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Zkratky a symboly použité v textu 

AOPK Agentura ochrany p írody a krajiny 

ATSDR Agency for toxic substances and disease registry (Spole nost pro toxické látky a 
registr nemocí USA) 

AQG Air Quality Guidelines (název sm rných hodnot pro ovzduší dle WHO) 

B(a)P Benzo a pyren 

BPEJ Bonitovaná p dn -ekologická jednotka 

BV Bydlení v rodinných domech – venkovské 

CO Oxid uhelnatý 

HMÚ eský hydrometeorologický ústav 

OV istírna odpadních vod 

HP íslo hydrologického po adí 

SN eská státní norma 

DoKP Dot ený krajinný prostor 

DS1D Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace IV. t ídy, funk ní t ída D1 

DSU Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace IV. t ídy 

DSV Dopravní vybavení 

EIA Posuzování vliv  na životní prost edí; z angl. Environmental Impact Assessment 

EVL Evropsky významná lokalita 

EVVO Environmentální vzd lávání, výchova a osv ta 

CHKO Chrán ná krajinná oblast 

HPJ Hlavní p dní jednotka 

CHOPAV Chrán ná oblast p irozené akumulace vod 

k.ú. Katastrální území 

LAeq,T Hladina akustického tlaku v ase T 

LOAEL Nejnižší dávka p i expozici zkoumané látce, p i které je ješt  pozorována 
nep íznivá odpov  organismu na statisticky významné úrovni v porovnání 
s kontrolní skupinou 

MZe Ministerstvo zem d lství 

MZÚ Mimo zastav né území 

MŽP R Ministerstvo životního prost edí eské republiky 

NH3 Amoniak 

NOx Oxidy dusíku 

NO2 Oxid dusi itý 

NZL Louky – drnový fond 

NZS Sady a vinice 

OM Ob anské vybavení komer ní za ízení malá a st ední 
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OV Ob anské vybavení, ve ejná infrastruktura 

PM2,5 Prašný aerosol frakce PM2,5

PM10 Suspendované ástice frakce PM10

PO Pta í oblast 

PUPFL Pozemek ur ený k pln ní funkce lesa 

RH Rekreace, hromadná rekreace 

RN1, RN2 Rekreace na plochách p írodního charakteru 

RI Rekreace, plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

SEA Strategic enviromental assessment 

SO2 Oxid si i itý 

SV Smíšené obytné – venkovské 

SZ Sídelní zele

SZÚ Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze 

TI Technická infrastruktura, inženýrské sít

TO T ída ochrany 

ÚP Územní plán 

ÚP VÚC Územní plán velkého územního celku 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

VKP Významný krajinný prvek 

VOC T kavé organické látky 

WHO Sv tová zdravotnická organizace 

ZO Zele  ochranná a izola ní 

ZPF Zem d lský p dní fond 

ZS Zele  soukromá a vyhrazená 

ZÚ Zastav né území 
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Úvod 
P edm tem zpracování tohoto dokumentu je posouzení Návrhu územního plánu obce Branžež 
z hlediska vliv  na životní prost edí dle platné legislativy (tzv. SEA). Tento požadavek plyne 
z Koordinovaného stanoviska vydaného k návrhu zadání územního plánu Branžež dne 
10. ervna 2009 Krajským ú adem St edo eského kraje, odborem životního prost edí 
a zem d lství. 

SEA dokumentace byla zpracována dle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní 
prost edí v platném zn ní a dle p ílohy zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním ádu v platném zn ní. 

Údaje o zadavateli: 
Zadavatel:   Obec Branžež 

Sídlo:    Branžež 33 

    294 02 Kn žmost 

Po izovatel:   M stský ú ad Mnichovo Hradišt

Oprávn né osoby:
starosta obce   Tomáš Šulc 

Údaje o zpracovateli Návrhu územního plánu obce Branžež 
Projektant:    Ing. arch. Ji í Ma ák 

     Anastázova 22 

160 00 Praha 6 

     tel.:604 808 901 

Údaje o zpracovateli posouzení vliv  koncepce na životní prost edí 
EMPLA AG spol. s r.o., Ing. Vladimír Plachý – autorizovaná osoba dle § 19 zákona . 100/2001 
Sb., v platném zn ní 

ul. Za Škodovkou 305 

503 11 Hradec Králové 

tel.: 495 218 875 

e-mail: empla@empla.cz 

Obsah a cíle koncepce 
ešené území je vymezeno správním územím obce Branžež (kód obce ICOB – 571946), které 

tvo í katastrální území Branžež (kód KÚ 609501). Z hlediska státní správy je obec za len na do 
St edo eského kraje. ešené území navazuje na katastrální území Bose , Mužský, Ž ár 
u Mnichova Hradišt , Žehrov, Srbsko, Suhrovice a Kn žmost, která spadají do St edo eského 
kraje. Zastav né ásti ešeného území tvo í vlastní obec Branžež, oboustrann  rozprost ená na 
silni ní komunikaci 3.t . .2687. Dále místní ást Zakopaná nacházející se na d íve jmenované 
silni ní komunikaci a místní ást Nová Ves, p ístupná po místních komunikacích, ležící v kotlin
mezi Branžeží a Komárovským rybníkem. 

Katastrální území Branžež o rozloze 670 ha má nepravidelný oválný tvar s delší osou ve sm ru 
severovýchod - jihozápad a etnými úzkými výb žky do sousedních katastr .  
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Zpracování Návrhu ÚP vychází ze Zadání ÚP Branžež, které bylo projednáno a v upravené 
podob  schváleno zastupitelstvem obce usnesením . 2/2010 ze dne 3.3. 2010, které bylo 
jako celek v relevantních požadavcích spln no. 

Územní plán vytvá í základní podmínky a územní p edpoklady pro napl ování hlavních cíl
Programu rozvoje St edo eského kraje s celkovým zam ením na stabilizaci a zlepšení 
místních podmínek pro život obyvatel a zastavení odlivu lidí i ekonomických aktivit. 

Vymezené zastav né území je tvo eno 36 plochami o celkové rozloze cca 41,801 ha. 

Hodnocený Návrh územního plánu Branžež eší zm ny v rozší ení ploch o celkové vým e 
25,389 ha (23,347 ha ZPF a 2,042 ha mimo ZPF), zábor lesních pozemk  v rozsahu 0,109 ha a 
zalesn ní 1,128 ha. 

Obec Branžež plní funkci nest ediskového sídla trvalého významu. Její rozvojové p edpoklady 
spo ívají v soust ed ném a cíleném rozvoji hromadné rekreace a bydlení v etn  nezbytné 
ob anské vybavenosti. K napln ní hlavního cíle rozvoje jsou využity p edevším nov
navrhované zastavitelné plochy a jedna p estavbová plocha. 

Hlavní zásadou koncepce rozvoje obce Branžež je preference aktivit a inností, které stabilizují 
a rozvíjejí podmínky pro rekreaci. V Návrhu územního plánu Branžež je hlavní pozornost 
v nována vymezení nejvhodn jších ploch pro rozvoj hromadné rekreace, rodinné rekreace a 
smíšených obytných ploch venkovských, rovn ž umož ujících rozvoj služeb vázaných na 
rekreaci. Sou asn  s tím jsou navrženy plochy pro bydlení s cílem stabilizovat po et trvale 
bydlících obyvatel a zlepšit dosud nep íznivou demografickou situaci. 

V oblasti zem d lské prvovýroby se po ítá s postupným útlumem ve prosp ch rekreace. 
V cílovém ešení by zem d lská innost m la mít funkci udržování krajiny a chovu zví at pro 
rekrea ní ú ely. Stávající sí  místních komunikací vedených p írodním prost edím je využitelná 
i jako hipostezky. 

V souvislosti s p edpokládaným rozvojem obce Branžež je v návrhu územního plánu v nována 
pozornost i zkvalitn ní obytného prost edí (návrh vyššího podílu ploch ve ejné a ochranné 
zelen ), jako jednoho z hlavních faktor  rozvoje hromadné rekreace i bydlení. 

Návrh obsahuje i ešení problematiky cyklistické turistiky. Vzhledem k terénnímu reliéfu a 
vzdálenostem mezi jednotlivými lokalitami a k centr m pracovních p íležitostí nejsou trasy 
optimální jako alternativní zp sob dopravy do zam stnání a cest za vzd láním. Význam 
stávajících i navrhovaných cyklotras bude mít i nadále rekrea ní a turistický charakter. 

Celková koncepce rozvoje obce je dále rozvíjena navržením rozsáhlých krajinných úprav, které 
mají za cíl podpo it rozvoj p írodních složek v území, omezit nevhodné zp soby využití 
n kterých zem d lských ploch a nalézt vhodné plochy pro p stování biopaliv jako obnovitelných 
zdroj  energie. S rozvojem pr myslové výroby se na území obce neuvažuje. 
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Obrázek . 1: Mapa zájmového území 

Hodnocení SEA zam eno nejen na p ímo ešené, ale i širší dot ené území, v n mž m že 
v d sledku p edloženého územního plánu dojít ke zm n  stavu a kvality životního prost edí 
a ve ejného zdraví. Vyhodnocení vychází zejména z požadavk  Stanoviska krajského ú adu 
St edo eského kraje a z vyjád ení p íslušných ú ad  k zadání územního plánu. 

1. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cíl m ochrany životního 
prost edí p ijatým na mezistátní nebo komunitární úrovni. Zhodnocení vztahu 
územn  plánovací dokumentace k cíl m ochrany životního prost edí p ijatým na 
vnitrostátní úrovni 

1.1. Vztah koncepce k jiným koncepcím 
V oblasti životního prost edí jsou k p edm tnému území vztaženy následující koncepce, jejichž 
strategické cíle jsou shrnuty v následujícím textu:

Celostátní úrove : 

 Státní politika životního prost edí 

Státní politika životního prost edí je hlavním strategickým dokumentem pro oblast životního 
prost edí, ze které vycházejí i další koncep ní materiály vztahující se k ochran  životního 
prost edí. Mezi hlavní cíle této koncepce pat í p edevším: 

• dosažení dalšího zlepšení kvality životního prost edí jako celku i stavu jeho složek 
a sou ástí, 

• uplatn ní princip  udržitelného rozvoje a k pokra ující integraci hlediska životního 
prost edí do sektorových politik, 
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• zvyšování ekonomické efektivnosti a sociální p ijatelnosti environmentálních program , 
projekt  a inností. 

Návrh ÚP Branžež je zpracován v souladu se Státní politikou životního prost edí. 

 Národní program snižování emisí R 

Globálním cílem Národního programu snižování emisí R je snížit, s d razem na podporu 
nových environmentáln  šetrných technologií a využití potenciálu energetických úspor, zát ž 
životního prost edí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvo it p edpoklady pro 
regeneraci postižených složek životního prost edí a pro snižování rizik pro lidské zdraví, která 
plynou ze zne išt ní ovzduší, a tím p isp t k napln ní strategického cíle Environmentálního pilí e 
Strategie udržitelného rozvoje eské republiky. 

Návrh ÚP Branžež je zpracován v souladu s Národním programem snižování emisí R. 

 Národní program na zmírn ní dopad  zm ny klimatu v eské republice 

Národní program na zmírn ní dopad  zm ny klimatu v eské republice mapuje vlivy probíhající 
zm ny klimatu na jednotlivé sektory a vyty uje strategii státu vedoucí ke zmír ování negativních 
dopad . Krom  vysv tlení fyzikálních princip  zm ny klimatu a nastín ní vývoje mezinárodních 
jednání obsahuje tento program údaje o hodnotách emisí skleníkových plyn  v eské republice 
v etn  projekcí dalšího vývoje a prezentuje návrhy konkrétních opat ení na snižování emisí 
skleníkových plyn  i adapta ních opat ení. 

I tento dokument se stal v širších souvislostech podkladem pro tvorbu územn  plánovací 
dokumentace obce. 

 Státní surovinová politika R 

Státní surovinová politika je souhrn všech aktivit, kterými stát ovliv uje vyhledávání a využívání 
tuzemských zdroj  surovin a získávání surovin v zahrani í s cílem zabezpe it jimi chod své 
ekonomiky. Ze Státní surovinové politiky vychází surovinové politiky jednotlivých kraj . 

P edm tem politiky nerostných surovin jsou palivo-energetické, rudní, nerudní a stavební 
suroviny, a to jak z prvotních, tak i z druhotných zdroj . Tato politika se nezabývá surovinami 
z obnovitelných zdroj , jako vodou, d evem, zem d lskými surovinami atd. Zabývá se však 
všemi druhotnými surovinami jak z hlediska jejich vlivu na úspory prvotních nerostných 
zdroj , tak i z hlediska vlivu na úspory energie, která je vkládána do úpravy prvotních surovin a 
jejich dalšího zpracování. Politika nerostných surovin má p ímou vazbu k energetické politice 
a z hlediska stanovení a ešení n kterých cíl  je s ní úzce propojena. 

Státní surovinová politika není p edm tem ešení posuzovaného návrhu. 

 Státní energetická koncepce 

Státní energetická koncepce pat í k základním sou ástem hospodá ské politiky eské republiky. 
Je výrazem státní odpov dnosti za vytvá ení podmínek pro spolehlivé a dlouhodob  bezpe né 
dodávky energie za p ijatelné ceny a za vytvá ení podmínek pro její efektivní využití, které 
nebudou ohrožovat životní prost edí a budou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Tuto 
zákonnou odpov dnost stát napl uje stanovením legislativního rámce a pravidel pro chod a 
rozvoj energetického hospodá ství. Koncepce ve své vizi konkretizuje státní priority a stanovuje 
cíle, jichž chce stát dosáhnout, p i ovliv ování vývoje energetického hospodá ství ve výhledu 
p íštích 30 let, v podmínkách tržn  orientované ekonomiky. P i volb  priorit, cíl  a souboru 
nástroj  Státní energetické koncepce byla respektována hlediska energetická, ekologická, 
ekonomická a sociální. 

Státní energetické koncepce není p edm tem ešení posuzovaného návrhu.  
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 Státní dopravní politika 

Základním cílem dopravní politiky eské republiky je realizace svobody trvale udržitelné mobility 
osob a v cí jako nutný atribut napln ní požadavk  Listiny základních práv a svobod i požadavk
svobodného obchodu a optimální podpora udržitelného rozvoje p im eným dotvá ením 
dopravního systému. K tomu vede strategie udržitelných zp sob  dopravy s podporou 
environmentáln  šetrných zp sob  a omezováním zp sob  nejmén  šetrných. 

Státní dopravní politika je taktéž relevantním podkladem pro tvorbu posuzovaného návrhu ÚP. 

 Opera ní program Doprava 

Opera ní program Doprava je zam ený na zkvalitn ní infrastruktury a vzájemné propojenosti 
železni ní, silni ní a í ní dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí. Jedná se tedy 
o infrastrukturu celostátního významu, v p ípad  silni ní infrastruktury jde o dálnice, rychlostní 
komunikace a silnice I. t ídy. 

Opera ní program dopravy je relevantním podkladem pro tvorbu Návrhu ÚP Branžež. 

 Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných 
zdroj

Vizí Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných 
zdroj  je energetické hospodá ství postavené na hospodárném a environmentáln  šetrném 
využívání všech zdroj  energie, s rostoucím využitím obnovitelných a druhotných zdroj  energie 
a alternativních paliv v doprav . 

Jednou z navržených lokalit je i plocha pro centrální kotelnu na biomasu. Teplo by bylo využito 
pro nejhust ji zastav nou ást obce. (Návrh výroby a rozvod  tepla vychází z projektové 
dokumentace zpracované v roce 2004.)  

 Strategie udržitelného rozvoje R 

Strategie udržitelného rozvoje eské republiky definuje hlavní (strategické) cíle, dále díl í cíle a 
nástroje, které jsou formulovány tak, aby co nejvíce omezovaly nerovnováhu ve vzájemných 
vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilí em udržitelnosti. Sm rují k 
zajišt ní co nejvyšší dosažitelné kvality života pro sou asnou generaci a k vytvo ení 
p edpokladu pro kvalitní život generací budoucích. 

I tento dokument se stal v širších souvislostech podkladem pro tvorbu územn  plánovací 
dokumentace obce. 

 Strategie ochrany biologické rozmanitosti R 

Vláda R schválila Strategii ochrany biologické rozmanitosti R v roce 2005. Tato strategie 
vychází z úmluvy podepsané v roce 1992 v Rio de Janeiru a p edstavuje první materiál svého 
druhu, který p ináší komplexní ochranu biodiverzity v R. Hlavními cíly této strategie jsou 
ochrana biologické rozmanitosti, která je chápána jako rozmanitost všech živých organism  a 
systém , jichž jsou organismy sou ástí, dále udržitelné využívání jejích složek a také spravedlivé 
a rovnocenné rozd lování p ínos  plynoucích z genetických zdroj . Úmluva je celosv tov
hodnocena jako klí ový dokument v ochran  biologické rozmanitosti na všech t ech úrovních 
(tzn. genové, druhové a ekosystémové). 

Návrh ÚP Branžež  je zpracován v souladu se Strategií ochrany biologické rozmanitosti R. 

 Státní program ochrany p írody a krajiny R 

Smyslem Státního programu ochrany p írody a krajiny je p ijmout a uskute ovat takový systém 
pravidel a opat ení, která ve st edn dobém a dlouhodobém asovém horizontu p isp jí 
k zásadnímu zlepšení stavu p írody a krajiny. Tato pravidla a opat ení je pak nezbytné uplat ovat 
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mimo jiné p i tvorb  a realizaci vládních odv tvových program  a koncepcí nap . v územním 
plánování, dopravní, surovinové, energetické a zem d lské politice. 

Program stanovuje cíle pro sektor regionální politiky, územního plánování a urbanismus. 
K formulaci program  regionálního rozvoje kraj  a velkých územních celk  je vhodné zajiš ovat 
postupné vytvá ení a novelizaci územních plán  vymezujících podmínky ochrany p írody a trvale 
udržitelného hospoda ení v krajin . Jako jedno z východisek státní regionální politiky a rozvoje 
urbanizace je nutné rozpracovat systém kategorizace krajiny, dále je t eba zavád t územní 
systémy ekologické stability krajiny všech úrovní v etn  metodického a legislativního vymezení 
Evropské ekologické sít  na našem území. Stavby t eba p ednostn  orientovat do zastav ných 
území a území ur ených k zastav ní v rámci rozvoje obcí. Výstavbu mimo tato území omezit na 
p ípady vylu ující alternativní ešení a na d ležité stavby ve ve ejném zájmu. 

P i stanovování celkové koncepce rozvoje území bylo vycházeno z obecných zásad ochrany 
p írody a krajiny. 

 Strategie hospodá ského r stu R 

Tato koncepce je strategií priorit hospodá ského r stu R a zajišt ní konkurenceschopnosti 
eské republiky v mezinárodním m ítku. Zabývá se vybranými oblastmi, které jsou stanoveny 

jako prioritní pro zajišt ní požadovaného hospodá ského r stu R, formuluje vizi r stu, obecné 
principy, cíle a úkoly a dále nástroje k jejich spln ní. Strategie se zam uje p edevším na 
ekonomickou oblast, pln  však respektuje i zbývající dva hlavní pilí e udržitelného rozvoje 
(sociální a environmentální dimenze). 

Návrh ÚP Branžež má za cíl vytvo it územní p edpoklady pro udržitelný rozvoj území, tedy 
rozvoj spo ívající ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro 
hospodá ský rozvoj a soudržnost spole enství obyvatel území obce Branžež, který uspokojuje 
pot eby sou asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

 Strategie regionálního rozvoje R 

Strategie regionálního rozvoje eské republiky tvo í základní dokument politiky regionálního 
rozvoje pro období 2007-2013. Jejím cílem je implikace nových na ízení EU v oblasti politiky 
hospodá ské a sociální soudržnosti do strategie, priorit a opat ení eské regionální politiky a také 
formulace témat a aspekt  významných pro podporu regionálního rozvoje a zahrnutí regionální 
dimenze do t chto politik tam, kde je to ú elné a pot ebné. 

Cílem strategie je formulování témat a aspekt  významných pro podporu regionálního rozvoje a 
zahrnutí regionální dimenze do t chto politik tam, kde je to ú elné a pot ebné. Strategie 
regionálního rozvoje tak p edstavuje strategickou orientaci pro budoucí programy regionálního 
rozvoje na centrální i regionální úrovni. 

I tento dokument se stal v širších souvislostech podkladem pro tvorbu územn  plánovací 
dokumentace obce. 

 Národní rozvojový plán R 

Národní rozvojový plán R definuje strategii rozvoje eské republiky pro období let 2007-2013. 
Vychází z text  na ízení ke strukturálním fond m a Fondu soudržnosti, jeho strategie se opírá 
o klí ové evropské Strategické obecné zásady Spole enství i domácí Strategie udržitelného 
rozvoje, Strategie hospodá ského r stu, Strategie regionálního rozvoje pro léta 2007-2013 a 
další platné resortní a regionální strategie a strategické dokumenty. Zajiš uje návaznost 
Strategických obecných zásad Spole enství a národních strategických dokument . Dále také 
popisuje nastavení systému koordinace politiky hospodá ské a sociální soudržnosti. 

Národní rozvojový plán, jak již bylo zmín no, vychází z dalších strategických dokument , se 
kterými je posuzovaný návrh v souladu. 
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 Plán hlavních povodí R 

Plán hlavních povodí eské republiky p edstavuje hlavní rámec jednotné politiky v oblasti vod 
pro eskou republiku p ekra ující opat ení resortních politik úst edních vodoprávních ú ad  p i 
sdílení kompetencí a ur uje možnosti území v oblasti vod pro koordinaci s ostatními zám ry 
v rámci Politiky územního rozvoje. 

Zpracování Plánu hlavních povodí eské republiky stanoví rámcové cíle, hlavní principy 
a zásady státní politiky v oblasti vod pro území eské republiky, p ípadn  pro jednotlivá hlavní 
povodí pro dlouhodobé zajišt ní ve ejných zájm . 

Cíle pro zajišt ní požadavk  na vodohospodá ské služby jako p edpokladu dalšího sociálního 
i ekonomického rozvoje na úrovni lokální, regionální i státní musí být harmonizovány s ohledem 
na zajišt ní udržitelnosti vodních zdroj . Plán hlavních povodí eské republiky stanovuje 
možnosti rozvoje vodních zdroj , limity využití vody a priority pro jednotlivé složky hospodá ství. 

Návrh ÚP Branžež je zpracován v souladu s Plánem hlavních povodí R. 

 Národní strategický plán pro rozvoj venkova R a Program rozvoje venkova R 

Vychází z návrhu Na ízení Rady o podpo e pro rozvoj venkova z Evropského zem d lského 
fondu pro rozvoj venkova, které stanoví povinnost pro jednotlivé lenské zem  EU. Na základ
strategických sm r  EU by m l každý lenský stát p ipravit sv j národní strategický plán rozvoje 
venkova, který by tvo il referen ní rámec pro p ípravu program  pro rozvoj venkova. 

Ochrana p írodních zdroj  a ochrana životního prost edí ve venkovských oblastech je prioritou, 
která prost ednictvím p im eného obhospoda ování krajiny p ispívá k již schváleným národním 
i EU strategiím a legislativ  pro životní prost edí (NATURA 2000, Rámcová sm rnice o vod , 
Kjótský protokol), zvlášt  v souvislosti se zm nami biodiverzity, vod a klimatu. Specifikem 

eské republiky, které vyplývá z polohy tohoto státu na rozvodí t í mo í a plné závislosti zdroj
vody na objemu srážek, je v této oblasti také ochrana a istota vody a vodních zdroj . 

Územní plán respektuje a vytvá í podmínky k ochran  všech p írodních, kulturních 
a civiliza ních hodnot v území, jež v zásad  respektuje a je s nimi koordinován. Návrh ÚP je 
zpracován v souladu s Národním strategickým plánem pro rozvoj venkova R a Programem 
rozvoje venkova R. 

 Opera ní program ŽP 

Opera ní program Životní prost edí navazuje na opera ní programy z let 2004 - 2006 a je 
len n do sedmi prioritních os: zlepšování vodohospodá ské infrastruktury a snižování rizika 

povodní, zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, udržitelné využívání zdroj  energie, 
zkvalitn ní nakládání s odpady a odstra ování starých ekologických zát ží, omezování 
pr myslového zne išt ní a environmentálních rizik, zlepšování stavu p írody a krajiny, rozvoj 
infrastruktury pro environmentální vzd lávání, poradenství a osv tu. 

Zna ný potenciál se nabízí pro m sta, obce a jejich svazky, kraje, jejich p ísp vkové organizace 
a firmy, ve kterých mají majoritní podíl. Pom rn  velký prostor mají i podnikatelé a neziskové 
organizace. 

Opera ní program Životní prost edí je relevantním podkladem pro tvorbu Návrhu ÚP Branžež. 

 Politika územního rozvoje 

Politika územního rozvoje ur uje požadavky na konkretizaci úkol  územního plánování 
v republikových, mezinárodních, nadregionálních a p eshrani ních souvislostech, zejména 
s ohledem na udržitelný rozvoj území, a rovn ž ur uje strategii a základní podmínky pro 
napl ování t chto úkol . 

Cílem je ur ení strategie územního rozvoje eské republiky v mezinárodních, p eshrani ních a 
republikových souvislostech. Politika územního rozvoje s ohledem na možnosti území bude 
koordinovat tvorbu a aktualizaci územn  plánovacích dokumentací kraj , tvorbu koncepcí 
schvalovaných ministerstvy a jinými úst edními správními ú ady a zám ry na zm ny v území 
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republikového významu. Politika územního rozvoje stanoví úkoly územního plánování 
v mezinárodních, p eshrani ních a republikových souvislostech, zejména s ohledem na 
udržitelný rozvoj a ur í strategii a základní podmínky pro jejich napl ování. Politika územního 
rozvoje stanoví republikové priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území 
a dále vymezí zejména oblasti se zvýšenými požadavky na zm ny v území z d vodu 
soust ed ní aktivit mezinárodního, republikového významu nebo svým významem p esahující 
význam jednoho kraje. Vymezí rovn ž koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury a 
oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy mezinárodního, republikového 
významu nebo svým významem p esahující význam jednoho kraje. Pro vymezené oblasti, 
koridory a plochy budou stanovena kriteria a podmínky pro jejich rozvoj. 

Z Politiky územního rozvoje R pro zpracování návrhu územního plánu Branžež nevyplývají 
konkrétní požadavky. Správní území obce Branžež nespadá do žádné oblasti, osy, koridoru, 
i plochy vymezené ve výše uvedeném dokumentu. 

 Národní lesnický program II 

Strategie Spole enství pro lesy ustanovila rámec aktivit pro lesní hospodá ství, jehož hlavním 
cílem je podpora trvale udržitelného obhospoda ování les . Strategie zd raz uje d ležitost 
multifunk ní role les  a ur uje základní zásady a principy, které jsou pro realizaci této strategie 
ur ující. 

Národní lesnický program má poskytovat plánovací rámec pro vymezení vliv  jiných sektor  na 
lesnickou politiku, zvýšit pov domí o d ležitosti les  a zajistit spoluú ast zodpov dných resort
vlády a zájmových skupin na ešení problém  les  a lesnictví, vytvo it p edpoklady k zajišt ní 
p íslušných kapacit, které se mají zam ovat na sporné otázky, jejichž ešení je v kompetenci 
r zných státních institucí. 

Aktivity související s Národním lesnickým programem nejsou sou ástí ešení posuzovaného 
návrhu ÚP. 

Krajská úrove : 

 Zásady územního rozvoje St edo eského kraje 

Zadání Zásad územního rozvoje St edo eského kraje bylo schváleno Zastupitelstvem 
St edo eského kraje dne 18. 6. 2008, íslo usnesení 38-26/2008/K. 

ZÚR stanoví zejména základní požadavky na ú elné a hospodárné uspo ádání území kraje, 
vymezí plochy a koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména 
plochy a koridory pro ve ejn  prosp šné stavby, ve ejn  prosp šná opat ení, stanoví kriteria pro 
rozhodování o možných variantách nebo alternativách zm n v jejich využití. ZÚR v nadmístních 
souvislostech území kraje zp es ují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu 
s Politikou územního rozvoje eské republiky, ur ují strategii pro jejich napl ování a koordinují 
územn  plánovací innost obcí. 

ZÚR jsou závazné pro po izování a vydávání územních plán , regula ních plán  a pro 
rozhodování v území. ZÚR by m ly mít vazbu na aktualizovaný "Program územního obvodu 
St edo eského kraje", který byl schválen v zá í 2006.  

Z této koncepce nevyplynuly pro správní území obce Branžež žádné nové požadavky. 

 POH St edo eského kraje 

Jedná se o koncep ní materiál s krajskou p sobností, který ve své závazné ásti musí vycházet 
a respektovat závaznou ást Plánu odpadového hospodá ství R, který byl vyhlášen Na ízením 
vlády . 197/2003 Sb., a vytvá et koncepci nakládání s odpady ve St edo eském kraji pro 
období dalších 10 let. 

Tato strategie obsahuje p ehled cíl , opat ení a odpov dností jednotlivých subjekt  za jejich 
realizaci podle stanovených indikátor  a cílových hodnot. Plán odpadového hospodá ství kraje 
stanovuje zp soby ešení opat ení v odpov dnosti ve ejné správy a nástroje k podpo e ešení 



Návrh územního plánu Branžež
__________________________________________________________________________

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 14

opat ení v odpov dnosti ostatních subjekt  odpadového hospodá ství kraje. Výb r navržených 
optimálních ešení by m l p isp t k výrazn jšímu snižování velikosti a významnosti vliv  na 
jednotlivé složky životního prost edí. 

Ú elem plánu odpadového hospodá ství kraje je stanovit optimální zp sob dosažení souladu 
s požadavky právních p edpis R a EU v oblasti odpadového hospodá ství na území 
St edo eského kraje a s tím spojené ekonomické dopady. 

Návrh územního plánu Branžež je zpracován v souladu s touto koncepcí. 

 Koncepce ochrany p írody a krajiny 

St edo eský kraj chrání ve ejný zájem ochrany p írody a krajiny vyjád ený v p íslušných 
zákonech a jiných právních p edpisech. V souvislosti s tím zastupitelstvo schvaluje koncepci 
strategie ochrany p írody ve své územní p sobnosti. 

Posláním koncepce ochrany p írody a krajiny St edo eského kraje je zachování a zlepšení 
stavu p írody a krajiny ve St edo eském kraji. Vizí koncepce je zachovalá p íroda a krajina 
z hlediska biodiverzity ve všech jejích úrovních dlouhodob  uspokojující pot eby místních 
obyvatel. 

Koncepce se skládá z rozborové ásti shrnující stav a nedostatky v ochran  a pé i o p írodu a 
krajinu a návrhové ásti, která vymezuje cíle a opat ení v etn  ak ního plánu s konkrétními 
termíny a úkoly. 

Koncepci zpracovala základní organizace eského svazu ochránc  p írody Vlašim v listopadu 
2004. 

I tento dokument se stal v širších souvislostech podkladem pro tvorbu územn  plánovací 
dokumentace obce. 

 Program snižování emisí a imisí zne iš ujících látek na území St edo eského kraje 

Krajský program ke zlepšování kvality ovzduší je vypracováván pro oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, které jsou Ministerstvem životního prost edí každoro n  vyhlašovány ve 
V stníku MŽP. Zpracování programu ukládá zákon o ochran  ovzduší v § 7 odstavci 
6. Podrobnosti k obsahu program  jsou uvedeny v p íloze . 3 zákona . 86/2002 Sb., 
o ochran  ovzduší, v platném zn ní. 

Zpracování integrovaného krajského programu snižování emisí zne iš ujících látek je orgánu 
kraje uloženo v § 6 odstavci 5 zákona . 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší, který byl publikován 
ve sbírce zákon  v ástce 38 ze dne 12. b ezna 2002. Rozsah programu podrobn ji specifikuje 
p íloha . 2 citovaného zákona. Hlavními cíli programu je zejména: 

- navrhnout soubor efektivních opat ení, která povedou k roku 2010 ke spln ní nebo 
p iblížení se doporu eným hodnotám krajského emisního stropu pro St edo eský kraj, které 
jsou stanoveny na ízením vlády . 351/2002 Sb., v platném zn ní, 
- formulovat taková opat ení, která povedou k pln ní platných imisních limit
ve stanovených lh tách, 
- zajistit cestou omezování emisí p íslušných látek zamezení p ípadn  i vylou ení rizika 
budoucího p ekra ování imisních limit , které nejsou v sou asné dob  p ekra ovány, 
- dosáhnout cestou omezování emisí oxid  dusíku a VOC cílových imisních limit
pro ozón, jehož tvorba je v p ízemních vrstvách atmosféry vyvolávána, 
- navrhnout optimální variantu energetického systému na území St edo eského kraje, 
- navrhnout ú inná opat ení sm ující k omezování emisí skleníkových plyn , p edevším 
oxidu uhli itého a metanu. 
- v souladu s požadavky legislativy bude navrhovaný program obsahovat soustavu 
vzájemn  provázaných opat ení. 

Z hlediska sledovaných cíl  je klí ové len ní formulovaných opat ení na preventivní (ur ené 
k regulaci budoucích zdroj  nov  vzniklých na území kraje) a nápravné (zam ené na stávající 
zdroje). 
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Základními zásadami programu jsou p edevším: 

- maximální ú innost p i co nejmenší ekonomické a administrativní zát ži, 
- d raz na flexibilitu nástroj /opat ení, 
- d raz na nep ímou podporu cíl  programu, 
- d raz na aplikaci informa ních a dobrovolných nástroj . 

Vhodné nástroje a opat ení budou formulovány v souladu s Integrovaným krajským programem 
snižování emisí s tím, že budou dále konkretizovány a detailizovány a za azeny do Ak ního 
programu. 

Návrh ÚP Branžež je zpracován v souladu s touto koncepcí. 

 Program snižování emisí a Integrovaný program zlepšování kvality ovzduší 
St edo eského kraje 

Globálním cílem Programu ke zlepšení kvality ovzduší je zajistit na celém území St edo eského 
kraje kvalitu ovzduší spl ující zákonem stanovené požadavky (imisní limity a cílové imisní limity) 
a p isp t k dodržení závazk , které R p ijala v oblasti omezování emisí zne iš ujících látek do 
ovzduší (národní emisní stropy). 

Specifické cíle jsou zejména snížit imisní zát ž zne iš ujícími látkami pod úrove  stanovenou 
platnými imisními limity v oblastech, kde jsou tyto limity p ekra ovány (v oblastech se zhoršenou 
kvalitou ovzduší), snížit imisní zát ž zne iš ujícími látkami pod úrove  stanovenou cílovými 
imisními limity v oblastech, kde jsou cílové imisní limity p ekra ovány, udržet podlimitní imisní 
zát ž v lokalitách, kde nedochází k p ekra ování imisních limit  a cílových imisních limit , 
dodržet ve stanoveném termínu doporu ené hodnoty krajských emisních strop  pro oxid si i itý, 
oxidy dusíku, VOC a amoniak 

Pro ú ely Programového dodatku jsou na úrovni St edo eského kraje stanoveny následující 
zne iš ující látky: suspendované ástice PM10, oxidy dusíku a oxid dusi itý, benzo(a)pyren, 
t kavé organické látky a arsen. 

Návrh ÚP Branžež je zpracován v souladu s touto koncepcí. 

