prostředí co nejdále od stávající komunikace Sobín - Břve, která je v prostoru,
potenciálně dotčeném vlivy změnové plochy, vedena při severní hranici ochranného pásma PP
a v dotčeném prostoru fakticky odděluje PP od jejího ochranného pásma. Jedná se především o
aktivity produkující hluk (včetně hluku z dopravy na obslužných komunikacích), emise do ovzduší
(vytápění objektů) a světelné znečištění (obslužná doprava, osvětlení objektů, osvětlení ploch).
Současně je nezbytné oddělit změnovou plochu od ochranného pásma PP dostatečně širokým
pásem izolační zeleně, včetně keřového patra. Pás izolační zeleně je nezbytné realizovat alespoň
podélně ke komunikaci Sobín – Břve, při severní hranici změnové plochy. Za uvedeného
předpokladu lze očekávat minimalizaci vlivů využití změnové plochy na předmět ochrany PP.
Rovněž je účelné omezit v rámci plánované výsadby velké lesklé/odrazné plochy a dbát o
minimalizaci světelného znečištění.
Podmínkou budoucího využití plochy Z4-10 je také založení zeleného pásu při hranici s územím
hl. m. Prahy jako součásti budoucího regionálního biokoridoru. Doporučuje se vyhradit ve
změnové ploše souvislý pás pozemku sousedící s budoucím biokoridorem o šířce 25 metrů, který
bude využit pro výsadbu vhodné zeleně a podpoří funkčnost biokoridoru.
Vzhledem k umístění změnové plochy do volné krajiny je potřeba území doplnit dostatečným
množstvím zeleně, jak z krajinářského hlediska, tak i z důvodu udržení jejích stávajících funkcí.
Vzhledem k umístění plochy v ochranném pásmu vodního zdroje je potřeba vhodnou organizací
výstavby posílit vodohospodářské funkce území. V rámci výstavby by měl být naplánován
a realizován vhodný vodní prvek typu vodní plochy, mokřadu a podobně s cílem zvýšit retenci
vody v krajině.
Při přípravě stavby musí být zásadní pozornost věnována způsobu odvádění a čištění odpadních
vod. Neznečištěné dešťové vody budou, pokud to bude z hydrogeologického hlediska možné,
zasakovány do terénu, případně budou přijata opatření ke zpomalení odtoku dešťových vod do
vodoteče. Splaškové vody budou bezpečně odvedeny do kanalizace a následně čištěny na
rekonstruované čistírně odpadních vod.
Opatření nejsou navrhována
Opatření nejsou navrhována
Opatření nejsou navrhována
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Tabulka A8.2 Přehled obecných opatření (doporučení) pro předcházení, snížení, eliminaci, minimalizaci a kompenzaci možných negativních
vlivů návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice
Typ funkční
plochy

Možné negativní vlivy

Opatření

 Minimalizovat zábor kvalitní zemědělské půdy pro výstavbu
 Účelným projektováním staveb minimalizovat fragmentaci území
 Realizovat opatření minimalizující negativní vlivy provádění stavby na kvalitu ovzduší (například
 Zábor zemědělské půdy (ZPF)
 Fragmentace území.
 Nárůst imisní zátěže v ovzduší


Všechny typy
funkčních ploch






a hluku v důsledku stavebních
prací.
Vznik odpadů.
Znečištění v okolí staveb,
prašnost.
Zásahy do přírodního prostředí.
Šíření nepůvodních druhů
v důsledku výstavby.
Ohrožení povodní.
Snížení zasakování dešťových
vod do terénu v důsledku
zastavění stavbami a
zpevněnými plochami
a odvádění dešťových vod do
kanalizace.
















čištění, případně mytí vozidel vyjíždějících ze staveniště, atd.).
Provádět pravidelnou kontrolu zpevněných komunikací v nejbližším okolí stavby. V případě
potřeby zajistit jejich ruční čištění, úklid čistícím vozem anebo mytí kropicím vozem.
Minimalizovat hlukovou zátěž z výstavby (dbát o dobrý technický stav vozidel a zařízení,
provádět stavební práce jen v určenou dobu, kontrolovat dodržování stanovených dopravních tras,
atd.).
Vypracovat systém nakládání s odpady pro období stavby zaměřený na jejich třídění, samostatné
shromažďování a následné využití či bezpečné odstranění.
Klást důraz na separovaný sběr odpadů. Zajistit dostatek nádob na tříděný odpad a jejich včasné
vyprazdňování.
Neznečišťovat komunikace a veřejná prostranství.
Omezit skladování a deponování prašných materiálů na staveništi na nezbytné technologické
minimum.
V případě zvýšené prašnosti při dlouhodobě suchém počasí omezovat prašnost zkrápěním
těžených a deponovaných zemin a prašných míst v areálu staveniště.
V co největší míře šetřit stávající zeleň. Práce, při kterých bude zásadně dotčeno stávající přírodní
prostředí, je třeba realizovat mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, to znamená
v době od září do března. Uvedené opatření se týká zásahů do dřevinných porostů a půdního krytu
(skrývka zeminy). Ostatní činnosti, to znamená výstavbu, lze provádět po celý rok.
Zajistit pravidelnou údržbu zeleně.
Provést dosadbu v pozemcích stavby a okolí tak, aby byl omezen výskyt neofyt.
K výsadbě favorizovat místně a stanovištně odpovídající (autochtonní) druhy dřevin.
Minimalizovat stavby v povodňovém území na nezbytnou míru. Pokud možno nerealizovat stavby
v aktivní zóně povodňového území.
Minimalizovat rozlohu nepropustných ploch s cílem snížit odvádění dešťových vod do kanalizace.
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Typ funkční
plochy

Možné negativní vlivy

Opatření

 Tam, kde je to možné, zasakovat zachycené dešťové vody do terénu
Obytné území,
obytné plochy,
školství,
zdravotnictví,
sociální služby

 Nárůst imisní zátěže v ovzduší




Plochy
občanského
vybavení




Plochy
komerce,
výroby a skladů





Dopravní
plochy




Orná půda

a hluku v důsledku vytápění
a vyvolané automobilové
dopravy.
Úbytek zeleně.
Nárůst imisní zátěže v ovzduší
a hluku v důsledku vytápění
a vyvolané automobilové
dopravy.
Úbytek zeleně.
Riziko kontaminace půdy
a podzemní vody.
Nárůst imisní zátěže v ovzduší
a hluku v důsledku vytápění
objektů a vyvolané
automobilové dopravy.
Negativní ovlivnění krajinného
rázu
Úbytek zeleně.
Vedení dopravní infrastruktury
v blízkosti navržených prvků
ÚSES.
Omezení migrační propustnosti
v krajině.
Lokálně zvýšená úroveň hluku.

 Vodní a větrná eroze.

 Minimalizovat energetickou náročnost nově budovaných objektů. K vytápění používat
nízkoemisní zdroje tepla a v příhodných podmínkách také obnovitelné zdroje energie.
 Maximálně podporovat propojení s prvky veřejné zeleně.

 Minimalizovat energetickou náročnost nově budovaných objektů. K vytápění používat
nízkoemisní zdroje tepla a v příhodných podmínkách také obnovitelné zdroje energie.
 Maximálně podporovat propojení s prvky veřejné zeleně a pro účely oddychu a rekreace obyvatel.

 Připravit a aplikovat konkrétní opatření eliminujících riziko kontaminace okolního půdního a
vodního prostředí při výstavbě a provozu budoucích výrobních objektů (detailní havarijní plány,
dostatečné technické zabezpečení ploch s případným výskytem odpadů a nebezpečných látek,
průběžný monitoring stavu okolního prostředí a podobně).
 Minimalizovat energetickou náročnost nově budovaných objektů. K vytápění používat
nízkoemisní zdroje tepla a v příhodných podmínkách také obnovitelné zdroje energie.
 V rámci projektové přípravy staveb posoudit jejich možné vlivy na krajinný ráz.
 Maximálně podporovat propojení s prvky veřejné zeleně.






Minimalizovat dopady na okolní zeleň.
Respektovat skladebné prvky ÚSES.
Zachovat migrační propustnost krajiny.
V případě potřeby realizovat protihluková opatření.

 Průběžně realizovat opatření na zamezení vodní a větrné eroze.
 Zamezit šíření nepůvodních invazivních druhů rostlin.
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A9