 Koncepce EVVO St edo eského kraje 

Posláním této koncepce je systematické p sobení na obyvatele St edo eského kraje 
prost ednictvím EVVO jako prevenci poškozování životního prost edí a nezbytnou podmínku 
udržitelného rozvoje kraje. 

Vizí Koncepce jsou obyvatelé St edo eského kraje, kte í myslí a jednají v souladu s principem 
udržitelného života, jsou si v domi odpov dnosti za udržení kvality prost edí, jeho jednotlivých 
složek a mají úctu k životu ve všech jeho formách. 

Koncepce se skládá z rozborové ásti shrnující stav a nedostatky EVVO ve St edo eském kraji, 
návrhové ásti, která vymezuje cíle a opat ení, a ak ního plánu s konkrétními úkoly a termíny. 

Koncepci zpracovala základní organizace eského svazu ochránc  p írody Vlašim v ervenci 
2002. 

Návrh ÚP Branžež je zpracován v souladu s touto koncepcí. Sou ástí návrhu je navrhovaná 
plocha ob anského vybavení, která by m la být ur ena pro výstavbu za ízení p edškolní 
výchovy a informa ního centra. 

 Územní energetická koncepce 

St edo eský kraj na základ  zákona o hospoda ení s energií zpracoval energetickou koncepci, 
která navrhuje zp soby, jak zlepšit hospoda ení s energiemi zejména pro velké budovy 
(nap . školy, nemocnice, obytné domy). Rovn ž eší využití nových možností v dodávce tepla, 
nap . používáním slune ních kolektor , biomasy nebo bioplynu. 

V návrhu ÚP je navržena plocha pro kotelnu na biomasu, která by zásobovala teplem ást obce. 
ÚP je v souladu s touto koncepcí. 
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 Plán rozvoje vodovod  a kanalizací St edo eského kraje 

Plán rozvoje vodovod  a kanalizací obsahuje koncepci ešení zásobování pitnou vodou, v etn
vymezení zdroj  povrchových a podzemních vod uvažovaných pro ú ely úpravy na pitnou vodu, 
a koncepci odkanalizování a išt ní odpadních vod na území celého St edo eského kraje.  

V plánu jsou navržena technická opat ení, kterými má být dosaženo t chto cíl : zabezpe it 
kapacitu zdroj  pitné vody, odstranit problémy s kvalitou pitné vody, navrhnout výstavbu nových 
vodovod , navrhnout plán rekonstrukce stávajících vodovodních sítí. zajistit išt ní odpadních 
vod v aglomeracích nad 2 000 obyvatel, zajistit p i vypoušt ní odpadní vody z istíren 
odpadních vod z aglomerací nad 10 000 ekvivalentních obyvatel spln ní zp ísn ných limit  pro 
obsah dusíku a fosforu, zajistit ochranu vodních zdroj  výstavbou kanalizací a istíren 
odpadních vod v aglomeracích s popula ním ekvivalentem menším než 2 000 obyvatel, 
navrhnout rekonstrukce kanaliza ních sítí a objekt , zajistit nezávadnou likvidaci odpadních vod 
v obcích bez sb rných systém .  

Zneškod ování odpadních vod je v p edkládaném návrhu ÚP ešeno v souladu s Plánem 
rozvoje vodovod  a kanalizací St edo eského kraje. Sou ástí návrhu je ešení vybudování 
splaškové kanalizace, která bude zaúst na do nov  navržené biologické istírny odpadních vod. 

 Program obnovy venkova St edo eského kraje 

Program obnovy venkova je plošným programem pro venkovské oblasti St edo eského kraje. 
Je ur ený jak pro malé obce do 2000 obyvatel, tak pro svazky a sdružení obcí. Cílem programu 
je vytvo ení organiza ních a ekonomických podmínek k podnícení a k podpo e obyvatel 
venkova a venkovských obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj 
zdravého životního prost edí, udržování p írodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a 
rozvoj ekologicky nezávadného hospodá ství. 

I tento dokument se stal v širších souvislostech podkladem pro tvorbu územn  plánovací 
dokumentace obce. 

 Program rozvoje obnovy St edo eského kraje na léta 2007-13 

Program rozvoje kraje je základní st edn dobý program podpory regionálního rozvoje na úrovni 
kraje, sestávající z cílených opat ení a intervencí zam ených na stimulaci rozvoje kraje. 
Obsahuje sm ry a úkoly rozvoje finan ní povahy i úkoly nefinan ní povahy, jako jsou politika, 
nástroje, organiza ní úkoly, doporu ení pro úst ední správní orgány atd. Jeho cílem je 
navrhnout pro stanovené plánovací období promyšlenou množinu opat ení, vycházející 
ze strategie rozvoje kraje a realizovatelnou dostupnými finan ními prost edky. 

Program rozvoje kraje plní funkci základního dokumentu orgán  kraje pro koordinaci rozvoje 
území, hraje klí ovou úlohu p i zajiš ování podpory regionálního rozvoje, pomáhá zvyšovat 
pov domí o nejd ležit jších pot ebách kraje, pomáhá mobilizovat vlastní kapacity a zdroje kraje, 
využívá znalostí místních initel  a odborník  a umož uje místním initel m ur ovat a 
kontrolovat sm r budoucího vývoje kraje. 

Návrh územního plánu Branžež je zpracován v souladu s touto koncepcí. 

 VÚC Mladoboleslavsko  

Krajský ú ad St edo eského kraje po izoval v roce 2002 Územní prognózu velkého územního 
celku Mladoboleslavsko, která je pro územn  plánovací innost užívána jako územn  plánovací 
podklad. 

Mezi hlavní cíle pat í: 

 Vymezit a dlouhodob  chránit tato území, která mají vysoké p irozené p edpoklady pro 
rekrea ní využívání. Podporovat rozvoj infrastruktury pro rekrea ní využívání, a to p i 
respektování omezujících limit  vyplývajících z právních p edpis  a správních 
rozhodnutí.  

 Podstatná je zejména ochrana p írody a další využití území pro cestovní ruch. 
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Nové zám ry nebo omezení, která by m la vliv na ešení zm ny územního plánu, 
z dokumentace vydané krajem nevyplývají. Z tohoto dokumentu vyplývá, že území obce 
Branžež, zejména ve vazb  na Komárovský rybník je velmi významným rekrea ním územím 
svým významem p esahující regionální charakter.  

Území obce Branžež je sou ástí vymezených území zvýšeného významu pro rekreaci, ve 
kterém by m ly být preferovány aktivity a innosti, které stabilizují a rozvíjejí podmínky pro 
rekreaci. 

 Plán pé e CHKO eský ráj 
Cílem plánu pé e je stanovit dlouhodobé, st edn dobé a krátkodobé cíle a úkoly v ochran
p írody a krajiny CHKO eský ráj, které vycházejí ze sou asných v deckých poznatk  o p írod
a krajin eského ráje. Vychází z Plánu pé e z roku 1997, který byl vypracován pro ást 
p vodní CHKO, vyhlášenou v roce 1955. Tento dokument byl vydán v roce 2004 a platností do 
konce roku 2013. 
Mezi hlavní cíle pat í: 

 I. zóna: uchování nebo postupná obnova samo ídících funkcí p írodního prost edí a 
omezení lidských zásah  v daném území na nejnižší možnou míru. 

 II. Zóna: udržení p írodních hodnot a postupné zvyšování druhové a prostorové 
rozmanitosti ekosystém , zejména vytvá ením funk ního systému ekologické stability. 

 III. zóna: udržení a podpora využívání krajiny pro ekologicky optimalizované lesní 
hospodá ství a zem d lství, ochrana typického krajinného rázu, vhodné formy turistiky a 
rekreace. 

 IV. Zóna: zabezpe ení prostoru pro rozvoj obcí, v zem d lské krajin  musí být 
realizována údržba a tvorba prvk  ÚSES a zmenšení blok  orné p dy 

Vzhledem k charakteru navržených ploch se z cíl  plánu pé e týká p evážn  cíle prosazování 
m kkého cestovního a turistického ruchu, které jsou realizované na principech trvalé 
udržitelnosti se zachováním hodnot p írody a krajiny eského ráje.  
Projekty jednotlivých staveb budou ešeny s ohledem na podmínky vycházející z Plánu pé e 
o CHKO eský ráj, kde jsou uvedeny požadavky na použití materiál , sklonu zast ešení, výšky 
a další. Obecn  však platí, že konkrétní zám ry se musí ešit se správou CHKO. 
Návrh územního plánu Branžež je zpracován v širších souvislostech v souladu s touto koncepcí. 
P ípadné kolize musí být vy ešeny se správou CHKO. 

2. Údaje o sou asném stavu životního prost edí v ešeném území a jeho 
p edpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatn na politika územního rozvoje 
nebo územn  plánovací dokumentace 
Návrh územního plánu Branžež byl navržen monovariantn . Z hlediska umíst ní a rozsahu 
možných vliv  na životní prost edí a na obyvatelstvo je v SEA dokumentaci hodnocen stávající 
stav, tj. stav bez innosti (nulová varianta) a aktivní varianta p edkládaná v podob  Návrhu 
územního plánu Branžež. Možné vlivy aktivní varianty na životní prost edí jsou popsány 
v kapitole . 3 Charakteristiky životního prost edí, které by mohly být uplatn ním politiky 
územního rozvoje nebo územn  plánovací dokumentace významn  ovlivn ny  
a . 5 Zhodnocení stávajících a p edpokládaných vliv  navrhovaných variant politiky územního 
rozvoje nebo územn  plánovací dokumentace, v etn  vliv  sekundárních, synergických, 
kumulativních, krátkodobých, st edn dobých a dlouhodobých, trvalých a p echodných, kladných 
a záporných tohoto hodnocení SEA. 
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Popis nulové varianty (stávající stav životního prost edí) 

2.1. Geomorfologie, reliéf 

Geomorfologie, reliéf 

Území obce Branžež je azeno k následujícím geomorfologickým region m (Demek, J.a kol., 
Brno 2006): 

provincie:   eská vyso ina, 

soustava (subprovincie): VI eská tabule, 

podsoustava (oblast):  VIA Severo eská tabule, 

celek:    VIA – 2 Ji ínská pahorkatina, 

podcelek:   VIA – 2A Turnovská pahorkatina, 

okrsek:   VIA – 2A – 1 Vyske ská vrchovina. 

Vyske ská vrchovina 

Okrsek se nachází ve st ední ásti Turnovské pahorkatiny. Tvo í plochou vrchovinu v povodí 
Žehrovky a horní Kn žmostky o ploše 166,81 km2. Vrchovina je složená z coniackých 
kvádrových k emenných pískovc  s denuda ními zbytky slínovc  a vápnitých jílovc , s proniky 
neovulkanit . P edstavuje neotektonicky porušenou rozsáhlou tabulovou plošinu mírn  se 
sklán jící k jihu, se stup ovitou strukturn  denuda ním plošin a hustou sítí ka onovitých údolí 
s výv ry pramen , dominantami jsou vulkanické suky na vypreparovaných výplních sopouch  a 
žílách. Na plošinách se udržely relikty náplav  pliocenní terasy Jizery. Území nap í  p etíná 
opušt né údolí staropleistocenní Jizery. Charakteristická jsou pískovcová skalní m sta 
s jeskyn mi, výklenky, skalními branami aj. Na plošinách vznikly etné sufózní pseudokrasové 
závrty. P i úpatí svah  mocné balvanito-pís ité haldy porušené sesuvy. Na okrajích svazích 
tvary svahových blokových pohyb  a odsedání. 

Po realizaci posuzovaného návrhu nedojde ke zm n  geologických, geomorfologických pom r
zájmového území. Rozsah t chto zm n však nelze v sou asné dob  objektivn  ur it. 

Biogeografická poloha 

Dle biogeografického len ní (Culek a kol., 1996) náleží p edm tné území do Hruboskalského 
bioregionu (1.35).  

Bioregion je tvo en zdviženou pískovcovou tabulí, roz len nou do skalních m st. Dominuje 
jednotvárná biota hercynského charakteru, ochuzená vlivem pískovc , s charakteristickou 
mozaikou spole enstev. Potenciální vegetaci skalních m st tvo í borové doubravy, na 
neovulkanitech kv tnaté bu iny. Mén  typické ásti jsou tvo eny pahorkatinami bez skalních 
výchoz , asto s pokryvy spraší a s dubohabrovými háji, acidofilními doubravami a bikovými 
bu inami. Hruboskalský bioregion buduje k ídové souvrství. Vytvá í stup ovinu s plošinami 
koniackých kvádrových pískovc , spo ívajících na m kkých svrchnoturonských slínech a 
jílovcích. Svahoviny mají ráz píse ných osyp . Dna údolí vypl ují píse né naplaveniny, asto se 
slatinami na povrchu. Na zdvižených kvádrových pískovcích eroze vytvo ila skalní m sta a spleti 
ka on . Okrajové skalní hrany plošin jsou nositeli pseudokrasových jev  (pseudozávrty). Reliéf 
má charakter lenité pahorkatiny s výškovou lenitostí 100 - 160 m, v oblasti skalních m st má 
charakter ploché až lenité vrchoviny. 

Bioregion leží v mezofytiku, potenciální p irozenou vegetaci na zna né ásti tvo í acidofilní 
doubravy Genisto germanicae-Quercion s autochtonní borovicí, na t žších p dách i jedliny 
Galio-Abietenion. Na neovulkanitech je možno p edpokládat p ítomnost dubohab in Melampyro 
nemorosi-Carpinetum. Na hranách pískovcových skal jsou ostr vky reliktních bor Dicrano-
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Pinion. Podél vodních tok  jsou r zné typy luh . Kv tena území je chudá, mezních a enklávních 
prvk  je málo. P evažují acidofilní druhy Hercynie. 

Osídlení bylo až v raném st edov ku. Lesy jsou p evážn  druhotné a v sou asnosti zabírají asi 
t etinu plochy (borové a smrkové monokultury). V bezlesí jsou agrocenózy. Louky a pastviny 
jsou ídké. 

Území se nalézá na rozhraní dvou fytogeografických oblastí, termofytika a mezofytika. 

Fytogeografická oblast termofytikum s fytogeografickým obvodem eské termofytikum zahrnuje 
fytogeografický okres Polomené hory, Dolní Pojize í a fytogeografický okres Rož alovická 
pahorkatina, s podokresy Rož alovická tabule, Mladoboleslavský chlum a Bakovská kotlina. 

Fytogeografická oblast mezofytikum s fytogeografickým obvodem eskomoravské mezofytikum 
má fytogeografický okres Ralsko-bezd zská tabule a Podješt dí, s podokresem eskodubská 
pahorkatina a okres eský ráj s podokresy St ední Pojize í a Trosecká pahorkatina. 

V území se nachází typ biochor: 3BE, 3QW a 3To 

 3BE Roz ezané plošiny na spraších 

Reliéf má v tšinou ráz mírn  uklon né plošiny, roz len né malými údolími a stržemi. Odlišný 
charakter mají segmenty na plošinách mezi za íznutými údolími v pískovcích, kde spád roste 
sm rem k okraj m plošin a vznikají strže a jsou sou ástí biochor údolí. K typickým tvar m pat í 
pahorky na tvrdších vystupujících podložních horninách. 

Substrát tvo í spraše, ve vlh ích územích p echázejí do sprašových hlín. P dy jsou tvo eny 
luvizem mi, po zorn ní se zpravidla transformovaly v hn dozem . 

Klima je mírn  teplé a srážkové ve 3. veg. stupni. V údolích jsou podmínky pro tvorbu místních 
teplotních inverzí a na plošinách pro slabé p ízemní inverze. 

Vegetace: varianta hercynská, p evažuje hercynská ernýšová dubohab ina. Na lesních 
prameništích a podél menších pot k  se objevují ost icové jaseniny. Podél v tších potok  se 
dá p edpokládat niva s vegetací asociace Pruno-Fraxinetum. 

Pole v tomto typu biochory zcela dominují, protože je tento typ v bioregionech asto 
nejúrodn jší. 

 3To Podmá ené roviny na kyselých horninách 

Reliéf má charakter roviny v depresní poloze, p i emž její povrch s k okraj m mírn  zvedá. 
Místy jsou v rovin  nez etelné sušší elevace. N které segmenty a jejich ásti jsou mén  typické 
(mají v tší sklon a blíží se depresím). 

Nejtypi t jšími p dami jsou gleje, na nejkyselejších substrátech organozemní. Na sušších 
okrajích a elevacích bývají primární pseudogleje. 

Klima je mírn  teplé a ve 3. vegeta ním stupni suché. Klima je díky astému výskytu 
regionálních a dennímu výskytu p ízemních teplotních inverzí relativn  drsné a nep íjemné, 
s vysokou vzdušnou vlhkostí a etnými mlhami a p evážn  odlesn né krajin  s vodními 
plochami. 

Vegetace: varianta hercynská základní, potenciální p irozenou vegetaci tvo í mozaika 
vegeta ních jednotek. Je tvo ena olšovými jaseninami, které na místech se stagnující vodou 
dopl ují bažinné olšiny. Na ojedin lých sušších místech vegetaci dopl ují acidofilní doubravy. 
Na druhotn  odlesn ných místech  se objevují mok ady s porosty vysokých ost ic. 

Lesy jsou tvo eny vícemén  rozptýlenými st edn  velkými a malými segmenty, výjime n  též 
okraji velkých lesních celk  p esahujících z okolí. 

Travní porosty jsou zde velmi hojné, ale podmínkou jejich udržení je odvodn ní, jinak nemohou 
být využívány a m ní se v mok ady zar stající olšemi a vrbami. Louky se nacházejí v tšinou ve 



Návrh územního plánu Branžež
__________________________________________________________________________

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 20

vlh ích ástech poblíž vodního toku a rybník . Mok ad na úpatí P íhrazských skal je chrán n 
v PP „V dubech“. 

Vodní plochy jsou zastoupeny extrémn  hojn . Pole se nacházejí na sušších okrajích a 
elevacích nebo na nákladn  odvodn ných pozemcích. Charakteristické jsou zde st edn  velké a 
malé kompaktní vesnice. 

 3QW Pahorkatiny se skalními m sty v kyselých pískovcích 

Charakteristickým rysem reliéfu je velká horizontální i vertikální lenitost s množstvím 
pískovcových skal. V Hruboskalském bioregionu jsou skalní m sta v menších krách pískovc , 
tektonicky zdvižených nad okolní plošiny a sníženiny. 

Substrát je tvo en k emitými pískovci. P dy jsou p evážn  tvo eny siln  kyselými arenickými 
kambizem mi, na skalách jsou siln  kyselé litozem . 

Klima je mírn  teplé, srážkov  je ve 3. veg. stupni, kde jsou srážky slab  nadpr m rné. 

Vegetace: základním typem potenciální p irozené vegetace je mozaika acidofilních 
brusinkových doubrav, které na hranách skal p echázejí v reliktní acidofilní bory. V nivách tok
se objevují pta incové olšiny. Na odlesn ných místech lze nej ast ji o ekávat ovsíkové louky, 
v poto ních nivách vlhké louky svazu Calthion. 

Travní porosty jsou jednak xerofilní na zbytcích plošin a mírn jších stráních a jednak vlhké až 
mokré v údolních nivách. Sušší porosty jsou zpravidla kulturní bez p íliš vysoké biologické 
hodnoty, mokré louky asto p echázejí v mok ady a prameništ  a bývají hodnotné. 

Po realizaci posuzovaného konceptu nedojde ke zm n  biogeografických a fytogeografických 
pom r  zájmového území. 

2.2. Pedologické pom ry 
Jednotlivé kultury jsou zastoupeny následovn : 

orná p da 144 ha 

zahrady 14 ha 

ovocné sady 3 ha 

trvalé travní porosty 107 ha 

celkem 268 ha 
V území jsou provedena odvodn ní.  

Hodnocený Návrh územního plánu Branžež eší zm ny v rozší ení ploch o celkové vým e 
25,389 ha (23,347 ha ZPF a 2,042 ha mimo ZPF). 

Základní charakteristiku p d v zájmové oblasti lze ur it z bonitované p dn  ekologické jednotky 
(BPEJ), která je charakterizována klimatickým regionem, hlavní p dní jednotkou, sklonitostí 
a expozicí, skeletovitostí a hloubkou p dy, jež specifikují hlavní p dní a klimatické podmínky 
hodnoceného pozemku, p i emž: 

 klimatický region zahrnuje území s p ibližn  shodnými klimatickými podmínkami pro r st 
a vývoj zem d lských plodin a je vyjád en první íslicí p timístného íselného kódu, 

 hlavní p dní jednotka je ú elovým seskupením p dních forem p íbuzných vlastností, jež 
jsou ur ovány genetickým p dním typem, subtypem, p dotvorným substrátem, zrnitostí, 
hloubkou p dy, stupn m hydromorfismu, pop ípad  výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu 
a zúrod ovacím opat ením a je vyjád ena druhou a t etí íslicí íselného kódu, 

 sklonitost a expozice ke sv tovým stranám vystihuje utvá ení povrchu zem d lského 
pozemku a je vyjád ena tvrtou íslicí íselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,
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 skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu št rku a kamene v ornici k obsahu št rku 
a kamene v spodin  do 60 cm, a hloubka p dy je vyjád ena pátou íslicí íselného kódu, která 
je výsledkem jejich kombinace. 

Za azení p d do t ídy ochrany ZPF podle BPEJ 

Na území obce Branžež se nacházejí následující bonitované p dn  ekologické jednotky, 
za azené do t íd ochrany: 

t ída ochrany I. 5.58.00, 5.10.00, 5.10.10, 5.56.00, 5.14.00 

t ída ochrany II. 5.13.10, 5.08.10, 5.15.02, 5.14.10,  

t ída ochrany III. 5.30.11, 5.31.01, 5.08.50, 5.55.00, 5.08.40, 

t ída ochrany IV.  5.30.14, 5.31.11, 5.30.51 

t ída ochrany V. 5.41.77, 5.70.01, 5.31.41, 5.31.51, 5.31.04, 5.31.14, 5.72.01, 5.65.01, 
5.41.99, 5.41.89, 5.71.01, 5.40.67, 5.40.89 

ešené plochy v návrhu ÚP jsou vymezeny v BPEJ: 5.58.00, 5.10.00, 5.10.10, 5.56.00, 5.14.00, 
5.13.10, 5.08.10, 5.14.10, 5.30.11, 5.31.01, 5.08.50, 5.55.00, 5.08.40, 5.31.11, 5.30.51, 5.41.77, 
5.70.01, 5.31.41, 5.31.51, 5.31.04, 5.31.14, 5.72.01, 5.65.01, 5.41.99, 5.41.89, 5.40.89 

Charakteristika klimatických region : kategorie 5 (mírn  teplý, mírn  vlhký) 

Charakteristika hlavních p dních jednotek: 

08 - ernozem , hn dozem  i slab  oglejené, vždy však erodované, p evážn  na spraších, 
zpravidla ve vyšší svažitosti, st edn  t žké. 

10 - hn dozem  /typické ernozemní/, v etn  slab  oglejených forem na spraši, st edn  t žké 
s t žší spodinou s p íznivým vodním režimem. 

13 - hn dozem  a illimerizované p dy maximáln  se slabým oglejením na spraších a svahových 
hlínách a svahových hlínách o mocnosti O,4-0,5m, uložených na velmi lehké spodin  závislé na 
deš ových srážkách. 

14 - illimerizované p dy a hn dozem  illimerizované, hn dé p dy a hn dé p dy illimerizované, 
v etn  slab  oglejených forem na svahovinách se sprašovou p ím sí; st edn  t žké až t žké, 
s p íznivými vláhovými pom ry. 

31 - hn dé p dy na pískovcích a pís it  v trajících permokarbonských horninách, bez št rku až 
st edn  št rkovitá. Vláhové pom ry nep íznivé, velmi závislé na vodních srážkách. 

41 - svažité p dy nad 12 na všech horninách, st edn  t žké až t žké s r znou št rkovitostí a 
kamenitostí nebo bez nich. Jejich vláhové pom ry jsou závislé na srážkách. 

56 Nivní p dy na nivních uloženinách; st edn  t žké, s p íznivými vláhovými pom ry 

58 - nivní p dy glejové na nivních uloženinách,st edn  t žké, vláhové pom ry mén  p íznivé, po 
odvodn ní p íznivé. 

65 Glejové p dy zrašelin lé a rašeliništní, rašelinné p dy na r zných substrátech; velmi lehké 
až t žké, zamok ené, po odvodn ní vláhové pom ry podmín n  p íznivé pro louky 

70 - glejové p dy na terasových ástech širokých niv, st edn  t žké až velmi t žké, zamok ené, 
po odvodn ní vhodné p evážn  pro louky.  

72 - oglejené p dy a hn dé p dy oglejené na usazeninách limického tercieru, st edn  t žké 
s t žkou spodinou obvykle bez št rku, málo propustné, do asn  zamok ené. 

Charakteristika sklonitosti a expozice: (sklonitost a expozici ur uje 4. pozice kódu) 

0 /tj. rovina 0O-3O/ se všesm rnou expozicí 
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1 /tj. mírný svah 3O-7O/ se všesm rnou expozicí 

5 /tj. st ední svah 7o-12o/ se severní expozicí 

7  /tj. výrazný svah 12o-17o/ se severní expozicí 

8  /tj. prudký svah 17o - 20o/ se severní expozicí 

Charakteristika skeletovitosti a hloubky p dy: 

Území je zastoupeno kódem 0, 1, 7 a 9. 

Kód 0 p edstavuje p du s žádnou skeletovitostí a hlubokou. 

Kód 1 skeletovitost  žádná  až  slabá, p da hluboká až st edn  hluboká.  

Kód 7 žádná až slabá skeletovitost, p da hluboká až st edn  hluboká.  

Kód 9 slabá skeletovitost, p da st edn  hluboká. 

P i veškeré innosti dotýkající se úpravy zemského povrchu je nutno zabývat se také protierozní 
ochranou území. V ešeném území je to zejména innost zem d lská, lesní hospodá ství 
a veškerá innost stavební. 

Vodní erozí obecn  jsou podle kultur, zp sobu obhospoda ování, konfigurace terénu a délky 
svah  nejvíce ohroženy plochy na svazích v tších než 4 %. P i shod  nep íznivých okolností to 
však m že být i mén .  

Ohrožení v trnou erozí není evidováno zejména díky lenitosti terénu a rozptýlené zeleni. 

Významn jší zm na pedologických pom r  v území se po realizaci nep edpokládá. Pokud by 
nedošlo k realizaci posuzovaného Návrhu ÚP Branžež, nedošlo by ani k dalšímu záboru p dy 
kategorie ZPF. 

Lesní porosty (plochy lesní) 

V celém ešeném území obce Branžež mají plochy ur ené k pln ní funkcí lesa rozlohu 307 ha. 
Plochy ur ené k pln ní funkcí lesa zabírají cca 45,0% celkové rozlohy ešeného území obce 
Branžež. Lesnatost ešeného území je 45%.  

ešené území obce Branžež je za azeno do lesní oblasti 18b - Severo eská pískovcová plošina 
a eský ráj. 

Na území obce Branžež jsou na lesních pozemcích vymezeny: 

 lesy hospodá ské 
 lesy ochranné:  

- subkategorie 21A - lesy na mimo ádn  nep íznivých stanovištích 
 lesy zvláštního ur ení:  

- subkategorie 32A - lesy v 1. zónách CHKO, lesy v p írodních rezervacích a 
p írodních památkách 

Návrh územního plánu Branžež zasahuje do jednoho pozemku ur eného k pln ní funkcí lesa 
(PUPFL). Jedná se o zábor PUPFL kolem stávající plochy individuální rekreace Z O5 
o celkovém záboru 0,109 ha (hospodá ský les). 

ást zastavitelných ploch navržených v rámci územního plánu Branžež se nachází ve 
vzdálenosti 50 m od okraje PUPFL. V t chto lokalitách navržených k zástavb  je nutno 
respektovat umíst ní staveb v minimální vzdálenosti výšky t ženého porostu (výšky, které m že 
porost dosáhnout v mýtním v ku). Podrobn jší podmínky zastavitelnosti ploch ur í p íslušný 
správní ú ad.  
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Jedná se o zastavitelné plochy Z 01, Z 05, Z 06, Z 08, Z 09, Z 13, Z 15, Z 17, Z 22, Z 27, Z 28, 
Z 31, Z 32, Zf 01 a Zf 03. 

V Návrhu ÚP Branžež je vymezeno cca 1,128 ha pro plochy lesní NL (funkce plochy p vodní - 
plochy zem d lské, louky - drnový fond – NZL). 

Pokud by nedošlo k realizaci posuzovaného Návrhu ÚP Branžež, nedošlo by ani k dalšímu 
záboru PUPFL, ale ani k dalšímu vymezení ploch pro les (NL). 

2.3. Hydrogeologické a hydrologické pom ry 
Hydrogeologické a hydrologické pom ry 

V území byly provedeny meliorace pozemk . P i výstavb  je nutné provést taková opat ení, 
která zachovají funk nost meliora ního systému. 

Povrchová voda 

Území se nachází v povodí významného toku Kn žmostka ( HP 1-05-02-073). Kn žmostka 
byla stanovena jako významný vodní tok na základ  vyhlášky MZe . 470/2001 Sb. Západní 
ástí území protéká i drobný bezejmenný potok. 

Do Komárovského rybníka se dnes vlévají t i menší vodní toky, posléze z n ho vytéká 
Kn žmostka, levostranný p ítoky Jizery.  

ešené území obce Branžež, zahrnující katastrální území Branžež, neleží v zátopové oblasti. 
ást území nacházející se pod hrází Komárovského rybníka je ohroženo možnou pr lomovou 

vlnou, vzniklou zvláštní povodní pod vodním dílem. Celkem se jedná o 1 objekt pro bydlení 
ležící pod hrází a p ibližn  4 až 6 objekt  chat p i Kn žmostském potoku sm rem na Drhleny. 
Vzhledem k typu zástavby a jejímu prostorovému uspo ádání není v rámci územního plánu 
reálné, vzhledem k finan ní náro nosti, navrhovat opat ení snižující ohrožení tohoto území p ed 
pr lomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní pod vodním dílem.  

Komárovský neboli Velký rybník byl d íve spíše rybá ským centrem, dnes však už slouží více 
jako rekrea ní centrum západní ásti eského ráje. K dispozici je n kolik pláží, kemping a 
tábo išt . Rybník leží pod P íhrazskými skalami na í ce Kn žmostce, 6 km východn  od 
Mnichova Hradišt  a je dobrým východišt m pro výlety do Žehrovských les  a skal. Celková 
rozloha rybníka je p ibližn  53 ha. Rybník je ve správ  Rybá ství Chlumec n/C a.s. 

Dle Krajské hygienické stanice byla kvalita vody v Komárovském rybníce – pláži K ine , 
z hlediska nezávadnosti pro koupání, následující (http://www.khsstc.cz/mb/index.html): 

Tabulka . 1: Kvalita vody v Komárovském rybníce – pláž K ine  (od roku 2005 – 2010) 
2010 

Datum m ení 24.5. 7.6. 21.6. 7.7 19.7. 27.7. 2.8. 9.8 16.8. 

Kvalita vody 

2009 

Datum m ení 25.5 8.6. 22.6 7.7. 20.7. 3.8. 17.8. 31.8.

Kvalita vody 

2008 

Datum m ení 19.5 2.6. 19.6. 30.6. 30.6. 14.7. 28.7. 11.8 25.8.

Kvalita vody 
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2007 
Datum m ení 21.05. 04.06. 18.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 06.08. 20.08.

Kvalita vody 

2006 

Datum m ení 22.05. 06.06. 19.06. 03.07. 17.07. 24.07. 31.07. 14.08. 

Kvalita vody 

2005 

Datum m ení 30.05. 13.06. 27.06. 11.07. 25.07. 01.08. 08.08. 

Kvalita vody 
Vysv tlivky 

voda vhodná ke koupání 
 zhoršené smyslov  postižitelné vlastnosti vody  

zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince 
 voda nevhodná ke koupání  
 zákaz koupání 

Podzemní voda 

ešené území se nachází v chrán né oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV) Severo eská 
k ída. Celá místní ást Zakopaná leží ve II.  pásmu vodního zdroje. Vodní zdroj se nachází 
severn  od místní ásti Zakopaná. Vodní zdroj Zakopaná je napojen na místní vodovod. 

Celé katastrální území obce leží v pásmu hygienické ochrany III. stupn  vodárenského toku 
Jizera. 

Podle hydrogeologické rajonizace leží zájmové území v rajónu 442 Jizerský coniak.  

Obrázek . 2: Ochranná pásma vodních zdroj
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Realizací posuzovaného návrhu se zm na hydrologických pom r  v území nep edpokládá. 
K negativním vliv m m že dojít v d sledku hrubých terénních úprav a p íprav území pro stavbu 
nebo p i havarijních stavech, naopak pozitivní je návrh istírny odpadních vod s plochou pro 
do išt ní (ko enová istírna).  

2.4. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, p írodní památky 
Územní systém ekologické stability je vybraná soustava ekologicky stabiln jších ástí krajiny, 
ú eln  rozmíst ných podle funk ních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti 
potenciálních p írodních ekosystém  v ešeném území, na základ  jejich prostorových vazeb 
a nezbytných prostorových parametr  (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridor
a minimální nutné ší ky), dle aktuálního stavu krajiny a spole enských limit  a zám r  ur ujících 
sou asné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému. 

Dle zákona . 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny v platném zn ní je územní systém 
ekologické stability krajiny vzájemn  propojený soubor p irozených i pozm n ných, avšak 
p írod  blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální 
a nadregionální systém ekologické stability. Základními skladebními prvky ÚSES jsou biocentra, 
biokoridory a interak ní prvky. 

Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní ásti krajiny soustavou stabilních 
a stabilizujících ekosystém . 

Ekosystém je funk ní soustava živých a neživých složek životního prost edí, jež jsou navzájem 
spojeny vým nou látek, tokem energie a p edáváním informací a které se vzájemn  ovliv ují 
a vyvíjejí v ur itém prostoru a ase. 

Biocentrum je ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umož uje 
existenci druh  nebo spole enstev rostlin a živo ich . 

Biokoridor je ást krajiny, která spojuje biocentra a umož uje organism m p echody mezi 
biocentry. 

Biocentra a biokoridory jsou rozlišeny dle jejich významu a rozsahu na lokální, regionální 
a nadregionální. 

Interak ní prvek je strukturní sou ást územního systému ekologické stability zprost edkovávající 
p íznivé p sobení biocenter a biokoridor  na okolní ekologicky mén  stabilní krajinu. Tento 
krajinný segment je zpravidla ekotonového charakteru, tzn. tvo ící hrani ní pásmo mezi 
rozdílnými druhy spole enstev i ekosystém . Typickými interak ními prvky jsou lesní okraje, 
remízky, skupiny strom , drobná prameništ , aleje, vysokokmenné sady, parky, atd. 

Územní systém ekologické stability na území obce se skládá z: 

- Nadregionálního biocentra P íhrazské skály (NRBC 43) 

- Regionálního biokoridoru Údolí Plakánku, V žák (RBK 8) 

- Regionálního biokoridoru Nový rybník, P íhrazské skály (RBK 698) – n kdy 
ozna ován jako RBK 9 

- Lokálního biocentra (LBC 92) 

- Lokálního biokoridoru (LBK 75) 

- ást území se nachází v ochranné zón  B ehyn  Pecopala, P íhrazské skály 
(NRBK 33) 

Nadregionálního biocentra P íhrazské skály (NRBC 43) 

Charakteristika lokality: Nadregionální biocentrum vymezené skalní plošinou, údolní nivou 
Žehrovky s rybníkem Žabakor, nivou Kn žmostky u Komárovského rybníka a nivou Jizery 
v meandru pod Loukovem. Centrum tvo í strukturní stup ovina (skalní m sto) z k ídových 
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kvádrových pískovc  s pronikem neovulkanické žíly tvo ící na vrcholové plošin  vrch Mužský 
(463 m n. m. m.). Z p irozených ekosystém  acidofilní reliktní bory na hranách a plošinách skal, 
acidofilní doubravy, oligotrofní bu iny na severních úpatích skal. Ve zna né ásti p irozené lesní 
porosty p em n ny na kulturní bory, ve stinných polohách na smr iny. Významná mok adní 
vegetace v niv  Žehrovky podél rybníka Žabakor s výskytem chrán ných druh  rostlin a 
živo ich , bohaté hnízdišt  a významná migra ní lokalita vodních pták , jedná se hlavn
o spole enstva plovoucích rostlin, plovoucích a pono ených masožravých rostlin, vzplývavých a 
pono ených rostlin, rákosiny, porosty vysokých ost ic, slatinné louky, porosty ke ových vrb a 
pchá ové louky. 

Sou ástí biocentra jsou vlhké až podmá ené louky v litorálním pásmu Komárovského rybníka. 
Sou ástí niva Jizery více i mén  zorn ná s kulturními až polokulturními loukami, drobnými 
vodními plochami a pob ežním porostem. Lesní porosty: 503 A,B, 504, 505, 506, 507, 508, 513 
C, D, E, 514, 515, 516, 517, 520, 535 A. 

Popis sou asného stavu bioty:  

1): zvlášt  chrán né druhy - m sí nice vytrvalá, kavyl Ivan v, vranec jedlový, indika n
významné rostliny: esnek horský, rozrazil klasnatý, skalník obecný, kost ava žlábkovitá, 
trojzubec poléhavý, strdivka jednokv tá, 

2): zvlášt  chrán né druhy - úpolín nejvyšší, prstnatec májový, žebratka bahenní, všivec 
bahenní, kruštík bahenní, ost ice Davallova, indika n  významné rostliny: žlu ucha žlutá, 
kosatec žlutý, ost ice latnatá, bublinatka jižní, suchopýr širolistý. Nejcenn jší ornitologická 
lokalita  CHKO a okresu: moudivlá ek lužní, rákosník velký, cvr ilka slavíková, žluva hajní, 
moták pochop, kormorán velký, orlovec í ní, hohol severní, rybák erný. 

3): p evažují slatinné bezkolencové louky a ost icové porosty - bezkolenec modrý, rákosovitý, 
ertkus lu ní, olešník kmínolistý, srpice barví ská, svízel severní, psárka lu ní, ost ice obecná, 

tužebník jilmový, vrbina obecná, pchá  zelinný, nálet d evin, 

4): v b ehovém porostu p evládá vrba, topol erný, jasan ztepilý, olše lepkavá, dub letní, na 
loukách kakost lu ní, jetel lu ní, j. plazivý, krvavec toten, kakost bahenní, kost ava ervená, 
v porostech podél mok adu vrbiny a olše.  

Regionální biokoridor RBK 8  

Tento biokoridor se napojuje na nejjižn jší cíp NRBC P íhrazské skály a regionální biokoridor 
RBK 9 a spojuje regionální biocentrum RBC 1228 („Údolí Plakánek“), který se od jv. ásti 
Komárovského rybníka nachází necelé 4 km jv. sm rem. Na trase biokoridoru se ješt
nacházejí dv  menší lokální biocentra LBC 94 a 95. Biokoridor prochází rozsáhlým lesním 
komplexem od Komárovského rybníka zalesn nou plochou nivou Kn žmostky kolem vrch
Chrby až do údolí Klenice. Ve zna né ásti p evládají borové lesy, na stinných místech 
smrkové. P irozené lesy jsou zachované pouze ve fragmentech, místy skalní výstupy. Zkraje 
nad Komárovským rybníkem jsou vlhké, p evážn  kosené louky.  

Regionálního biokoridoru Nový rybník, P íhrazské skály (RBK 698) 

Charakteristika lokality: Horní úsek Kn žmostky až k obci Kn žmost p edstavuje p irozený vodní 
tok s rozsáhlými mok ady a loukami a místy se zachovalými b ehovými porosty. Sou ástí jsou 
rybníky Komárovský, Drhlenský, u Suhrovic a v Kn žmostu. Lokalita v okolí Komárovského 
rybníka u Nové Vsi je využívána pro rekrea ní ú ely. Úsek procházející obcí Kn žmost je 
p evážn  nefunk ní. Dolní ást prochází zem d lskou krajinou, tok je upravený. Krajina 
v bezprost edním okolí vodote e je p evážn  využívána pro zem d lské ú ely.  

Popis sou asného stavu bioty: V horní ásti úseku se vyskytuje vodní a bažinná vegetace, 
rákosiny a porosty vysokých ost ic: rákos obecný, sk ípina jezerní, orobinec širolistý, svízel 
bahenní, prysky ník velký, ost ice štíhlá, o. kalužní, rdest vzplývavý, mok ady místy zar stají 
náletem vrby, olší, b ízy. Místy jsou vlhké až mokré louky více i mén  kosené s p evahou 
b žných lu ních druh : psárka lu ní, kost ava lu ní, kakost lu ní, zvonek rozkladitý, p esli ka 
í ní, štírovník r žkatý, ovsík vyvýšený, na vlh ích nekosených místech bezkolenec rákosovitý, 
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p esli ka bahenní, krvavec toten, kohoutek lu ní, v místech pramenných výv r  blatouch 
bahenní.  

V zem d lské krajin  p evažují ruderální druhy jako bolehlav plamatý, hluchavka bílá, kopretina 
vrati , kop iva dvoudomá, opletník plotní. Ojedin le jednotlivé nebo skupinky strom  - topol 
erný (k íženci), olše lepkavá, vrba k ehká, v. bílá. 

Lokální ÚSES jsou v území zastoupeny biokoridory LBK 74 a 75, které jsou napojeny na lokální 
biocentrum LBC 92. Biocentrum je tvo eno stávajícími lu ními porosty lemované lesem a málo 
frekventovanou silnicí. Lu ní porosty jsou polokulturní, kosené, s p irozenou skladbou bylin. Na 
již zmín ný regionální biokoridor RBK 8 jsou napojeny dv  menší lokální biocentra LBC 94 a 95.  

Z hlediska dalšího vývoje prvk  ÚSES na území obce Branžež se jedná o dotvo ení jediné 
chyb jící ásti lokálního biokoridoru LBK 75 na jižním okraji obce Branžež. Vzhledem k umíst ní 
biokoridoru je tato plocha za azena do ploch ve ejn  prosp šných opat ení. 

Významný krajinný prvek – dle zákona 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny v platném 
zn ní je VKP definován jako ekologicky a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ást krajiny 
utvá ející její typický vzhled nebo p ispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými 
prvky jsou lesy, rašeliništ , vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ásti 
krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany p írody jako významný krajinný prvek, 
zejména mok ady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezišt  nerost
a zkamen lin, um lé i p irozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy 
porost  sídelních útvar  v etn  historických zahrad a park . 

V zájmovém území se nachází registrovaný VKP „lu ní porosty lemované lesem“. 

Mezi další pat í VKP 18 „K Branžeži“, který je sou ástí LBC 92. Významný krajinný prvek na 
rozhraní k.ú. Kn žmost a Branžež, v sev eném údolí na Branžež. VKP je tvo en stávajícími 
lu ními porosty lemované lesem a málo frekventovanou silnicí. Lu ní porosty jsou polokulturní, 
kosené, s p irozenou skladbou bylin. P dy glejové, st edn  t žké až velmi t žké, zamok ené, po 
odvodn ní vhodné jen pro louky. 

Vyskytující se druhy rostlin: smetanka léka ská, lopuch plstnatý, podb l léka ský, srha ízna ka, 
pelyn k ernobýl, lipnice ro ní, svízel povázka, kost ava lu ní, psárka lu ní, kakost lu ní, 
kop iva dvoudomá, eb í ek obecný, kozí brada východní, kostival léka ský, jitrocel kopinatý. 

Mezi významné krajinné prvky ze „zákona“ pat í:  

 prvky ÚSES 

 lu ní porosty, 

 Komárovský rybník, 

 vodní toky – potok Kn žmostka a další bezejmenné vodní toky, 

 lesní komplexy 

Pokud by nem l být koncept realizován nebudou ani ovlivn ny VKP „ze zákona“. 

Památné stromy 

Na území obce Branžež není evidován žádný památný strom. 
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2.5. Zvlášt  chrán ná území, území p írodních park , Natura 2000  
CHKO eský ráj 

Katastrální území Branžež se nachází v Chrán né krajinné oblasti eský ráj. CHKO eský ráj 
byla jako první velkoplošné chrán né území u nás z ízena vyhláškou Ministerstva kultury SR  
.j. 70 261/54 ze dne 1. 3. 1955. V roce 2002 došlo k rozší ení vládním na ízením  
. 508/2002 Sb. 

Území CHKO je len no do ty  zón odstup ované ochrany, zóny byly vymezeny vyhláškou 
MŽP R . 488/2004 o vymezení zón ochrany p írody Chrán né krajinné oblasti eský ráj. 

Území CHKO eský ráj zasahuje do okresu Semily, Mladá Boleslav, Ji ín a Jablonec nad 
Nisou. Celková vým ra CHKO inila 92,53 km2 (nyní 181,5 km2). Lesní p dní fond zaujímá 
46,5%, zem d lský p dní fond 45%, vodní plochy 1,5% a ostatní plochy 7%. Nejvyšším bodem 
je Kozákov – 744 m n.m., nejnižší místo (Žehrovka u Žabakoru) má nadmo skou výšku 235 m. 

Chrán ná krajinná oblast eský ráj je sou ástí velkoplošných chrán ných území Evropy a je 
azena do V. kategorie dle IUCN (1994). Tato území jsou z ízená na ochranu krajinného rázu a 

zajišt ná ekologicky vhodným využíváním území a ochranou jeho p írodn -kulturních hodnot. 

Celé území obce Branžež se nalézá v CHKO eský Ráj. Na území obce jsou vymezeny:  

 1. zóna odstup ované ochrany p írody  

 2. zóna odstup ované ochrany p írody 

 3. zóna odstup ované ochrany p írody 

 4. zóna odstup ované ochrany p írody 

V Návrhu územního plánu Branžež jsou zastavitelné ploch navrženy ve 3. a 4. zón
odstup ované ochrany p írody. Výjimkou je východní ást zastavitelné plochy Z 21, která je ve 
2. zón  odstup ované ochrany p írody. Jedná se o plochu stávajícího tábo išt  a navrhovanou 
plochu parkovišt . 

Správa CHKO eský ráj vydala v roce 2004 Plán pé e o Chrán nou krajinnou oblast eský ráj 
(platnost do r. 2013), tento odborný a koncep ní dokument ochrany p írody definuje a vymezuje 
zóny následujícím zp sobem: 

I. zóna: do I. zóny se za azuje území s nejvýznamn jšími p írodními hodnotami, zejména 
p irozené nebo málo pozm n né ekosystémy a další mimo ádn  hodnotná území, zejména 
vybrané ásti územního systému ekologické stability krajiny (dále jen „systém ekologické 
stability“) nadregionálního a regionálního významu.

Cíl: 

 uchování nebo postupná obnova samo ídících funkcí p írodního prost edí a omezení 
lidských zásah  v daném území na nejnižší možnou míru. 

Zp sob využívání a pé e: 

 nejjemn jší formy lesního hospoda ení, p íp. intenzivn jší a rychlejší p em na 
stávajících nevhodných porost  s d razem na likvidaci invazních nep vodních druh
d evin (nap . borovice vejmutovka) 

 louky a pastviny udržovat vhodnými formami kosení a pastvy dle charakteru 
vyskytujících se spole enstev 

 revitalizace tok  a rybník

 vytvo it sí  bezzásahových ploch ve skalních m stech a v nivách tok

 redukovat sí  turistických a cyklistických stezek 
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II. zóna: do II. zóny se za azují území hospodá sky využívaných lesních a zem d lských 
ekosystém  s místn  uchovalými p írodními hodnotami vhodná pro hospodá ské využívání 
k p írod  šetrným zp sobem. Dále se do této zóny za le ují i území nezbytná pro uchování 
p írodních hodnot v I. zón . Sou ástí jsou samoty a drobné enklávy zástavby s dochovanou 
lidovou architekturou. 

Cíl: 

 udržení p írodních hodnot a postupné zvyšování druhové a prostorové rozmanitosti 
ekosystém , zejména vytvá ením funk ního systému ekologické stability. 

Zp sob využívání a pé e: 

 v lese maloplošná holose ná nebo náse ná forma, ve vhodných podmínkách podrostní 
hospoda ení, podpora p irozené obnovy 

 louky a pastviny udržovat co nejvhodn jšími formami kosení a pastvy dle charakteru 
vyskytujících se spole enstev s cílem udržení a zvýšení p irozené druhové rozmanitosti 

 zatravnit ornou p du 

 zachovat historické extenzivní sady ovocných d evin, p ípadn  provést jejich dosadbu a 
obnovu 

 revitalizace nevhodn  upravených koryt tok , obnova zaniklých rybník  na základ
podrobných hydrogeologických a biologických zhodnocení sou asného stavu 

 stavební innost zam ena na rekonstrukce stávajících objekt  respektujících charakter 
krajinného rázu, p ípadn  stavby sloužící pro hospodá ské využití vedoucí k zachování 
p írodních hodnot, odstran ní negativních dominant poškozujících krajinný ráz 

 redukovat sí  turistických a cyklistických stezek 

III. zóna: do III. zóny se za azují  lov kem zna n  pozm n né ekosystémy, intenzivn
využívané lesní a zem d lské pozemky a nesouvisle zastav ná území sídel s územní rezervou. 

Cíl: 

 udržení a podpora využívání krajiny pro ekologicky optimalizované lesní hospodá ství a 
zem d lství, ochrana typického krajinného rázu, vhodné formy turistiky a rekreace. 

Zp sob využívání a pé e: 

 b žné lesní hospoda ení s p ípustným uplatn ním ekonomických d evin na horní hranici 
p edepsaného zastoupení, v prvcích ÚSES a v dochované mozaice polop irozených 
porost  jemn jší hospoda ení s cílem dosáhnout co nejp irozen jší druhové skladby 

 b žné lu ní a pastevní hospoda ení s postupným p evedením na ekologické zem d lství 

 protierozní opat ení na orné p d  - zatravn ní (zatravn ní údolnice, travnaté pásy, 
travnaté okraje), p stování meziplodin, zmenšení velkých blok , (mozaikovitost ploch 
p stovaných plodin) 

 opat ení vedoucí ke zvýšení samo isticí schopnosti tok , obnova zaniklých rybník

 zachování a údržba extenzivních sad , intenzivní sady postupn  p evést na extenzivní 
sady nebo uplatnit formu ekologického zem d lství 

 rozvoj zástavby v souladu se schválenými parametry v územn  plánovacích 
dokumentech respektující charakter osídlení a dotvá ející krajinný ráz s tradi ní 
venkovskou podobou 

 odclon ní nebo odstran ní negativních dominant výsadbou zelen

 využití území pro ve ejnost na principech trvalé udržitelnosti 



Návrh územního plánu Branžež
__________________________________________________________________________

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 30

IV. zóna: do IV. zóny se za azují lov kem poškozené ásti p írody a souvisle zastav ná území 
sídel s územní rezervou a navazující obd lávaná zem d lská p da. 

Cíl: 

 zabezpe ení prostoru pro rozvoj obcí, v zem d lské krajin  musí být realizována údržba 
a tvorba prvk  ÚSES a zmenšení blok  orné p dy 

Zp sob využívání a pé e: 

 b žné zem d lské obhospoda ování 

 zmenšení blok  orné p dy, realizace prvk  ÚSES 

 rozvoj zástavby v souladu se schválenými parametry v územn  plánovacích 
dokumentech a 

 respektující charakter osídlení a dotvá ející krajinný ráz s tradi ní venkovskou podobou 

 odclon ní negativních dominant výsadbou zelen

 využití území pro ve ejnost na principech trvalé udržitelnosti 

Geopark eský ráj 

Geopark eský ráj, který byl do prestižního seznamu evropské sít  geopark  za azen v íjnu 
2005, p edstavuje skute nou geologickou u ebnici. Území o rozloze necelých 700 km2 zahrnuje 
širokou škálu geologických fenomén , paleontologické, mineralogické a archeologické lokality 
i historické památky.  

Území bylo v pr b hu stovek milión  let trvající historie Zem  opakovan  dnem jezer a mo í, 
n kolikrát zde probíhala sope ná innost. Oblast eského ráje se za ala geologicky vyvíjet 
v období druhohor, kdy se na dn  k ídového mo e usazovaly písky a št rky. Ve t etihorách byly 
pískovcové desky rozlámány vulkanickou inností, rozžhavené horniny ztuhly pod povrchem do 
kup a kužel . Na zemský povrch p sobily p írodní síly – vítr, voda, mráz a slunce. Výsledkem je 
krajina s divokými skalami, sopkami, ekami, romantickými údolími, lesy, loukami a rybníky. 
P sobením vody pod zemským povrchem se vytvo ily unikátní Bozkovské jeskyn  se 
zajímavými krasovými jevy.  

Pestré geologické procesy vytvo ily ložiska rud železa, m di a rtuti, nalezišt  drahých kamen , 
uhlí, stavebního kamene, pokrýva ské b idlice, sklá ských písk , vápenc , hrn í ských a 
cihlá ských hlín. Zdejší zpracování drahých kamen  pat í k nejstarším v Evrop . Zajímavý je 
i výskyt zkamen lých zbytk  rostlin a araukárií i živo ich . eský ráj p ináší obraz o geologické 
historii Zem , a zárove  dokládá význam p írodních podmínek pro ekonomický a kulturní rozvoj 
lidské spole nosti v pr b hu n kolika tisíciletí.  
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Obrázek . 3: Mapa Geoparku eský ráj 

Evropské geoparky 

Evropské geoparky p edstavují jasn  vymezené oblasti se vzácnými geologickými fenomény, 
které jsou esteticky p sobivé, mají v deckou i vzd lávací hodnotou. Geoparky podporují 
udržitelný rozvoj regionu, turistiku, vzd lávání a p itahují mezinárodní pozornost.  

Lokality NATURA 2000 (Evropsky významné lokality, pta í oblasti) 

Dle zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  byla v souladu s právem Evropských 
spole enství v eské republice vytvo ena soustava, která na území R vymezila evropsky 
významné lokality a pta í oblasti, které používají smluvní ochranu nebo jsou chrán ny jako 
zvlášt  chrán né území.  

Celé dot ené území, které je návrhem ÚP Branžež ešeno, neleží na území lokalit Natura 2000. 
Severovýchodn  se nachází EVL P íhrazské skály, jižn  se nachází EVL Drhleny. Dot ení 
jiných sou ástí soustavy Natura 2000 je vylou eno. 

Pta í oblast Krkonoše  

V území se PO nevyskytují. 

Evropsky významná lokalita P íhrazské skály 

Rozloha lokality: 519,4 ha 

Poloha: Pískovcové skalní m sto P íhrazské skály leží asi 9 km jz. od Turnova, na sv. okraji 
Mladoboleslavské kotliny. Jeskyn  asi 1,5 km z. od obce P íhrazy.  

Charakteristika bioty celé lokality: plošn  p evažují acidofilní bu iny a subkontinentální borové 
doubravy, významné zastoupení v mozaice lesních porost  mají také kv tnaté bu iny, suché 
acidofilní doubravy, boreokontinentální bory a su ové lesy, vzácné jsou acidofilní teplomilné 
doubravy a údolní jasanovo-olšové luhy. Hojná na skalách je št rbinová vegetace skal a drolin a 
brusnicová vegetace skal a drolin.  
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Charakteristika bioty s výskytem vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum): jesky ky, 
dutiny a vodorovn  orientované zá ezy "police" v pískovcových skalních st nách, zejména ve 
spodních ástech skalních masiv  na dn  roklí, vyzna ujících se stabilním mikroklimatem 
(pom rn  vysokou vlhkostí vzduchu a nízkým kolísáním teplot) což je dáno z ejm  velkou 
tepelnou setrva ností do terénu zapušt ných pískovcových masiv  a jejich vysokou 
propustností pro vodu. P i jisté mí e zevšeobecn ní lze íct, že druh je sou ástí biotop
št rbinové vegetace silikátových skal a drolin. Osídluje zejména skály zastín né lesem, 
nej ast ji se jedná o acidofilní bu iny, subkontinentální borové doubravy, ale i smrkové a borové 
monokultury. 

Pseudokrasová jeskyn  (S3b) nabízí vrápenci malému (Rhinolophus hipposideros) pot ebné 
mikroklima pro p ezimování. Okolí je tvo eno skalními st nami (S1) a monokulturami borovice 
lesní (X9) s fragmenty reliktních bor  (L8.1). V jeskyni pravideln  zimuje druh Rhinolophus 
hipposideros. Jednotliv  zde byly zastiženy p i zimování také netopýr brvitý (Myotis 
emarginatus), netopýr erný (Barbastella barbastellus) a netopýr ušatý (Plecotus auritus). 
V sousedním p evisu v puklin  pravideln  zimuje skupinka netopýr  hvízdavých (Pipistrellus 
pipistrellus). 

Evropsky významná lokalita Drhleny 

Rozloha lokality: 17,09 ha 

Poloha: Navržená lokalita se nachází v JZ ásti CHKO eský ráj, v katastrálním území obce 
Suhrovice, 0,5 km JV od obce Nová Ves nad Drhlenským rybníkem.  

Krajinná charakteristika: Ka onovité úzké zalesn né údolí s rybníkem a bažinami.  

Charakteristika bioty celé lokality: acidofilní bu iny, subkontinentální borové doubravy, 
boreokontinentální bory, smrkové monokultury, št rbinová vegetace silikátových skal a drolin, 
mok adní vrbiny, mok adní olšiny, rákosiny, vegetace vysokých ost ic, mezotrofní i eutrofní 
vegetace bahnitých substrát , makrofytní vegetace m lkých stojatých vod. 

Charakteristika bioty s výskytem vlaskatce tajemného (Trichomanes speciosum): jesky ky, 
dutiny a vodorovn  orientované zá ezy "police" v pískovcových skalních st nách, zejména ve 
spodních ástech skalních masiv  na dn  roklí, vyzna ujících se stabilním mikroklimatem 
/pom rn  vysokou vlhkostí vzduchu a nízkým kolísáním teplot/ což je dáno z ejm  velkou 
tepelnou setrva ností do terénu zapušt ných pískovcových masiv  a jejich vysokou 
propustností pro vodu. P i jisté mí e zevšeobecn ní lze íct, že druh je sou ástí biotop
št rbinové vegetace silikátových skal a drolin. Osídluje zejména skály zastín né lesem, jedná 
se o acidofilní bu iny, subkontinentální borové doubravy, ale zde zejména o smrkové 
monokultury. 

Jedná se o mén  významnou, i když vitální populaci jak na území CHKO eský ráj, tak 
z hlediska rozší ení druhu v R. Populace je tvo ena adou bohatých kolonií v tšinou velikosti 
10 cm tvere ních, výjime n  dosahují i ploch 30x50 cm. 



Návrh územního plánu Branžež
__________________________________________________________________________

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 33

Obrázek . 4: Evropsky významná lokalita P íhrazské skály 

Maloplošná chrán ná území 

V území se nachází p írodní rezervace P íhrazské skály, které jsou sou ástí Evropsky 
významné lokality a nadregionálního biocentra. 

2. 6. Fauna a flóra
Dle biogeografického len ní (Culek a kol., 1996) náleží p edm tné území do Hruboskalského 
bioregionu (1.35).  

Potenciální p irozenou vegetaci na zna né ásti plochy tvo í acidofilní doubravy (Genisto 
germanicae-Quercion) s autochtonní borovicí, na t žších p dách i jedlin (Galio-Abietenion). 
V severní ásti doubravy p echázejí do acidofilních bu in (Luzulo-Fagetum). Na neovulkanitech 
je možno p edpokládat p ítomnost dubohab in (Melampyro nemorosi-Carpinetum), p ípadn
kv tnatých bu in (Fagion). Nahranách pískovcových skal jsou ostr vky reliktních bor  (Dicrano-
Pinion). Podél vodních tok  jsou p ítomny r zné typy luh , nap . Carici remotae-Fraxinetum, 
z ejm  i Stallario-Alnetum glutinosae a Pruno-Fraxinetum, v inverzích pravd podobn  i se 
zastoupením autochtonního smrku. Na slatinných stanovištích je možno p edpokládat 
p ítomnost olšin (Carici elongatae-Alnetum). 

P irozenou náhradní vegetaci vlhkých luk tvo í svazy Calthion, Molinion, Caricion fuscae a snad 
i Caricion davallianae. Kolem rybník  je vyvinuta vegetace vysokých ost ic (Magnovaricion 
elatae). Na suchých místech jsou fragmenty vegetace svazu Vio ion caninae, na jižním okraji se 
objevují i subxerofilní trávníky svazu Koelerio-Phleionphleoidis, výjime n  p echázející až do 
blízkosti vegetace svazu Festucion valesiacae. Lemy náležejí svazu Trifolion medii, k oviny tvo í 
svaz Prunion spinosae. Ve vodních nádržích jsou p ítomna spole enstva svazu Nymphaeion 
albae.

Kv tena území je chudá, mezních a exklávních prvk  je málo. P evažují acidofilní druhy 
Hercynie. Mezi demontánními prvky nalezneme žebrovici r znolistou, vranec jedlový, plavu
pu ivou, ípek objímavý, arovník apský a m sí nici vytrvalou. Lužickým migrantem je zde 
ost ice p evislá. Na rašelinných a slatinných stanovištích se vyskytují i subatlantský bertrám 
obecný a boreokontinentální vachta trojlistá, áblík bahenní, kapradiník bažinný, zevar 
nejmenší, d íve i suchopýr štíhlý a kapra  h ebenitá. Mezní výskyt zde mají n které termofilní 
druhy, vesm s kontinentálního lad ní, nap . kavyl Ivan v, ušnice klínolistá a esnek chlumní. 
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P evažuje b žná fauna hercynské zkulturn né krajiny, se západními vlivy (ježek západní, 
ropucha krátkonohá). V oblasti chudých pískovc  jsou bohatší spole enstva m kkýš  pouze na 
ostr vcích vápnit jších p d (hrotice obrácená). Kolem vodote í a rybník  jsou menší enklávy 
s mok adní faunou (slavík modrá ek, cvr ilka slavíková). 

Podle geobotanické mapy (Mikyška, 1969) lze usoudit, jaká se nalézala p vodní rostlinná 
spole enstva v ešeném území. P vodní rostlinná spole enstva nám udávají rodovou a 
druhovou skladbu porostu, která se zde vyskytovala, než za al lov k krajinu p etvá et 
(zem d lská innost, výstavba). Znalost o p vodních rostlinných spole enstvech je jedna ze 
st žejních informací p i navrhování nových výsadeb do krajiny i obcí. Napovídá, jaký je možno 
použít nejvhodn jší rostlinný sortiment. 

Nejvýrazn jší zastoupení m ly dubohabrové háje a v údolí vodních tok  to bylo rostlinné 
spole enstvo luh  a olšin. Zcela logické zastoupení m ly borové doubravy na území CHKO 

eský ráj (Mužský, Branžež, Dobšín). V teplejších polohách, na jižních svazích byly nepatrn
zastoupeny subxerofilní doubravy (Mladoboleslavský Chlum a jižní svahy v údolí B lé). Severní 
svahy Mladoboleslavského chlumu byly pokryty ojedin le kv tnatými bu inami. 

Jižním b ehem Komárovského rybníka prochází hranice biochory 3To - Podmá ené roviny na 
kyselých horninách 3. vegeta ního stupn , dále na jih a severozápad od lokality se nachází 
segmenty biochory 3BE - Roz ezané plošiny na spraších 3. vegeta ního stupn . 

Území ešené v návrhu ÚP Branžež se vyzna uje velkým zastoupením p írodních biotop , které 
na ad  míst hostí i zvlášt  chrán né druhy rostlin a živo ich . Nachází se zde vlhké louky 
podsvazu Filipendulenion a Calthenion palustris indikující trvale vlhké p dy, kde je možné nalézt 
vzácné a ohrožené druhy cévnatých rostlin.  

Oblast okolo Komárovského rybníka je tvo ena kulturní loukou, z ejm  se jedná o odvodn nou 
vlhkou pchá ovou louku s ochuzeným druhovým složením a p evahou dosetých druh  trav. 
Podél komunikace nad rybníkem se nachází obhospoda ované pole (byla zde p stována epka 
olejka), plocha je tedy tvo ena nep íliš ochraná sky cennými porosty. Cenn jší území se 
nachází podél drobné vodote e a p i okraji Komárovského rybníka. Jedná se o porost rákosin 
s dominujícím Phragmites australis (rákos obecný). P i okrajích se nacházejí porosty vysokých 
ost ic s Carex acutiformis (ost ice ostrá). Na severním b ehu Komárovského rybníka se dále 
nachází porost obnaženého rybni ního dna s dominujícím Ranunculus scleratus (prysky ník lítý) 
a s Alopecurus aequalis (psárka plavá). Nejcenn jším porostem je v území vlhká louka, která je 
za azena jako vlhké tužebníkové lado s p echody k vlhké pchá ové louce a vegetaci vysokých 
ost ic. Na této louce se vyskytuje Trollius altissimus (upolín nejvyšší) a Dactylorhiza majalis
(prstnatec májový), oba druhy jsou chrán ny dle vyhlášky 395/1992 Sb. jako ohrožené druhy. 
(zdroj: Mgr. Eliška Václavíková – oznámení EIA Park Branžež).

Na následujícím obrázku je znázorn no mapování biotop  na ploše Z 21, která bude mít 
nejvýrazn jší vliv na cenné biotopy v území. Mapování provádí AOPK R. 
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Obrázek . 5: Zmapované biotopy v území 

Spole enstvo živo ich  zájmového území odpovídá svým druhovým složením zdejší krajin
(z pták  se zde vyskytují kos erný, drozd zp vný, drozd brávník, bažant obecný, drozd kví ala, 
p nice ernohlavá, sýkora ko adra, sýkora mod inka, sýkora babaka, p nkava obecná, 
mlyna ík dlouhoocasý, dlask tlustozobý, strakapoud velký, žluna zelená, sojka obecná, holub 
h ivná , bažant obecný, špa ek obecný, st ízlík obecný, uhýk obecný, vrabec polní, cvr ilka 
í ní, krkavec velký, poštolka obecná, kán  lesní, krkavec velký, poštolka obecná, krahujec 

obecný, jest áb lesní, výr velký a orel mo ský). 

Plazi jsou zastoupeni ješt rkou živorodou (Zootoca vivipara) a slepýšem k ehkým (Anguis 
fragilis), oba druhy jsou ve vyhlášce . 395 Sb. za azeny mezi siln  ohrožené živo ichy 
nej ast ji osidlují oslun né lesní okraje, kde nacházejí vhodné úkryty. 

Na vlh ích místech je možné zaznamenat skokana hn dého (Rana temporaria), ropuchu 
obecná (Bufo bufo), která pat í mezi ohrožené druhy.  

Bez realizace návrhu nedojde k dalšímu zastav ní nezpevn ných ploch a potenciálnímu vlivu 
na faunu a flóru. 

2.7. Charakter krajiny 
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny v platném 
zn ní, jako zejména p írodní, kulturní a historická charakteristika ur itého místa i oblasti, který 
je chrán n p ed inností snižující jeho estetickou a p írodní hodnotu. 

Severní a severovýchodní ást k.ú. Branžež se nachází v oblasti krajinného rázu Žehrovský les 
– Západ. Tato oblast je významná zejména Evropsky významnou lokalitou P íhrazské skály, 
která je sou asn  i NRBC (po adové íslo 43) a p írodní rezervací. Do této oblasti spadá místní 
ást Zakopaná. 
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Severní a severozápadní ást území je charakterizovaná oblastí krajinného rázu Branžež – 
Zápudov – Zásadka. Do této oblasti spadá i severní ást místní obce Branžež. 

Do k.ú. Branžež áste n  zasahuje v severní ásti i oblast krajinného rázu P íhrazy – Mužský – 
Dneboh – Olšina. 

Dot ený krajinný prostor (DoKP) p edstavuje plošnou odlesn nou enklávu v rámci pom rn
rozsáhlého lesního komplexu, resp. po átek území na p echodu do zem d lsky využívaného 
mladoboleslavska – v rozvoln né krajin  s výskytem lesních i nelesních ploch (sm rem k jz. od 
Branžeže). Jedná se o pramennou oblast Kn žmostky, kde byl vybudován a pozd ji zv tšen 
Komárovský rybník, svojí plochou druhý nejv tší v eském ráji.  

P írodní charakteristika DoKP: 

Do rybníka se dnes vlévají t i menší vodní toky, posléze z ní vytéká Kn žmostka, levostranný 
p ítoky Jizery. Tento vodní útvar p edstavuje zásadní krajinný prvek i environmentální složku 
v zájmovém území. Nemén  významnou složku pak tvo í ve zna né mí e podmá ená louka na 
východním b ehu rybníka v etn  vegetace vázané na toto prost edí, zejm. na severovýchod
podél toku  

Fenomén p írodní povahy p edstavují exponované pískovcové skalní útvary. Do pop edí v rámci 
DoKP vystupuje zejména skalní útvar Sokolka, který se výrazn  uplat uje v krajinné scenérii a 
v estetickém p sobení území.  
V p írodní charakteristice DoKP je t eba uvést charakter vegetace – výskyt po etných 
p irozených stanoviš  – borovice lesní vázané na kyselý pís itý substrát, mok adních luk a 
porost  vegetujících podél vodote í, zejm. v sv. ásti DoKP. Celkov  výrazn  p evažují 
jehli nany v etn  smrkových porost , které se v jiných lokalitách eského ráje p irozen  podílejí 
na druhové skladb . Zde to však neplatí úpln . Cenné jsou i trvalé travní porosty ve vyšších 
uklon ných partiích bezprost edn  bez ovlivn ní podzemní vodou (severozápad DoKP). 

Území si zachovalo vcelku vysokou ekosystémovou rozmanitost, reprezentovanou stojatou 
i tekoucí vodou, podmá enými polohami, plošnými lesními porosty na svazích i v rovinat jších 
segmentech, remízy, loukami v r zn  hydricky i orograficky exponovaných polohách, polem, 
litorálním pásmem, edaficky vysoce specifickými polohami skalních útvar . 

V kapitole 2.4. je popsán územní systém ekologické stability v území, významné krajinné prvky 
a v kapitole 2.5. zvlášt  chrán ná území, Geopark eský ráj a Natura 2000. 

Kulturní a historická charakteristika 

Urbanistické hodnoty jednotlivých ástí obce 

Urbanistická koncepce Návrhu územního plánu vychází ze širších územních vztah , daných 
polohou v i významným centr m osídlení, charakteru krajinného prost edí a rozmíst ní 
rekrea ních lokalit na území obce. 