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

Základním krokem pro zapracování cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací
dokumentace je formulace zadání územního plánu, v němž byly uvedeny požadavky na
vypracování územního plánu. Tyto požadavky zohledňují již v tomto kroku cíle přijaté
v rámci Politiky územního rozvoje České republiky a rámcově zahrnují i požadavky na
ochranu krajiny a dalších hodnot v území.
Návrh Změny č. 4 Územního plánu obce (ÚPO) Hostivice je předkládán v jedné variantě
řešení a nenavrhuje tedy žádné variantně řešené plochy. Při hodnocení způsobu zapracování
cílů ochrany životního prostředí do návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice byly vzaty v úvahu ty
cíle ochrany životního prostředí, vyplývající z vnitrostátních strategických dokumentů, které
lze považovat za relevantní k vlivům změnových ploch hodnoceného návrhu Změny č. 4
ÚPO Hostivice na životní prostředí.
Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice se týká pouze malého počtu vybraných ploch platného
územního plánu, ve kterých jsou navrženy změny jejich možného funkčního využití.
Z uvedeného důvodu je třeba mít na paměti, že vyhodnocení způsobu zapracování
vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do navržených změn územně plánovací
dokumentace města Hostivice je možné provést jen omezeně. Komplexní hodnocení by bylo
možné pouze v případě hodnocení územního plánu města Hostivice jako celku. Hodnocení
pro změnové plochy je provedeno s vědomím takového omezení.
Ochrana půdy
V návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice jsou uvedeny plochy, ve kterých dochází k záboru
zemědělského půdního fondu (ZPF). Většinou jde o málo rozsáhlé zábory půdy v plochách
uvnitř stávající zástavby, v jednom případě v ploše uvnitř dálniční křižovatky. Současně se
jedná o plochy bez perspektivy zemědělského využití. Výjimkou je změnová plocha Z4-10,
kde se předpokládá trvalý zábor půdy, chráněné jako zemědělský půdní fond (ZPF),
o celkové výměře přibližně 12,82 ha.
S ohledem prokázání existence jiných veřejných zájmů, převažujících nad veřejným zájmem
na ochranu ZPF, a skutečnost, že velká část změnové plochy zůstane nezastavěna a bude
využita pro veřejnou zeleň a zahrady rodinných domů, lze vlivy na půdu považovat za
akceptovatelné. Podmínkou jakéhokoli budoucího využití plochy Z4-10 přitom bude pořízení
závazného regulačního plánu, který zahrne jak vlastní změnovou plochu, tak přiléhající
plochu s funkcí ZPM, a stanoví pro obě plochy závazné podmínky využití a prostorového
uspořádání. Návrh zadání regulačního plánu je součástí Návrhu změny č. 4 ÚPO Hostivice.
Vedle toho Zpracovatel Vyhodnocení navrhl další podmínky a doporučení, jejichž cílem je
minimalizace vlivů návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice na půdu.
Střet návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice s cílem minimalizace záborů ZPF není
zpracovatelem Vyhodnocení vnímán jako nepřijatelný negativní vliv. Cílem územního
plánování je také vytvářet předpoklady pro výstavbu, což navrhované změny územního plánu
v přijatelném rozsahu umožňují.
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Ochrana ovzduší, hluk, veřejné zdraví
V rámci návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice nejsou navrženy takové změny funkčního využití
ploch, které by byly v rozporu cíli s ochrany ovzduší, ochrany před hlukem a ochrany
veřejného zdraví.
Ochrana vod
Za podmínky realizace opatření navržených v rámci Vyhodnocení na ochranu vod není návrh
Změny č. 4 ÚPO Hostivice v rozporu s vnitrostátními cíli ochrany vod. Změnová plocha Z410 sice zčásti zasahuje ochranného pásma vodního zdroje (2b – vnější), ale dle aktualizace
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje nevyhovuje kvalita vody z tohoto
zdroje požadavkům na pitnou vodu a výhledově se využívání tohoto zdroje nepředpokládá.
Ochrana přírody
Za podmínky pořízení a schválení závazného regulačního plánu pro změnovou plochu Z4-10
a za předpokladu realizace opatření navržených za účelem ochrany přírody v rámci
Vyhodnocení není návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice v rozporu s vnitrostátními cíli ochrany
přírody. Podmínkou budoucího využití plochy Z4-10 bude založení zeleného pásu při hranici
s územím hl. m. Prahy jako součásti budoucího regionálního biokoridoru a také výsadba
izolační zeleně, která oddělí změnovou plochu od ochranného pásma PP Hostivické rybníky
alespoň v severní části území (ve směru ke stávající silnici Sobín-Břve vedené při jižním
okraji PP).
Shrnutí
S ohledem na výše uvedené a hodnocení provedená v předchozích kapitolách tohoto
Vyhodnocení je možno konstatovat, že Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice ve většině případů
není v rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí. U některých návrhových ploch
byly identifikovány negativní vlivy na životní prostředí. V takových případech byla navržena
opatření k omezení případných negativních vlivů na životní prostředí.
Identifikované střety návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice s cíli ochrany životního prostředí
jsou zpracovatelem Vyhodnocení považovány za akceptovatelné. Při hodnocení je třeba brát
v úvahu, že cílem územního plánování je mimo jiné vytvářet předpoklady pro výstavbu, což
navržené změny územního plánu v rozumném rozsahu umožňují.
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A10 NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10.1. Monitorovací ukazatele (indikátory) vlivů na životní prostředí
Vlivy Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na životní prostředí budou způsobeny
konkrétní realizací projektů, které budou naplňovat funkční plochy, dotčené změnou
územního plánu. Pro sledování (monitoring) vlivů implementace Změny č. 4 Územního plánu
obce (ÚPO) Hostivice na životní prostředí jsou níže v této kapitole navrženy příslušné
indikátory. Jejich sledování by mělo být prováděno v celém období platnosti územního plánu a
vychází mimo jiné z požadavků ustanovení §10h), ve znění § 10i), zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (povinnost předkladatele
koncepce).
Pořizovatel Změny č. 4 ÚPO Hostivice (Městský úřad Hostivice), by měl 1 x za rok, vždy
k výročí schválení změny územního plánu, vyhodnocovat vlivy jeho provádění na životní
prostředí. Sledování dopadů Změny č. 4 ÚPO Hostivice bude prováděno také v souvislosti
s přípravou zprávy o uplatňování územního plánu. Pořizovatel územního plánu je dle § 55
odst. 1 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) povinen nejméně jednou za 4 roky
předložit zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu. Součástí této zprávy by
měl být také popis vlivů uplatňování územního plánu na životní prostředí.
V následující tabulce jsou uvedeny navržené monitorovací ukazatele (indikátory) pro
hodnocení vlivů Změny č. 4 ÚPO Hostivice na životní prostředí. Tyto indikátory vycházejí ze
zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů změn územně plánovací dokumentace na
životní prostředí a reflektují velikost možných změn a především dostupnost údajů pro takové
hodnocení.
Tabulka A10.1 Návrh environmentálních indikátorů pro hodnocení vlivů Změny č. 4
Územního plánu obce Hostivice na životní prostředí
Indikátor

Jednotky/
způsob měření

Rozloha ohnisek
biodiverzity

%

Rozloha
zemědělské půdy
(ZPF)

ha

Definice
Přírůstek nebo úbytek plochy ohnisek biodiverzity
v rámci programu (to znamená ÚSES, VKP, památné
stromy a podobně).
Nárůst /snížení záboru zemědělského půdního fondu I.
třídy ochrany / II. třídy ochrany ZPF v hektarech
v důsledku realizace Změny č. 4 ÚPO Hostivice.

10.2. Monitorovací ukazatele (indikátory) vlivů na veřejné zdraví
Monitorovací ukazatele v oblasti veřejného zdraví nebyly v rámci hodnocení vlivů návrhu
Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na životní prostředí stanoveny. Důvodem je
skutečnost, že se s ohledem na zanedbatelný předpokládaný vliv navržených změn územního
plánu na veřejné zdraví nelze stanovit takové indikátory, by bylo možno objektivně
vyhodnotit. Nebylo by totiž možné totiž odlišit (nepatrné) vlivy implementace změn
územního plánu od jiných vlivů v území, které s územním plánem nebudou souviset.
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A11 NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH
Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