Rozhodujícím faktorem urbanistické koncepce je charakter krajinného prost edí (ze dvou p tin 
agroindustriální krajina a ze t í p tin lesní krajina). Zastav né a zastavitelné ásti ešeného 
území, které tvo í Branžež, Nová ves, Zakopaná, K ine  spolu s plochami hromadné rekreace 
leží v náhorní kotlin  kolem Komárovského rybníka, který je významným centrem letní rekreace 
nadregionálního významu. Tímto prostorem prochází jediná komunikace III. t . . 2687 
(Kn žmost - Srbsko), která zajiš uje veškerou dopravní obsluhu.  

Navrhovanou urbanistickou koncepci tvo í decentralizované zastav né a zastavitelné plochy 
vzájemn  odd lené loukami a lesními plochami, mezi kterými se nacházejí drobné vodote e. 
Urbanistická koncepce je umocn na výraznou konfigurací terénu. 
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 Místní ást Branžež 

Kolem procházející silni ní komunikace je soust ed na stávající zástavba. 

 Místní ást Nová Ves 

Místní ástí Nová Ves neprochází žádná pr jezdná komunikace. Stávající zástavba je rozložena 
do n kolika samostatných skupin pospojovaných místními komunikacemi a mezi sebou 
odd lenými terénními vyvýšeninami a vodními toky. 

 Místní ásti Zakopaná, lokality K ine  a severozápadního b ehu Komárovského rybníka  

Urbanistická kompozice jednotlivých ástí obce Branžež je tvo ena stabilizovanými 
a navrhovanými plochami, které jsou len ny na: 

- plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 
- plochy smíšené obytné - venkovské 
- plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 
- plochy rekreace – hromadná rekreace 
- plochy smíšené obytné - m stské 
- plochy ob anského vybavení 
- plochy vodní a vodohospodá ské 
- plochy dopravní infrastruktury 
- plochy technické infrastruktury 
- plochy rekreace na plochách p írodního charakteru 
- plochy rekreace na plochách p írodního charakteru – RN2 
- plochy výroby a skladování 

Negativní prvky v krajin

Za negativní prvky v krajin  technického charakteru je možné považovat nadzemní trasy 
elektrovod , v etn  stožár  elektrického vedení, dále n které nevyhovující objekty – 4 rekrea ní 
objekty u Komárovského rybníka (na ploše Z 21) a zem d lský areál v severní ásti obce (P 01) 
– viz obr. . 7. 

Obrázek . 6: Stávající nevyhovující objekty na navrhované ploše Z 21 – negativní prvky 
krajinného rázu 
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Historie 

První písemná zpráva o Branžeži je z roku 1338, kdy zem el Marek z Kamenice, jemuž z ásti 
náležela. Jeho d dicem byl další držitel Mojek. V roce 1401 se p ipomíná Petr z Branžeže. Roku 
1457 vedl spor s Mikulášem Zajícem z Hazburka o zabraný plat v P epe ích a Branžeži Jan 
Hovado z Hrádku. V 16 století tvo ila Branžež sou ást statku Solec, se kterým byla p ipojena 
k vale ovskému panství, kam pat ila i v 17 století a to až po dobu první republiky.  

Roku 1555 se také zdroje zmi ují o opevn ní Nová Ves u Branžeže, které bylo sou ástí 
d dického podílu Zikmunda Van ury z ehnic a pat ila k jeho dílu Vale ova. Podle Ottova 
nau ného slovníku se u Nové Vsi nachází z ícenina hradu a to na výšin  283 m n. m. Tím je 
podle všeho mín na poloha zvaná "Ušátko". Tam se nacházejí terénní relikty na pískovcových 
blocích, zapušt né stavby. Lokalita má charakter výšinného areálu a proto nelze vylou it, že zde 
bylo st edov ké opevn ní i sídlo na zp sob skalního hrádku. Rovn ž nelze vylou it spojitost 
jména Ušátko s rodem Ušák  z Lomnice usazených v 15 století na Obrubcích. 

Jméno Branžež je velmi zajímavé a mnoho lingvist  se p e o jeho vzniku. Nejsch dn jší se zdá 
být teze profesora Profouse, jenž tvrdí, že jméno vzniklo ze staro eského osobního jména 
Branžeh. 

Nemovité kulturní památky 

Na seznamu kulturních nemovitých památek je uvedena jedna nemovitá kulturní památka: 

 1790 - výšinné opevn né sídlišt  - hradišt  Hynšta (zapsáno do státního seznamu p ed 
r.1988) 

Zajímavý prvek p edstavuje h bitov nacházející se p i silnici cca 200 metr  východn  od 
Komárovského rybníka. 

Znak kulturn  historické charakteristiky tvo í pom rn  zachovalý obraz sídel, v kterém dominují 
tradi ní prvky místní architektury – sedlové st echy nez ídka se šindelem. V místních ástech 
Branžež, Zakopaná a Nová Ves lze sledovat soust ed nou zástavbu bez staveb vystupujících 
hmotou i vertikálou nad obvyklou mez, jež áste n  narušily etné rekrea ní objekty (disperzí, 
tvary). 

Území archeologického významu 

Na území obce Branžež jsou vymezena území s archeologickými nálezy t chto kategorií: 

Kategorie 1. – území s pozitivn  prokázaným výskytem archeologických nález  – lokality 
Branžež jádro vsi, U H bitova, skalní hrádek Hynšta, áste n  zasahuje hradišt  Sokolka. 

Kategorie 2. – území, na n mž dosud nebyl pozitivn  prokázán výskyt archeologických nález , 
ale ur ité indicie mu nasv d ují. Pravd podobnost jejich výskytu je 51 – 100% - lokality jádro vsi 
Nová Ves, skalní lokalita hrádek na K ine ských skalách. 

Kategorie 3. – území na n mž nebyl dosud rozpoznán a pozitivn  prokázán výskyt 
archeologických pramen  a ani tomu nenasv d ují žádné indicie, ale p edm tné území mohlo 
být osídleno nebo jinak využito lov kem. Existuje 50% pravd podobnost výskytu 
archeologických nález  – celé zbývající území. 

Dle archeologických pr zkum  v roce 2003, byla také potvrzena existence skalního hradu 
v lokalit  K ine , poz statky po osazení d ev ných staveb. Archeologický výzkum p inesl mimo 
jiné nemalé množství datovacího keramického materiálu, dle n jž lze klást existenci hradu do 
rozmezí od 2. poloviny 13. až do 15. století. V sou asné dob  se jedná o tesaný objekt tvaru 
nepravidelného lichob žníku o rozm rech 3 x 4 x 3,4 x 5,8 m a maximální hloubce okolo 1,7 m, 
jež je interpretováno jako podvalí v žovité stavby.  
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Poznámka: Má-li se provád t stavební innost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od 
p ípravy stavby povinni tento zám r oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávn né 
organizaci provést na dot eném území záchranný archeologický výzkum (dle § 22 odst. 2 zákona . 
20/1987 Sb., o státní památkové pé i v platném zn ní). 

O archeologickém nálezu, který nebyl u in n p i provád ní archeologických výzkum , musí být u in no 
oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu bu  p ímo nebo prost ednictvím obce, 
v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je 
povinen u init nálezce nebo osoba odpov dná za provád ní prací, p i nichž k nálezu došlo, a to 
nejpozd ji do druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu 
dov d l (dle § 23 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb.). 

Za archeologické nálezy jsou považovány archeologické situace (nálezy zdiva, jímek, hrob , atd.) i movité 
artefakty keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod. 

Rekrea ní využití území: 

K rekrea ním ú el m a k nejv tší ubytovací kapacit  stále pat í Komárovský rybník, který byl 
d íve spíše rybá ským centrem, dnes však už slouží více jako rekrea ní centrum západní ásti 

eského ráje. Jeho pís ité dno a dobrý p ístup do vody jsou vhodné pro rodiny s d tmi. 
Romantický obraz dokreslují pískovcové skály a jehli naté lesy. K dispozici je n kolik pláží, 
s n kolika kempy a chatovou osadou. V Branžeži je také n kolik penzion . 

Okolí poskytuje vhodný terén pro turistiku a cykloturistiku v CHKO eský ráj. 

2.8. Ovzduší a klima 
Klimatické pom ry 
Podle klimatické klasifikace náleží dot ená lokalita do chladné klimatické oblasti MT10. Pro 
oblast MT10 je charakteristické dlouhé léto, teplé a mírn  suché, p echodné období je krátké 
s mírn  teplým jarem a mírn  teplým podzimem, zima je krátká, mírn  teplá, velmi suchá 
s krátkým trváním sn hové pokrývky.  

Tabulka . 2: Klimatické charakteristiky oblasti MT10 (Quitt, 1971) 

Charakteristiky Klimatická oblast MT10 
Po et letních dn 40 - 50 
Po et dn  s pr m rnou teplotou >10°C 140 - 160 
Po et mrazových dn 110 - 130 
Po et ledových dn 30 - 40 
Pr m rná teplota v lednu v °C -2 až -3 
Pr m rná teplota v ervenci v °C 17 - 18 
Pr m rná teplota v dubnu v °C 7 - 8 
Pr m rná teplota v íjnu v °C 7 - 8 
Pr m rný po et dn  se srážkami > 1 mm 100 - 120 
Srážkový úhrn ve vegeta ním období v mm 400 - 450 
Srážkový úhrn v zimním období v mm 200 - 250 
Po et dn  se sn hovou p ikrývkou 50 - 60 
Po et dn  zamra ených 120 - 150 
Po et dn  jasných 40 - 50 
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Kvalita ovzduší 
Základním obecným podkladem pro hodnocení sou asného imisního zatížení uvažovanými 
škodlivinami jsou výsledky poza ového imisního m ení. Imisní situace p ímo v posuzované 
lokalit  není trvale sledována. 

Posuzovaná lokalita nepat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší - sd lení odboru 
ochrany ovzduší MŽP R o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší, na základ  dat za rok 2007. 

M ící stanice nacházející se v St edo eském kraji reprezentující imisní situaci pro b žn
sledované škodliviny jsou: 

Pro oxid dusi itý (NO2)
Ve St edo eském kraji se monitoring oxidu dusi itého provádí na 20 m ících stanicích. 
Vzhledem k charakteru a reprezentativnosti posuzovanou lokalitu nejlépe vystihují následující 
m ící stanice: 

Mladá Boleslav, stanice . 1437 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko  
– m stské nebo venkov (4 - 50 km), klasifikace stanice: poza ová, m stská, obytná, 
datum vzniku: 16. 04. 1998 - stanovení repr. konc. pro osídlené ásti území, ur ení vlivu 
na zdravotní stav obyvatelstva. 

Rož álovice, stanice . 1337 ( HMÚ), reprezentativnost: okrskové m ítko  
(0,5 až 4 km), klasifikace stanice: poza ová, venkovská, zem d lská, p ím stská, datum 
vzniku: 10. 01. 1996 – stanovení repr. konc. pro osídlené ásti území. 

Tabulka . 3: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky NO2 nam ené v roce 2009  
na stanicích . 1437 a 1337

Stanice . 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty tvrtletní hodnoty Ro ní hodnoty 

Max. 19MV VoL 50%Kv Max. 95%Kv 50%Kv X1q X2 q X3 q X4 q X S N 

Datum Datum VoM 98%KV Datum 98%Kv C1 q C2 q C3 q C4 q XG SG dv 

1437 
105,2 79,2 0 13,8 70,7 32,3 15,3 21,0 14,1 14,4 19,7 17,3 8,74 361 

6.1. 19.1. 0 53,9 15.1.  40,1 87 90 92 92 15,5 1,57 2 

1337 
    60,7 26,0 12,6 17,5 11,1 11,4 15,6 13,9 7,21 362 

    16.1.  35,2 89 91 91 91 12,6 1,53 1 

Jednotka:  μg/m3

Limity pro rok 2009: 
hodinový limit   200,0 μg/m3  ro ní limit   40,0 μg/m3

hodinová mez tolerance 10,0 μg/m3  ro ní mez tolerance  2,0 μg/m3 

PM10  
Ve St edo eském kraji se monitoring PM10 provádí na 19 m ících stanicích. Vzhledem 
k charakteru a reprezentativnosti posuzovanou lokalitu nejlépe vystihují následující m ící 
stanice: 

 stanice . 1437 Mladá Boleslav ( HMÚ), stanice . 1337 Rož álovice ( HMÚ)  
– charakterizace stanic je uvedena výše v textu. 
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Tabulka . 4: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky PM10 nam ené v roce 2009 na 
stanicích . 1437 a 1337

Stanice . 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty tvrtletní hodnoty Ro ní hodnoty 

Max. 95%Kv 50%Kv Max. 36MV VoL 50%Kv X1q X2 q X3 q X4 q X S N 

Datum 99,9%Kv 98%Kv Datum Datum VoM 98%Kv C1 q C2 q C3 q C4 q XG SG dv 

1437 
371,0 76,7 24,2 247,6 45,9 33 24,1 41,3 25,1 22,8 29,6 29,4 22,99 355 

16.1. 281,2 102,2 15.1. 2.11. 33 97,7 81 90 92 92 24,6 1,75 5 

1337 
   181,0 38,0 17 19,0  18,7 20,3  24,7 20,68 271 

   15.1. 14.11. 17 82,0 65 67 78 61 19,3 2,06 15 

Jednotka:  μg/m3

Limity pro rok 2009: 
denní limit   50,0 μg/m3   ro ní limit  40,0 μg/m3

Pro oxid si i itý (SO2)
Ve St edo eském kraji se monitoring SO2 provádí na 15 m ících stanicích. Vzhledem 
k charakteru a reprezentativnosti posuzovanou lokalitu nejlépe vystihují následující m ící 
stanice: 

 stanice . 1437 Mladá Boleslav ( HMÚ), stanice . 1337 Rož álovice ( HMÚ)  
– charakterizace stanic je uvedena výše v textu. 

Tabulka . 5: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky SO2 nam ené v roce 2009  
na stanici . 1437 a 1337

Stanice . 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty tvrtletní hodnoty Ro ní hodnoty 

Max. 25MV VoL 50%Kv Max. 4MV VoL 50%Kv X1q X2 q X3 q X4 q X S N 

Datum Datum VoM 98%Kv Datum Datum 95%Kv 98%Kv C1 q C2 q C3 q C4 q XG SG dv 

1437 
71,4 34,6 0 4,5 28,1 23,7 0 4,9 8,0 3,5 6,0 6,0 5,9 4,17 360 

21.2. 7.1. 0 22,6 15.1. 21.2. 13,5 22,3 87 89 92 92 4,9 1,83 2 

1337 
    14,8 11,6 0 1,0 3,2 1,1 0,9 1,1 1,6 1,96 364 

    15.1. 16.1. 5,1 9,4 90 91 91 92 1,0 2,44 1 

Jednotka: μg/m3  
Limity pro rok 2009: 
denní limit   125,0 μg/m3   ro ní limit  50,0 μg/m3

Pro oxid uhelnatý (CO)
Ve St edo eském kraji se monitoring CO provádí pouze na 3 m ících stanicích. Nejbližší m ící 
stanice je stanice . 1437 Mladá Boleslav ( HMÚ) – charakterizace stanice je uvedena výše 
v textu. 

Tabulka . 6: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky CO nam ené v roce 2009  
na stanici . 1437  

Stanice . Jednotka 

8Hodinové hodnoty Denní hodnoty tvrtletní hodnoty Ro ní hodnoty 

Max. Max. 95% Kv 50% Kv X1q X2q X3q X4q X S N 

Datum VoM Datum 98% Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

1437 μg/m3
      390,3  364,6   212

     0 90 30 92   90

Limit pro rok 2009: 
8hodinový limit  10 000 μg/m3
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Benzen
Ve St edo eském kraji se monitoring benzenu provádí pouze na stanici . 1454 Kladno ( HMÚ) 
– charakterizace stanice je uvedena výše v textu a na stanici . 792 Veltrusy, kterou nelze 
vzhledem k reprezentativnosti použít.  

V Ústeckém kraji se monitoring benzenu provádí na 5 m ících stanicích. Vzhledem 
k charakteru a reprezentativnosti posuzovanou lokalitu nejlépe vystihuje následující m ící 
stanice: 

Rudoltice v Horách, stanice . 1317 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko  
– m stské nebo venkov (4 – 50 km), klasifikace stanice: poza ová, venkovská, p írodní, 
regionální, datum vzniku: 06. 10. 1995 – ur ení nejvyšší konc. zne iš ující látky v oblasti. 

Tabulka . 7: Pr m rné m sí ní a ro ní imisní koncentrace benzenu nam ené v roce 2009  
na stanicích . 1317

Stanice . 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty tvrtletní hodnoty Ro ní hodnoty 

Max. 95% Kv 50% Kv Max. 95% Kv 50% Kv X1q X2q X3q X4q X S N 

Datum 99,9% Kv 98% Kv Datum 98% Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

1317 
4,2 1,5 0,3 3,0 1,4 0,4 0,8 0,3 0,2 0,6 0,5 0,44 350 

9.11. 3,5 1,9 19.12.  1,6 80 86 92 92 0,3 2,76 8 

Jednotka:  μg/m3  
Limity pro rok 2009: 
ro ní limit  5,0 μg/m3    ro ní mez tolerance  1,000 μg/m3

2.9. Hluková situace 
Stávající zdroje hluku: 

 hluk z dopravy na silnici III/2687 (Kn žmost – zaúst ní II/279) 

Nové zdroje hluku (p edpokládané): 

asov  omezené 

 stavební práce související s realizací nových zám r  na vytipovaných plochách 

 doprava související s výstavbou zám r

Trvalé zdroje hluku 

 III/2687 (úsek mezi Kn žmostí a napojením na II/279) – navýšení intenzity 
dopravy v souvislosti s realizací zám r , 

 doprava po nových místních komunikacích zbudovaných v rámci jednotlivých 
zám r , 

 centrální kotelna na biomasu (v etn  dopravy). 

  

Hluk ze silni ní dopravy na komunikacích: 

V následující tabulce jsou uvedeny údaje dle statistického šet ení intenzity dopravy na 
vybraných komunikacích provedeného v roce 2005 SD a jehož výsledky jsou uvedeny na 
www.rsd.cz. 
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Tabulka . 8: Intenzita dopravy v obci Branžež (silnice III/2687)

Komunikace S ítací 
úsek* 

Rok 2005 
R stový 

koeficient pro 
rok 2015 

Rok 2015 

NA 1) OS 2) NA 1) OS 2) NA 1) OS 2) 

III/2687 1-6400 92 749 1,09 1,126 100 843 

1) nákladní a dodávková vozidla nad 3,5 t, autobusy 
2) osobní a dodávková vozidla do 3,5 t, motocykly 
*  s ítací úsek stanovený SD se nachází v centru obce Branžež, v pravoúhlé zatá ce                    

a vypo tená intenzita dopravy platí pro celou komunikaci III/2687 mezi napojeními na komunikace  
II/268 (Kn žmost) a II/279  (viz http://www.scitani2005.rsd.cz/html/st/f_st.htm) 

Programem Hluk +, verze 7.16 Profi – „Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve 
venkovním prost edí“, byl proveden zjednodušený výpo et ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku LAeq,T v okolí silnice . III/2687 pro rok 2015 (doprava z roku 2005 byla navýšena o r stové 
koeficienty pro rok 2015 a danou t ídu komunikace – viz tabulka. 

Výpo et je proveden pro nezastav né úseky komunikací, v intravilánu obce. 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A v referen ní vzdálenosti 7,5 m od st edu bližšího 
jízdního pruhu a ve výšce 4,0 m nad terénem je: 

 pro silnici III/2687 – pro den LAeq,T = 56,6 ± 3 dB (T=16 hod); pro noc 47,8 ± 3 dB  
(T= 8 hod) 

Dle uvedeného zjednodušeného výpo tu, p i zachování stávající komunikace, se uvedené 
hodnoty LAeq,T nalézají v pásmu nejistoty výpo tu, tedy nelze prokázat ani vyvrátit spln ní 
hygienických limit  daných pro silnice III t ídy, denní a no ní dobu. Objektivn  lze tuto hladinu 
stanovit autorizovaným m ením hluku ze silni ní dopravy. 

Poznámka: pro uvedené komunikace lze použít korekce pro starou hlukovou zát ž, kdy je 
hygienický limit navýšen o 10 dB v denní i no ní dob  (tedy LAeq,den = 65 dB a LAeq,noc = 55 dB). 
Za uvedeného p edpokladu jsou hygienické limity (dle zjednodušeného výpo tu) v okolí 
uvedené komunikace spln ny v denní i no ní dob . O využití této korekce m že rozhodnout 
místn  p íslušná Krajská hygienická stanice. 

2.9.1. D sledky pro posouzení 
Dle na ízení vlády . 148/2006 Sb. jsou pro zájmové lokality stanoveny hygienické limity 
uvedené v následující tabulce. Denní doba – 06 00 – 22 00 hod, no ní doba – 22 00 – 06 00 hod. 

Tabulka . 9: Hygienický limit daný pro posuzované lokality 
Stacionární zdroje hluku 1)

Chrán ný venkovní prostor staveb Den LAeq,T = 50 dB 
Chrán ný venkovní prostor LAeq,T = 50 dB 
Chrán ný venkovní prostor staveb Noc LAeq,T = 40 dB 
Chrán ný venkovní prostor LAeq,T = 50 dB 
Hluk z dopravy na pozemních komunikacích 2)

Chrán ný venkovní prostor staveb Den LAeq,T = 55 dB 
Chrán ný venkovní prostor LAeq,T = 55 dB 
Chrán ný venkovní prostor staveb Noc LAeq,T = 45 dB 
Chrán ný venkovní prostor LAeq,T = 55 dB 



Návrh územního plánu Branžež
__________________________________________________________________________

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 44

Hluk ze stavební innosti 3)

Chrán ný venkovní prostor staveb Den LAeq,s = 65 dB 4)

Chrán ný venkovní prostor LAeq,s = 65 dB 4)

Chrán ný venkovní prostor staveb Noc LAeq,s = 45 dB 
Chrán ný venkovní prostor LAeq,s = 55 dB 
1) Stacionární zdroje hluku se vyhodnocují pro 8 nejhlu n jších, na sebe navazujících hodin v denní 

dob  (T = 8 hod) a pro 1 nejhlu n jší hodinu v no ní dob  (T = 1 hod) 
2) Doprava na pozemních komunikacích, doprava na drahách a letecký provoz se vyhodnocuje pro 

celých 16 hod v denní dob  (T = 16 hod) a celých 8 hod v no ní dob  (T = 8 hod) 
3) Hluk ze stavební innosti se v denní dob  mezi 700 – 2100 hod (T=14 hod) po ítá ze vztahu: 
 LAeq,s = LAeq,T + 10 * log [(429 + t1]/t1] 
 kde t1 je doba trvání hluku ze stavební innosti v dob  mezi 700 – 2100 hod 
   LAeq,T je hygienický limit stanovený podle §10 odst. 2, Na ízení vlády 148/2006 Sb. 
Pro zbývající dobu pak platí:  od 600 – 0700 hod +10 (60 dB) 
 od 2100 – 2200 hod +10 (60 dB) 
 od 2200 – 0600 hod +5 (55 dB) 
4) Platí pro stavební innost probíhající v dob  700 – 2100 hod (T=14 hod) 
Poznámka 1: imisní p ísp vky ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T z jednotlivých typ  zdroj
hluku se nes ítají! 

2.9.2. Hygienické limity 
Nejvyšší p ípustné hladiny hluku jsou uvedeny v na ízení vlády . 148/2006 Sb. “O ochran
zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací”. 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A: 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LpAeq,T je hlavním deskriptorem pro posuzování hluku 
v pracovním i venkovním prost edí. Je definována: 
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kde fi je míra asového výskytu hladin z m eného asového úseku v i-tém hladinovém 
intervalu v procentech, sekundách nebo etnosti tení 

 Li je st ední hladina v i-tém hladinovém intervalu v dB 
 n je celkový po et hladinových interval

§ 11 (1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvo eného impulsy ve 
venkovním prostoru vznikajícími p i st elb  z t žkých zbraní, p i explozích výbušnin s hmotností 
nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a p i sonickém t esku, se vyjad ují ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní dob  se stanoví pro 8 souvislých a na sebe 
navazujících nejhlu n jších hodin (LAeq,8h), v no ní dob  pro nejhlu n jší 1 hodinu (LAeq,1h). Pro 
hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou ú elových komunikací, a dráhách, a pro 
hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T se stanoví pro celou 
denní (LAeq,16h) a celou no ní dobu (LAeq,8h). 

§ 11 (4) Hygienický limit v ekvivalentní hladin  akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví sou tem základní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí p ihlížejících ke druhu chrán ného prostoru 
a denní a no ní dob  podle p ílohy . 3 k tomuto na ízení. Pro vysoce impulsní hluk se p i te 
další korekce –12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazn  informa ní charakter, 
jako nap íklad e , p i te se další korekce–5 dB. 
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Nejvyšší p ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T v chrán ném venkovním 
prostoru a v chrán ných venkovních prostorech staveb (s výjimkou impulsního hluku) se stanoví 
sou tem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí p ihlížející k místním podmínkám 
a denní dob  podle tabulek. 

Tabulka . 10: Korekce pro stanovení hygienických limit  hluku v chrán ném venkovním 
prostoru staveb a chrán ném venkovním prostoru  

Druh chrán ného prostoru 
Korekce dB. 

1) 2) 3) 4)

Chrán ný venkovní prostor staveb l žkových zdravotnických 
za ízení v etn  lázní - 5 0 + 5 + 15 

Chrán ný venkovní prostor l žkových zdravotnických za ízení 
v etn  lázní 0 0 + 5 + 15 

Chrán ný venkovní prostor ostatních staveb a chrán ný venkovní 
prostor 0 + 5 + 10 + 20 

Korekce uvedené v tabulce se nes ítají. 
Pro no ní dobu se pro chrán ný venkovní prostor staveb p i ítá další korekce  
–10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železni ních drahách, kde se použije korekce –5 dB. 

Vysv tlivky: 
1) Použije se pro hluk z ve ejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdroj  hluku6), 

s výjimkou letiš , pozemních komunikací, nejde-li o ú elovou komunikaci, a dále s výjimkou drah, 
nejde-li o železni ní stanice zajiš ující vlakotvorné práce, zejména roz a ování a sestavu 
nákladních vlak , prohlídku vlak  a opravy voz . 

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou ú elových komunikací, 
a drahách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na 
t chto komunikacích je p evažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. 
Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v p ípad  staré hlukové zát že z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, kdy 
starou hlukovou zát ží se rozumí stav hlu nosti p sobený dopravou na pozemních komunikacích 
a drahách, který v chrán ných venkovních prostorech staveb a v chrán ném venkovním prostoru 
vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce z stává zachována i po položení nového povrchu 
vozovky, vým n  kolejového svršku, pop ípad  rozší ení vozovek p i zachování sm rového nebo 
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, p i které nesmí dojít ke zhoršení stávající 
hlu nosti v chrán ném venkovním prostoru staveb a chrán ném venkovním prostoru a pro 
krátkodobé objízdné trasy. 
6) §30 odst.1 zákona . 258/2000 Sb., v platném zn ní 

Budoucí vývoj hlukové situace bude odvislý od rozložení stacionárních i mobilních zdroj  hluku 
v území.  

2.10. Obyvatelstvo 
V obci Branžež jsou evidovány 3 ásti obce (Branžež, Nová Ves a Zakopaná). V obci je 
k trvalému pobytu p ihlášeno 223 obyvatel, z toho je 91 muž  nad 15 let, 19 chlapc  do 15 let, 
101 žen nad 15 let, 12 dívek do 15 let. Stav je vztažen k 30. ervenci 2010, zdrojem informací je 
Ministerstvo vnitra R. 

Vývoj hustoty osídlení v p ípad , že by nedošlo k realizaci posuzovaného návrhu nelze 
objektivn  ur it. Nár st obyvatel vyvolává poptávku po pracovních p íležitostech. Nerealizování 
ešené zm ny by tak pravd podobn  nedošlo k celkovému zlepšení rozvoje podnikatelských 

aktivit, zhoršením životních podmínek území. 
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2.11. Dobývací prostory nerost
Plochy pro dobývání nerost  se v území nevyskytují ani nenavrhují. 

Uplatn ním nulové nebo aktivní varianty nedojde ke zm n  dobývacího prostoru nerost  (nové 
nejsou navrženy). 

2.12. Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn  starých ekologických zát ží) 
Staré ekologické zát že nebyly v obci ani na lokalitách zjišt ny. Navrhované zm ny rovn ž 
nevyvolají žádné požadavky na asanaci nebo asana ní úpravy. 

Na území obce Branžež je evidována (pozemek p. .825) skládka komunálního odpadu. 
Rekultivace byla dokon ena, chybí však kolauda ní rozhodnutí. Projekt rekultivace byl ešen 
minerálním zat sn ním p vodn  uloženého komunálního odpadu a zavezením odsí eného 
popílku z výtopny. 

Kategorie radonového indexu geologického podloží, které se vyskytují v podloží na ešeném 
území obce Branžež (viz. .v. 04) : 

- radonové riziko nízké – severní ást území 

- radonové riziko p echodné mezi st edním a nízkým –p evážn  jižní ást území 

- radonové riziko st ední – osamocené území  

3. Charakteristiky životního prost edí, které by mohly být uplatn ním 
politiky územního rozvoje nebo územn  plánovací dokumentace 
významn  ovlivn ny 
Návrh Územního plánu obce Branžež byl ešen monovariantn . Hodnocení posuzované aktivní 
varianty bylo provedeno porovnáním s nulovou variantou (stávají stav). 

Realizace Návrhu územního plánu obce Branžež tvo í z hlediska posuzování vliv  na životní 
prost edí tzv. aktivní variantu, která se m že projevit na jednotlivých složkách životního 
prost edí následujícími níže uvedenými zp soby: 

3.1. Vliv na p du 
Navržené zastav né území obce Branžež je tvo eno 36 zastavitelnými plochami o celkové 
rozloze 41,801 ha a dopln ní 18 lokalit krajinných úprav o celkové rozloze 72, 009 ha (K 02, 
K03, K 05, K 07 až K 20, LBK 75). Dále byly zpracovatelem ÚP navíc navrženy 3 lokality 
krajinných úprav o celkové rozloze 2,106 ha.   

Ze zastavitelných ploch a plochy p estavby iní (tj. ~ 41,8 ha): 

~19,9 ha rozlohy ur ené k zástavb

~14,5 ha - 5 lokalit krajinných úprav navržených v rámci rozsáhlých zastavitelných ploch Z 12, 
Z 20, Z 21, Z 29, Z30 (plochy ozna ené RN1, RN2, NZL, NZS) 

~4,2 ha dopravních ploch (DSU, DSV, D1-DS1D) 

~ 2,7 ha zelených ploch (SZ, ZO, ZP, ZV) 

~0,4 ha technické infrastruktury 

~0,15 ha ve ejn  prosp šných staveb 
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Zastavitelné plochy v zastav ném území: Z02, Z03, Z04, Z05, Z06, Z07, Z17, Z19,Z31, Zf01, 
Zf02, Zf03, Zf04 a p estavbová plocha P01 – celková rozloha ploch = 5,313 ha. 

Zastavitelné plochy áste n  v zastav ném území a áste n  mimo zastav né území: Z01, 
Z08, Z12, Z13, Z14, Z18, Z21 a Z30 – celková rozloha ploch = 24,635 ha (zahrnuje 7,594 ha 
ploch krajinných úprav).  

Zastavitelné plochy v celém rozsahu mimo zastav né území: Z09, Z10, Z11, Z15, Z20, Z22, 
Z27, Z28, Z29, Z32 a Z33 – celková rozloha ploch = 16,065 ha (zahrnuje 11,011 ha ploch 
krajinných úprav).  

Celkový zábor ZPF ploch zabíraných pro rozvoj obce bude 23,347 ha (v zastav ném území 
obce 4,595 ha a mimo zastav né území obce 18,752 ha). Z celkového záboru ZPF p ipadá  
1,381 ha na plochy systému sídelní zelen . 

Kvalita dot ených p d 

Kvalita zem d lské p dy je charakterizována bonitovanými p dn  ekologickými jednotkami 
(BPEJ). Dle provedené bonitace náleží p dám v ešeném území následující t ídy ochrany 
zem d lského p dního fondu: 

Za azení p d do t ídy ochrany ZPF podle BPEJ 

Na území obce Branžež se nacházejí následující bonitované p dn  ekologické jednotky, 
za azené do t íd ochrany: 

t ída ochrany I. 5.58.00, 5.10.00, 5.10.10, 5.56.00, 5.14.00 

t ída ochrany II. 5.13.10, 5.08.10, 5.14.10,  

t ída ochrany III. 5.30.11, 5.31.01, 5.08.50, 5.55.00, 5.08.40, 

t ída ochrany IV.  5.31.11, 5.30.51 

t ída ochrany V. 5.41.77, 5.70.01, 5.31.41, 5.31.51, 5.31.04, 5.31.14, 5.72.01, 5.65.01, 
5.41.99, 5.41.89, 5.40.89 

Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu je sou ástí Návrhu ÚP Branžež.  

Na cca 52,3% z celkového záboru ZPF se plochy nacházejí na I. t íd  ochrany, na 7% p dy II. 
TO, 18,3% p dy III. TO, IV. TO je zastoupena 14,2% a 8,2% bude na V. TO.  

Dle Metodického pokynu MŽP jsou t ídy ochrany ZPF klasifikovány následujícím zp sobem: 

Do I. t ídy ochrany zem d lské p dy jsou za azeny bonitn  nejcenn jší p dy v jednotlivých 
klimatických regionech, p evážn  v plochách rovinných nebo jen mírn  sklonitých, které je 
možno odejmout ze zem d lského p dního fondu pouze výjime n , a to p evážn  na zám ry 
související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn  pro liniové stavby zásadního 
významu. 

Do II. t ídy ochrany jsou situovány zem d lské p dy, které mají v rámci jednotlivých 
klimatických region  nadpr m rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran  zem d lského 
p dního fondu jde o jen podmíne n  odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen 
podmíne n  zastavitelné. 

Do III. t ídy ochrany jsou slou eny p dy v jednotlivých klimatických regionech s pr m rnou 
produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je možno v územním plánování využít 
pro eventuální výstavbu. 

Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn  podpr m rnou produk ní schopností 
v rámci p íslušných klimatických region  jen s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

Do V. t ídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované p dn  ekologické jednotky, které 
p edstavují zejména p dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn  p d m lkých, velmi 
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svažitých, hydromorfních, št rkovitých až kamenitých a erozn  nejvíce ohrožených. V tšinou 
jde o zem d lské p dy pro zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat 
efektivn jší nezem d lské využití. Jde v tšinou o p dy s nižším stupn m ochrany s výjimkou 
vymezených ochranným pásem a chrán ných území a dalších zájm  ochrany životního 
prost edí. 

Podmínky prostorového a objemového uspo ádání dle konceptu ÚP: 

plochy BV (bydlení v rodinných domech – venkovské):  

- míra využití (zastav ní) – max. 60 % (na plochách zastav ných p ed rokem 1990) 
- míra využití (zastav ní) – max. 40% (na nov  navrhovaných plochách) 
- zastav ná plocha rodinných dom  p evážn  do 300 m2,  
- výšková hladina zástavby - p evážn  1 nadzemní podlaží s podkrovím, výjime n

2 nadzemní podlaží, 
- u nových objekt  je podmínkou odstavování vozidel majitel , provozovatel , host

i návšt vník  na vlastním pozemku, u stávajících objekt  bude tato podmínka 
uplat ována min. z 80%. 

plochy SV (smíšené obytné – venkovské):  

- míra využití (zastav ní) - max. 50 %, 
- výšková hladina zástavby - max. 2. nadzemní podlaží s využitelným podkrovím, 
- v zastav ném území lze p ipustit odstavné plochy a garáže v rámci areálu ze 60 % a na 

ve ejných  parkovištích ze 40 %. 

plochy RI (rekreace, plochy staveb pro rodinnou rekreaci):  

- míra využití (zastav ní) - max. 30 %, 
- zastav ná plocha rekrea ních staveb nep esáhne 100 m2, 
- výšková hladina zástavby - max. 1. nadzemní podlaží s využitelným podkrovím. 

plochy RH (rekreace, hromadná rekreace):  

- míra využití (zastav ní) - max. 30 %, 
- výšková hladina zástavby - max. 2. nadzemní podlaží s využitelným podkrovím 

(p ípustné je po konkrétním posouzení a schválení ze strany obce a CHKO i realizace 
vyšších staveb, které budou tvo it dominantu areálu), 

plochy OV (ob anské vybavení ve ejná infrastruktura):  

- míra využití (zastav ní) – max. 60% (na nov  navrhovaných plochách) 

plochy OM (ob anské vybavení komer ní za ízení malá a st ední):  

- míra využití (zastav ní) – max. 50% (na nov  navrhovaných plochách) 
- u nov  navrhovaných lokalit odstavné plochy a garáže v rámci areálu min. pro 70 %, 

vozidel, na ve ejných parkovištích max. 30 % vozidel. 

plochy OS (ob anské vybavení, plochy pro t lovýchovu a sport):  

- míra využití (zastav ní) – max. 60%, 
- odstavné plochy a garáže v rámci areálu min. pro 80 %, vozidel, na ve ejných 

parkovištích max. 20 % vozidel, 
- výšková hladina zástavby - max. 2. nadzemní podlaží a podkroví, u halových staveb 

max. 15 m, 
- st echa o sklonu 30%, v od vodn ných p ípadech min. 15 %, 
- podíl zelen  - minimáln  10 %. 

plochy TI (technická infrastruktura, inženýrské sít ): 

- míra využití (zastav ní) - max. 60 %, 
- výšková hladina zástavby - max. 12 m nad upravený terén. 
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Vyhodnocení vliv  navržených lokalit 

Vliv na ZPF lze u všech navrhovaných zastavitelných ploch ozna it za trvalý. Pozornost 
zpracovatele hodnocení vliv  na životní prost edí byla zam ena na lokality, u kterých zábor 
ZPF p esahuje 1 ha a na lokality nacházející se na bonitn  nejcenn jších p dách nebo na 
p dách vysoce chrán ných, tj. I. a II. t ídy ochrany s rozsahem záboru nad 0,29 ha do 1,0 ha. 

Negativní vliv z hlediska ZPF lze p edpokládat u t chto lokalit: Z 02, Z 08, Z 09, Z 12, Z 14, 
Z 17, Z 18, Z 19, Z 20, Z 21, Z 30, K 13. 

Plocha Z 21: 

Celkový navržený zábor ZPF na ploše Z 21 bude p edstavovat 8,173 ha, který bude navíc 
proveden mimo zastav né území obce. Z hlediska rozd lení jednotlivých funk ních ploch 
lokality Z 21 bude pro ást plochy RH zábor ZPF 6,661 ha (I., IV. a V. t ídy ochrany ZPF), pro 
ást plochy ZO bude zábor 0,538 ha (I., IV. a V. TO), pro ást plochy SZ bude zábor ZPF 0,035 

ha (I. TO). Pro ást plochy DSV bude zábor ZPF 0,634 ha (I. TO) a ást plochy pro DS1D bude 
zábor 0,103 ha (I. TO) a pro ást plochy DSU 0,2 ha (I. TO).  

Realizací plochy Z 21 bude dot eno 6,407 ha ZPF z I. t ídy ochrany ZPF, což p edstavuje 
závažn  negativní vliv.  

Sou ástí navrhované lokality Z 21 jsou také plochy RN1 (2,932 ha) a RN2 (0,615 ha), které 
oproti stávajícímu stavu z stanou prakticky beze zm n a u kterých bude k p ípadným zábor m 
p d docházet pouze v souvislosti s umíst ním do asných objekt  z p írodních materiál
(lavi ky, altány, atd.). 

Podél celé západní ásti lokality Z 21 bude v rámci ploch systému sídelní zelen  (ZO) podél 
komunikace III/2687 vysázena ochranná a izola ní zele , která bude mít pozitivní vliv na 
stabilitu území v okolí lokality Z 21 v i v trné erozi. 

V sousedství lokality Z 21 (západním sm rem za komunikací III/2687) je navržena rozsáhlá 
plocha krajinných úprav K 09 (19,352 ha), ve které bude zm n no její funk ní využití plochy 
zem d lské, orná p da na plochy zem d lské, louky – drnový fond, což p isp je ke zvýšení 
stability území v okolí lokality Z 21 v i vodní a v trné erozi.   

Na ploše Z 21 byl z hlediska rozsahu záboru p d a kvality dot ených zem d lských p d 
ozna en jako závažn  negativní a zpracovatel SEA tuto plochu v celém svém navrženém 
rozsahu nedoporu uje k realizaci. 

Plocha Z 12: 

Celkový navržený zábor ZPF je na ploše Z 12 celkem 1,487 ha (celková rozloha lokality je 1,58 
ha). Pro ást plochy BV bude zábor ZPF v zastav ném území 0,773 ha (I. a II. TO) a mimo ZÚ 
0,267 ha (I. a III. TO). Pro ást plochy SZ bude zábor ZPF 0,24 ha (II. a III. TO). Pro ást plochy 
DS1D bude zábor MZÚ 0,207 ha (II. a III. TO). 

Realizací plochy Z 12 bude dot eno cca 0,1 ha ZPF z I. t ídy ochrany ZPF a 0,88 ha z II. t ídy 
ochrany ZPF. Na ploše Z 12 byl z hlediska rozsahu záboru p d a kvality dot ených 
zem d lských p d ozna en jako významn  negativní.  

Sou ástí navrhované lokality Z 12 jsou také krajinné úpravy o rozloze 0,276 ha, kdy má být 
stávající nevyužívaná manipula ní plocha na svahu p em n na na plochy zem d lské, sady a 
vinice (NZS) a další plochy sídelní zelen  (SZ). Tyto zám ry mírn  p isp jí ke zvýšení stability 
území v této lokalit . 
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Plocha Z 20: 

Celkový navržený zábor ZPF je na ploše Z 20 cca 1,83 ha MZÚ. Pro ást plochy RH bude zábor 
ZPF 1,17 ha (I. TO), pro ást plochy SZ bude zábor ZPF 0,236 ha (I. a III. TO), pro ást plochy 
DSV bude zábor ZPF 0,223 ha (III. TO), ást plochy pro DS1D bude zábor 0,068 ha (I. a III. TO) 
a pro ást plochy DSU 0,132 ha (I. a III. TO).  

Realizací plochy Z 20 bude dot eno cca 1,4 ha ZPF z I. t ídy ochrany ZPF. Na ploše Z 20 byl 
z hlediska rozsahu záboru p d a kvality dot ených zem d lských p d ozna en jako významn
negativní.  

Sou ástí navrhované lokality Z 20 jsou také krajinné úpravy o celkové rozloze 7,046 ha 
v podob  zm ny  funk ního využití plochy zem d lské, orná p da na plochy zem d lské, louky 
– drnový fond (NZL) o rozloze 6,297 ha, což p isp je k významnému zvýšení stability území 
v okolí lokality Z 20 v i vodní a v trné erozi.  
Dále je sou ástí navrhované lokality Z 20 také plocha RN1 (0,749 ha), která oproti stávajícímu 
stavu z stane prakticky beze zm n a u které bude k p ípadným zábor m p d docházet pouze 
v souvislosti s umíst ním do asných objekt  z p írodních materiál  (lavi ky, altány, atd.). 

Plocha Z 02: 

Plocha Z 02 zaujímá celkem cca 0,429 ha v ZÚ (0,417 ha na TO I. a II. – ást plochy pro SV, 
0,012 ha na TO I. – ást plochy pro DS1D). I p esto, že se plocha nachází na bonitn
nejcenn jších p dách, lze za p edpokladu respektování regulativ  navržených zpracovatelem 
ÚP vliv ozna it za mírn  negativní.  

Zpracovatel hodnocení SEA nenavrhuje jiná další opat ení, než jsou podmínky prostorového a 
objemového uspo ádání navržené zpracovatelem Návrhu ÚP. 

Plocha Z 08: 

Celkový zábor ZPF na lokalit  Z 08 bude 1,596 ha p evážn  MZÚ. Z celkové plochy je 
vymezeno 0,152 ha pro DS1D a zbylá ást pro bydlení v rodinných domech – venkovské 
(tj. 1,444 ha). Lokalita se nachází na t ídách bonity p evážn  IV. a V. a minimum zabírá TO I. a 
III. Vliv zábor  ZPF lze ozna it za významn  negativní.  

Sou ástí navrhované lokality Z 08 jsou také plochy systému sídelní zelen  (SZ) o rozloze 0,585 
ha. 

Zpracovatel hodnocení SEA nenavrhuje jiná další opat ení, než jsou podmínky prostorového a 
objemového uspo ádání navržené zpracovatelem Návrhu ÚP. 

Lokalita je již v sou asné dob  rozparcelovaná. 

Plocha Z 09: 

Lokalita Z 09 je ur ena pro hromadnou rekreaci, celkový rozsah zábor  ZPF bude 0,789 ha 
MZÚ. Pro rekreaci je vymezeno 0,603 ha (I. a III. TO), pro DS1D 0,158 ha (TO I. a II.), pro ást 
plochy DSU bude zábor 0,028 ha (TO I. a III.). Zábor bonitn  nejcenn jších p d bude malý 
(0,242 ha), proto i vliv lze ozna it za mírn  negativní.  

Zpracovatel hodnocení SEA nenavrhuje jiná další opat ení, než jsou podmínky prostorového a 
objemového uspo ádání navržené zpracovatelem Návrhu ÚP. 
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Plocha Z 14: 

Celkový zábor ZPF bude na ploše Z 14 celkem 1,744 ha (v ZÚ i MZÚ). Pro SV bude zábor ZPF 
1,397 ha, pro ást DS1D bude zábor 0,486, pro ást plochy SZ 0,161 ha. Zábor nejcenn jší 
t ídy ochrany I. bude 1,077 ha (tj. p ibližn  60% plochy). Z d vodu pom rn  velkého záboru 
nejkvalitn jší p dy lze vliv na p dy ozna it za významn  negativní.  

Zpracovatel hodnocení SEA nenavrhuje jiná další opat ení, než jsou podmínky prostorového a 
objemového uspo ádání navržené zpracovatelem Návrhu ÚP. 

Plocha Z 17: 

Na ploše Z 17 bude celkový zábor ZPF 0,349 ha TO I. ( ást plochy pro BV – 0,339 ha a ást 
ploch pro DS1D – 0,01 ha). Vhledem k malému rozsahu a k tomu, že plocha je vymezena 
uvnit  zastav ného území lze ozna it za mírn  negativní.  

Zpracovatel hodnocení SEA nenavrhuje jiná další opat ení, než jsou podmínky prostorového a 
objemového uspo ádání navržené zpracovatelem Návrhu ÚP. 

Plocha Z 18: 

Celkový zábor ZPF 0,318 na TO I. bude u lokality Z 18. Zábor pro ást pro bydlení v rodinných 
domech – venkovské bude 0,292 ha a na ásti pro místní komunikaci 0,026 ha. Vhledem 
k malému rozsahu záboru ZPF lze vliv ozna it za mírn  negativní.  

Zpracovatel hodnocení SEA nenavrhuje jiná další opat ení, než jsou podmínky prostorového a 
objemového uspo ádání navržené zpracovatelem Návrhu ÚP. 

Plocha Z 19: 

Plocha Z 19 je navržena na celkové ploše 0,524 ha. Na ásti plochy pro BV bude zábor 
0,415 ha (TO I. a V.), na ásti DS1D bude zábor 0,071 ha (TO V.), na ásti plochy pro DSU 
0,025 ha a pro ást plochy TI 0,013 ha. Celá plocha, krom  navržené místní komunikace IV. t ., 
se nachází uvnit  zastav ného území. Vliv na ZPF lze ozna it z d vodu záboru p evážn  mén
kvalitních p d a jeho situování áste n  mimo zastav né území obce za mírn  negativní.  

Zpracovatel hodnocení SEA nenavrhuje jiná další opat ení, než jsou podmínky prostorového a 
objemového uspo ádání navržené zpracovatelem Návrhu ÚP. 

Plocha Z 30: 

Lokalita Z 30 zaujímá celkem 1,244 ha MZÚ. Pro hromadnou rekreaci je navržena plocha 
o rozsahu 1,142 ha (TO II., III. a V.) a k ní navržené plochy místní komunikace o rozsahu 
0,102 ha (III. TO). Sou ástí navrhované lokality Z 30 jsou také krajinné úpravy o rozloze 3,771 
ha, kdy má být stávající plocha zem d lská plocha, louky – drnový fond p em n na na plochy 
rekreace na plochách p írodního charakteru (RN2) a na plochu zem d lské, sady a vinice 
(NZS). Vliv na p dy lze ozna it za významn  negativní.  

Zpracovatel hodnocení SEA nenavrhuje jiná další opat ení, než jsou podmínky prostorového a 
objemového uspo ádání navržené zpracovatelem Návrhu ÚP. 
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Vliv ploch krajinných úprav uvedených v zadání ÚP na p dy 

Plocha K 13: 

Vodní plocha K 13, která bude sloužit pro do iš ování vody jako ko enová istírna z OV bude 
zaujímat celkov  0,399 ha (TO I. a III.). Plochou prochází potok, lokalita je podmá ená, proto je 
využití p dy minimální. Tato plocha je pro toto využití vhodná. Vliv na p dy lze ozna it za mírn
negativní.  

Zpracovatel hodnocení SEA nenavrhuje jiná další opat ení, než jsou podmínky prostorového a 
objemového uspo ádání navržené zpracovatelem Návrhu ÚP. 

Plochy K 02, K 03, K 05, K 15, K 16, K 17, K 18, K 19, u kterých je navržena zm na funk ního 
využití ploch zem d lských (luk – drnový fond NZL nebo orná p da NZO) na plochy pro 
p stování biopaliv (NZB), dále plochy K 07, K 08, K 09, K 10, K 11, K 12, K 14 (p em na orných 
p d na louky – drnový fond) a dopln ní chyb jící ásti stávajícího LBK 75 p isp jí ke zvýšení 
stability území v rámci každé lokality v i vodní a v trné erozi.   

Zpracovatel hodnocení SEA nenavrhuje jiná další opat ení, než jsou podmínky prostorového a 
objemového uspo ádání navržené zpracovatelem návrhu ÚP. 

Legislativa: 

Jelikož se bude jednat o odn tí p dy ze ZPF s následným využitím pro nezem d lské ú ely, je 
k realizaci zám ru nutný souhlas orgánu ochrany ZPF dle zákona . 334/1992 Sb., v platném 
zn ní. Dle § 5, odst. 2 tohoto zákona musí být návrhy územn  plánovací dokumentace 
a územn  plánovací podklady již v dob  zpracování koncept  projednány s orgány ochrany ZPF 
a p ed schválením t mito orgány schváleny. P i odn tí zem d lského p dního fondu musí být 
pro jeho ochranu postupováno dle zákona . 334/1992 Sb., o ochran  ZPF, v platném zn ní. 

3.2. Ovlivn ní lesních porost , PUPFL 
Funkce lesa 

Trvalé vyn tí pozemk  z lesního fondu za ú elem odlesn ní m že vyvolat výrazné narušení 
ekosystému v okolních porostech. To by mohlo být zp sobeno vlivem v trné eroze a narušením 
vodního režimu, zm nou výšky hladiny spodní vody – její zvýšení.  

Zvýšená hladina spodní vody zvyšuje labilitu porost  a vede ke vzniku oglejených 
a pseudoglejových p d (zm na p dotvorných proces ). 

Les je nutno brát jako d ležitý ekostabiliza ní prvek v krajin , který je nezastupitelný. Má-li tuto 
funkci plnit, je nutné, aby si zachoval sv j p írodní charakter.  

Les plní nejen funkci d evoproduk ní, ale má též veliký význam pro mezoklima a mikroklima 
krajiny. Les tvo í prost edí pro výskyt velkého množství druh  živo ich . D ležitá funkce lesa je 
též p doochranná, rekrea ní a estetická.  

Legislativní ochrana lesa: 

Realizace zám r  na pozemcích lesního p dního fondu a nacházejících se v ochranném pásmu 
lesa je podmín na souhlasem dle §14, odst. 2 zákona . 289/1995 Sb., o lesích ve zn ní 
pozd jších p edpis . 

Zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , vnímá les 
zejména jako významný krajinný prvek, pro jehož ochranu platí obecná pravidla ochrany p írody 
(§ 4, odst. 2).  

Ochranné pásmo lesa je stanoveno na 50 metr  od okraje lesa.  
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Dle lesního zákona § 13, odst. 2: 

- musí být p i využití PUPFL p ednostn  použity pozemky mén  významné a z hlediska pln ní 
funkcí lesa musí být zajišt no, aby použití pozemk  co nejmén  narušovalo hospoda ení 
v lese a pln ní jeho funkcí 

- musí být dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému d lení lesa z hlediska jeho ochrany 
a k ohrožení sousedních lesních porost

- nesmí být narušována sí  lesních cest, meliorací a hrazení byst in v lesích a jiná za ízení 
sloužící lesnímu hospodá ství. V p ípad  nezbytného omezení jejich funkcí musí být 
uvedena do p vodního stavu, není-li to možné musí být zajišt no odpovídající náhradní 
ešení 

- pozemní komunikace a pr seky musí být z izovány tak, aby jejich z ízením nedošlo ke 
zvýšenému ohrožení lesa, zejména v trem a vodní erozí 

Dle lesního zákona § 13, odst. 3: 

Právnické a fyzické osoby provád jící stavební, t žební a pr myslovou innost jsou dále 
povinny: 

- provád t práce tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším 
škodám a p i zp sobení p ípadných škod je bezprost edn  odstranit p íslušnými opat eními 

- ukládat odklizované hmoty ve vyt žených prostorech (není-li to možné ukládat je p edevším 
na neplodných plochách nebo na nelesních pozemcích k tomu ur ených) 

- pr b žn  vytvá et p edpoklady pro následnou rekultivaci uvoln ných ploch 
- používat vhodných technických prost edk , technologií a biologicky odbouratelných 

hydraulických kapalin a init ú inná opat ení k zabrán ní úniku látek poškozujících les 
a p írodní prost edí 

Celková rozloha pozemk  ur ených k funkci lesa na území obce Branžež iní 307 ha. 

V Návrhu ÚP Branžež je vymezeno cca 1,128 ha pro plochy lesní NL (funkce plochy p vodní - 
plochy zem d lské, louky - drnový fond – NZL). 

Lokality nacházející se na pozemcích PUPFL: 

Návrh územního plánu Branžež zasahuje do jednoho pozemku ur eného k pln ní funkcí lesa 
(PUPFL). Jedná se o zábor PUPFL kolem stávající plochy individuální rekreace (RI)  
Z 05 o celkovém záboru 0,109 ha (hospodá ský les). Vliv lze ozna it za mírn  negativní, trvalý.  

Lokality nacházející se v ochranném pásmu PUPFL: 

V Návrhu územního plánu obce Branžež jsou navrženy lokality v ochranném pásmu lesa 
(tj. 50 m od okraje lesa). Jedná se o zastavitelné plochy Z 01, Z 05, Z 06, Z 08, Z 09, Z 13, Z 15, 
Z 17, Z 22, Z 27, Z 28, Z 31, Z 32, Zf 01 a Zf 03. 

V t chto lokalitách navržených k zástavb  je nutno respektovat umíst ní staveb v minimální 
vzdálenosti výšky t ženého porostu (výšky, které m že porost dosáhnout v mýtním v ku). 
Podrobn jší podmínky zastavitelnosti ploch ur í p íslušný správní ú ad. 

V textové ásti Návrhu ÚP jsou navrženy omezující opat ení pro jednotlivé lokality, které jsou 
vymezeny v ochranném pásmu lesa. 

 Zastavitelná plocha Z 01:  

Orienta n  lze pro zástavbu na pozemku p. . 383 vycházet z podmínky nezastavitelnosti 
pozemku v ší i 25 m od kraje lesa, na pozemku p. . 385/4 z podmínky nezastavitelnosti 
pozemku v ší i 10 m od kraje lesa (a sou asn  za podmínek spln ní ustanovení zák. 
. 289/1995 Sb.). 
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 Zastavitelná plocha Z 05:  

Orienta n  lze pro zástavbu na pozemku p. . 662/1 vycházet z podmínky nezastavitelnosti 
pozemku v ší i 22 m od kraje lesa z jižní strany p i p ístupové komunikaci. Na pozemcích 
p. . 660/6, p. .660/3 a p. .323 lze provád t pouze stavební úpravy stávajících objekt  za 
podmínek spln ní ustanovení zák. . 289/1995 Sb.  

 Zastavitelná plocha Z 06:  

Orienta n  lze pro zástavbu vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v ší i 18 m od 
kraje lesa. 

 Zastavitelná plocha Z 09:  

Orienta n  lze pro zástavbu vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v ší i 25 m od 
kraje lesa. 

 Zastavitelná plocha Z 13:  

Orienta n  lze pro zástavbu na pozemku p. . 351/1 vycházet z podmínky nezastavitelnosti 
pozemku v ší i 22 m od kraje lesa, na pozemku p. . 351/5 z podmínky nezastavitelnosti 
pozemku v ší i 20 m od kraje lesa.  

 Zastavitelná plocha Z 32:  

Orienta n  lze pro zástavbu vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v ší i 21 m od 
kraje lesa, p ípadn  blíže k lesu za podmínek spln ní ustanovení zák. . 289/1995 Sb.  

 Zastavitelná plocha Z 27 a Zf 03:  

Orienta n  lze pro zástavbu vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v ší i 18 m od 
kraje lesa. 

 Zastavitelné plochy Z17, Z28, Z31: 

Orienta n  lze pro zástavbu vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v ší i 22 m od 
kraje lesa. 

U t chto ploch nacházejících se v ochranném pásmu lesa (tj. blíže od lesa, než je 50 m) 
zpracovatel hodnocení SEA nenavrhl jiné regulativy, než jsou uvedeny v Návrhu ÚP.  

Ostatní lokality do PUPFL ani do ochranného pásma lesa nebudou zasahovat. 

3.3. Vlivy na d eviny rostoucí mimo les 
Na n kterých lokalitách m že dojít ke kácení d evin rostoucích mimo les, pro které se uplat uje 
ochrana dle zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny a jeho provád cích p edpis
(zejména vyhláška MŽP . 395/1992 Sb.),  v platném zn ní.  

Pokud dojde ke kácení d evin mimo les, m lo by dojít k nové výsadb  p vodních autochtonních 
druh  d evin, aby se zamezilo ší ení nep vodních druh . Ozelen ní okrasnými d evinami by 
m lo být ešeno s ohledem na p vodní p irozená spole enstva a biogeografické podmínky. 
Zám ry, u kterých se p edpokládá s ozelen ním, je nutné konzultovat s p íslušným orgánem 
ochrany životního prost edí.) Kácení d evin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období 
jejich vegeta ního klidu. 

Ke kácení je dle § 8 zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, v platném zn ní 
nezbytné povolení orgánu ochrany p írody. Orgán ochrany p írody m že takové povolení vydat 
na základ  žádosti vlastníka pozemku, na kterém d evina roste. Kácení d evin rostoucích mimo 
les se provádí zpravidla v období jejich vegeta ního klidu. 

Ochranu zelen  p i stavebních innostech eší SN DIN 839061. P i výstavb  je nutné chránit 
jak nadzemní, tak podzemní ásti d evin a zajistit odpovídající pé i o tyto d eviny. Nejlepší 
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ochranou p ed mechanickým poškozením na kmeni nebo v korun  je oplocení celé skupiny 
d evin nebo jednotlivých strom . Oplocení musí být p im en  vysoké a pevn  zakotvené 
v p d . Plochy s rostoucími d evinami je nutné chránit také p ed zne išt ním chemickými 
látkami a p ípravky (nap . pohonnými hmotami a oleji z automobil  a stroj ), p ed nep im eným 
zat žováním p ejížd ním nebo parkováním stavebních mechanizm , skladováním materiálu 
apod. U ko enové zóny d evin je nutné se vyvarovat p ímého i nep ímého poškození (nap . p i 
hloubení výkop  p etrhání ko en  se vznikem otev ených ran, zvýšení nebo snížení terénu). 

3.4. Vliv na krajinu, krajinný ráz a významné krajinné prvky, prvky ÚSES 
Podmínkou pro p edkládané zám ry je, aby byly vhodn  za len ny do krajiny tak, aby nebyla 
snížena estetická hodnota území, ehož m že být docíleno provedením vhodných sadových 
úprav a vhodného architektonického ešení u jednotlivých zám r . 

V sou asné dob , kdy nejsou vypracovány projektové dokumentace jednotlivých staveb, nelze 
p esn  vyhodnotit významnost vlivu zám r  na krajinný ráz. 

Architektonické ešení staveb, v etn  jejich umíst ní, bude ešeno v projektových 
dokumentacích staveb. Realizace jednotlivých zám r  musí splnit zákonnou podmínku ochrany 
krajinného rázu, spo ívající v zachování VKP, zvlášt  chrán ných území, kulturních dominant 
krajiny, harmonického m ítka a vztah  v krajin . 

V kapitole 2.7. - Charakter krajiny - je podrobn  popsána krajina dot eného území a jsou 
vymezeny jednotlivé charakteristiky a znaky krajinného rázu. V kapitole 2.4. je popsán územní 
systém ekologické stability v území, významné krajinné prvky a v kapitole 2.5. zvlášt  chrán ná 
území, Geopark eský ráj a Natura 2000. 

ešené území se nachází v CHKO eský ráj – v oblasti P íhrazských skal. Jedná se o oblast, 
která se vyzna uje souvislejší lesnatostí ve srovnání se zbytkem eského ráje. D ležitý aspekt 
zdejšího území p edstavuje rozvinutá rekrea ní innost v etn  existující infrastruktury pot ebné 
k trávení volného asu st edn dobého i trvalejšího charakteru, vázaná na vcelku rozlehlý vodní 
prvek - Komárovský rybník vybudovaný v odlesn ném segmentu území na horním toku 
Kn žmostky.  

Výstavba rodinných dom , objekt  pro rekreaci a ob anské vybavení nesmí být v rozporu 
s p vodními formami architektury a nenarušit území negativními výstavbami rodinných dom  a 
objekt  pro rekreaci architektonicky a historicky nevhodnými v daném území. Zvláštní pozornost 
musí být dána na plochách navržených ve východní a severní ásti ešeného území, kde je 
t eba výstavbu koordinovat se zájmy ochrany p írodních hodnot (je zde vymezeno území 
zvýšené ochrany p írodních hodnot.). 

V k.ú. Branžež lze identifikovat 3 oblasti krajinného rázu: Branžež – Zápudov – Zásadka 
(severní a severozápadní ást území), Žehrovský les – Západ (severní a severovýchodní ást 
k.ú.) a P íhrazy – Mužský – Dneboh – Olšina (do k.ú. Branžež áste n  zasahuje v severní 
ásti). 

Navržené plochy Z 01, Z 02, Z 12, Z 29, Z 30 a P 01 jsou situované do oblasti krajinného rázu: 
Branžež – Zápudov – Zásadka. 

Lokality Z 20, Z 21 se nachází v blízkosti oblasti krajinného rázu Žehrovský les – Západ a 
vzhledem ke svému rozsahu a charakteru není možné vylou ení vliv  na tuto oblast krajinného 
rázu. 

Plocha P 01: 

Zám rem obce je na ploše p estavby P 01 využít stávající chátrající areál zem d lského 
družstva pro rekreaci. Realizace tohoto zám ru bude p edstavovat rekultivaci areálu, demolici 
stávajících objekt  a sadové úpravy. Dále bude p i západní hranici areálu vysázeno stromo adí. 

Sou ástí plochy p estavby by m la být i kotelna na biomasu, která by m la vytáp t centrum 
obce. Zám r bude p edstavovat využití plochy brownfield a její rekultivaci. V p ípad  vhodného  
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urbanistického uspo ádání nových staveb, jejich architektonického ešení a dopln ním 
vhodných sadových úprav lze konstatovat, že zám r bude p edstavovat mírn  pozitivní vliv na 
estetické vnímání krajiny v daném území. 

Zpracovatel hodnocení SEA nenavrhuje jiná nebo další opat ení, než jsou podmínky 
prostorového a objemového uspo ádání navržené zpracovatelem návrhu ÚP pro plochy VZS, 
TI, RH, SZ. 
Poznámka: Na centrální kotelnu na biomasu byla v roce 2004 zpravována projektová dokumentace (Ing. 
Hynek Stiehl). Jedná se o stavbu s p dorysným tvarem „T“ o rozm ru ásti skladu št pky a slámy 42 465 
x 15 550 a ásti kotelny 11 455 x 12 610. Zast ešená bude sedlovou st echou o sklonu 40° a výškách 
h ebene 10,505 a 12,880 m. Materiál krytiny bude trapézový plech v odstínu šedé barvy s prosv tlovacími 
profily. St ny budou na západní a ásti jižní strany a ásti kotelny tvo it senvi ové panely v kombinaci 
odstín  sv tle šedé barvy a tmav  hn dé barvy, štíty budou sv tle šedé barvy. Severní, východní a ást 
jižní strany kotelny bude obložena svisle orientovanými prkny. len ní fasád, sklon st echy respektuje 
charakter len ní takovýchto hospodá ských staveb. 

Zapojení do okolní zelen , která lemuje celý areál, bude vy ešeno výsadbou v jižní a východní ásti 
pozemku. 

V p íloze . 3 je p iloženo rozhodnutí Správy CHKO k projektové dokumentaci na tuto centrální kotelnu na 
biomasu ( .j.: 2004/529/210), ve kterém je konstatováno, že za dodržení stanovené podmínky týkající se 
výsadby zelen  složené z p vodních druh  d evin, stavba nezvýší ani nesníží hodnotu krajinného rázu. 

Obrázek . 7: Plocha p estavby P 01
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Plocha Z 01: 

Plocha Z 01 se nachází v území zvýšené ochrany krajinného rázu, její umíst ní navazuje na 
komunikaci Branžež – Srbsko. Západní ást lokality (p. . 385/4) respektuje urbanistické hledisko 
obce a lze s ní v plném rozsahu souhlasit - za p edpokladu povolení výstavby v ochranném 
pásmu lesa.  

Výstavbou objekt  a zpevn ných ploch ve východní ásti plochy Z 01 (na p. . 383, 887) – 
respektive v její severní polovin  - by mohlo dojít k narušení p írodního charakteru místa i 
k narušení urbanistické struktury osídlení obce a tím k významnému snížení hodnot krajinného 
rázu. Dle stanovených hlavních funk ních podmínek v návrhu ÚP se bude jednat o 
nízkopodlažní zástavbu.  

Zpracovatel hodnocení SEA souhlasí s podmínkami prostorového a objemového uspo ádání 
navrženými zpracovatelem návrhu ÚP pro plochy BV, ZO a dopl uje je o další doporu ení a 
podmínku. 

Mezi opat ení eliminující možný vliv na krajinný ráz lze za adit: 

Doporu ení: 

 vypracování urbanistické studie – podrobné ešení situování staveb (rodinné domy 
projektovat tak, aby nedošlo k narušení harmonického m ítka krajiny). 

Podmínka:  

 posoudit zám r dle §12, zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní – vypracovat hodnocení 
krajinného rázu. V p ípad  prokázaného negativního vlivu na krajinný ráz se doporu uje 
plošná regulace ásti plochy Z 01 - odstranit z návrhu ÚP severní polovinu plochy 
navrženou jako BV na p. . 383 a úm rn  tomu omezit plochu DS1D. 

  

Plocha Z 02: 

Lokalita Z 02 se sice nachází v území zvýšené ochrany krajinného rázu (oblasti krajinného rázu: 
Branžež – Zápudov – Zásadka), ale vzhledem ke svému umíst ní nebude mít negativní vliv na 
krajinný ráz v území. 

Zpracovatel hodnocení SEA nenavrhuje jiná další opat ení, než jsou podmínky prostorového a 
objemového uspo ádání navržené zpracovatelem návrhu ÚP pro plochy SV a SZ. 

Plocha Z 12: 

Plocha Z 12 pro bydlení je navržena jižn  od stávajícího nevyužívaného zem d lského areálu. 
Plocha ur ená pro bydlení v rodinných domech bude obklopena jednak nov  navrženými 
plochami zelen  a krajinnými úpravami (NZS, ZS, SZ), jednak stávajícími plochami zelen , které 
budou pohledov  clonit nové stavební objekty. Dle stanovených hlavních funk ních podmínek 
v Návrhu ÚP se bude jednat o nízkopodlažní zástavbu. Zám r bude p edstavovat mírn
negativní vliv na krajinný ráz.  

Zpracovatel hodnocení SEA souhlasí s podmínkami prostorového a objemového uspo ádání 
navrženými zpracovatelem návrhu ÚP pro plochy BV, SZ, NSZ a ZP a dopl uje je o opat ení 
eliminující možný negativní vliv na krajinný ráz: 

Doporu ení: 

 vypracování urbanistické studie – podrobné ešení situování staveb. 
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Obrázek . 8: Plocha pro bydlení Z 12

Plocha Z 29: 

Funk ní využití plochy Z 29 bude zm n no – z ploch zem d lských – orná p da - na plochu 
rekreace i hromadné rekreace o rozloze 0,42 ha a bude dopln no odpovídající dopravní 
napojení (které bude navazovat na dopravní napojení lokality Z 12). Sou ástí navrhované 
lokality Z 29 budou také krajinné úpravy v rámci zastavitelných ploch o celkové rozloze 4,131 ha 
v podob  zm ny  funk ního využití plochy zem d lské - orná p da na plochy rekreace na 
plochách p írodního charakteru RN1 (0,042 ha) a RN2 (3,523 ha), dopln ní polních a lesních 
cest a malých ploch NZS a SZ. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o malou plochu ur enou k zastav ní mimo stávající zastav né 
území, která bude plnit rekrea ní funkci, lze konstatovat, že v p ípad  spln ní podmínky 
prostorového a objemového uspo ádání navržené v ÚP, bude zám r p edstavovat mírn
negativní vliv na krajinný ráz. V p ípad , kdy by m lo dojít k realizaci vyšších staveb a tím ke 
vzniku kulturní dominanty krajiny, muselo by být vypracováno vyhodnocení krajinného rázu dle 
§12, zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní a zám r by musel být schválen Správou CHKO 

eský ráj.  