11.1. Konkrétní požadavky k jednotlivým změnovým plochám
Z hlediska konkrétních požadavků na minimalizaci negativních vlivů návrhu Změny č. 4
Územního plánu obce Hostivice na životní prostředí navrhuje zpracovatel Vyhodnocení
uplatnit níže uvedené podmínky a doporučení, které vyplývají z hodnocení vlivů jednotlivých
funkčních ploch na životní prostředí a tomu odpovídajících návrhů opatření, uvedených výše
v kapitole A8 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí.
Plocha Z4-2
 Po konkretizaci plánovaného využití změnové plochy posoudit jeho možný vliv na porosty
podél potoka Jeneček a lokální biocentrum Remíz u Jenečku. V případě potřeby využití
upravit.
 Dbát při případné výstavbě na ochranu biokoridoru podél potoka Jeneček a biocentra
Remíz u Jenečku.
 Jakýkoliv zásah do ÚSES může být proveden pouze na základě biologického hodnocení
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů.
 Jižní část změnové plochy, kde existuje potenciální povodňové riziko, smí být využívána
pouze za podmínek stanovených pro záplavové území povodňovým plánem.
Plocha Z4-4
 Před přípravou jakéhokoli stavebního záměru je nutné ověřit a v případě potřeby zohlednit
povodňové riziko.
Plocha Z4-6
 Během výstavby chránit okolní stromy a stávající zeleň, zejména okrajovou vegetaci
ÚSES, před poškozením.
Plocha Z4-9
 Požadovat způsob vytápění plánovaných objektů minimalizující emise škodlivých látek do
ovzduší (zemní plyn, elektrické vytápění, doplňkově obnovitelné zdroje).
Plocha Z4-10
 Požadovat zpracování závazného regulačního plánu, který zahrne jak vlastní změnovou
plochu, tak přiléhající plochu s funkcí ZPM. Regulační plán musí pro obě plochy stanovit
závazné podmínky využití a prostorového uspořádání.
 Podmínkou budoucího využití změnové plochy bude založení zeleného pásu při hranici
s územím hl. m. Prahy jako součást budoucího regionálního biokoridoru.
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 V plochách pro výstavbu rodinných domů musí být regulačním plánem stanoven závazný
minimální podíl zeleně (nezpevněných ploch) 55% výměry stavebního pozemku.
Minimální výměra zelených (nezpevněných) ploch na stavebních pozemcích pro
občanskou vybavenost nesmí klesnout pod 45%.
 Přizpůsobit umisťování staveb existenci přírodní památky (PP) Hostivické rybníky.
Aktivity s potenciálně negativním vlivem na předměty ochrany PP a ostatní cenné složky
přírodního prostředí umisťovat co nejdále od komunikace Sobín - Břve, která odděluje PP
od jejího ochranného pásma.
 Oddělit změnovou plochu od ochranného pásma PP dostatečně širokým pásem izolační
zeleně, včetně keřového patra. Změnovou plochu je třeba oddělit od ochranného pásma PP
pásem izolační zeleně alespoň podélně ke komunikaci Sobín – Břve, při severní hranici
změnové plochy.
 Naplánovat a realizovat ve změnové ploše vhodný vodní prvek typu vodní plochy,
mokřadu a podobně s cílem zvýšit retenci vody v krajině.
 Pokud to bude z hydrogeologického hlediska možné, zasakovat neznečištěné dešťové
vody do horninového prostředí, případně přijmout opatření ke zpomalení odtoku
dešťových vod do vodoteče.
 Požadovat pro vytápění plánovaných objektů způsob vytápění minimalizující emise
škodlivých látek do ovzduší (zemní plyn, elektrické vytápění, doplňkově obnovitelné
zdroje). V případě tepelných zdrojů produkujících emise požadovat jejich vysokou
účinnost.
Plochy Z4-1, Z4-3, Z4-5, Z4-7, Z4-8, Z4-11, Z4-12 a Z4-13
V případě ploch Z4-1, Z4-3, Z4-7, Z4-8, Z4-11, Z4-12 a Z4-13 nejsou konkrétní podmínky
ani doporučení uplatněny.
K výše uvedeným požadavkům, které se vztahují se ke konkrétním změnovým plochám
návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice, je nezbytné uvést, že hodnocený návrh
změn územního plánu vymezuje pouze možné funkční využití změnových ploch. Návrh na
změnu územního plánu tedy nestanovuje konkrétní způsob využití změnové plochy, provozní
podmínky a podobně. Podrobnější hodnocení vlivů realizace konkrétních záměrů
v jednotlivých změnových plochách bude provedeno až v rámci povolovacích řízení dle
stavebního zákona nebo, pokud to bude relevantní, v rámci posouzení dle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
11.2. Obecné požadavky
Zpracovatel Vyhodnocení doporučuje uplatnit níže uvedené požadavky a doporučení
k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí:
 Omezit zábory zemědělské půdy na nezbytné minimum.
 Při výstavbě na zemědělské půdě postupovat tak, aby plochy byly vyjímány ze ZPF s
maximální účelností, postupně dle potřeby.
 Před zahájením výstavby objektů na plochách vyjmutých ze ZPF provést skrývku ornice
a zabránit jejímu znehodnocení.
 Průběžně realizovat opatření na zamezení vodní a větrné eroze.
 Zachovat možnost zemědělského využití okolních zemědělsky obhospodařovaných
pozemků.
 Minimalizovat fragmentaci území.
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Zajistit nezávadné zneškodnění dešťových vod a splaškových, případně průmyslových
odpadních vod.
Minimalizovat rozlohu nepropustných ploch s cílem snížit odvádění dešťových vod do
kanalizace.
Pokud to místní podmínky umožní, zasakovat neznečištěné dešťové vody do
horninového prostředí a/nebo dešťové vody zadržovat a zpomalovat jejich odtok.
Klást důraz na separovaný sběr odpadů, zajištění dostatku nádob na tříděný odpad
a jejich včasné vyprazdňování.
V maximální možné míře šetřit stávající zeleň.
Zásahy do dřevinných porostů a půdního krytu (skrývka zeminy) realizovat pouze mimo
období reprodukce většiny živočišných druhů, to znamená v době od září do března.
K výsadbě favorizovat místně a stanovištně odpovídající (autochtonní) druhy dřevin.
Provádět včasnou dosadbu zeleně tak, aby bylo zamezeno šíření nepůvodních
invazivních druhů rostlin.
Zajistit pravidelnou údržbu zeleně.
Minimalizovat energetickou náročnost nově budovaných objektů.
K vytápění používat nízkoemisní zdroje tepla a v příhodných podmínkách také
obnovitelné zdroje energie.
Minimalizovat negativní vlivy provádění staveb na kvalitu ovzduší (například čištění,
případně mytí vozidel vyjíždějících ze staveniště, kontrolu zpevněných komunikací
v nejbližším okolí stavby atd.).
Minimalizovat hlukovou zátěž z výstavby (péče o dobrý technický stav vozidel
a zařízení, provádění stavebních prací pouze v určenou dobu, dodržování stanovených
dopravních tras, atd.).
V případě potřeby realizovat protihluková opatření.
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A12 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na životní prostředí je
zpracována podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů.
A1 - Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace, vztah
k jiným koncepcím
V kapitole jsou nejprve uvedeny základní údaje o návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce
Hostivice, jako jsou důvody k pořízení, vymezení řešeného území, přehled měněných částí
územního plánu a stručné zdůvodnění změn. Poté jsou stručně prezentovány koncepce, ke
kterým má návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice vztah.
A2 - Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni
V rámci kapitoly byl hodnocen soulad navrhovaných změn územně plánovací dokumentace
města Hostivice s relevantními cíli ochrany životního prostředí, stanovenými ve strategických
dokumentech na národní a krajské úrovni. Pro hodnocení na obou úrovních byly vybrány
relevantní koncepce národní i krajské úrovně s identifikací relevantních cílů ochrany
životního prostředí. Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že za stanovených
podmínek není Změna č. 4 ÚPO Hostivice v rozporu s relevantními cíli ochrany životního
prostředí stanovenými ve strategických dokumentech na národní a krajské úrovni.
A3 - Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho
předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace
Obsahem této kapitoly je popis základních charakteristik jednotlivých složek životního
prostředí v plochách dotčených návrhem Změny č. 4 ÚPO Hostivice a v jejich blízkém okolí.
Součástí této kapitoly je také předpokládaný vývoj území bez provedení koncepce.
V případě, že by návrh Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice nebyl schválen
a nerealizoval se, bylo by nejdůležitějším aspektem zachování zemědělské půdy dotčené
návrhem změny Z4-10, tedy ochrana ZPF. V případě zachování stávajícího stavu by vývoj
životního prostředí pokračoval ve stávajících trendech a nedošlo by k předpokládanému
rozvoji města Hostivice.
A4 - Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací
dokumentace významně ovlivněny
Za charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatňováním Změny č. 4 ÚPO
Hostivice potenciálně významně ovlivněny, půdu a územní systémy ekologické stability
(ÚSES). Významný negativní vliv navrhovaných změn územního plánu na půdu lze očekávat
ve změnové ploše Z4-10. S ohledem existenci veřejného zájmu na záboru ZPF lze tento vliv
na půdu považovat za akceptovatelný. Potenciální významný pozitivní vliv na územní
systémy ekologické stability bude souviset s podmínkou, že před realizací zástavby v dané
lokalitě bude na pozemcích investora založen pás přírodní zeleně, rozložením a druhovou
skladbou odpovídající funkci regionálního biokoridoru.
Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018

75

Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na udržitelný rozvoj území

A5 - Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně
plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná
území a ptačí oblasti
Změna č. 4 Územního plánu obce Hostivice nebude mít významný negativní vliv na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 ani na zvláště chráněná území.
A6 - Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně
plánovací dokumentace, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních,
krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a
záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, lidské zdraví, biologickou rozmanitost,
faunu, floru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní
dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně
vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení
Vlivy návrhu Změny č. 4 územního plánu Hostivice na jednotlivé složky životního prostředí
a obyvatelstvo se převážně pohybují v oblasti mírně negativních, neutrálních až významně
pozitivních vlivů. Mírně negativní vlivy bude mít implementace územního plánu hlavně na
půdu a vzhledem k částečnému umístění změnové plochy do ochranného pásma PP
Hostivické rybníky také na faunu a flóru. Výjimkou je plocha Z4-10, jejíž vlivy na půdu jsou
hodnoceny jako významně negativní, avšak s ohledem existenci veřejného zájmu na záboru
ZPF lze tento vliv na půdu možno považovat, za stanovených podmínek, za akceptovatelný.
Na základě zkušeností zpracovatele a řady dříve provedených hodnocení vlivů záměrů
(projektů) a koncepcí na veřejné zdraví lze, s ohledem na charakter a rozsah navrhovaných
změn územního plánu, důvodně předpokládat, že implementace Změny č. 4 ÚPO Hostivice
nebude mít významné negativní vlivy na zdraví obyvatel a že v důsledku navrhovaných změn
územního plánu nedojde k vyhodnotitelnému zvýšení rizika akutních nebo chronických
zdravotních účinků.
Hodnocený návrh Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice byl předložen pouze v jedné
variantě. Celkově je možno shrnout, že pozitivního vlivy návrhu Změny č. 4 Hostivice na
životní prostředí a veřejné zdraví převažují nad vlivy negativními.
A7 - Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle
jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod
vyhodnocení včetně jejich omezení.
Předkládaný návrh Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice je zpracován invariantně.
Zpracovatel Vyhodnocení tedy hodnotil pouze předložený návrh, který porovnával, tam, kde
to bylo možné a účelné, s takzvanou nulovou variantou.
Předkladatel i zpracovatel Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice poskytli zpracovateli
Vyhodnocení dostatečné množství relevantních údajů pro jeho zpracování. Podobně jako
v případě jiných návrhů územních plánů nebo jejich změn nebyly k dispozici podrobné údaje
o konkrétním budoucím využití jednotlivých ploch, nicméně tato skutečnost neměla na
Vyhodnocení vliv.
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A8 - Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí
Přehled navrhovaných opatření je zpracován v tabulkové formě a zahrnuje jednak opatření
(doporučení) cílená na jednotlivé změnové plochy návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice
a jednak obecná opatření a doporučení pro všechny typy funkční ploch územního plánu.
Protože orgán ochrany přírody ve svém stanovisku vyloučil významný vliv Změny č. 4 ÚPO
Hostivice na chráněná území soustavy Natura 2000, nebyla pro tato území opatření pro
předcházení, snížení nebo kompenzaci závažných záporných vlivů navržena.
A9 - Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do
územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení
Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice byl předložen pouze v jedné variantě řešení. Na základě
zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do návrhu
Změny č. 4 ÚPO Hostivice a s ohledem na hodnocení provedená v předchozích kapitolách
bylo konstatováno, že návrh změnových ploch ve většině případů není v rozporu s požadavky
na ochranu životního prostředí. Pokud byly u některých změnových ploch identifikovány
potenciální negativní vlivy na životní prostředí, byla navržena opatření na snížení těchto
vlivů.
A10 - Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní
prostředí
V kapitole jsou navrženy dva ukazatele (indikátory) pro sledování vlivu Změny č. 4
Územního plánu obce Hostivice na životní prostředí: rozloha ohnisek biodiverzity a rozloha
zemědělské půdy (ZPF).
A11 – Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska
minimalizace negativních vlivů na životní prostředí
Z hlediska minimalizaci negativních vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce
Hostivice na životní prostředí jsou navrženy jak konkrétní požadavky k jednotlivým
změnovým plochám odpovídající návrhům opatření uvedeným v kapitole A8, tak požadavky
obecného charakteru.
A12 - Netechnické shrnutí výše uvedených údajů
Jedná se o tuto kapitolu, která přináší stručné netechnické shrnutí části A Vyhodnocení vlivů
návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na udržitelný rozvoj.