Zpracovatel hodnocení SEA souhlasí s podmínkami prostorového a objemového uspo ádání 
navrženými zpracovatelem Návrhu ÚP pro plochy RH, RN1, SZ, NSZ a dopl uje je o podmínku 
a doporu ení eliminující možný negativní vliv na krajinný ráz: 

Podmínka: 

 objekty musí svým prostorovým uspo ádáním a architektonickým ešením vycházet 
z urbanistického ešení zástavby obce. 

Doporu ení:  

 vypracování urbanistické studie, sou ástí které by byly: 

- vizualizace zám ru, 

- studie podrobného ešení situování staveb, 

- projekt sadových úprav, na plochách RH, RN1, RN2, a SZ. 
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Obrázek . 9: Pohled sm rem k ploše pro rekreaci Z 29

Plocha Z 30: 

Funk ní využití plochy Z 30 bude zm n no – z ploch zem d lských – drnový fond a orná p da 
na plochu rekreace i hromadné rekreace o rozloze 1,142 ha. Sou ástí navrhované lokality Z 30 
budou také krajinné úpravy v rámci zastavitelných ploch o celkové rozloze 3,771 ha v podob
p em ny na plochy rekreace na plochách p írodního charakteru RN2 (3,419 ha) a na plochy 
zem d lské – sady a vinice NZS (0,352 ha). Dále budou dopln ny polní a lesní cesty a 
odpovídající dopravní napojení lokality. 

V p ípad  spln ní podmínky prostorového a objemového uspo ádání navržené v ÚP, bude 
zám r p edstavovat mírn  negativní vliv na krajinný ráz. Pokud by m lo dojít k realizaci vyšších 
staveb a tím ke vzniku kulturní dominanty krajiny, muselo by být vypracováno vyhodnocení 
krajinného rázu dle §12, zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní a zám r by musel být schválen 
Správou CHKO eský ráj.  

Pokud však by se ponechal stávající pás d evin rostoucí pod stávající cestou, tj. nad stávajícími 
dv ma objekty, došlo by k zmír ujícím vliv m z hlediska negativního vizuálního vnímání nových 
stavebních objekt . U severní ásti plochy doporu ujeme v co možná nejv tší mí e zmírnit 
exponovanost plochy - nap íklad nov  navrženou výsadbou zelen  (výsadba d evin podél 
hranice v jižní a západní ásti plochy RN2). Míra vlivu by byla snížena i ponecháním pásu 
zelen  mezi jižní a severní ástí. 

Zpracovatel hodnocení SEA souhlasí s podmínkami prostorového a objemového uspo ádání 
navrženými zpracovatelem návrhu ÚP pro plochy RH, NZS a dopl uje je o podmínku a 
doporu ení eliminující možný negativní vliv na krajinný ráz: 

Podmínka: 

 objekty musí svým prostorovým uspo ádáním a architektonickým ešením vycházet 
z urbanistického ešení zástavby obce.  

Doporu ení: 

ešit možnost snížení pohledové exponovanosti plochy ur ené k rekreaci – 
ponecháním stávajícího pásu d evin pod stávající cestou, další výsadbou d evin 
podél hranice v jižní a západní ásti plochy RN2, 
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 doporu uje se vypracování urbanistické studie, sou ástí které by byly: 

- vizualizace zám ru, 

- studie podrobného ešení situování staveb, 

- projekt sadových úprav, na plochách RH, RN2, a NZS.

Obrázek . 10: Plocha pro rekreaci Z 30 

a) pohled ze severu na jihozápad plochy 

b) Pohled sm rem na vstupní ást plochy Z 30 

Plocha Z 20: 

Plocha Z 20 m že svým charakterem, rozsahem a umíst ním v blízkosti rekrea n  využívaného 
Komárovského rybníka ovlivnit krajinný ráz v území a rekrea ní využití území. Plocha Z 20 je 
navržena mimo stávající zastav né území. 
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Funk ní využití plochy Z 20 bude zm n no – z ploch zem d lských – orná p da - na plochu 
rekreace i hromadné rekreace o rozloze 1,17 ha. Sou ástí navrhované lokality Z 20 budou také 
rozsáhlé krajinné úpravy v rámci zastavitelných ploch o celkové rozloze 7,046 ha v podob
p em ny na plochy zem d lské – drnový fond NZL (6,297 ha) a na plochy rekreace na plochách 
p írodního charakteru RN1 (0,749 ha). Dále budou dopln ny plochy systému sídelní zelen   SZ, 
ochranné zelen  ZO a zelen  na ve ejných prostranstvích ZV (o celkové rozloze 0,357 ha). Dále 
budou dopln ny polní a lesní cesty (DSU) a odpovídající dopravní napojení lokality (DS1D) a 
dopravní plochy (DSV). 

V p ípad  spln ní podmínky prostorového a objemového uspo ádání navržené v ÚP bude 
zám r p edstavovat mírn  negativní vliv na krajinný ráz. Pokud by m lo dojít k realizaci vyšších 
staveb a tím ke vzniku kulturní dominanty krajiny, musí být vypracováno hodnocení krajinného 
rázu dle §12, zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní a projektová dokumentace stavby 
schválena Správou CHKO eský ráj.  

Vhodn  zvoleným urbanistickým a architektonickým ešením jednotlivých staveb na funk ní 
ploše RH a k vhodnému zapojení ploch sídelní zelen , m že dojít ke zmírn ní negativního vlivu 
na krajinný ráz.  

Za azením plochy RN1 a vytvo ením pot ebné plochy pro parkování osobních automobil
návšt vník  dojde k posílení rekrea ního využívání krajiny. 

Zpracovatel hodnocení SEA souhlasí s podmínkami prostorového a objemového uspo ádání 
navrženými zpracovatelem Návrhu ÚP pro plochy RH, RN1, SZ, ZO, ZV a dopl uje je o 
podmínky a doporu ení eliminující možný negativní vliv na krajinný ráz: 

Podmínky: 

 objekty musí svým prostorovým uspo ádáním a architektonickým ešením vycházet 
z urbanistického ešení zástavby obce, 

 vyhodnocení projektové dokumentace stavby, krajinných a sadových úprav 
z hlediska krajinného rázu dle §12, zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní. 

Doporu ení: 

 vypracování urbanistické studie, sou ástí které by byly: 

- vizualizace zám ru, 

- studie podrobného ešení situování staveb, 

- projekt sadových úprav. 

Obrázek . 11: Plocha pro rekreaci Z 20 



Návrh územního plánu Branžež
__________________________________________________________________________

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 62

Plocha Z 21: 

Funk ní využití plochy Z 21 bude zm n no – z ploch zem d lských – drnový fond - na dv
odd lené plochy rekreace i hromadné rekreace o celkové rozloze 6,661 ha, dále bude 
provedeno tomu odpovídající dopravní napojení obou rekrea ních ploch a dopln no nezbytné 
parkovišt  (plocha dopravní infrastruktury DSV) a dopln ny polní a lesní cesty propojující ob
rekrea ní plochy. Sou ástí navrhované lokality Z 21 budou také krajinné úpravy v rámci 
zastavitelných ploch o celkové rozloze 3,547 ha v podob  p em ny na plochy rekreace na 
plochách p írodního charakteru – dv  plochy RN1 (2,932 ha) a jedna plocha RN2 (0,615 ha). 
Dále budou dopln ny plochy systému sídelní zelen  SZ, ochranné zelen  ZO (o celkové rozloze 
0, 573 ha). Plocha Z 21 se áste n  nachází v zastav ném území, áste n  mimo zastav né 
území. 

Plocha Z 21, vzhledem ke svému charakteru (stavba „na zelené louce“), velkému rozsahu 
nových zastavitelných ploch (~7,5 ha) a umíst ní (v blízkosti rekrea n  využívaného 
Komárovského rybníka), také vzhledem k vysoké pohledové exponovanosti lokality od 
Komárovského rybníka i z páte ní komunikace III/2687, bude p edstavovat  vznik nové kulturní 
dominanty v území, p i emž z v tší ásti dojde k výstavb  ve volné krajin , což bude vést 
k narušení p írodního charakteru místa a snížení estetické hodnoty území (snížení 
harmonického m ítka krajiny). Tímto lze konstatovat, že zám r bude mít závažn  negativní vliv 
na krajinný ráz.  

Za azením ploch RN1 a RN2 a vytvo ením pot ebné plochy pro parkování osobních automobil
návšt vník  dojde k posílení rekrea ního využívání krajiny a u ploch RN1, RN2 a ploch sídelní 
zelen  navíc k vytvo ení nového p írodního významného krajinného prvku. 

Dle stanovených hlavních funk ních podmínek v návrhu ÚP u plochy RH se bude jednat o 
nízkopodlažní zástavbu.  

Vhodn  zvoleným urbanistickým a architektonickým ešením jednotlivých staveb na funk ní 
ploše RH a ešením plochy DSV a vhodným a dostate ným zapojením ploch sídelní zelen , 
m že dojít k ur itému zmírn ní negativního vlivu na krajinný ráz.  

Zpracovatel hodnocení SEA áste n  souhlasí s podmínkami prostorového a objemového 
uspo ádání navrženými zpracovatelem Návrhu ÚP pro plochy RH, RN1, SZ, ZO a dopl uje je o 
podmínky a doporu ení eliminující významn  negativní vliv na krajinný ráz: 

Podmínky: 

 P i navrhování umíst ní zastavitelných ploch dbát na zachování urbanistické 
struktury osídlení obce, 

 projektové dokumentace staveb musí být schváleny Správou CHKO eský ráj, 

 objekty musí svým prostorovým uspo ádáním a architektonickým ešením vycházet 
z urbanistického ešení zástavby obce (charakter venkovské zástavby),  

 provést vyhodnocení projektových dokumentací staveb, krajinných a sadových úprav 
z hlediska krajinného rázu dle §12, zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní,  

 hodnocení projektových dokumentací staveb (zastavitelných ploch) jak z hlediska 
vlivu na životní prost edí (dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní), hodnocení 
vlivu zám r  na krajinný ráz (dle §12, zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní) a 
následné jejich povolování ešit ucelen  (nikoliv každou stavbu individuáln ), 

 v p ípad  prokázaného významného negativního vlivu na krajinný ráz se doporu uje 
plošná redukce plochy RH,  

 ucelen ešit vybudování technické a dopravní infrastruktury a p edem nastolit 
systém o pé i o ni,  

 pro plochu RN2 stanovit v návrhu ÚP podmínky prostorového a objemového 
uspo ádání, které by byly obdobné (nebo shodné) jako podmínky u RN1. 
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Doporu ení: 

 Vypracování urbanistické studie – podrobné ešení situování staveb a dopravní 
infrastruktury (stavební objekty projektovat tak, aby nedošlo k narušení 
harmonického m ítka krajiny). Sou ástí urbanistické studie bude: 

- vizualizace zám ru, 

- studie podrobného ešení situování stavebních objekt  a dopravní 
infrastruktury, 

- projekt krajinných a sadových úprav. 

Obrázek . 12: Plocha pro rekreaci Z 21 

Další plochy (Z 05, Z 14, Z 15, Z 22, Z 27): 

Z ostatních ploch mohou mít negativní vliv na krajinný ráz takové lokality, které mají vliv na 
významné krajinné prvky nebo u nich dochází k odlesn ní, i zasahují do prvk  ÚSES nebo 
mohou mít negativní nebo stírající vliv na p írodní znaky krajiny (tj. p edevším zvlášt  chrán né 
druhy) nebo nerespektují urbanistický charakter obce. Mezi tyto plochy lze za adit: Z 05, Z 14, 
Z 15, Z 22, Z 27. 
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Plocha Z 05: 

Plocha Z 05 p edstavuje stavbu nízkopodlažní zástavby na lesních pozemcích na malé ploše 
(celkem 0,173 ha) v zastav ném území obce, p i emž umíst ní ploch BV i RI respektuje 
urbanistickou strukturu obce. Vliv na krajinný ráz bude minimální.  

Zpracovatel hodnocení SEA pro plochu Z 05 souhlasí s podmínkami prostorového a 
objemového uspo ádání navrženými zpracovatelem návrhu ÚP pro plochy BV a RI. 

Plocha Z 14: 

Realizace lokality Z 14 ur ená pro funkci smíšenou obytnou ve venkovských sídlech (SV) a 
svým plošným rozsahem (celkem 1,823 ha) a umíst ním do áste n  exponované ásti území 
(viditelná ze silnice III/2687, nízkopodlažní zástavba na ploše 1,397 ha) a situováním 
v p evážné mí e mimo zastav né území obce na zem d lských pozemích m že mít mírn
negativní vliv na krajinný ráz. 

Plocha je ve své SZ ásti v blízkém sousedství potoka (cca 10 m), kdy b hem výstavby zám ru 
m že dojít k jeho negativnímu ovlivn ní (snížení kvality vody, zásah do doprovodných porost ). 

Vhodn  zvoleným urbanistickým a architektonickým ešením jednotlivých staveb na funk ní 
ploše SV a k vhodnému zapojení ploch soukromé i ve ejné zelen  (SZ, ZS), dále vhodného 
zapojení navrhované vodní plochy 280 m2, m že dojít k pohledovému odclon ní lokality a tím ke 
zmírn ní negativního vlivu na krajinný ráz.  

Zpracovatel hodnocení SEA pro plochu Z 14 souhlasí s podmínkami prostorového a 
objemového uspo ádání navrženými zpracovatelem návrhu ÚP pro plochy SV, SZ, W a dopl uje 
je o doporu ení eliminující negativní vliv na krajinný ráz: 

 Doporu uje se, aby p i navrhování umíst ní zastavitelných ploch byla zachována 
urbanistická struktura osídlení obce (p i návrhu umíst ní stavebních objekt  a jejich 
architektonického ešení zachovat charakter venkovské zástavby). 

 B hem výstavby zám ru nesmí dojít k ovlivn ní blízko se nacházejícího se potoka 
ani jeho doprovodných porost . 

Plocha Z 15: 

Plocha Z 15 vymezená pro funkci smíšenou obytnou ve venkovských sídlech (SV) o rozloze 
0,332 ha se nachází v místní ásti Ušátko, mimo sávající zastav né území, avšak v jeho 
p ímém sousedství. V sousedství této plochy je v návrhu ÚP navržena plocha Zf 01, u které se 
jedná o zm nu funk ního využití z RI (stavby pro rodinnou rekreaci) na plochu BV (bydlení 
v rodinných domech venkovské) v zastav ném území obce a plocha Z 28 vytvo ení plochy pro 
bydlení v rodinných domech (BV) o rozloze 0,15 ha, která je mimo zastav né území obce. 
Plocha Z 15 bude ze severního a západního sm ru obklopena plochou krajinných úprav K20 
(plochy zem d lské, louky – drnový fond o rozloze 3,102 ha). 

Vzhledem k morfologii terénu a krajinné zelen  je plocha Z 15 (i sousední Z 28) pohledov
exponovaná pouze v lokálním m ítku (z místní komunikace p. . 914/1, 914). Dle stanovených 
hlavních funk ních podmínek v návrhu ÚP se bude jednat o nízkopodlažní zástavbu.  

Umíst ním nových objekt  tedy dojde k mírnému narušení p írodního charakteru místa a 
k mírnému rozší ení hranice zastav ného území obce. 

Zpracovatel hodnocení SEA souhlasí s podmínkami prostorového a objemového uspo ádání 
navrženými zpracovatelem Návrhu ÚP pro plochu SV, kde je mimo jiné uvedeno, že architektura 
všech objekt  musí svým ešením vycházet z charakteristických prvk  místní venkovské 
zástavby. 
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Obrázek . 13: Plocha smíšená obytná venkovská Z 15 

a) pohled z plochy Z 15 k vesnici 

b) pohled na plochu Z 28, Zf 01 a Z 15 

Plocha Z 22: 

Plocha Z 22 ur ená pro dopravní infrastrukturu (DSV) o rozloze 0,207 (parkovišt ) je navržena 
mimo zastav né území obce, jehož hranice kon í místními komunikacemi, které plochu Z 22 
obklopují. V blízkosti zám ru (p es komunikaci) je územním plánem navržena další parkovací 
plocha Z 07 o rozloze 0,174 ha, která je k tomuto ú elu využívána v sou asné dob  a jejíž 
plocha se bude rozši ovat. 

Zpracovatel hodnocení SEA souhlasí s podmínkami prostorového a objemového uspo ádání 
navrženými zpracovatelem Návrhu ÚP pro plochu DSV, kde je uvedeno, že plocha i objekty 
musí architektonickým len ním a zejména celkovým objemem respektovat m ítko a kontext 
okolí. V blízkosti plochy Z 22 se nachází VKP ze zákona – potok Kn žmostka spolu s liniovým 
stromo adím, který je od plochy vzdálen 10 m. Výstavbou zám ru nesmí dojít k ovlivn ní tohoto 
VKP (k ovlivn ní kvality vodote e ani k dot ení d evin rostoucích podél vodote e a podél 
severní hranice plochy). 
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Vzhledem k umíst ní zám ru do území s vysokým podílem zelen  je plocha Z 22 pohledov
exponovaná pouze v lokálním m ítku (z místní cesty). V Návrhu ÚP je navrženo dopln ní 
stromo adí, které tuto plochu odcloní z jižní strany. 

Bude-li zám r na ploše Z 22 p edstavovat zastav ní celé plochy (nap . parkovišt  pro motorová 
vozidla s živi ným povrchem), dojde k narušení p írodního charakteru místa. Dále vzhledem 
k tomu, že se na tomto míst  se v sou asné dob  nachází d tské p írodní h išt , které by bylo 
realizací parkovišt  zrušeno, zám r sníží rekrea ní využívání této plochy. 

Podmínka: 

 P i realizaci výstavby zám ru a p i jeho provozu nesmí dojít k ovlivn ní VKP, který 
p edstavuje vodote  Kn žmostka spolu s b ehovým porostem a liniové spole enstvo 
strom  podél vodote e a severní hranice plochy Z 22. 

Obrázek . 14: Plocha Z 22 

Plocha Z 07: 

Jak bylo uvedeno výše, tato plocha je ur ená pro dopln ní dopravní infrastruktury v jižní ásti 
obce Branžež. Plocha DSV zaujímá rozlohu 0,174 ha a k ní dopln ná komunikace 0,008 ha. 
Vzhledem k tomu, že se také blízkosti této plochy nachází VKP ze zákona – potok Kn žmostka 
spolu s doprovodným porostem, který je od plochy vzdálen cca 14 m, platí pro realizaci této 
plochy shodná podmínka jako pro plochu Z 22 vedoucí k eliminaci negativního ovlivn ní tohoto 
VKP, které je možné p edpokládat zejména b hem p ípravy území pro výstavbu. 

Podmínka: 

 P i realizaci výstavby zám ru a p i jeho provozu nesmí dojít k ovlivn ní VKP, který 
p edstavuje vodote  Kn žmostka spolu se stromovou vegetací doprovázející vodní 
tok. 

Plocha Z 27: 

Plocha Z 27 je v územním plánu vymezena jako plocha bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) a zaujímá rozlohu 0,072 ha. Sou ástí realizace této plochy bude vybudování 
sítí technické infrastruktury a úprava p íjezdové komunikace. Plocha se nachází p ímo 
v regionálním biokoridoru . 698, mimo zastav né území obce. Zastav ní území v plochách 
územních systém  ekologické stability m že vést k negativnímu ovlivn ní tohoto prvku ÚSES, 
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což je v rozporu se zákonem o ochran  p írody a krajiny . 114/1992 Sb. v platném zn ní (§4, 
odst. 1). Regionální prvek ÚSES je sou asn  významným krajinným prvkem. Z toho d vodu 
nebyla zpracovatelem hodnocení SEA doporu ena k realizaci (viz dále - podkapitola Vliv na 
prvky ÚSES). 

Ostatní lokality navržené v ÚP Branžež, za p edpokladu respektování navržených opat ení, 
nebudou mít významn  negativní vliv na krajinný ráz, m ítko krajiny ani na estetické kvality 
území. 

Vztahy a m ítka v krajin

M ítko krajiny je dáno vztahem rozm r  prostor  a prvk  krajiny (p esn ji vztahem prostor , 
hmot a jejich len ní k uživateli). M ítko má vedle svého estetického významu také význam 
funk ní. Funk nost m ítka je dána zvyklostí v míst  krajinného rázu k pot eb  uvedeného 
sledovaného jevu. V p ípadech, kdy výsledné velké m ítko není kladn  vnímaným kontrastem 
a u lidských d l projevem úsp šné realizace tv r ího zám ru, je pro krajinný ráz zápornou 
hodnotou. Kladnou hodnotou je m ítko úm rné – harmonické, které je v souladu s rozm ry, 
které by vyhovovaly optimáln  z hlediska lidského vnímání. 

Vztahy mezi m ítky a funk ností jednotlivých nových prvk  dávají výsledný harmonický projev 
posuzovaného prvku. Tento harmonický projev je výrazn  závislý na t snosti vztahu mezi 
funk ností prvku a velikosti jeho m ítka. Proto je nutné u nov  budovaných prvk
za le ovaných do krajiny v konkrétním krajinném rázu zvažovat tento vztah mezi funk ností, 
m ítkem a výslednou harmonií tak, aby byla vyváženou a pozitivní v míst  krajinného rázu. 

Vliv na estetické kvality území 

Podmínkou pro posuzované zám ry je, aby byly vhodn  za len ny do krajiny tak, aby nebyla 
snížena estetická hodnota území. Architektonické ešení staveb v etn  jejich umíst ní bude 
ešeny v projektových dokumentacích jednotlivých staveb. 

Rekrea ní využívání území 

Vybudováním nových ploch pro bydlení, ob anské a technické vybavení, služeb, pro rekreaci a 
apod. dojde k posílení rekrea ního využití krajiny, což bude mít pozitivní vliv na rozvoj 
cestovního ruchu v dané oblasti. 

Vliv na prvky ÚSES 

Nadregionální, regionální a místní prvky ÚSES jsou popsány v kapitole 2.4. Posuzované lokality 
by m ly respektovat vymezené prvky ÚSES.  

U navržených ploch sousedících s prvky ÚSES (lokálního, regionálního nebo nadregionálního 
významu), musí vlastníci pozemk  a jejich uživatelé preferovat ochranu t chto prvk , která je 
ve ejným zájmem. Toto musí být bráno v úvahu p i vymezování ploch už v samotném územním 
plánu a následn   také p i povolování umíst ní staveb. Jedním z opat ení je navrhovat 
zastavitelné plochy v dostate né vzdálenosti od prvk  ÚSES, tak aby nebyla snížena jejich 
ekologicko – stabiliza ní funkce a v jejich blízkosti naopak navrhovat plochy zelen , atd..  

Mezi navržené lokality nacházející se p ímo v ÚSES nebo v bezprost ední blízkosti od prvk
ÚSES pat í: 

Plocha Z 27 je v územním plánu vymezena jako plocha bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) a zaujímá rozlohu 0,072 ha. Sou ástí realizace této plochy bude vybudování 
sítí technické infrastruktury a úprava p íjezdové komunikace. Plocha se nachází p ímo 
v regionálním biokoridoru . 698, mimo zastav né území obce. Zastav ní území v ploše 
územního systému ekologické stability m že vést k negativnímu ovlivn ní tohoto prvku ÚSES, 
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což je v rozporu se zákonem o ochran  p írody a krajiny . 114/1992 Sb. v platném zn ní (§4, 
odst. 1).  

Zpracovatel hodnocení SEA tuto plochu nedoporu uje k realizaci. 

Plochy Z 32 a K 13 se nacházejí v LBK 75 a jsou vymezeny pro OV a ko enovou OV. Hlavní 
osa tohoto biokoridoru je potok. OV je navržena mimo koryto toku. Negativní vliv se 
nep edpokládá. Realizace istírny odpadních vod má naopak pozitivní vliv na kvalitu 
povrchových vod, což se m že p ízniv  projevit na ÚSES. 

Obrázek . 15: Plocha pro OV a ko enovou istírnu vod – Z 32, K 13

V blízkosti LBK 75 je navržena plocha Z 14 (SV), která však do tohoto biokoridoru zasahovat 
nebude a do jeho bezprost ední blízkosti je v rámci plochy Z 14 za azena plocha sídelní zelen
(SZ) . Zám rem se tedy nep edpokládá negativní ovlivn ní LBK 75. 

Plocha Z 21 (RH, RN1, RN2, DSV, D1-DS1D, SZ, ZO) se nachází v blízkosti nadregionálního 
biocentra P íhrazské skály (NRBC 43) – cca 64 m od n ho, dále plocha RN1 a ást plochy RH 
p ímo sousedí s  RBK 698 (jehož sou ástí je také Komárovský rybník).  

Realizací plochy Z 21 nedojde k p ímému ovlivn ní prvk  ÚSES (situování zastavitelných ploch 
v dostate né vzdálenosti od NRBC i RBK), ale lze z hlediska funk ního využití lokality 
k rekrea ním ú el m a z hlediska velkého rozsahu plochy p edpokládat nep ímé významné 
negativní ovliv ování t chto prvk  z d vodu vysokého zvýšení pohybu turist  v okolí plochy 
Z 21, tzn. v turisticky atraktivních lokalitách – mimo jiné také v P íhrazských skalách (NRBC 43) 
a v Komárovském rybníce a okolí (RBK 698). 

Nep ímé negativní ovlivn ní prvk  ÚSES u lokality Z 21: 

 Možná kolize s NRBC 43 -  zvýšená návšt vnost turist  nejen v lokalit  Z 21, ale také 
v jejím širším okolí a s ní spojené aktivity (turistika, cyklistika, horolezectví, atd.) zejména 
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v letních m sících. Neukázn ným chováním turist  v p írod  dochází jejímu 
znehodnocování a zne iš ování území odpadky.  

 Možná kolize s RBK 698 – sou ástí biokoridoru jsou rákosové porosty na pob eží 
Komárovského rybníka, u kterého je navržena ást plochy hromadné rekreace (RH) a 
plocha RN1. Negativní ovlivn ní funk nosti nebo dokonce i likvidace tohoto pob ežního 
biotopu m že p edstavovat etapa výstavby, která by znamenala omezení funk nosti 
RBK. K dalšímu ohrožení pat í zvýšené využívání území k rekrea ním ú el m a s ním 
spojené neukázn né chování turist , zne iš ování území odpadky, zne išt ní 
povrchových vod.  

Opat ení zmír ující negativní ovlivn ní: 

 Dostate ná informovanost turist  o blízkém výskytu prvk  ÚSES nadregionálního a 
regionálního významu a pokyn  k chování se v t chto územích (nap . formou 
informa ních tabulí). 

 B hem výstavby a následného provozu je nutné omezit ší ení invazivních druh  rostlin               
z lokality (nap . netýkavky žlaznaté) a u prvk  ÚSES zachovat charakter mok adních luk. 

 Vy ešit nakládání se splaškovými odpadními vodami v etap  výstavby a provozu 
zám r , tak aby nebyla ovlivn na kvalita povrchových vod v území. 

 S odpady vznikajícími b hem výstavby a provozu nakládat dle zákona o odpadech. 

Plocha Z 20 (složená z ploch RH, DSV, D1-DS1D, DSU, SZ, ZO, RN1 a RN2) je navržena také 
v blízkosti regionálního biokoridoru Nový rybník, P íhrazské skály (RBK 698). Realizací plochy 
Z 20 (stejn  jako u plochy Z 21) dojde k nep ímému ovlivn ní prvku ÚSES z d vodu 
p edpokládaného zvýšení pohybu turist  v okolí plochy Z 20. U této plochy se nep edpokládá  
negativní ovlivn ní v takovém rozsahu jako u plochy Z 21. 

Opat ení zmír ující negativní ovlivn ní: 

- jsou shodná jako u plochy Z 21. 

Jednozna n  pozitivním vlivem Návrhu ÚP je dotvo ení chyb jící ásti lokálního biokoridoru 
LBK 75 na jižním okraji obce Branžež. Vzhledem k umíst ní biokoridoru je tato plocha za azena 
do ploch ve ejn  prosp šných opat ení. 

Eliminace p ípadného negativního vlivu na prvky ÚSES lze dosáhnout správnou organizací 
stavebních prací a p i respektování platné legislativy, zejména zákona . 114/1992 Sb. a jeho 
doprovodných vyhlášek, v platném zn ní. 

Za p edpokladu respektování platné legislativy a navržených opat ení se negativní vliv 
u ostatních lokalit na prvky ÚSES nep edpokládá. 
Vliv na významné krajinné prvky 

Významným krajinným prvkem „ze zákona“ jsou v zájmovém území dle zákona . 114/1992 Sb., 
o ochran  p írody a krajiny, v platném zn ní lesy, vodní toky, remízky apod. Realizací 
posuzovaného konceptu m že v n kterých p ípadech dojít k negativnímu vlivu na tyto prvky 
(viz vlivy na lesní pozemky, ÚSES, vodní pom ry,..).  

Snížením hodnot významných krajinných prvk  v území m že dojít p i realizaci t chto ploch: 
Z 05, Z 20, Z 21, Z 27.
Plocha Z 05 se nachází v proluce stávající zástavby (v ZÚ obce), proto lze vliv ozna it za malý 
až nulový. 

Vzhledem k tomu, že plocha pro bydlení Z 27 je navržena v RBK 698, bude i nep ímý vliv na 
VKP negativního charakteru. Plocha proto nebyla doporu ena k realizaci.  
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Jak bylo uvedeno v p edchozí podkapitole, u lokalit Z 20 a Z 21 není možné vylou it nep ímé 
ovlivn ní ÚSES regionálního charakteru - s RBK 698 (u plochy Z 21 také ovlivn ní prvku ÚSES 
nadregionálního významu - NRBC 43). Tyto prvky ÚSES jsou významnými krajinnými prvky „ze 
zákona“. Charakter možných st et  je popsán v kapitole výše - Vliv na prvky ÚSES. V rámci 
obou ploch Z 20 i Z 21 jsou rozsáhlé plochy krajinných úprav, které mohou posílit funkci RBK 
698 a vylou it další zastavování území. Plochou Z 21 prochází potok Kn žmostka, který je VKP. 
V jeho blízkosti by nem lo dojít ke stavebním innostem. Z výše uvedených d vod , vliv na 
VKP lze ozna it za významn  negativní (u plochy Z 21) a mírn  negativní (u plochy Z 20).  

Zpracovatel hodnocení navrhl následující opat ení u ploch Z 20 i Z 21 pro zmírn ní negativního 
vlivu na VKP: 

 zpracovat urbanistickou studii, 

 v projektu krajinných a sadových úprav v novat dostate nou pozornost na ozelen ní 
areálu, zejména ploch v blízkosti Komárovského rybníka, a zachovat co nejvíce p írodní 
prost edí,  

 pro provoz zám r  zajistit dostate nou informovanost návšt vník  rekrea ních areál  o 
blízkém výskytu prvk  ÚSES nadregionálního a regionálního významu a potoka 
Kn žmostka, jakožto významných krajinných prvk  a o pokynech k chování se v t chto 
územích. 

Míra ovlivn ní bude však odvislá na ešení konkrétních zám r .  

Zásah do registrovaných VKP se nep edpokládá. 

Využití ploch musí být v souladu se zákonem . 114/1992 Sb., § 4 odst. 2, kde jsou popsány 
základní povinnosti p i ochran  významného krajinného prvku. VKP se mohou využívat pouze 
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabiliza ní 
funkce. 

3.5. Vliv na zvlášt  chrán ná území, památné stromy, kulturní d dictví v etn  d dictví 
architektonického a archeologického, Natura 2000 

ešené území se nachází v Geoparku eský ráj.  

Jelikož celé ešené území je sou ástí CHKO eský ráj, nelze vylou it vliv výstavby zám r
plánovaných v rámci Návrhu územního plánu obce Branžež na toto chrán né území. 

V návrhu územního plánu Branžež jsou zastavitelné plochy navrženy ve III. a IV. zón
odstup ované ochrany p írody. Výjimkou je východní ást zastavitelné plochy Z 21, která je ve 
II. zón  odstup ované ochrany p írody. Jedná se o plochu stávajícího tábo išt  a navrhovanou 
plochu parkovišt . Na navrhované ploše je plánována obnova stávající plochy tábo išt  v etn
objekt  ob anského vybavení. Šetrným zp sobem realizace je možné dosáhnout k pozitivnímu 
vlivu zejména z hlediska estetického.  

Obecné opat ení pro návrh ÚP: Projektové dokumentace staveb musí být v souladu s p edm ty 
a cíly ochrany CHKO eský ráj (výstavba musí být v souladu se zásadami povolování výstavby 
v II., III. a IV. zón  CHKO eský ráj). 

Z ploch navržených v ÚP, které jsou vymezeny ve III. a IV. zón  CHKO, lze o ekávat možný 
negativní vliv. U ploch Z 21 a Z 20 z d vodu umíst ní zám r  u na hranici II. zóny ochrany 
CHKO, dále z d vodu  rozsahu a charakteru obou zám r  se též p edpokládá potenciální 
negativní ovlivn ní CHKO. Ob  plochy vyvolají nep ímé ovlivn ní CHKO díky zvýšenému po tu 
návšt vník  v území (v CHKO) a jejich pohybu v CHKO, z ehož plynou nep ímé negativní vlivy 
na p edm ty ochrany p írody a krajiny (neukázn ný pohyb návšt vník  v CHKO, zne iš ování 
životního prost edí, rušivé p sobení na živo ichy, v etn  zvlášt  chrán ných druh , atd.).  

U plochy Z 21 se p edpokládá mnohonásobn  vyšší negativní ú inek na CHKO eský ráj, než u 
plochy Z 20. V sou asné dob  není možné p esn  ur it míru tohoto vlivu, protože není známé 
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p edpokládané navýšení návšt vnosti území rozvojem t chto rekrea ních ploch a zhodnotit 
únosnost území pro rekrea ní využití. Významn i mírn  negativní vliv obou ploch na CHKO 
však není možné vylou it. 

Zásady povolování výstavby v II. a III. zón   CHKO eský ráj (dle Plánu pé e o CHKO 
eský ráj, 2004)  

Stavby budou povolovány pouze v souladu s ÚPD. Pokud se objeví návrh, který není 
zapracován do ÚPD, bude požadována její aktualizace. Ve výjime ných p ípadech u 
bezkonfliktních objekt  bude 
výstavba odsouhlasena bez t chto zm n. 

II. zóna - nové stavby pouze výjime né v zastav ných a zastavitelných územích sídel, a to za 
t chto 
podmínek: 

Charakter stavby: 
- budovy nezbytné ú elové zem d lské, lesnické nebo vodohospodá ské, pokud je nelze 

prokazateln  situovat mimo II. zónu 
- podzemní stavby v p ípad , že svou výstavbou, provozem a souvisejícími vlivy nebudou 

nep ízniv  ovliv ovat dochované p írodní prost edí 
- obytné, rekrea ní a sportovní stavby pouze jako náhradu za dožívající objekty na p vodním 

míst  nebo v jeho t sné blízkosti 
- komunikace a nadzemní liniové stavby pouze v p ípad  nezbytn  nutném a se vztahem 

k procházené lokalit . V p ípad  pr chodu pouze na podklad  zpracované koncepce v 
širším území 

- informa ní tabule pouze s informacemi vztahujícími se k zájm m ochrany p írody a krajiny 
jako sou ást nau ných stezek. 

Architektonické požadavky: 
- budovy musí dodržovat charakter staveb lidové architektury v míst  v etn

architektonického detailu 
- dopl kové stavby musí být svým objemem i vzhledem pod ízeny stavb  hlavní. 

III. zóna - nové objekty umís ovat v zastav ných a zastavitelných územích sídel tak, aby 
nedošlo k znehodnocování významných krajinných a kulturních dominant a pr hled  na n  a p i 
respektování urbanistické struktury sídla; rozhodnutí bude dále vycházet z následujících 
podmínek: 

Charakter stavby: 
- budovy nezbytné ú elové zem d lské, lesnické nebo vodohospodá ské 
- podzemní stavby v p ípad , že svou výstavbou, provozem a souvisejícími vlivy nebudou 

nep ízniv  ovliv ovat dochované p írodní prost edí 
- obytné stavby p edevším jako náhradu za dožívající objekty na p vodním míst  nebo v jeho 

t sné blízkosti, p ípadn  v zastav ných a zastavitelných územích sídel 
- reklamní a informa ní tabule, s informacemi nevztahujícími se k zájm m ochrany p írody a 

krajiny, umís ovat výhradn  v zastav ných a zastavitelných územích sídel, pokud nebudou 
snižovat estetickou hodnotu krajinného rázu místa. 

Architektonické požadavky: 
- budovy musí dodržovat charakter staveb v míst  p edevším s ohledem na dochované 

objekty lidové architektury 
- dopl kové stavby musí být svým objemem i vzhledem pod ízeny stavb  hlavní. 
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Pro zmírn ní negativního vlivu lokalit Z 20 a Z 21 na CHKO eský ráj zpracovatel hodnocení 
SEA doporu uje následující podmínky a opat ení: 

Podmínky realizace: 

 Vypracovat projektovou dokumentaci komplexn  pro celý areál plochy Z 21 (resp. Z 20) 
tak, aby byly zhodnoceny kumulativní vlivy všech plánovaných zám r  na této ploše.  

 Projektová dokumentace stavby musí být v souladu s p edm ty a cíly ochrany CHKO 
eský ráj, zejména, zda navrhovaná výstavba je v souladu se zásadami povolování 

výstavby v II. a III. zón  CHKO eský ráj. 

 Provést posouzení kapacity rekrea ní plochy Z 21 (resp. Z 20) a dalších rekrea ních 
ploch v jejím nejbližším okolí vzhledem k únosnosti území (zvýšení návšt vnosti CHKO 

eský ráj – zejména v oblasti P íhrazských skal, dále sezónní využívání Komárovského 
rybníka k rekrea ním ú el m).  

Doporu ení: 

 Provést biologické hodnocení zam ené p edevším na zvlášt  chrán né druhy rostlin a 
živo ich . 

 Provést hodnocení krajinného rázu dle §12, zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní. 

 Ke snížení rizika neukázn ného chování návšt vník  území (rekreant ) by mohla p isp t 
jejich dobrá a pravidelná informovanost o pravidlech platných na území CHKO (nap . 
formou realizace informa ních tabulí apod.). 

 Vypracovat projekt sadových úprav. 

 Vy ešit nakládání se splaškovými odpadními vodami v etap  výstavby a provozu 
zám r , dále s odpadními deš ovými vodami potenciáln  kontaminovanými ropnými 
látkami (z parkoviš ) tak, aby nebyla ovlivn na kvalita povrchových vod v Komárovském 
rybníce a dalších povrchových vod. 

 S odpady vznikajícími b hem výstavby a provozu nakládat dle zákona o odpadech. 

P i dodržování platných zákon , na ízení a navržených opat ení se nep edpokládá výrazný vliv 
na zvlášt  chrán ná území.

Památné stromy 

V ešeném území není evidován žádný památný strom. Vliv bude nulový. 

NATURA 2000 

Posuzovaný Návrh územního plánu obce Branžež nebude mít negativní vliv na evropsky 
významné lokality nebo pta í oblasti. Pta í oblast se v širším území nenachází, EVL P íhrazské 
skály a EVL Drhleny jsou od posuzovaných ploch dostate n  vzdáleny. 

Archeologie 

Dot ené území s archeologickými nálezy kategorie 1 - území s pozitivn  prokázaným výskytem 
archeologických nález :  

 na celé zastavitelné ploše Z 03 a Z 11 

 na ásti zastavitelné plochy Z 02, Z 12, Z 14, Z 20 

Dot ené území s archeologickými nálezy kategorie 2 – území, kde dosud nebyl prokázán výskyt 
archeologických nález , ale indicie tomu nasv d ují: 

 na celé zastavitelné ploše Z 04, Z 06, Z 07, Z 18 

 na ásti zastavitelné plochy Z 08, Z 17, Z 21, Z 22 
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Využití t chto zastavitelných ploch (nebo ásti zastavitelných ploch) k zástavb  je podmín no 
zajišt ním a provedením záchranného archeologického výzkumu dle platných právních 
p edpis .  

Jestliže v pr b hu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, jsou stavebníci 
jednotlivých zám r  povinni ve smyslu zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, 
v platném zn ní, umožnit záchranný archeologický výzkum. 

O archeologickém nálezu, který nebyl u in n p i provád ní archeologických výzkum , musí být 
u in no oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu bu  p ímo nebo 
prost ednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení 
o archeologickém nálezu je povinen u init nálezce nebo osoba odpov dná za provád ní prací, 
p i nichž k nálezu došlo, a to nejpozd ji do druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, 
kdy se o archeologickém nálezu dov d l (dle § 23 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., jeho novely 
. 242/1992 Sb.). 

3.6. Vliv na povrchové a podzemní vody 
Na základ  znalosti stávajícího stavu životního prost edí na p edm tném území a vzhledem 
k charakteru plánovaných zám r  lze konstatovat, že by plánované zám ry nem ly ovlivnit 
významné chrán né lokality, ve smyslu zákona o vodách (CHOPAV). 

Etapa výstavby 

V území byly provedeny meliorace pozemk . P i výstavb  je nutné provést taková opat ení, 
která zachovají funk nost meliora ního systému. 

B hem výstavby jednotlivých zám r  se zvyšuje riziko úniku látek závadných vodám a p dám 
pocházejících z využívání strojové a nákladní automobilové techniky (náhodné úkapy nebo 
úniky ropných látek - nafta, benzín, hydraulické oleje apod.). T mto stav m lze p edcházet 
správnou organizací práce, dodržováním pracovních postup  a dobrým technickým stavem 
využívané mechanizace. 

Do projekt  jednotlivých staveb musí být zahrnuto také ešení zneškodn ní vznikajících 
odpadních vod, které bude v souladu s platnou legislativou. 

Zp sob nakládání s odpadními vodami v etap  výstavby a provozu zám ru bude up esn no 
v projektové dokumentaci jednotlivých staveb.  

Zm nu množství a složení podzemních a povrchových vod zp sobují nevhodné antropogenní 
zásahy do krajiny vedoucí nap íklad ke snížení kvality povrchových a podzemních vod, i ke 
zm n  odtokových pom r  v území.  

B hem výstavby jednotlivých zám r  se zvyšuje riziko úniku látek závadných vodám a p dám 
pocházejících z využívání strojové a nákladní automobilové techniky (náhodné úkapy nebo 
úniky ropných látek - nafta, benzín, hydraulické oleje apod.). T mto stav m lze p edcházet 
správnou organizací práce, dodržováním pracovních postup  a dobrým technickým stavem 
využívané mechanizace. 

Vliv na odtokové pom ry v území, vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod 

Zastav ním dosud nezastav ných ploch (zem d lských pozemk ) u v tšiny posuzovaných 
lokalit se zm ní odtokové pom ry v daném území. Odvod deš ových vod z území (p ípadn
snahu udržet vodu v krajin ) je nutné ešit v projektových dokumentacích staveb (tj. realizaci 
reten ních nádrží, suchých poldr  apod. na ešených pozemcích).  

Na odtokové pom ry budou mít nejvýrazn jší vliv plochy: Z 08, Z 12, Z 14, Z 20, Z 21, Z 29 a 
Z 30.  Obzvlášt  u plochy Z 21 lze vzhledem k velké rozloze zám ru složeného z funk ních 
ploch s odpovídajícím zastav ním území p edpokládat významn  negativní vliv na odtokové 
pom ry.  
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Obecné doporu ení zpracovatele hodnocení SEA pro všechny uvedené lokality bude možné 
naplnit až ve stupni projektové dokumentace k územnímu ízení jednotlivých staveb: 

ešit zp sob zadržení (pop . odvodu) nezne išt ných deš ových vod v území, 

ešit odvod odpadních deš ových vod potenciáln  kontaminovaných ropnými látkami 
p es dostate n  kapacitní a ú inné odlu ovací za ízení ropných látek - z ploch ur ených 
pro parkování motorových vozidel. 

Na lokalit Z 22 (DSV) ur ené pro parkování se v sou asné dob  nachází d tské h išt . Plocha 
je situována v blízkosti vodního toku Kn žmostka (ve vzdálenosti cca 10 m), který tvo í 
regionální biokoridor. Jedná se o území pom rn asto podmá ené, což zna í špatné odtokové 
pom ry v území. Realizace zpevn né parkovací plochy by ješt  více snížila možnost zásaku 
deš ových vod v lokalit . 

U této plochy také nelze vylou it p edpokládaný významný negativní vliv z hlediska možnosti 
kontaminace povrchových a podzemních vod ropnými látkami (jak b hem výstavby, tak b hem 
provozu).  

Podmínky snižující negativní vliv plochy Z 22 na povrchové a podzemní vody a odtok z území: 

 Neprovád t výstavu v dob  zamok ení lokality, ale b hem suchých m síc . 

 V projektové dokumentaci ešit zvýšení zásaku deš ových vod z nové parkovací plochy.  

 Navrhnout povrch parkovací plochy nebo její technické zabezpe ení proti možnosti úniku 
vodám závadných látek do povrchových a podzemních vod. 

 Parkovací stání situovat co nejdále od vodního toku Kn žmostka. 

Pro plochu Z 07 (DSV, D1-DS1D), která je v blízkosti plochy Z 22, plynou stejné podmínky 
v ochran  kvality povrchových a podzemních vod (v i úniku vodám závadných látek), které 
jsou navrženy pro plochu Z 22 (viz výše). Vzhledem k tomu, že se plocha Z 07 oproti ploše Z 22 
nachází v zastav ném území (stávající zpevn ná plocha, která bude rekonstruována), 
vzdálen ji od vodního toku Kn žmostka a mimo hranici RBK, bude její vliv na kvalitu 
povrchových vod nulový až mírn  negativní.   

Likvidace splaškových vod 

Problematika odvodu a likvidace splaškových vod je v sou asnosti na katastru obce Branžež 
ešena jímáním do bezodtokových jímek a septik , z nichž jsou splašky odváženy na OV, 

která je k tomu ur ená.  

Likvidace splaškových vod v prostoru obce Branžež p edstavuje vybudování splaškové 
kanalizace, která bude odvád t vody z vlastní obce Branžež, z místní ásti Nová Ves a z oblasti 
ploch navržených pro hromadnou rekreaci severovýchodn  od h bitova (Z 20 a ást Z 21). 
Návrh je p edstavován dv ma hlavními kanaliza ními ady, které budou svedeny do jednoho 
adu u mostku na západním okraji Nové Vsi. Ten bude zaúst n do biologické istírny odpadních 

vod (dále OV), vybudované na jih od obce Branžež (Z 32). P edpokládaná kapacita istírny 
bude 1 500 až 2 300 ekvivalentních obyvatel.  

Na kanaliza ní ad odvád jící splaškové vody z místní ásti Nová Ves bude napojena i 
kanalizace z plochy hromadné rekreace v jižní ásti Komárovského rybníka (k.ú. Suhrovice). Na 
hlavní kanaliza ní ady budou napojeny jednotlivé v tve, situované tak, aby svým spádem 
maximáln  kopírovaly sklon terénu. Vzhledem ke konfiguraci terénu je na každé navržena 
p e erpávací stanice. Sou asn  je v návrhu ÚP ešena plocha pro do iš ování odpadních vod 
z OV na ko enové istírn  (plocha K 13 – v t sné blízkosti OV Z 32). Realizace OV (Z 32) a 
ko enové istírny OV (K 13) bude mít pozitivní vliv na rozvoj technické infrastruktury obce. 

Jinak bude ešena problematika likvidace splaškových vod v místní ásti Zakopaná a lokalit
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K ine . Zde nelze vybudovat samostatnou OV s odvodem išt ných vod do Komárovského 
rybníka. Splaškové vody budou jímány do nepropustných jímek - žump a likvidovány odvozem 
do navrhované OV.  

Rozd lení kanaliza ního systému na n kolik ástí je vyvoláno konfigurací terénu, která 
nedovoluje gravita ní propojení kanalizace v celé oblasti. Rovn ž vzdálenosti jednotlivých celk
jsou d vodem k rozd lení kanalizace na samostatné ásti. Propojovací potrubí v etn erpání 
bude finan n  náro né, takže bude nutné výstavbu rozd lit do n kolika asových úsek .  

Etapa provozu 

Pro posouzení vlivu p edkládaných zám r  na kvalitu povrchových a podzemních vod je t eba 
vyspecifikovat p edpokládaný vznik druh  odpadních vod a zp sob nakládání s nimi. V rámci 
projektu jednotlivých zám r  musí být ešen svod a likvidace vznikajících odpadních vod, 
p i emž p íslušný vodoprávní ú ad stanoví p ípustné emisní limity.  

Realizací obytných zástaveb, objekt  ob anského vybavení, ploch pro rekreaci apod. lze 
p edpokládat zvýšenou produkci splaškových vod oproti stávajícímu stavu.  

Parkovací plochy, které budou dopl kem ploch bydlení apod. musí být dostate n  technicky 
zabezpe eny proti úniku vodám závadných látek do okolního prost edí (splach zne išt ných 
deš ových vod ropnými látkami). Svod deš ových vod z nových zpevn ných ploch bude ešen 
v projektových dokumentacích jednotlivých staveb. 

Vzhledem k tomu, že v zájmovém území se nep edpokládá výrazné nakládání se závadnými 
látkami nebo jen v omezené mí e (pro údržbu staveb a provoz ), lze z tohoto hlediska prakticky 
vylou it negativní dopad na povrchové a podzemní vody. 

Standardní provoz zám r  v posuzovaných lokalitách by tedy nem l ovlivnit kvalitu povrchových 
ani podzemních vod.  

Legislativa 

Pro zajišt ní ochrany vod jak ve fázi budování novostaveb, tak v rámci jejich provozu je nutné 
postupovat v souladu s platnou legislativou (zákon . 254/2001 Sb., o vodách, zákon . 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve zn ní pozd jších p edpis  a na ízení vlády . 
61/2003 Sb., v platném zn ní).  

P i p ípadném povolování vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových z OV nebo 
z výpustného objektu stanoví p íslušný vodoprávní ú ad emisní limity pro místo výpusti (§6 odst. 
3 na ízení vlády . 61/2003 Sb., v platném zn ní), tak aby byly dodrženy imisní standardy 
ukazatel  p ípustného zne išt ní povrchových vod dle p ílohy . 3 k tomuto na ízení. 

V tomto dokumentu nejsou zvažovány havarijní situace, které mohou nastat v d sledku 
nesprávných postup  p i výstavb  a provozu jednotlivých objekt . V p ípad  používání 
i skladování chemických p ípravk  a chemických látek (vodám závadné látky) musí být 

respektován zákon . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích, ve zn ní 
pozd jších p edpis  tak, aby bylo zabrán no jejich pronikání do životního prost edí a ohroženo 
zdraví lidí. 

Pro havarijní situace úniku ropných látek z vozidel využívajících tyto prostory musí být zajišt no 
vhodné technické zabezpe ení, aby se zamezilo nebezpe í kontaminace podzemních 
a povrchových vod v této vodohospodá sky významné oblasti - CHOPAV.  
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3.7. Vliv na faunu a flóru a ekosystémy 
Výrazn jší vliv na faunu a flóru lze o ekávat u t chto ešených ploch: Z 20, Z 21, Z 22, Z 29 a 
Z 30.  

Plocha Z 21: 

Na ploše Z 21 byl proveden pr b hu m síce kv tna roku 2008 biologický pr zkum, který byl 
sou ástí oznámení EIA dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní, pro zám r „Park Branžež“ 
(kód zjiš ovacího ízení OV 1089). Výsledky tohoto pr zkumu byly p evzaty do tohoto 
hodnocení SEA p esto, že se nemusí jednat o stejný zám r, ale posuzuje tém  shodnou 
plochu, kterou zaujímá Z 21.  

Na této ploše byl zjišt n výskyt zvlášt  chrán ných druh  rostlin (úpolín nejv tší a prstnatec 
májový). Ze siln  ohrožených druh  živo ich  zde byli zaznamenáni (ješt rka obecná, ješt rka 
živorodá, žluva hajní, netopýr vodní) a ohrožené (ropucha obecná, užovka obojková, moták 
pochop, výr velký, vlaštovka obecná, uhýk obecný, bramborní ek hn dý). 

Z hlediska biotop  zde m žeme nalézt podél drobné vodote e a p i okraji Komárovského 
rybníka porost rákosin (M1.1) s dominujícím Phragmites australis (rákos obecný). P i okrajích se 
nacházejí porosty vysokých ost ic (M1.7) s Carex acutiformis (ost ice ostrá). Na severním b ehu 
Komárovského rybníka se dále nachází porost obnaženého rybni ního dna s dominujícím 
Ranunculus scleratus (prysky ník lítý) a s Alopecurus aequalis (psárka plavá). Nejcenn jším 
porostem je vlhká louka severn  od dot eného území, která je za azena jako vlhké tužebníkové 
lado (T1.6) s p echody k vlhké pchá ové louce (T1.5) a vegetaci vysokých ost ic (M1.7). Na této 
louce se vyskytuje Trollius altissimus (upolín nejvyšší) a Dactylorhiza majalis (prstnatec májový), 
oba druhy jsou chrán ny dle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném zn ní, jako ohrožené druhy. 

Realizací této plochy by tedy došlo k zastav ní plochy a zásahu do biotop , které jsou 
využívány adou živo ich , v etn  n kolika zákonem chrán ných druh . P estože vegetace na 
této ploše je áste n  degradovaná, p edstavuje tato lokalita jednu z rozsáhlejších klidových 
oblastí v okolí Komárovského rybníka. Díky t snému kontaktu s vodní plochou a p ítomnosti 
porost  rákosin je hnízdišt m a potravním biotopem výše uvedených druh  obratlovc . 

Zpracovatel SEA vyhodnotil vliv realizace plochy Z 21 z d vodu rozsáhlého záboru stanoviš , 
která hostí druhov  pestré spole enstvo živo ich  (snížení druhové rozmanitosti spole enstva 
živo ich ), dále z d vodu  zásah  do stanoviš  zvlášt  chrán ných druh , které by m lo za 
následek pokles po etnosti jejich populací, jako závažn  negativní.  

Pro zmírn ní závažn  negativního vlivu na faunu a flóru a tudíž také možnosti realizace plochy 
Z 21 zpracovatel SEA navrhuje následující kompenza ní opat ení, podmínky a doporu ení: 

Kompenza ní opat ení: 

 Provést transfer zvlášt  chrán ných druh  rostlin p ed zahájením výstavby zám r
autorizovanou osobou z hlediska zákona . 114/1992 Sb., za dohledu CHKO eský ráj. 

Podmínky: 

 Provést biologické hodnocení zam ené p edevším na zvlášt  chrán né druhy rostlin a 
živo ich . 

 Zpracovat projekt sadových úprav. Ozelen ní okrasnými d evinami musí být ešeno 
s ohledem na p vodní – p irozená spole enstva a biogeografické podmínky. Projekt by 
m l obsahovat i plán údržby zelen . Zám r ozelen ní areálu je nutné konzultovat 
s p íslušným orgánem ochrany životního prost edí. 

Doporu ení: 

 Ke snížení rizika neukázn ného chování návšt vník  (rekreant ) by mohla p isp t dobrá 
informovanost o zvlášt  chrán ných druzích rostlin a živo ich  žijících v na území CHKO 
(realizace informa ních tabulí apod.). 
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 Navrhnout dostate né ozelen ní parkovacích ploch (nap . využití zatrav ovacích dlaždic 
apod.). 

 P i ozele ování vybraných ploch je pot eba v novat pozornost výb ru druh  zelen
(málo alergizující druhy d evin) s ohledem na možné negativní ovliv ování senzitivní 
skupiny obyvatel - alergik .  

Plocha Z 20: 

Plocha Z 20 navazuje na areál stávajícího kempu na b ehu Komárovského rybníka. Na ásti, 
která je ur ena k využití pro rekreaci, se v sou asné dob  nachází orná p da tvo ená vysetou 
druhov  chudou jetelotravní sm skou. V dalších ástech plochy se nachází malé fragmenty 
vegetace vlhkých luk. Na okrajích plochy nalezneme porosty k ovin, které osidlují drobní 
obratlovci.   

Zám r bude p edstavovat významn  negativní vliv na faunu a flóru.  

Zpracovatel hodnocení SEA p ipouští možnost realizace plochy Z 20 za podmínek a doporu ení 
shodných jako pro plochu Z 21 (viz výše). 

Plocha Z 22: 

Plocha pro parkování je navržena na ploše, která je v blízkosti vodního toku Kn žmostka, 
v lokalit , která se vyzna uje astou podmá eností, tudíž se na této ploše m že 
vyskytovat mok adní spole enstvo. Zpracovatel SEA doporu uje p ed zahájením terénních 
úprav provést biologický pr zkum této lokality a ov it p ípadný výskyt zvlášt  chrán ných druh
rostlin a živo ich . 

Doporu ení: 

 Biologický pr zkum území (se zam ením na mok adní spole enstva). 

Plochy Z 29 a Z 30: 

Na plochách Z 29 a Z 30 se nachází mozaika kulturních pasených luk a 
neobhospoda ovávaných orných p d, porost  k ovin kolem cest a na opušt ných zar stajících 
pozemcích v blízkosti zchátralého areálu zem d lského družstva. Na porosty k ovin je vázán 
výskyt ady drobných živo ich  (zejména pták ), kte í zde nacházejí vhodné úkryty i potravní 
stanovišt . Navržené využití pro rekrea ní ú ely po ítá s p estavbou stávajícího zem d lského 
areálu i s využitím okolních ploch. Plánované zm ny v této lokalit  se dotknou i zar stajících 
ploch a porost  k ovin. Vliv zásahu do porost  stávajících d evin by bylo možné vykompenzovat 
vhodn  provedenými výsadbami na místech, která jsou ur ena pro rekreaci na plochách 
p írodního charakteru, a na kterých se v sou asnosti nacházejí pastviny. K vážnému ovlivn ní 
biologického potenciálu území by nemuselo dojít, pokud by tyto ásti byly ozelen ny 
rozptýlenou výsadbou domácích ke  a strom , které by asem poskytly vhodné prost edí pro 
výskyt dot ených živo išných druh . 

U plochy Z 29 ur ené pro hromadnou rekreaci s plochami pro rekreaci na plochách p írodního 
charakteru nelze negativní vliv jednozna n  vylou it.  

Podmínky realizace: 

 biologický pr zkum území (se zam ením na zvlášt  chrán né druhy). 

Doporu ení: 

 projekt sadových úprav,  

 projekt úprav na ploše RN2 – specifikovat charakter zám ru, 

 minimalizovat zásahy do stávajících strom  a d evinných porost . 
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U plochy Z 30 (tak jako u p edchozí plochy Z 29) ur ené pro hromadnou rekreaci s plochami pro 
rekreaci na plochách p írodního charakteru nelze negativní vliv jednozna n  vylou it. 
Potenciální vliv viz výše. Podmínky realizace stavby jsou shodné s podmínkou a doporu eními 
jako u plochy Z 29.  

3.8. Odpady 
Odpady, které budou vznikat v souvislosti se zám ry, lze rozd lit na odpady, které budou 
vznikat p i jeho výstavb  a na odpady vznikající za b žného provozu. 

B hem výstavby zám r  budou vznikat odpady charakteru nevyužitých ástí konstruk ních 
prvk  (nap . zbytky neupot ebených t snících fólií, zbytky potrubí, kabel  aj.). Dále budou 
vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních 
obal  (papírové a lepenkové obaly i plastové obaly od stavebních a montážních hmot), úlomky 
cihel, betonu, nevyužité ásti kovových konstrukcí (železo a ocel, sm sné kovy) a odpad 
z odstran ní zelen  (biologicky rozložitelný odpad) atd..  

Vznikající odpady by m ly být v maximální možné mí e recyklovány. Pokud budou n které 
odpady i jejich ásti zne išt ny nebezpe nými látkami, je t eba s t mito odpady nakládat jako 
s nebezpe ným odpadem. 

Dodavatel stavebních prací, který bude dle smlouvy sou asn  p vodcem odpad , zajistí další 
nakládání s t mito odpady v souladu s platnými legislativními p edpisy. 

V sou asné dob  nelze vylou it vznik odpad  z demoli ních prací. Zna né množství odpad
m že vzniknout p i p íprav  území pro vlastní výstavbu, tzn. p i demolicích stávajících 
stavebních objekt , vybraných úsek  stávajících vozovek a v p íprav  podloží pro zemní práce. 
Zárove  m že být odt ženo nevhodné podloží v etn  místn  kontaminovaných zemin 
(vyskytnou-li se v míst  stavby).   

V souvislosti s demoli ními pracemi a výstavbou bude vznikat jak odpad kategorie ostatní, tak 
kategorie nebezpe ný. 

P i odstra ování stavby mohou také n které její ásti obsahovat materiály s obsahem azbestu 
(žáruvzdorné a zvukoodolné izolace, st ešní krytina, aj.). Azbestem se rozumí vláknité minerály 
– aktinolit, amosit, anthofylit, chrysotil, krocidolit a tremolit. 

Na stavb  jinde využitelné materiály (št rk, zemina, kamenivo, obrubníky apod.) bez 
nebezpe ných látek by m ly být op tovn  použity pro výstavbu nové komunikace nebo do asn
uloženy pro použití na jiných stavbách. Sejmuté živi né vrstvy mohou být použity na výrobu 
recyklovaných živi ných sm sí nebo uloženy na skládce p íslušné skupiny. ásti kovových 
konstrukcí by m ly být p edány k využití jako druhotná surovina. 

Snížení potenciálního rizika zne iš ování nebo ohrožení životního prost edí a zdraví lidí 
vyplývající z nevhodného ízení vzniku stavebních a demoli ních odpad  a nevhodného 
nakládání s nimi lze p i odstra ování objekt  dosáhnout posouzením nebezpe ných vlastností 
odpad  již p ed zahájením stavebních prací. Ú elem pr zkumu je vymezení ásti stavby, ze 
kterých demolicí vzniknou nebezpe né odpady a s t mito pak nakládat samostatn  a zabránit 
tak míšení odpad  kategorie ostatní a kategorie nebezpe ný. Prioritn  je doporu eno zvažovat 
a zkoumat možnosti využití materiál  vznikajících p i odstra ování stavby p ímo v míst  jejich 
vzniku (v rámci stavby). 

Druhy a množství odpad , vznikající b hem provoz  jednotlivých zám r  nelze v sou asné 
dob  objektivn  ur it, budou odvislé od provozovaných inností. 

V navržených lokalitách je možné p edpokládat vznik p edevším komunálních odpad , 
sm sných komunálních odpad , složek z odd leného sb ru a odpadu souvisejícího s provozem 
jednotlivých zám r .  
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Nakládání s odpady b hem výstavby i provozu zám r  musí být ešeno v souladu s platnými 
legislativními p edpisy (zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s provád cími p edpisy 
v platném zn ní). 

Odpady vznikající b hem výstavby i provozu jednotlivých zám r  musí být odd len
shromaž ovány ve sb rných nádobách a kontejnerech. Po jejich napln ní budou odpady 
p edávány osobám oprávn ným k nakládání s t mito druhy odpad . 

V p ípad  vzniku nebezpe ného odpadu musí být t íd n dle jednotlivých druh , shromaž ován 
odd len  ve speciálních uzav ených nepropustných nádobách ur ených k tomuto ú elu 
a zabezpe en tak, aby nemohlo dojít k neoprávn né manipulaci s nebezpe nými odpady nebo 
k úniku škodlivin z t chto odpad . Shromaž ovací nádoby musí být ádn  ozna eny v souladu 
s legislativními p edpisy. 

Dle § 11 zákona 185/2001 Sb., v platném zn ní, má každý v rozsahu své p sobnosti povinnost 
zajistit p ednostn  využití odpad  p ed jejich odstran ním. Materiálové využití odpad  má 
p ednost p ed jiným využitím odpad . P i posuzování vhodnosti zp sob  odstran ní odpad  má 
vždy p ednost zp sob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrn jší k životnímu 
prost edí. 

V p ípad  ukon ení provozu jednotlivých zám r  by p ípadná likvidace spo ívala v demolici 
staveb. Charakter odpad  by odpovídal složení stavebních a konstruk ních materiál
jednotlivých objekt . 

3.9. Vliv na zne išt ní ovzduší 
1) Fáze výstavby zám ru 
P i výstavb  budou emitovány zejména tuhé zne iš ující látky. B hem výstavby se mohou 
uvol ovat emise polétavého prachu (p i provád ní zemních prací, ze skládek sypkých materiál
aj.). 

Proto bude nutné (zejména v dob  suchého a v trného po así) provád t pravidelné išt ní 
vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo ší ení prachu do okolí a omezovat prašnost 
i v míst  stavby. 

Stavební práce budou realizovány v krátkém asovém úseku v pr b hu roku a produkované 
emise budou závislé na aktuálních pov trnostních podmínkách, vlhkosti vzduchu a p dy, síle a 
sm ru v tru. Prašnost bude také závislá na dodržování opat ení k omezování prašnosti po dobu 
realizace stavby. 

P i výstavb  bude rovn ž docházet k emisím zne iš ujících látek vznikajících spalováním 
pohonných hmot ve stavebních mechanismech a dopravních prost edcích. Sledovanými 
škodlivinami z automobilové dopravy a stavebních mechanism  jsou zejména oxidy dusíku, oxid 
uhelnatý, uhlovodíky a pevné ástice. 

2) Fáze provozu zám ru 
Návrh územního plánu obce Branžež vymezuje 36 zastavitelných ploch - plochy bydlení, plocha 
smíšená obytná, plochy pro rekreaci, plochy dopravní infrastruktury, plochy pro ob anskou 
vybavenost, plochy pro sport, ve ejnou zele , plochy pro silnice, plochy pro technickou 
infrastrukturu a ploch pro parkování. 

Stávající stav je reprezentovaný pozadím, které je uvedeno v kapitole . 2.8. Ovzduší a klima. 

Bodové zdroje zne iš ování ovzduší
Bodovými zdroji emisí budou komíny (výduchy) od jednotlivých zdroj . Pro každý st ední, velký 
a zvlášt  velký zdroj zne iš ování ovzduší jsou zákonem . 86/2002 Sb., v platném zn ní a 
navazujícími p edpisy stanoveny specifické a obecné emisní limity, které je provozovatel 
povinen plnit. 
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Emisní limity pro ostatní stacionární zdroje jsou uvedeny v na ízení vlády . 615/2006 Sb. nebo 
pro zdroje emitující ze svého provozu t kavé organické látky jsou emisní limity uvedeny ve 
vyhlášce MŽP . 355/2002 Sb., v platném zn ní. 

Malé zdroje zne iš ování ovzduší nemají stanoveny emisní limity. Malé spalovací zdroje musí 
být provozovány s požadovanou ú inností spalování paliv a p ípustnou koncentrací oxidu 
uhelnatého ve spalinách. U malých zdroj  zne iš ování ovzduší emitujících t kavé organické 
látky m že orgán obce v od vodn ných p ípadech emisní limit stanovit. Povinnosti 
provozovatel  malých zdroj  zne iš ování ovzduší jsou uvedeny v § 12 zákona . 86/2002 Sb., 
v platném zn ní.   

Obec Branžež není v sou asné dob  plynofikována. V návrhu územního plánu Branžež se 
uvažuje s centrální výrobou tepla a jeho rozvodem v nejhust ji zastav ných ástí obce. Pro 
výrobu tepla je navržena centrální kotelna na biomasu, na kterou je ur ena plocha na pozemku 
p. . 247/1 v katastrálním území Branžež. Pro centrální kotelnu byla v roce 2004 vypracována 
projektová dokumentace. V centrální koteln  jsou navrženy dva kotle na biomasu. Jeden kotel 
(K1) o tepelném výkonu 1 250 kW a druhý kotel (K2) o tepelném výkonu 600 kW, celkový 
instalovaný výkon 1 850 kW. 

V kotli K1 je jako palivo uvažována ze 2/3 sláma a 1/3 d evní št pka. V kotli K2 se p edpokládá 
spalování d evní št pky.  

P edpokládaná spot eba slámy je 265 kg/h, tj. 342 t/rok. P edpokládaná spot eba d evní št pky 
je 426 kg/h, tj. 744 t/rok.  

Spaliny z kotle K1 budou odvád ny p es odlu ova  tuhých zne iš ujících látek do t ívrstvého 
nerezového komínu o pr m ru 600 mm a výšce 10 m, odvád né množství spalin bude 
4 500 m3/h.  

Spaliny z kotle K2 budou odvád ny p es odlu ova  tuhých zne iš ujících látek do t ívrstvého 
nerezového komínu o pr m ru 450 mm a výšce 10 m, odvád né množství spalin bude 
3 500 m3/h. 

Povinnosti provozovatel  st edních a velkých spalovacích zdroj  zne iš ování jsou uvedeny  
v § 11 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a emisní limity jsou uvedeny v na ízení vlády  
. 146/2007 Sb. (viz tabulka . 11): 

Tabulka . 11: Emisní limity pro spalovací za ízení spalující plynná paliva 

Druh paliva a 
topeništ

Emisní limity podle jmenovitého tepelného výkonu spalovacího zdroje 
vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn [mg/m3] 

> 1 – 5 MW 
SO2 NOx TZL CO 

Biomasa 2500 650 250 650 

Z p edpokládaného odvodu spalin a emisních limit  m žeme vypo ítat hodnoty emisí 
zne iš ujících látek. 

Tabulka . 12: P edpokládané emise zne iš ujících látek

Zne iš ující látka
SO2 [kg/h] NOx [kg/h] TZL [kg/h] CO [kg/h]

Kotel K1 11,25 2,925 1,125 2,925 
Kotel K2 8,75 2,275 0,875 2,275 
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V tabulce . 12 jsou uvedeny pouze p edpokládané hodinové emise zne iš ujících látek, protože 
nejsou známy ro ní provozní hodiny. P edpokládané hodinové emise jsou zna n
nadhodnocené, protože ve výpo tu nebyly uvažovány žádné odlu ova e ani garantované 
koncentrace výrobcem kotle. Tyto údaje nebyly k dispozici. V tšinou jsou na za ízení 
nainstalovány odlu ova e tuhých zne iš ujících látek. Ú innost odlu ova  není známa, b žn
se pohybuje v rozmezí 92 – 95 %. Výrobci kotl  na biomasu konstruují kotle tak, aby mohli 
garantovat koncentrace zne iš ujících látek mnohem nižší, než jsou stanovené emisní limity. 
Z tohoto d vodu lze p edpokládat, že skute né hodnoty emisí budou mnohem nižší. 

Pro zhodnocení vlivu kotelny na okolní zástavbu musí být vypracována rozptylová studie. 
Skute né hodnoty emisí zne iš ujících látek budou zjišt ny ve zkušebním provoze 
autorizovaným m ením emisí. 