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018

77

Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na udržitelný rozvoj území

ČÁSTI B, C, D, E, F - VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO
PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Územní plánování má zajistit vyvážený vztah územních podmínek pro:
 hospodářský rozvoj (ekonomický pilíř),
 příznivé životní prostředí (environmentální pilíř),
 soudržnost společenství obyvatel území, to znamená příznivé sociální podmínky
(sociální pilíř).
Uvedené tři skupiny podmínek rozvoje (nejen rozvoje územního) se obecně nazývají pilíře
udržitelného rozvoje. Vyhodnocením vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce (ÚPO)
Hostivice na udržitelný rozvoj území je chápáno vyhodnocení vlivů změnových ploch na
vyváženost vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Hodnoceny byly vlivy, které bylo
možno na základě navrhovaných změna územního plánu rozumně předpokládat. Vlivy byly
stanoveny odborným odhadem.

ČÁST B VYHODNOCENÍ VLIVU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ
LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI

Protože orgán ochrany přírody - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství – ve svém stanovisku č.j.: 037784/2016/KUSK ze dne 18.3.2016 (viz příloha
číslo 1 Vyhodnocení) vyloučil významný vliv Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, nebylo v rámci předloženého
Vyhodnocení zpracováno posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Posuzovaný návrh Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice nemůže mít významný vliv na
evropsky významné lokality (EVL) ani na ptačí oblasti (PO) soustavy chráněných území
Natura 2000. Žádná z EVL ani PO nebude návrhem Změny č. 4 Územního plánu obce
Hostivice dotčena a z charakteru navržených změn územního plánu je zřejmé, že nebudou ani
dálkově působit na tato chráněná území.
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ČÁST C - VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ
V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH

V této kapitole je zhodnoceno zda, případně jak, návrh Změny č. 4 Územního plánu obce
(ÚPO) Hostivice ovlivňuje skutečnosti specifikované v územně analytických podkladech
obce s rozšířenou působností (ORP) Černošice, do jejíhož správního obvodu město Hostivice
patří. V současnosti je platná úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 (ÚAP
2016), která byla zpracována na základě předchozích územně analytických podkladů 2008,
2010, 2012, 2014.
Vyhodnocení se zaměřuje pouze na změnové plochy dotčené návrhem Změny č. 4 ÚPO
Hostivice a na potenciální významné vlivy související s možným budoucím využitím těchto
změnových ploch.
Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice na jednotlivé územně analytické jevy
- podklad pro rozbor udržitelného rozvoje obce
Jako podklad pro vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice na jednotlivé územně
analytické jevy byla použita část A přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Ke sledovaným jevům, které mohou být potenciálně dotčeny návrhem Změny č. 4 ÚPO
Hostivice, je v následující tabulce uveden komentář, popisující vztah návrhu změny
územního plánu k potenciálně dotčenému jevu. K jevům, které nejsou významně ovlivněny
návrhem změny územního plánu nebo nejsou pro změnové plochy relevantní, nejsou
komentáře uvedeny. V tabulce nejsou uvedeny jevy, které byly poslední novelizací vyhlášky
č. 500/2006 Sb. (nabytí účinnosti 23.1.2018) zrušeny.
Tabulka C1 Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice na jednotlivé územně
analytické jevy
Číslo
jevu

Sledovaný jev

1

zastavěné území

1a

plochy s rozdílným způsobem využití

1b

zastavitelné plochy, plochy přestavby a
plochy změn v krajině

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018

Komentář hodnotitele
Uplatněním navrhované Změny č. 4 ÚPO Hostivice dojde
k rozšíření zastavitelných ploch územního plánu.
V návrhu změny ÚP se jedná o plochu přibližně 13,5 ha,
z toho je 13,2 ha na ZPF.
Návrh změny ÚP vymezuje plochy s rozdílným
způsobem využití oproti stavu v dosud platném územním
plánu (plochy se změnou využití). Tím jsou vytvářeny
podmínky pro rozvoj příslušných funkcí v jednotlivých
plochách přestavby.
Návrh změny ÚP vymezuje jednu plochu přestavby
(zastavěnou plochu, ve které se bude měnit stávající
využití). Změna spočívá v možnosti náhrady křižovatky
ulic Čsl. armády a Litovické okružní křižovatkou. Změna
je navržena v zájmu zvýšení bezpečnosti a plynulosti
provozu.
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Číslo
jevu

Sledovaný jev

2

zařízení výroby

3

zařízení občanského vybavení

3a

veřejná prostranství

4a

brownfieldy
památkové rezervace a památkové zóny
a jejich ochranná pásma
nemovité národní kulturní památky
a nemovité kulturní památky a jejich
ochranná pásma
statky zapsané na Seznamu světového
dědictví a jejich nárazníkové zóny

5a
8a
10

Komentář hodnotitele
Navrhovaná změna ÚP mění možné využití dvou
funkčních stávajících ploch ve prospěch ploch
umožňujících výstavbu zařízení nerušící výroby
a komerce. Vymezení ploch reflektuje reálný stav,
navrhované plochy navazují na plochy se stejnou funkcí
v platném územním plánu. V případě plochy Z4-9 ležící
uvnitř dálniční křižovatky navrhuje změna ÚP využití této
plochy pro průmyslovou výrobu, sklady, stravování a
služby.
Navrhovaná změna č. 4 ÚPO Hostivice vytváří
předpoklady pro významné zlepšení stávajícího stavu.
Navrhovaná změna ÚP mění možné využití některých
stávajících ploch a vymezuje nové plochy pro výstavbu
zařízení občanského vybavení, a to včetně zařízení
celoměstského (nadmístního) významu typu střední školy
nebo domova pro seniory (plocha Z4-10), které
podmiňují další rozvoj města.
Veřejná prostranství nebudou návrhem Změny č. 4 ÚPO
Hostivice negativně ovlivněna. V případě změnové
plochy Z4-10 budou veřejná prostranství navržena v
rámci regulačního plánu.
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
Při dodržení podmínek stanovených v navrhované Změně
č. 4 ÚPO Hostivice a Vyhodnocení vlivů na životní
prostředí (SEA) nedojde k negativnímu ovlivnění
urbanistické a krajinné hodnoty.
Navrhovaná změna č. 4 ÚPO Hostivice nebude mít
negativní vliv na strukturu a výšku zástavby. Tam, kde je
to je relevantní, stanovuje navrhovaná změna ÚP pro
budoucí zástavu příslušné podmínky. V případě změnové
plochy Z4-10 budou závazné podmínky pro výstavbu,
včetně struktury a výška zástavby, stanoveny regulačním
plánem.

11

urbanistické a krajinné hodnoty

11a

struktura a výška zástavby

13a

architektonicky nebo urbanisticky cenné
stavby nebo soubory staveb, historicky
významné stavby, místa nebo soubory
staveb

jev není návrhem změny ÚP dotčen

území s archeologickými nálezy

V současnosti není na území města Hostivice
registrováno žádné archeologické naleziště. Protože
v minulosti byly při stavebních pracích nalézány stopy
pravěkého osídlení, nelze archeologické nálezy
v některých změnových plochách zcela vyloučit.
V případě takového nálezu bude nutno postupovat
v souladu s příslušnými právními předpisy.

16

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018
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Číslo
jevu

Sledovaný jev

17a

krajinný ráz

17b

krajiny a krajinné okrsky

21

územní systém ekologické stability

23a

významné krajinné prvky

24

přechodně chráněné plochy
velkoplošná zvláště chráněná území,
jejich zóny a ochranná pásma a klidové
zóny národních parků

25a

27a

30
32
33
34
35
35a
36
36a

maloplošná zvláště chráněná území
a jejich ochranná pásma

přírodní parky
památné stromy a informace o jejich
ochranném pásmu
biosférické rezervace UNESCO,
geoparky UNESCO, národní geoparky
NATURA 2000 – evropsky významné
lokality
NATURA 2000 – ptačí oblasti
smluvně chráněná území
lokality výskytu zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů s národním
významem
mokřady dle Ramsarské úmluvy

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018

Komentář hodnotitele
Změnové plochy uvedené v návrhu Změny č. 4 ÚPO
Hostivice jsou převážně bez vlivu na krajinný ráz.
Změnová plocha Z4-5 eliminuje fragmentaci pozemků
související s původně uvažovanou výstavbou přeložky
silnice III/00513. Změnová plocha Z4-10 je situována bez
přímé návaznosti na dosavadní zastavěné území města
Hostivice, ale z širšího pohledu tato lokalita navazuje na
zastavěné území obce Sobín, která z hlediska krajinného
rázu a urbanizmu logicky přísluší k „venkovské“ sídelní
struktuře s centrem v Hostivici.
jev není návrhem změny ÚP dotčen
Navrhované změny funkčního využití ploch ÚP negativně
neovlivní prvky ÚSES. Při odborném provedení
budoucích aktivit lze negativní vlivy eliminovat.
Podmínkou budoucího využití plochy Z4-10 bude
založení zeleného pásu při hranici s územím hl. m. Prahy
jako součásti budoucího regionálního biokoridoru.
V souvislosti s navrhovanou změnou ÚP nedojde
k ovlivnění žádného z registrovaných VKP. Částečně
může dojít k nevýznamnému vlivu na VKP „ze zákona“.
Při odborném provedení úprav může dojít ke zlepšení
oproti stávajícímu stavu.
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
Navrhovaná změna ÚP zasahuje v případě plochy Z4-10
částečně do ochranného pásma Přírodní památky (PP)
Hostivické rybníky.
Podmínkou pro budoucí využití změnové plochy je
pořízení regulačního plánu, který stanoví závazné
podmínky jejího využití a prostorového uspořádání.
Splnění těchto podmínek a opatření navržených v rámci
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí za účelem
ochrany přírody zajistí minimalizaci potenciálních
negativních vlivů změny ÚP na PP a maximalizaci
pozitivních vlivů na faunu, flóru a biodiverzitu (opatření
týkající se provedení staveb minimalizující vlivy na
předmět ochrany PP, založení dostatečně širokého pásu
izolační zeleně oddělujícího změnovou plochu od
ochranného pásma PP a další – viz Vyhodnocení). Pás
izolační zeleně je nezbytné realizovat alespoň podélně ke
komunikaci Sobín – Břve, při severní hranici změnové
plochy.
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
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Číslo
jevu
36b
37a

41

42a
43
43a

44

Sledovaný jev
biotop vybraných zvláště chráněných
druhů velkých savců
lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50
m od okraje lesa

bonitované půdně ekologické jednotky a
třídy ochrany zemědělského půdního
fondu

plochy vodní a větrné eroze
investice do půdy za účelem zlepšení
půdní úrodnosti
plochy vhodné k zalesnění, plochy
vhodné k zatravnění
vodní zdroje pro zásobování pitnou
vodou a jejich ochranná pásma

49

chráněné oblasti přirozené akumulace
vod
zranitelné oblasti povrchových a
podzemních vod
povrchové vody využívané ke koupání
vodní útvary povrchových a podzemních
vod, vodní nádrže a jejich ochranná
pásma
území chráněná pro akumulaci
povrchových vod
povodí vodního toku, rozvodnice

50a

záplavová území včetně aktivních zón

45
46
46a
47
48a

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018

Komentář hodnotitele
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
V návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice jsou uvedeny
plochy, ve kterých dochází k záboru zemědělského
půdního fondu (ZPF). Většinou jde o málo rozsáhlé
plochy ZPF bez perspektivy zemědělského využití ležící
v plochách uvnitř stávající zástavby, případně v ploše
uvnitř dálniční křižovatky. Výjimkou je změnová plocha
Z4-10, kde se předpokládá trvalý zábor ZPF o celkové
výměře přibližně 12,82 ha.
S ohledem prokázání existence jiných veřejného zájmu
a skutečnost, že velká část změnové plochy zůstane
nezastavěna a bude využita pro zahrady rodinných domů
a pro veřejnou zeleň, lze vlivy na půdu považovat za
akceptovatelné. Podmínkou jakéhokoli budoucího využití
plochy Z4-10 bude pořízení závazného regulačního plánu,
který zahrne jak vlastní změnovou plochu, tak přiléhající
plochu s funkcí ZPM, a stanoví pro obě plochy závazné
podmínky využití a prostorového uspořádání. Vedle toho
Zpracovatel Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
navrhl podmínky a doporučení, jejich cílem je
minimalizace vlivů návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice na
půdu.
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
Navrhovaná změna ÚP významně neovlivní vodní zdroje
zásobování vodou. Změnová plocha Z4-10 zčásti
zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje (2b –
vnější). Dle aktualizace Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Středočeského kraje z roku 2010 se
výhledově využívání tohoto prameniště nepředpokládá.
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
Pro území města Hostivice je zpracován povodňový plán,
který však v povodí Litovického potoka vychází
z neaktuálního výkresu záplavových území a v údolí
Jenečského potoka pouze z odhadu záplavových území.
Navrhovaná změna ÚP může potenciálně okrajově
zasahovat do záplavových území. Významné ovlivnění se
nepředpokládá, nicméně uvedené skutečnosti je nezbytné
přizpůsobit výstavbu, tak jak je uvedeno ve Vyhodnocení
vlivů na životní prostředí.
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Číslo
jevu
52a
52b
53
54a
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
64a

Sledovaný jev
kategorie území podle map povodňového
ohrožení v oblastech s významným
povodňovým rizikem
kritické body a jejich povodí
území ohrožená zvláštními povodněmi
stavby, objekty a zařízení na ochranu
před povodněmi a území určená
k řízeným rozlivům povodní
přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní
minerální vody a jejich ochranná pásma
lázeňská místa včetně vymezení
vnitřních a vnějších území lázeňského
místa
dobývací prostory
chráněná ložisková území
chráněná území pro zvláštní zásahy do
zemské kůry
ložiska nerostných surovin
poddolovaná území
sesuvná území a území jiných
geologických rizik
stará důlní díla
staré zátěže území a kontaminované
plochy
uzavřená a opuštěná úložná místa
těžebního odpadu

65

oblasti s překročenými imisními limity

65a

hlukové zóny obcí
technologické objekty zásobování vodou
a jejich ochranná pásma
vodovodní řady a jejich ochranná pásma
technologické objekty odvádění a čištění
odpadních vod a jejich ochranná pásma
kanalizační stoky a jejich ochranná
pásma
výrobny elektřiny a jejich ochranná
pásma
elektrické stanice a jejich ochranná
pásma
nadzemní a podzemní vedení elektrizační
soustavy a jejich ochranná pásma
technologické objekty zásobování
plynem a jejich ochranná a bezpečnostní
pásma

67
68
69
70
71
72
73
74

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018

Komentář hodnotitele
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
V dlouhodobém průměru jsou plněny všechny imisní
limity znečišťujících látek, z nichž se vychází při
hodnocení kvality ovzduší. Navrhovaná změna ÚP
kvalitu ovzduší na území města Hostivice významně
neovlivní.
U průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu
dochází v dlouhodobém průměru k překročení imisního
limitu. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
však není tento imisní limit z hlediska ochrany ovzduší
rozhodující. Při své správní činnosti úřad k imisní situaci
benzo(a)pyrenu pouze přihlíží, nevychází z ní.
Navrhovaná změna územního plánu bude mít na
koncentrace uvedené škodliviny zanedbatelný vliv.
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
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Číslo
jevu
75
76
77a
79
80
82a
82b
83
84
85
86
87

93a

93b
94a
98
100
101
102a
104
105
105a

106
107
108
109
110a
112a

Sledovaný jev
vedení plynovodů a jejich ochranná
a bezpečnostní pásma
technologické objekty zásobování jinými
produkty a jejich ochranná pásma
vedení pro zásobování jinými produkty a
jejich ochranná pásma
technologické objekty zásobování teplem
a jejich ochranná pásma
teplovody a jejich ochranná pásma
elektronické komunikace, jejich
ochranná pásma a zájmová území
sdružené liniové sítě
jaderná zařízení
objekty a zařízení zařazené do skupiny A
nebo B s umístěnými nebezpečnými
látkami
skládky a jejich ochranná pásma
spalovny a zařízení zpracovávající
biologicky rozložitelné odpady a jejich
ochranná pásma
zařízení na odstraňování nebezpečného
odpadu a jejich ochranná pásma

pozemní komunikace, jejich kategorie a
jejich ochranná pásma

terminály a logistická centra
železniční dráhy, jejich kategorie a jejich
ochranná pásma
lanové dráhy a jejich ochranná pásma
tramvajové dráhy a jejich ochranná
pásma
trolejbusové dráhy a jejich ochranná
pásma
letiště a letecké stavby a jejich ochranná
pásma a zájmová území
sledované vodní cesty
hraniční přechody
linky a zastávky veřejné hromadné
dopravy
cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky,
turistické stezky, běžkařské trasy,
sjezdovky
objekty důležité pro obranu státu a jejich
ochranná pásma a zájmová území
vojenské újezdy a jejich zájmová území
vymezené zóny havarijního plánování
objekty civilní a požární ochrany
stavby důležité pro bezpečnost státu a
vymezená území pro zajištění
bezpečnosti státu
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Komentář hodnotitele
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
Navrhovaná změna využití části zastavitelné plochy
uvnitř městské zástavby je podmíněna předchozím
vybudováním komunikace (včetně inženýrských sítí),
propojující ulici Čsl. armády a ulici Za Mlýnem, ve
veřejném zájmu. Komunikace bude vedena po pozemku
soukromého investora, v souladu s jejím vymezením
v platném ÚPO Hostivice.
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
Návrh změny ÚP mění využití části plochy rekreační
zeleně na dopravní plochu ke zřízení zastávky autobusu
a obratiště. Změnou se fakticky potvrzuje současné
využití území a umožňuje se zlepšení stávajícího stavu.
Návrh změny ÚP předpokládá propojení změnové
lokality Z4-10 a navazující obytné zástavby Sobína
stezkami pro pěší a cyklistickou dopravu.
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
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Číslo
jevu
113a
114
116a
118
118a
119

Sledovaný jev
pohřebiště, krematoria, válečné hroby a
pietní místa
jiná ochranná pásma
plán společných zařízení
další záměry, pokud nejsou vyjádřeny
jinou položkou
vymezení správních územních celků
další dostupné informace o území

Komentář hodnotitele
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen
jev není návrhem změny ÚP dotčen

Vyhodnocení SWOT analýzy z územně analytických podkladů ORP Černošice (ÚAP 2016)
Podkladem pro vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice na skutečnosti zjištěné
v rámci analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýzy) byla
příloha č. 1 územně analytických podkladů ORP Černošice (ÚAP 2016), ve které je SWOT
analýza uvedena pro každou obec samostatně. SWOT analýza pro město Hostivice je
uvedena v následující tabulce.
Tabulka C2 Analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro město
Hostivice (územně analytické podklady ORP Černošice)
SILNÉ STRÁNKY
 zachovalé území původních údolních niv
 vymezená aktivní zóna a záplavové území
 evidované památné stromy
 kvalitní zemědělská půda
 plochy meliorací
 hustá síť železničních tratí
 obce plně zainvestovaná technickou
infrastrukturou
 dobrá dostupnost hromadnou dopravou
 bohatý místní kulturní život v obcích a dobře
vnímaná pospolitost společenství
 vysoká míra vzdělanosti obyvatelstva
 dobrá dostupnost zdravotnických a školských
zařízení
 kulturní a sportovní zařízení v obci
 blízkost Prahy – pracovní příležitosti, školy,
kultura
 značené turistické trasy, naučné stezky
 potenciál pro rozvoj cykloturistiky
 cyklotrasa III., IV. třídy
 cyklodoprava vedená mimo silnice
 dochovaná půdorysná struktura sídel
 nemovitá kulturní památka
 místo významné události
 vlastní (pomocný) zdroj vody
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SLABÉ STRÁNKY
 nízká průměrná potenciální retence
 světelné znečištění
 neregistrované VKP - zejména vytipovaná
místa z generelu ÚSES Prahy-západ jako
VKP a potenciální území pro obnovu
údolních niv
 nedostatečná doprovodná zeleň zejména
podél komunikací
 intenzivní zastavování krajiny
 velká fragmentace krajiny
 trvalý zábor 1. třídy ZPF pro novou
zástavbu
 obytné lokality v záplavovém území
 hluk ze silniční, železniční a letecké
dopravy

Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na udržitelný rozvoj území

PŘÍLEŽITOSTI
 územní plány budou řešit vodní režim
v území, návrh na ochranu, obnovu a zvýšení
ochrany obcí před dešťovými
vodami s ohledem na zájmové území
 ochrana místních vodních zdrojů
 zlepšení čistoty malých vodních ploch
 rekultivace starých ekologických zátěží
 rekonstrukce železničních koridorů spolu se
zlepšením navazujících linek příměstské
dopravy za účelem snížení intenzity
individuální automobilové dopravy
 revitalizace a ochrana údolních niv
 registrace VKP

HROZBY
 zastavění nivních půd
 tlak investorů na zastavění přírodně
atraktivních míst bez ochrany a obnovy
přírodních hodnot
 trvalý zábor ZPF (zejména 1. a 2. třída
ochrany)
 nepřiměřený rozvoj skladových areálů

SWOT analýza pro území města Hostivice zahrnutá v ÚAP ORP Černošice obsahuje veškeré
zásadní skutečnosti související s územím města Hostivice. Nad jejich rámec vyplývají některé
konkrétní změny dopravného řešení (výstavba kruhových křižovatek), pro které jsou
v navrhované změně územního vytvořeny odpovídající podmínky.
Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice bere v úvahu kritéria ze SWOT analýzy, která mohou
navržené změny funkčního využití změnových ploch územního plánu s ohledem jejich
velikost (rozlohu) a na charakter navrhovaných změn, potenciálně významně ovlivnit.
Silné stránky
Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice neoslabuje silné stránky města Hostivice. Vliv změnových
ploch ÚP a jejich budoucího využití není v kontextu celého řešeného území města významný.
Existence některých silných stránek (plně zainvestovaná technická infrastruktura, dobrá
dostupnost hromadnou dopravou, dobře vnímaná pospolitost společenství, dobrá dostupnost
zdravotnických a školských zařízení, kulturní a sportovní zařízení v obci, blízkost Prahy –
pracovní příležitosti, školy, kultura a další) odůvodňuje návrhy na vytvoření podmínek pro
některé záměry, zejména pro nové plochy pro bydlení, což lze považovat za využití silných
stránek. Návrh změny ÚP také vytváří podmínky pro zlepšení hromadné dopravy
a dostupnosti občanské vybavenosti.
Slabé stránky
Až na jednu výjimku návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice významněji neprohlubuje slabé
stránky města Hostivice. Současně se nepředpokládá ani vliv navrhované změny ÚP na
eliminaci slabých stránek města, snad kromě vytvoření podmínek pro výsadbu nové zeleně.
Změnové plochy jsou vymezeny pro širší spektrum funkčního využití a vzhledem k jejich
charakteru, počtu a rozloze se nejedná se změny, které by mohly ovlivnit koncepci platné
územně plánovací dokumentace města. Navrhovanou změnou ÚP se mění funkční využití
ploch přiměřené velikosti, změnové plochy navazují na vymezené zastavěné území či
zastavitelné plochy.
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Výjimkou z výše uvedených konstatování je změnová plocha Z4-10, u které je však změna
funkčního využití, podmíněná záborem ZPF, odůvodněna veřejným zájmem. Vymezení této
plochy vytváří nezbytné podmínky pro další sociální a hospodářský rozvoj města. Podmínkou
budoucího využití změnové plochy je zpracování a schválení regulačního plánu, který určí
závazné podmínky a opatření, aby negativní vlivy naplnění záměru byly minimalizovány.
Příležitosti
Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice nezahrnuje žádné plochy, které by využívaly SWOT
analýzou primárně specifikované příležitosti ani plochy, jejichž navrhované funkční využití
by se dotýkalo v územně analytických podkladech definovaných příležitostí. Navrhovány
jsou zejména plochy pro bydlení, plochy pro občanskou vybavenost a plochy nerušící výroby
a komerce, které umožní realizaci projektů, které budou nové pracovní příležitosti a tím také
příhodné sociální podmínky pro stávající i nové obyvatele města.
Hrozby
Využití ploch uvedených v návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice nebude mít vliv na eliminaci
nebo snížení hrozeb, nicméně naplnění záměrů na rozvoj bydlení znamená možnost pro
usídlení nových obyvatel. Jedná se o záměry s omezenou kapacitou (především bydlení v
rodinných domech), které nemají významný vliv na stávající trend.
Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice na záměry uvedené v územně
analytických podkladech ORP Černošice pro město Hostivice
V územně analytických podkladech obce s rozšířenou působností Černošice jsou pro město
Hostivice uvedeny následující záměry (záměry nadřazené dokumentace - ZUR SČK):
 záměr rozšíření letiště
 rekonstrukce a žel. trati (VPS D209, D208)
 nadregionální a regionální územní systém ekologické stability (biokoridor NK 177, RC
1466, RK 1142)
Plochy uvedené v návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice nebudou mít negativní vliv na záměry
uvedené v územně analytických podkladech ORP Černošice pro město Hostivice. Podmínkou
využití změnové plochy Z4-10 je, že před zahájením výstavby v dané lokalitě bude na
pozemcích investora a v šíři dle územního plánu (135 m) založen (realizován) pás přírodní
zeleně, rozložením a druhovou skladbou odpovídající funkci regionálního biokoridoru.
Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice na problémy k řešení uvedené
v územně analytických podkladech ORP Černošice
Z územně analytických podkladů ORP Černošice (ÚAP 2016) vyplývají pro město Hostivice
níže uvedené problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci.
Urbanistické závady
- nežádoucí rozšiřování zástavby do volné krajiny bez návaznosti na původní sídlo
Až na jednu výjimku nebudou mít změnové plochy, uvedené v návrhu Změny č. 4 ÚPO
Hostivice, vliv na výše uvedené urbanistické závady města.
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Bez přímé návaznosti na dosavadní zastavěné území města Hostivice je navržena změnová
plocha Z4-10. Z širšího pohledu však tato plocha navazuje na zastavěné území obce Sobín,
které je sice administrativní součástí hl. m. Prahy, ale z hlediska krajinného rázu a urbanizmu
organicky přísluší k „venkovské“ sídelní struktuře s centrem v Hostivici. Faktická
urbanistická příslušnost Sobína k sídelní struktuře města Hostivice je dána také tím, že Sobín
je od hl. města Prahy oddělen významnou dopravní stavbou – silničním okruhem kolem
Prahy.
Hygienické závady
- hluk z letiště, hluk z letecké dopravy v leteckých koridorech
- hluk z železniční dopravy
Změnové plochy uvedené v návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice nebudou mít negativní vliv
(nebudou zhoršovat) hygienické závady města Hostivice.
Závady ve využití krajiny
- nízká průměrná potenciální retence
Změnové plochy uvedené v návrhu Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice nebudou mít
významný negativní vliv využití krajiny. V případě změnové plochy Z4-10 budou dešťové
vody, pokud to bude z hydrogeologického hlediska možné, zasakovány do terénu. V rámci
regulačního plánu pro tuto plochu budou uložena opatření sloužící ke zpomalení odtoku
dešťových vod do vodoteče.
Střety záměrů s limity, hodnotami a záměry ve využití území
- rychlostní silnice R6 x záměr dráha letiště (ZL14)
- ochranné pásmo vodního zdroje x záměr elektrické stanice (ZL18)
- lesní pozemek x nadmístní železniční trať č. 120 (ZL46)
- záplavové území Q100 x záměr železniční trati č. 120 (ZL65)
- hodnotná zeleň x plocha výroby (ZH20)
- I. třída BPEJ x záměr DI (ZH32)
- plochy výroby x I. třída BPEJ (ZH58)
- železniční trať 120 x lidová architektura (ZH100)
- železniční trať 120 x OP historického jádra obce (ZH110)
- železniční trať 120 x plocha výroby (ZH108)
- železniční trať 120 x plocha výroby (ZH101)
- plocha výroby a skladování x železniční trať 120 (ZZ6)
- elektrická stanice x nadmístní železniční trať č. 120 (ZZ26)
Změnové plochy uvedené v návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice nebudou mít negativní vliv
(nebudou zhoršovat) střety s limity, hodnotami a záměry ve využití území města Hostivice.
Problémy
- nízká průměrná potenciální retence
- hodnota koeficientu ekologické stability je menší než 0,3 - zvýšit ekologickou stabilitu
Změnové plochy uvedené v návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice nebudou mít významný
negativní vliv na problémy města Hostivice.
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Ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
- ohrožení území obce povodněmi - koncepce protipovodňové ochrany všech typů
(zvýšení retence v povodí, ochrana území pro rozliv a koncepce výstavby hrází,
akumulace).
Změnové plochy uvedené v návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice nebudou mít při respektování
podmínek uvedených ve Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) vliv na Ohrožení
území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy.
Shrnutí
Město Hostivice je významné rozvojové sídlo v přímém sousedství hl. m. Prahy, s plným
veřejným vybavením. Obec má přímé napojení na dálnici D6 a kolejovou dopravu. Poloha
v sousedství letiště přináší městu a jeho obyvatelům na jednu stranu příležitosti pro rozvoj
ekonomických aktivit a zaměstnanost. Na druhou stranu přináší poloha města také negativa
související s hlukem z letiště a ze silniční a železniční dopravy. Obec má potenciál pro rozvoj
obslužných funkcí i pro spádové území a pro přiměřený rozvoj bydlení, které však musí být
umisťováno s ohledem na zatížení hlukem z letiště a významných silničních i železničních
komunikací.
Změny funkčního využití ploch uvedené v návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice podporují
zejména hospodářský rozvoj obce a rozvoj bydlení. Mají tedy pozitivní vliv na rozvoj
ekonomického potenciálu území (ekonomický pilíř udržitelného rozvoje) a na příznivé
sociální podmínky pro obyvatele (sociální pilíř). Vlivy změnových ploch územního plánu na
životní prostředí (environmentální pilíř) jsou hodnoceny převáženě jako neutrální, mírně
negativní nebo mírně pozitivní. V případě změnové plochy Z4-10 je podmínkou jakéhokoli
jejího budoucího využití zpracování a schválení závazného regulačního plánu a splnění
stanovených podmínek, uvedených ve Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA).
Celkově lze hodnotit vlivy v návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice na skutečnosti zjištěné
v územně analytických podkladech ORP Černošice jako akceptovatelné.

Ing. Bohumil Sulek, CSc., únor 2018

89

Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na udržitelný rozvoj území

ČÁST D – PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM
ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH,
NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH
A ROZBORECH

Doplňující průzkumy a rozbory nebyly zpracovávány. Zpracovatelem a jeho specialisty byl
proveden vlastní průzkum in situ. Žádné skutečnosti, nepodchycené v územně analytických
podkladech, které by mohly být ovlivněny využitím změnových ploch uvedených v návrhu
Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice, nebyly zjištěny.
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ČÁST E - VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
OBSAŽENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO
ROZVOJE

Politika územního rozvoje České republiky
Území řešené v rámci návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce (ÚPO) Hostivice je dle
Politiky územního rozvoje (PÚR) ČR 2008 a její Aktualizace č. 1 součástí rozvojové oblasti
republikového významu „OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha“, která je pro řešené
území vymezena správním obvodem města Černošice a která je charakterizována mimo jiné
silnou koncentrací obyvatelstva.
Ploch, které jsou dotčeny navrhovanými změnami ÚPO Hostivice, se netýkají žádné
specifické úkoly vyplývající pro danou rozvojovou oblast OB1 z PÚR. Plochy řešené v rámci
návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice neovlivní žádnou rozvojovou osu vymezenou v rámci
PÚR ČR. Řešené změnové plochy územního plánu neovlivní koridory a plochy dopravní
infrastruktury vymezených PÚR ČR. Řešené změnové plochy neovlivní ani koridory
a plochy technické infrastruktury a související rozvojové záměry vymezené PÚR ČR.
Lze tedy konstatovat, že Změna č. 4 Územního plánu obce (ÚPO) Hostivice není v rozporu
s relevantními republikovými prioritami územního plánování Politiky územního rozvoje ČR
pro zajištění udržitelného rozvoje území a vytváří předpoklady pro naplnění jejích cílů.
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
Nadřazenou územně plánovací dokumentací pro územní plán obce Hostivice jsou Zásady
územního rozvoje Středočeského kraje, které byly vydány formou opatření obecné povahy
dne 7. 2. 2012. Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje stanovují priority
územního plánování pro dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský
rozvoj, sociální soudržnost obyvatel a příznivé životní prostředí kraje.
Pro vyhodnocení přínosu návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice k naplnění priorit územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území byly navrhované změny územního plánu
obce Hostivice porovnány s relevantními prioritami definovanými v ZÚR Středočeského
kraje, to znamená s prioritami, které se významným způsobem vážou k řešeným změnovým
plochám územního plánu. Část priorit ZÚR se netýká ploch, řešených v návrhu Změny č. 4
ÚPO Hostivice, a ovlivnění některých priorit nelze, vzhledem k charakteru a rozsahu
navržených změn územního plánu, očekávat.
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje stanovují pro řešené území priority uvedené
v následující tabulce. Priority jsou označeny totožně se ZÚR a tam, kde bylo zjevné, že text
priority není relevantní ke změnovým plochám ÚPO Hostivice, byly zkráceny. V tabulce je
provedeno hodnocení přínosu návrhu změny č. 4 ÚPO Hostivice k naplnění jednotlivých
priorit územního plánování Středočeského kraje (ZÚR Středočeského kraje) pro zajištění
udržitelného rozvoje území. Hodnocení je provedeno slovně
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Tabulka E.1 Vyhodnocení přínosu návrhu změny č. 4 ÚPO Hostivice k naplnění priorit
Středočeského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
Priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky
pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, založený na
zajištění příznivého životního prostředí, stabilním
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti
obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území
kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování
územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při
rozhodování o změnách ve využití území.
(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a
republikově významných záměrů stanovených v Politice
územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008;
schválena vládou ČR 20. 7. 2009) a pro realizaci
významných krajských záměrů, které vyplývají ze
strategických cílů a opatření stanovených v Programu
rozvoje Středočeského kraje (aktualizace schválena 18.
9. 2006).
(03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské
základny v území regionů se soustředěnou podporou
státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje
České republiky, kterými jsou na území Středočeského
kraje: II. hospodářsky slabé regiony: Milovice - Mladá;
Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění
odpovídající dopravní a technické infrastruktury.
(04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení
polycentrické struktury osídlení kraje.
Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména
ORP.
Vytvářet podmínky pro zlepšení spolupráce blízkých
měst.
Rozvíjet obslužný potenciál center v příměstském území
Prahy, zejména Hostivice a Jesenice pro potřeby jejich
dynamicky se rozvíjejícího spádového území.
(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných
staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a
dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní
vazby.
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image
kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území.
Přitom se soustředit zejména na:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny
a posílení její stability;
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem
nenarušovat cenné městské i venkovské
urbanistické struktury a architektonické i přírodní
dominanty nevhodnou zástavbou a omezit
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Stručné vyhodnocení přínosu
změny ÚP k naplnění priority
Navrhované změny ÚPO Hostivice
vytvářejí rozumné předpoklady pro
vyvážený rozvoj města a tím také
pro vyvážený rozvoj Středočeského
kraje.

Návrh změny č. 4 ÚPO Hostivice
nemá vliv na realizaci mezinárodně
a republikově významných záměrů
stanovených v Politice územního
rozvoje ČR.

Návrh změny č. 4 ÚPO Hostivice
není určen k vytváření podmínek
pro přeměnu a rozvoj hospodářské
základny v území regionů se
soustředěnou podporou státu. Tato
priorita se řešených ploch netýká.
Návrh změny č. 4 ÚPO Hostivice
není zaměřen na zachování a
rozvíjení polycentrické struktury
osídlení kraje ani na posilování
významu ostatních center osídlení.
Některé navrhované změny
územního plánu vytvářejí dobré
předpoklady pro rozvoj obslužného
potenciálu města
Návrh změny č. 4 ÚPO Hostivice
nemá vliv na podmínky pro
umístění a realizaci staveb a
opatření pro zlepšení dopravní
dostupnosti a dopravní obslužnosti
kraje
Navrhované změny ÚPO Hostivice
nejsou zaměřeny na vytváření
podmínek pro péči o přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty na
území kraje ani na posilování vztah
obyvatelstva kraje ke svému území.
Využití změnové plochy Z4-10 je
podmíněno založením zeleného
pásu při hranici s územím hl. m.
Prahy, jako součásti budoucího
regionálního biokoridoru, a také
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Priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
fragmentaci krajiny a srůstání sídel;
d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové
charakteristiky krajiny;
e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních
zdrojů.
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj
hospodářských činností na území kraje zvláště ve
vymezených rozvojových oblastech a vymezených
rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na:
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí,
tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá
urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné
zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných
prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč.
zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení
sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a
zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a
zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel,
tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů
v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a
přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech
před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné
zeleně v zastavěném území;
c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky
a rekreace - vytvářet podmínky k vyššímu využívání
existujícího potenciálu, zejména v oblastech:
d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou
hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu,
strategických služeb (znalostní ekonomika);
e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v
krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby
prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění
krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu
krajiny a eliminujících erozní poškození;
f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména
v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit
intenzivnější rekreační a turistické využívání území;
g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické
vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou
a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu,
s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj
vybraných území kraje a pro stabilizaci
hospodářských činností v ostatním území kraje.
(08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve
specifických oblastech kraje při zachování požadavků na
ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v těchto
územích takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám
hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí
zachování jeho hodnot. Koordinovat řešení této
problematiky se sousedními kraji.
(09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím
sousedních krajů Královéhradeckého, Pardubického,
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Stručné vyhodnocení přínosu
změny ÚP k naplnění priority
výsadbou izolační zeleně.

Návrh změny č. 4 ÚPO Hostivice
vytváří podmínky pro občanskou
vybavenost a plochy nerušící
výroby a komerce, které přispějí
k vytvoření nových pracovních
příležitostí a také ke zlepšení
sociálních podmínek pro obyvatele
města.
Využití plochy Z4-1 je podmíněno
vybudováním komunikace
propojující ulici Čsl. armády a ulici
Za Mlýnem, včetně inženýrských
sítí, ve veřejném zájmu.
Většina navrhovaných změn využití
ploch podporuje jejich účelné
využití v zastavěném území.
Návrh změny č. 4 ÚPO Hostivice
nemá vliv na rozvoj cestovního
ruchu, turistiky a rekreace ani na
rozvoj ekonomických odvětví
s vyšší přidanou hodnotou.
Navrhované změny využití ploch
územního plánu nemají významný
vliv na zemědělské funkce v krajině
ani na funkce lesů.
Využití změnové plochy Z4-10 je
podmíněno založením zeleného
pásu při hranici s územím hl. m.
Prahy, jako součásti budoucího
regionálního biokoridoru, a také
výsadbou izolační zeleně.
Navržené změny ÚPO Hostivice
nebudou mít vliv rozvoj systémů
dopravní obsluhy a technické
vybavenosti, soustav zásobování
energiemi a vodou ani na využití
surovinových zdrojů.
Návrh změny č. 4 ÚPO Hostivice
nemá na naplnění priority vliv,
nedotýká se specifických oblastí
kraje.

Návrh změny č. 4 ÚPO Hostivice
nemá na naplnění priority vliv,
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Priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
Plzeňského a Jihočeského, Kraje Vysočina a hl. m. Prahy
s cílem optimalizovat dostupnost obslužných funkcí i
přes hranice kraje.

Stručné vyhodnocení přínosu
změny ÚP k naplnění priority
nedotýká se vazeb částí území kraje
s územím sousedních krajů.

Obecně lze říci, že návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice vytváří podmínky pro naplňování priorit
územního plánování stanovených Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje pro
zajištění udržitelného rozvoje, případně s nimi není v rozporu. Změnové plochy územního
plánu pomáhají vytvářet, v rozsahu odpovídajícím jejich charakteru a rozsahu, podmínky pro
harmonický hospodářský rozvoj území, pro zlepšení bydlení a sociálních podmínek obyvatel,
a to při přijatelných vlivech využití těchto ploch na životní prostředí.
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ČÁST F - VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ – SHRNUTÍ
F.I. Vyhodnocení vlivů změn územního plánu na zlepšování územních podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
území a jejich soulad
S ohledem na rozlohu a charakter navrhovaných změn funkčního využití ploch územního
plánu je možno konstatovat, že Návrh Změny č. 4 Územního plánu obce (ÚPO) Hostivice
bude mít na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad převážně pozitivní vliv.
Z obsahu a závěrů jednotlivých částí tohoto hodnocení, včetně posouzení vlivů na životní
prostředí, vyplývá, že předložený návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice je zpracován korektně
a s ohledem na potenciální vlivy možného budoucího využití změnových ploch územního
plánu, pro které navrhovaná změna vytváří předpoklady. Návrh změny územního plánu
definuje také podmínky a doporučení, která mají přispět k zajištění podmínek pro udržitelný
rozvoj území a současně umožnit rozvoj města podle aktuálních potřeb.
Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice vytváří, v rozsahu odpovídajícím navrženým změnovým
plochám, předpoklady pro budoucí rozvoj řešeného území, který bude zárukou zachování
a postupného zlepšování hospodářských podmínek a soudržnosti společenství obyvatel obce.
Zlepšení hospodářských podmínek bude dosaženo například nabídkou nových ploch pro
rozvoj výroby, služeb drobných podnikatelských aktivit, ve kterých mohou vzniknout nová
pracovní místa, nebo zlepšením dopravní infrastruktury. Ke zlepšení podmínek pro
soudržnost obyvatel přispěje vymezení rozvojových ploch pro novou obytnou výstavbu
a občanskou vybavenost nebo vyčlenění ploch pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň.
Zčásti negativní vliv budou mít navrhované změny územního plánu na podmínky pro
příznivé životní prostředí. S ohledem na potřeby města se nebylo možné vyhnout záboru
zemědělské půdy, neboť plochy pro bytovou výstavbu, které jsou k dispozici, pro
předpokládaný budoucí rozvoj města nedostačují. Za relativně pozitivní z hlediska vlivů na
životní prostředí lze považovat skutečnost, že většinu ploch zabíraných pro bydlení budou
tvořit zahrady rodinných domů a značnou část ploch pro občanskou vybavenost plochy
veřejné zeleně. S uplatněním návrhu změny územního plánu jsou spojeny také některé kladné
vlivy na životní prostředí, jako je například odstranění fragmentace pozemků související
s původně uvažovanou výstavbou křižovatek, výsadba veřejné zeleně, výsadba izolační
zeleně, realizace biokoridoru a podobně. V posledním případě se jedná o založení zeleného
pásu při hranici s územím hl. m. Prahy jako součásti budoucího regionálního biokoridoru.
F.II. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí
S ohledem na skutečnosti zjištěné v rámci zpracování tohoto Vyhodnocení vlivů návrhu
Změny č. 4 ÚPO Hostivice na udržitelný rozvoj, a to včetně vyhodnocení vlivů na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, a přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování
a stavebním řádu (Část A Vyhodnocení) a posouzení vlivů v částech C až F Vyhodnocení ve
smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, lze konstatovat následující:
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Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice nebude mít významný vliv na udržitelný rozvoj území
a schválením návrhu a jeho následnou implementací nevznikne nebezpečí ohrožení
příznivých podmínek pro současné nebo budoucí generace. Navrhované změny budou pro
město přínosem a pozitiva navrhovaných změn významně převáží nad jejich možnými
negativními dopady.
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RNDr. Radim Misiaček
Ing. Bohumil Sulek, CSc.
Mgr. Lenka Trojáčková
Datum zpracování: 28. února 2018
Podpis zhotovitele:

……………………………………..….
Ing. Bohumil Sulek, CSc.
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SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1:

Stanovisko orgánu ochrany přírody k návrhu zadání Změny č. 4 územního
plánu Hostivice č.j.: 037784/2016/KUSK ze dne 18.3.2016

Příloha č. 2:

Doklady o autorizaci zpracovatele SEA
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SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ
Návrh změny územního plánu obce (ÚPO) Hostivice – textová část
Návrh změny územního plánu obce (ÚPO) Hostivice – grafická část
Srovnávací text závazné části ÚPO Hostivice
Platný Území plán obce Hostivice
Zadání změny č. 4 územního plánu obce Hostivice
Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Hostivice
Stanovisko orgánu ochrany přírody k návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu Hostivice
č.j.: 037784/2016/KUSK ze dne 18.3.2016
Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje k návrhu zadání Změny č. 4
Územního plánu obce Hostivice č.j. 035300/2016/KUSK (sp. zn. SZ_035300/2016/KUSK)
ze dne 23.3.2016 pod souhrnné vyjádření
Vyjádření dotčených orgánů k návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Hostivice
Státní politika životního prostředí
Politika udržitelného rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, 2004 (po aktualizaci)
Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025
Územní energetická koncepce Středočeského kraje, 2005
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje
Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Čechy – CZ02 (2016)
Povodňový plán Středočeského kraje
Plán oblasti povodí Dolní Vltavy
Analýza a příprava opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody na
území Středočeského kraje
Územně analytické podklady ORP Černošice
Aktualizace programu rozvoje města
Ambrozek L.: Hostivice – Návrh limitů využití území z hlediska ochrany přírody
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
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Internetové stránky MŽP, ČHMÚ, ČSÚ, Krajského úřadu Středočeského kraje, Města
Černošice, města Hostivice
http://webgis.nature.cz/mapomat/
http://stanoviste.natura2000.cz
http://ptaci.natura2000.cz
http://www.mzp.cz,
http://www.csophostivice.cz/hostivickerybniky/kniha/index.htm
http://up.webmap.cz/stredocesky/zasady-uzemniho-rozvoje/
https://geoportal.gov.cz/web/guest/home
http://www.hostivickahistorie.cz/
https://heis.vuv.cz/
http://www.monet.cz
další Internetové zdroje
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Příloha č. 1

VYHODNOCENÍ VLIVŮ
NÁVRHU ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU
OBCE HOSTIVICE
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Odpovědný řešitel:

Ing. Bohumil Sulek, CSc.

STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY
K NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU
OBCE HOSTIVICE
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Příloha č. 2

VYHODNOCENÍ VLIVŮ
NÁVRHU ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU
OBCE HOSTIVICE
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Odpovědný řešitel:

Ing. Bohumil Sulek, CSc.

DOKLADY O AUTORIZACI ZPRACOVATELE SEA
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