N které plochy nebudou zásobovány z centrální kotelny a m žou na nich být umíst ny jiné 
zdroje tepla. 

Vzhledem k tomu, že na posuzovaném území, na kterém jsou plánovány p evážn  plochy 
pro bydlení v rodinných domech, plochy pro rekreaci mohou být instalovány p edevším malé, 
pop . st ední spalovací zdroje zne iš ování ovzduší. Na plochách, kde je plánovaná výroba, 
mohou být instalovány spalovací zdroje nebo ostatní stacionární zdroje zne iš ování ovzduší. 

V lokalitách ur ených pro skladování a výrobu, pokud budou instalovány spalovací zdroje, 
budou s nejv tší pravd podobností umíst ny malé spalovací zdroje zne iš ování ovzduší, které 
budou sloužit k vytáp ní jednotlivých objekt . 

Pro spalovací zdroje zne iš ování ovzduší kategorie st ední a vyšší jsou emisní limity uvedeny 
v na ízení vlády . 146/2007 Sb.  

Tabulka . 13: Emisní limity pro spalovací za ízení spalující plynná paliva

Druh paliva a 
topeništ

Emisní limity podle jmenovitého tepelného výkonu spalovacího 
zdroje vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn 

[mg/m3] 

0,2 – 1 MW > 1 – 5 MW 

SO2 NOx TZL CO SO2 NOx TZL CO 

Tuhé palivo ve 
fluidním topeništi 2500 650 250 650 2500 650 250 650 

Tuhé palivo ve 
výtavném topeništi 2500 1100 250 650 2500 1100 250 650 

Tuhé palivo 
v ostatních 

topeništích1)
2500 650 250 650 2500 650 250 650 

Biomasa 2500 650 250 650 2500 650 250 650 
Kapalné palivo 2) 500 100 175 2) 500 100 175 
Plynné palivo 

obecn 35 200 - 100 35 200 - 100 

Plynné palivo mimo 
ve ejné distribu ní 

sít
900 200 50 100 900 200 50 100 

Propan, butan a 
jejich sm si 35 300 50 100 35 300 50 100 

Paliva uvedená v § 
4 odst. 1 2500 650 150 300 2500 650 150 300 
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Poznámky: 
1) Též granula ní nebo roštové kotle s p i azenými fluidními reaktory, jejich kombinace s fluidními ohništi 
nebo tyto kotle s využitím prvk  fluidní techniky. 
2) Obsah síry v kapalných palivech nesmí p ekro it limitní hodnoty obsažené ve zvláštním právním 
p edpisu stanovujícím požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. 

V p íloze . 2 k vyhlášce . 205/2009 Sb. jsou uvedeny následující hodnoty emisních parametr
pro stanovení množství emisí: 

Tabulka . 14: Hodnoty emisních faktor  pro stanovení množství emisí výpo tem p i spalování 
paliv 

Druh paliva Tepelný 
výkon kotle 

Tuhé 
látky SO2 NOx CO Org. 

látky* Jednotka 

Hn dé uhlí, 
proplástek lignit, 

brikety 

≤ 3 MW 1,9.Ap 19,0.Sp 3,0 5,0 1,29 

kg/t 
spáleného 

paliva 

> 3 MW 1,9.Ap 19,0.Sp 3,0 1,0 0,43 

erné uhlí t íd né 
a prachové, jiná 

tuhá paliva 

≤ 3 MW 1,7.Ap 19,0.Sp 3,0 5,0 1,29 

> 3 MW 1,7.Ap 19,0.Sp 7,5 1,0 0,43 

D evo 
≤ 50 kW 5,2 1,0 0,7 1,0 0,89 

> 50 ≤  3000 
kW 15,0 1,5 0,7 1,0 0,89 

Nafta a podobná 
paliva jakýkoli 1,42 20.S 2,0 0,71 0,34 

Vysv tlivky:  
Ap Obsah popela v p vodním vzorku tuhých paliv (% hm.) 
Sp Obsah síry v p vodním vzorku tuhých paliv (% hm.) 
S Obsah síry v p vodním vzorku kapalných paliv (% hm.) a plynných paliv (mg/m3) 
* nemetanické t kavé organické látky vyjád ené jako celkový organický uhlík 

Vzhledem k tomu, že posuzovaná plocha bude sloužit p evážn  pro bydlení, rekreaci, 
skladování a výrobu, byl pro p íklad zvolen kotel o výkonu 100 kW. P edpokládaný po et 
provozních hodin za rok je 3 500. 

Tabulka . 15: P edpokládané ro ní emise škodlivin ze spalovacího zdroje

Druh 
paliva 

Zne iš ující látka 

Tuhé látky SO2 NOx CO Org. látky* 

[kg/h] [kg/rok] [kg/h] [kg/rok] [kg/h] [kg/rok] [kg/h] [kg/rok] [kg/h] [kg/rok]

Hn dé 
uhlí 0,0498 174,3 0,498 1743 0,0786 275,1 0,131 458,5 0,0338 118,3 

erné 
uhlí 0,0336 117,6 0,375 1312,5 0,0593 207,55 0,0988 345,8 0,0255 89,25 

D evo 0,402 1405,4 0,040 140,5 0,0187 65,59 0,0268 93,7 0,0238 83,39 

Nafta 0,0123 43,05 0,173 605,5 0,0173 60,62 0,00615 21,525 0,00294 10,29 

* nemetanické t kavé organické látky vyjád ené jako celkový organický uhlík 
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Uvedené hodnoty jsou vypo teny na základ  tabelovaných emisních faktor , skute né hodnoty 
emisí budou mnohem nižší. 

Z výše uvedených p edpokládaných hodnot emisí je z ejmé, že zprovozn ním malých 
spalovacích zdroj  nedojde k výrazn jšímu nár stu imisních koncentrací NO2, CO, prachu, SO2
a t kavých organických látek v ovzduší. P ísp vky k maximálním hodinovým imisním 
koncentracím NO2 se projeví pouze v blízkém okolí spalovacího zdroje a budou dosahovat 
maximáln  desetin μg/m3. P ísp vky k maximálním krátkodobým imisním koncentracím 
ostatních zne iš ujících látek budou ješt  nižší. P ísp vek k ro ním imisním koncentracím 
jednotlivých zne iš ujících látek bude zanedbatelný. 

Lze tedy konstatovat, že v p ípad  realizace n kolika st edních nebo jednoho velkého 
spalovacího zdroje bude pravidelným autorizovaným m ením kontrolováno více zne iš ujících 
látek než p i provozování mnoha malých spalovacích zdroj . 

Vzhledem k tomu, že v dob  zpracování posouzení nebylo známé p esné využití plochy, nebylo 
provedeno porovnání s emisními limity. 

P ed umíst ním st edního nebo velkého zdroje zne iš ování ovzduší musí být autorizovanou 
osobou v souladu s § 17 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní vypracována rozptylová 
studie, která stanoví výšky komín  jednotlivých zdroj  tak, aby byl zaru en dobrý rozptyl 
zne iš ujících látek a p ísp vek jednotlivých zne iš ujících látek k stávajícím imisním 
koncentracím v posuzované lokalit  nep ispíval k p ekra ování imisních limit . Dále musí být 
autorizovanou osobou vypracován odborný posudek. 

Plošné zdroje zne iš ování ovzduší 
Vzhledem k tomu, že posuzované plochy budou sloužit p evážn  pro bydlení, rekreaci, 
ob anskou vybavenost, skladování a výrobu, se p edpokládá, že budou vybudovány i odstavné 
a parkovací plochy. Plošným zdrojem v posuzovaných lokalitách budou plochy odstavných a 
parkovacích stání pro automobilovou dopravu, která emituje za svého provozu škodliviny, jako 
jsou oxidy dusíku, oxidy síry, oxid uhelnatý, tuhé zne iš ující látky a uhlovodíky. Plošným 
zdrojem zne iš ování ovzduší bude také plánovaná istírna odpadních vod.  

Odstavná a parkovací stání: 
Jedná se p edevším o odstavné plochy, které budou sloužit turist m jako nástupní místo do 
CHKO eský ráj z jeho západní asti (P íhrazské skály, Komárovský rybník, atd.), dále budou 
sou ástí vybavení rekrea ních areál  a objekt .  

Na posuzovaném území je navržena rozsáhlá plocha hromadné rekreace Z 21, která bude 
obsahovat také parkovací plochu o rozloze 0,634 ha. Na této ploše se odhaduje navržení až 80 
parkovacích míst, emuž p i maximálním vytížení území v hlavní turistické sezón  odpovídá 
p íjezd až  200 vozidel do areálu za den, tj. 400 pr jezd  vozidel za den. 

P edpokládané emise zne iš ujících látek z pohybu max. 200 aut za den (nejhorší možný stav, 
který m že nastat) jsou vy ísleny níže v textu (liniové zdroje). 

Pro obdobný zám r v tomto území bylo v roce 2008 vypracované Oznámení dle zákona 
. 100/2001 Sb., v platném zn ní „Park Branžež“. Sou ástí oznámení byla také rozptylová 

studie, která uvažovala stejné dopravní zatížení území jako u plochy Z 21. Ze záv ru rozptylové 
studie vyplývá, že provoz areálu hromadné rekreace s dopravním zatížením až 400 pr jezd
vozidel za den nebude mít vliv na zhoršení stávající imisní situace v dané lokalit . P ísp vky ke 
stávajícím koncentracím zne iš ujících látek jsou velmi nízké. 

OV: 
V sou asné dob  není v obci Branžež vybudována splašková kanalizace a likvidace 
splaškových vod je ešena jímáním do bezodtokových jímek a septik . Proto je v Návrhu 
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územního plánu obce navrženo vybudování splaškové kanalizace a istírny odpadních vod 
s kapacitou 1 500 až 2 300 ekvivalentních obyvatel.

Pravd podobn  se bude jednat o mechanicko-biologickou istírnu odpadních vod.  

Hlavním zdrojem emisí p i provozu OV je proces primárního išt ní odpadní vody. Zde mohou 
do ovzduší unikat emise pachových látek. V sou asné dob  nejsou k dispozici podklady pro 
výpo et emisí pachových látek z OV. 

Díky technologii jemnobublinné aerace nádrží nebude docházet k rozptylu jemných aerosol  do 
okolí. Kvalitním provzduš ováním aktiva ní nádrže bude zachován správný režim išt ní. Tím 
lze o ekávat minimální emise pachových látek do ovzduší. Dostate ný p ísun vzduchu pro 
biocenózu aktivního kalu zaru uje, že nem že dojít k havárii procesu (anaerobní režim), a tím 
k pachovým závadám.  

Podle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a na ízení vlády . 615/2006 Sb. (p íloha . 1, 
bod 6.9) se p edpokládá, že se bude jednat o istírnu odpadních vod. 

Kategorie: st ední zdroje zne iš ování ovzduší – za ízení s projektovanou kapacitou pro 
2 000 a více ekvivalentních obyvatel nebo za ízení ur ená pro provoz technologií produkujících 
odpadní vody, nep evoditelných na ekvivalentní obyvatele, v množství v tším než 50 m3/den. 

Dle p ílohy . 1, bod 6.9 k na ízení vlády . 615/2006 Sb., istírny odpadních vod nemají 
stanoveny žádné emisní limity. 

Obecný emisní limit pro pachové látky, uvedeny ve vyhlášce MŽP . 356/2002 Sb., v platném 
zn ní, byl vyhláškou . 362/2002 Sb., ze dne 28. ervna 2006 zrušen.  

Dle vyhlášky . 362/2006 Sb. musí být u zdroje stanovena koncentrace pachových látek. 

Plochy výroby: 
Na plochách, které jsou ur eny k výrob , jsou plánované stavby p evážn  zem d lského 
charakteru, výrobních služeb. 

Pokud v budoucnu budou na t chto plochách ur ených k výrob  umíst ny zdroje, které ze 
svého provozu emitují t kavé organické látky, musí provozovatel dodržovat emisní limity, které 
jsou uvedeny ve vyhlášce MŽP . 355/2002 Sb., v platném zn ní, kterou se stanoví emisí limity 
a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdroj  zne išt ní ovzduší emitujících 
t kavé organické látky z proces  aplikujících organická rozpoušt dla a ze skladování a 
distribuce benzinu. 

Pokud na t chto plochách budou vybudovány ostatní zdroje zne iš ování ovzduší (truhlá ská 
dílna apod.), musí provozovatel plnit emisní limity uvedené v na ízení vlády . 615/2006 Sb. 
o stanovení emisních limit  a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdroj
zne iš ování ovzduší. 

Liniové zdroje zne iš ování ovzduší
Hlavním zdrojem zne išt ní bude automobilová doprava, která emituje za svého provozu 
škodliviny, jako jsou oxidy dusíku, oxidy síry, oxid uhelnatý, tuhé zne iš ující látky a uhlovodíky.  

Produkované množství zne iš ujících látek z dopravy je závislé na typu motorového vozidla – 
osobní vozidlo, lehké nákladní vozidlo, t žké nákladní vozidlo, autobus, motocykl, na emisní 
úrovni motorového vozidla – EURO 1, EURO 2, EURO 3 a EURO 4, na rychlost, kterou se 
uvažované vozidlo pohybuje a na sklonu vozovky.  

V následující tabulce jsou uvedeny emisní faktory osobních a nákladních vozidel, které byly 
spo ítány pomocí výpo etního programu MEFA-06, který je stanoven sd lením MŽP, a kterým 
se stanoví imisní limity a podmínky a zp sob sledování, hodnocení a ízení kvality ovzduší, 
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v platném zn ní a v stníkem MŽP, ástka 10, íjen 2002. Tento program umož uje výpo et 
emisních faktor  v závislosti na typu vozidla, rychlosti jízdy, sklonu vozovky a výpo tovém roce. 

Modelový výpo et emisních faktor  v gramech na ujetý kilometr byl proveden pro rok 2010 a 
2015, podélný sklon vozovky 0 %, emisní úrove  osobních a t žkých nákladních vozidel EURO 
1 až 4 a pro rychlosti 30, 40, 50, 70 a 90 km/h. 

Tabulka . 16: Emisní faktory osobních a nákladních vozidel pro rok 2010

Emisní 
úrove Škodlivina 

Emisní faktor [g/km] 

Osobní vozidla Nákladní vozidla 

30 
km/h 

50 
km/h 

70 
km/h 90 km/h 30 km/h 50 km/h 70 km/h 90 km/h 

1 

Benzen 0,0105 0,0097 0,0102 0,0125 0,0829 0,0594 0,0463 0,0374 

NOx 0,9459 0,8531 0,8135 0,9678 24,5654 17,6911 18,5136 23,3212 

PM10 0,0005 0,0005 0,0008 0,0014 2,1934 1,5364 1,3582 1,3258 

2 

Benzen 0,0044 0,0042 0,0044 0,0053 0,0296 0,0212 0,0166 0,0133 

NOx 0,4036 0,3640 0,3426 0,40242 18,6465 13,4043 13,6665 17,1147 

PM10 0,0005 0,0005 0,0008 0,0014 0,5755 0,4027 0,3539 0,3565 

3 

Benzen 0,0030 0,0028 0,0030 0,0038 0,0238 0,0171 0,0134 0,0109 

NOx 0,1723 0,1588 0,1553 0,2016 2,6564 1,8382 1,8897 2,2242 

PM10 0,0005 0,0005 0,0008 0,0014 0,3178 0,2227 0,1967 0,1920 

4 

Benzen 0,0021 0,0019 0,0021 0,0028 0,0104 0,0075 0,0059 0,0048 

NOx 0,1250 0,1175 0,1143 0,1471 2,0664 1,4191 1,4632 1,7227 

PM10 0,0005 0,0005 0,0008 0,0014 0,0934 0,0659 0,0577 0,0579 

Tabulka . 17: Emisní faktory osobních a nákladních vozidel pro rok 2015

Emisní 
úrove Škodlivina 

Emisní faktor [g/km] 

Osobní vozidla Nákladní vozidla 

30 km/h 50 km/h 70 km/h 90 km/h 30 km/h 50 km/h 70 km/h 90 km/h 

1 

Benzen 0,0105 0,0097 0,0102 0,0125 0,0829 0,0594 0,0463 0,0374 

NOx 1,0730 0,9641 0,9215 1,1040 22,0396 16,0045 17,1248 22,0151 

PM10 0,0005 0,0005 0,0008 0,0014 2,0734 1,4523 1,2839 1,2532 

2 

Benzen 0,0044 0,0042 0,0044 0,0053 0,0296 0,0212 0,0166 0,0133 

NOx 0,4727 0,4254 0,4002 0,4714 17,6668 12,7408 13,1112 16,5898 

PM10 0,0005 0,0005 0,0008 0,0014 0,5434 0,3788 0,3333 0,3363 

3 

Benzen 0,0030 0,0028 0,0030 0,0038 0,0238 0,0171 0,0134 0,0109 

NOx 0,2006 0,1871 0,1826 0,2354 2,4409 1,6985 1,7745 2,1242 

PM10 0,0005 0,0005 0,0008 0,0014 0,3081 0,2159 0,1907 0,1861 

4 

Benzen 0,0021 0,0019 0,0021 0,0028 0,0104 0,0075 0,0059 0,0048 

NOx 0,1345 0,1265 0,1228 0,1574 2,0148 1,3837 1,4266 1,6797 

PM10 0,0005 0,0005 0,0008 0,0014 0,0934 0,0659 0,0577 0,0579 
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Z vypo tených emisních faktor  je z ejmé, že dominantní vliv na hodnoty emisí zne iš ujících 
látek m že mít využívání nákladní automobilové dopravy. Nákladní automobilová doprava bude 
využívána p edevším pro zásobování jednotlivých objekt  pro skladování a výrobu. Tyto objekty 
jsou navrženy mimo obytnou zástavbu.  

Liniovým zdrojem zne išt ní v posuzovaných lokalitách je doprava po stávajících 
p íjezdových komunikacích, doprava na nov  vybudovaných místních komunikacích a doprava 
do nejv tšího nového rekrea ního areálu na ploše Z 21. Do navrhovaného areálu se 
p edpokládá s maximálním p íjezdem až 200 vozidel za den, tj. 40 pr jezd  osobních 
vozidel/hodinu (uvažována hlavní turistická sezóna a plné obsazení areálu Z 21. 

Pro výpo et maximální hodinové intenzity se používá p edpoklad, že v dopravní špi ce jsou 
emise 2,4-krát vyšší než v pr m ru (SYMOS 97, systém modelování stacionárních zdroj , 
Metodická p íru ka (strana 13). 

Výpo et emisí z provozu vozidel do plánovaného areálu na ploše Z 21 byl proveden pro rok 
2015 a emisní úrove  Euro 3 (tabulka . 17). 

Tabulka . 18: P edpokládané emise z automobilové dopravy
Rychlost 
vozidel Škodlivina Hmotnostní tok

[g/m/s] [g/m/h] [g/m/rok]

50 km/h 
Benzen 3,1*10-8 0,000112 0,981 

NOx 2,078*10-6 0,00748 65,56 
PM10 5*10-9 2*10-5 0,175 

30 km/h 
Benzen 3,3*10-8 0,00012 1,05 

NOx 2,23*10-6 0,00802 70,29 
PM10 5*10-9 0,00002 0,175 

Pro modelový výpo et byl vzat p edpoklad, že provoz bude celoro ní. Ro ní emise 
zne iš ujících látek byly vypo teny z celkového po tu hodin za rok, tj. 8 760 h/rok. Tento 
p edpoklad je zna n  nadhodnocen, protože nelze p esn  ur it kolik hodin v roce maximální 
hodinová intenzita. 

Imisní limity 
Imisní limity jsou stanoveny na ízením vlády . 597/2006 Sb. Hodnoty imisních limit  jsou 
vyjád eny v μg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem p epo tený na teplotu  
293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa. 

Imisní limity vybraných zne iš ujících látek 

Tabulka . 19: Imisní limity

Zne iš ující 
látka Doba pr m rování 

Hodnota imisního limitu/maximální 
povolený po et jejího p ekro ení  

za rok 

Oxid si i itý 1 hodina 350 μg.m-3/24 

Oxid si i itý 24 hodinu 125 μg.m-3/3 

Oxid dusi itý 1 hodina 200 μg.m-3/18 

Oxid dusi itý 1 rok 40 μg.m-3

Oxid uhelnatý Maximální denní osmihodinový 
klouzavý pr m r1) 10 mg.m-3 
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PM10 24 hodin 50 μg.m-3/35 

PM10 1 rok 40 μg.m-3

Benzen 1 rok 5 μg.m-3

Olovo 1 rok 0,5 μg.m-3

Poznámka: 
1) Maximální denní osmihodinová pr m rná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových 
klouzavých pr m r  po ítaných z hodinových údaj  a aktualizovaných každou hodinu. Každý 
osmihodinový pr m r se p i adí ke dni, ve kterém kon í, tj. první výpo et je proveden z hodinových 
koncentrací b hem periody 17:00 p edešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpo et pro daný den se 
provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. 

Záv r posouzení lokalit z hlediska umíst ní zdroj  zne iš ování ovzduší 
Posuzovaná lokalita je vhodná k umíst ní zdroj  zne iš ování ovzduší p i spln ní následujících 
p edpoklad : 

 Pro každý umis ovaný zdroj (st ední, velký, nebo zvlášt  velký) bude spole n
s projektovou dokumentací pro územní ízení p edložena rozptylová studie a odborný 
posudek, zpracované autorizovanou osobou dle zákona . 86/2002 Sb., v platném 
zn ní. 

 U staveb, inností a technologií, které podléhají procesu EIA, prob hne zjiš ovací ízení, 
b hem kterého budou stanoveny podmínky pro výstavbu a provoz zám ru. 

 P i umís ování zdroj  budou respektovány požadavky Krajského plánu snižování emisí 
St edo eského kraje. 

 U technologií, které spl ují požadavky zákona . 76/2002 Sb., v platném zn ní, bude 
spole n  s projektovou dokumentací pro stavební povolení vypracována žádost 
o vydání integrovaného povolení. 

Záv r posouzení Návrhu územního plánu Branžež z hlediska zne išt ní ovzduší 
V Návrhu územního plánu Branžež se jedná p edevším o výstavbu a vytvo ení ploch pro 
bydlení, rekreaci, místní komunikace a ob anskou vybavenost, nedojde k výraznému zhoršení 
kvality ovzduší v posuzovaných lokalitách. V lokalit , která je ur ená pro výstavbu centrální 
kotelny na biomasu m že dojít ke zvýšení imisních koncentrací zne iš ujících látek. 

B hem výstavby jednotlivých objekt  budou emitovány zejména tuhé zne iš ující látky. B hem 
výstavby se mohou uvol ovat emise poletavého prachu (p i provád ní zemních prací, z deponií 
orni ních vrstev aj.). Proto bude nutné (zejména v dob  suchého a v trného po así) provád t 
pravidelné išt ní vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo ší ení prachu do okolí a 
omezovat prašnost i v míst  stavby. 

Stavební práce budou realizovány v krátkém asovém úseku v pr b hu roku a produkované 
emise budou závislé na aktuálních pov trnostních podmínkách, vlhkosti vzduchu a p dy, síle a 
sm ru v tru. Prašnost bude také závislá na dodržování opat ení k omezování prašnosti po dobu 
realizace stavby. 

P i výstavb  bude rovn ž docházet k emisím zne iš ujících látek vznikajících spalováním 
pohonných hmot ve stavebních mechanismech a dopravních prost edcích. Sledovanými 
škodlivinami z automobilové dopravy a stavebních mechanism  jsou zejména oxidy dusíku, oxid 
uhelnatý, uhlovodíky a pevné ástice. 
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Vzhledem k tomu, že v tšina ploch, která je ur ená pro bydlení a rekreaci, bude zásobována 
teplem z centrální kotelny na biomasu, nep edpokládá se výrazný nár st emisí zne iš ujících 
látek ze spalování paliva. 

Centrální kotelna na biomasu bude vybudována v severní ásti obce. Pro centrální kotelnu byla 
v roce 2004 vypracována projektová dokumentace. V centrální koteln  jsou navrženy dva kotle 
na biomasu. Jeden kotel (K1) o tepelném výkonu 1 250 kW a druhý kotel (K2) o tepelném 
výkonu 600 kW, celkový instalovaný výkon 1 850 kW. Nejbližší obytná zástavba od plochy, na 
které bude umíst na kotelna, je vzdálena cca 130 m. Na stejné ploše jsou v návrhu územního 
plánu obce navrženy i plochy pro bydlení a rekreaci. Pro povolení umíst ní kotelny a 
vyhodnocení jejího vlivu na kvalitu ovzduší musí být vypracována rozptylová studie. Rozptylová 
studie vyhodnotí vliv kotelny na nejbližší obytnou zástavbu a vyhodnotí, zda nedojde 
k p ekro ení stanovených imisních limit  zne iš ujících látek vlivem provozu kotelny. 

V návrhu územního plánu obce je navrhnuto vybudování místních komunikací. Místní 
komunikace budou vybudovány pro obsluhu nových ploch ur ených k bydlení, rekreaci, proto se 
nep edpokládá nár st emisí zne iš ujících látek z automobilové dopravy na t chto 
komunikacích. Jediný nár st vozidel se p edpokládá do nejv tšího z navrhovaných rekrea ních 
areál  – plocha Z 21. Pro obdobný zám r v tomto území bylo v roce 2008 vypracované 
Oznámení dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní „Park Branžež“. Sou ástí oznámení 
byla také rozptylová studie, která uvažovala stejné dopravní zatížení území jako u plochy Z 21. 
Ze záv ru rozptylové studie vyplývá, že provoz areálu hromadné rekreace s dopravním 
zatížením až 400 pr jezd  vozidel za den nebude mít vliv na zhoršení stávající imisní situace 
v dané lokalit . P ísp vky ke stávajícím koncentracím zne iš ujících látek jsou velmi nízké. 

V sou asné dob  není v obci Branžež vybudována splašková kanalizace a likvidace 
splaškových vod je ešena jímáním do bezodtokových jímek a septik . Proto je v Návrhu 
územního plánu obce navrženo vybudování splaškové kanalizace a istírny odpadních vod 
s kapacitou 1 500 až 2 300 ekvivalentních obyvatel. Pravd podobn  se bude jednat 
o mechanicko-biologickou istírnu odpadních vod.  

Hlavním zdrojem emisí p i provozu OV je proces primárního išt ní odpadní vody. Zde mohou 
do ovzduší unikat emise pachových látek. V sou asné dob  nejsou k dispozici podklady pro 
výpo et emisí pachových látek z OV. 

Díky technologii jemnobublinné aerace nádrží nebude docházet k rozptylu jemných aerosol  do 
okolí. Kvalitním provzduš ováním aktiva ní nádrže bude zachován správný režim išt ní. Tím 
lze o ekávat minimální emise pachových látek do ovzduší. Dostate ný p ísun vzduchu pro 
biocenózu aktivního kalu zaru uje, že nem že dojít k havárii procesu (anaerobní režim), a tím 
k pachovým závadám.  

3.10. Vliv na hlukovou situaci 
Nové zdroje hluku – lze rozd lit na asov  omezené a trvalé. 

asov  omezené 
- stavební práce související s realizací nových zám r  na vytipovaných plochách 

- doprava související s výstavbou zám r

Trvalé zdroje hluku 
- III/2687 (Kn žmost – zaúst ní II/279) – navýšení intenzity dopravy v souvislosti 

s realizací zám ru 

- doprava po nových místních komunikacích zbudovaných v rámci jednotlivých 
zám r

- centrální kotelna na biomasu (v etn  dopravy) 
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Hluk ze stacionárních zdroj  hluku: 

Významné stacionární zdroje hluku s trvalým provozem jsou t i: 

A. OV ( istírna odpadních vod) – zm na územního plánu Z32 

B. centrální kotelna na biomasu – p estavbová plocha P01 

C. vzduchotechnika a klimatizace na objektech restaurace, penzion  a obytných objekt  – 
zm na územního plánu Z21 

Ad A Zdrojem hluku v OV jsou p edevším dmychadla sloužící k provzduš ování nádrží. 
Dalším je pak doprava související s provozem OV. 

OV je situována na jihozápadní okraj obce a nejbližší chrán ný venkovní prostor se nalézá 
severn , cca ve vzdálenosti 85 m. Zde je pot ebné k uvedenému p ihlédnout a zajistit, aby byl 
spln n hygienický limit daný pro stacionární zdroje hluku, denní a p edevším no ní dobu. 
Uvedeného lze docílit volbou technologie (akustické parametry), umíst ním uvedených 
dmychadel (nap . do, k tomu ur enému, objektu) p ípadn  uvažovat s jinými, ú innými 
protihlukovými opat eními. 

Poznámka: uvedená OV je plánována do lokality, kde v sou asné dob  není žádný významný 
stacionární zdroj hluku (v etn  hluku z dopravy). Proto m že provoz OV p sobit rušiv  i p es 
to, že bude plnit hygienické limity dané pro stacionární zdroje hluku a denní i no ní dobu. Proto 
je doporu ené p ihlédnout i k tomuto d vodu. 

Ad B Kotelna bude umíst na na stavební parcele . 247/1 (v prostoru stávající koncentrace 
zem d lské výroby), která se nalézá na severním okraji obce. Nejbližší stávající chrán ný 
venkovní prostor se nalézá jižn , ve vzdálenosti cca 120-130 m. Nov  plánovaný chrán ný 
venkovní prostor staveb se od areálu kotelny nalézá západn , severn  a jižn  (plochy rekreace 
na plochách p írodního charakteru). 

Zdrojem hluku v areálu kotelny budou jednotlivé technologie kotelny – ventilátory, dopravníky, 
cyklónové odlu ova e, manipulace s palivem (d ev ná št pka, sláma) a jeho doprava do areálu 
kotelny. 

Pro kotelnu byla zpracována samostatná hluková studie. Platí pro ni tedy: 

• použité technologie kotelny musí zajistit spln ní hygienických limit  daných pro 
stacionární zdroje hluku, denní i no ní dobu. To musí být zajišt no použitou technologií, 
p ípadn  protihlukovými opat eními zahrnutými již v projektu 

• provoz kotelny nesmí být zdrojem hluku vyzna ujícího se tónovou složkou. Pro stacionární 
zdroje s touto charakteristikou jsou sníženy hygienické limity o -5 dB v denní i no ní dob
(na 45 dB v denní a 35 dB v no ní dob ). Zdroj hluku s touto charakteristikou zpravidla 
bývá navíc obt žující, i když spl uje i ponížené hygienické limity 

Poznámka: kotelna je plánována do lokality, kde v sou asné dob  není žádný významn jší 
stacionární zdroj hluku. Sou asn  se jedná o zdroj hluku, který bude v provozu nep etržit
(n které z technologií kotelny, nap . ventilátory, cyklóny), v denní i no ní dob . Proto by m l 
provoz kotelny plnit ješt  další kritérium a to nezp sobit významnou zm nu, respektive nár st 
základní hladiny akustického tlaku A vytvá eného p irozenými zdroji hluku v dané lokalit . 

Ad C Jedná se o za ízení umis ované na jednotlivých objektech. Zde je pot ebné volit jejich 
umíst ní a akustické parametry. Uvedená za ízení musí splnit hygienické limity jak na hranici 
nejbližšího stávajícího chrán ného venkovního prostoru, tak i na hranici nové, tedy na nov
budovaných objektech majících tento statut (rekrea ní objekty, penziony). 
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Hluk ze silni ní dopravy 

U plochy Z21 lze odhadem p edpokládat o z ízení až 80 nových parkovacích míst, které by byly 
u rekrea ních objekt , penzion i restaurace (pro výpo et hlukové situace byl vymodelován 
nejhorší možný stav, který m že nastat, proto po et parkovacích stání byl nadhodnocen). 

U rekrea ních objekt  a penzion  se uvažuje s obratem 2 auta/den na 1 parkovací místo, u 
restaurace s obratem 4 auta/den na 1 parkovací místo. Pro zásobování, obsluhu a údržbu se 
uvažuje o cca 6 autech/den. Dopravní vytížení areálu bylo odhadnuto na 200 vozidel/den 
(400 pr jezd /den) – maximální kapacita – v hlavní turistické sezón , p i plném obsazení areálu 
návšt vníky. 

Po zadání uvedeného po tu pr jezd  do modelového výpo tu (do denního podílu) bude 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A v referen ní vzdálenosti 7,5 m od st edu bližšího 
jízdního pruhu a ve výšce 4,0 m nad terénem LAeq,T = 57,4 dB (v modelovém výpo tu je 
uvažováno pouze s osobními a dodávkovými vozy do 3,5 t).  

Vlivem posuzované plochy Z21 by mohlo dojít k navýšení intenzity dopravy na silnici III/2687 
max. o cca 25% (ze stávajících 843 na 1043 aut). Po realizaci zám ru lze tedy o ekávat 
navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A max. o cca 0,8 dB v denní dob  a 
bezprost edním okolí silnice III/2687, v no ní dob  se nár st neo ekává, respektive bude 
zanedbatelný. Jedná se o nár st malý, objektivn  (m ením) nepr kazný (je pod standardn
uvád nou nejistotou m ení). Místní obyvatelé zaznamenají spíše vyšší intenzitu dopravy, která 
bude rozdílná v závislosti na ro ním období a pracovních, i mimopracovních dnech. 

U další samostatných nov  plánovaných dopravních ploch infrastruktury (parkovacích ploch) 
není navrhovaný po et parkovacích míst a plánovaná obrátkovost k dispozici. Z velikosti 
jednotlivých ploch lze usuzovat, že navýšení dopravy vlivem t chto ploch bude výrazn  nižší, 
než u plochy Z21 a proto i hluk vyvolaný tímto navýšením dopravy a provozem na uvedených 
plochách bude nepodstatný. 

Zvýšení hladiny akustického tlaku A vyvolaného navýšením dopravy související s posuzovanou 
plochou Z21 a dalšími plochami uvedenými v návrhu na zm nu územního plánu, bude cca 1 dB, 
tedy nižší, než standardn  uvád ná nejistota m ení ±1,8 dB.  

Skute nou hladinu akustického tlaku A, její navýšení, lze ov it m ením p ed a po realizaci 
zám ru – za obdobných podmínek {v sezón , mimo sezónu, v pracovní den, v mimopracovní 
den (standardn  se v mimopracovních dnech nem í)}. 

Hluk ze stavební innosti  

Jedná se o hluk vytvá ený stavebními mechanizmy, stavební inností a vozidly související 
s probíhající výstavbou. 

Vyhodnocení vlivu stavební innosti na nejbližší stávající chrán ný venkovní prostor nebyl 
proveden, jelikož v sou asné dob  nejsou známy pot ebné údaje pro výpo et – skladba a po ty 
stavebních mechanism , asová sou innost a délka nasazení stroj , harmonogram, postup 
a technologie výstavby, atd. Ty budou specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace. 

Hygienický limit v ekvivalentní hladin  akustického tlaku A pro hluk ze stavební innosti je 
závislý na dob  trvání stavební innosti v denní dob  a pletí: 

LAeq,16hod = 65,0 dB  platí pro denní dobu v rozmezí 700 – 2100 hod 

LAeq,8hod = 67,4 dB platí pro 8 hod v denní dob  (v rozmezí mezi 700 – 2100 hod) 

LAeq,16hod = 65,0 dB (LAeq,8hod = 67,4 dB) 

Poznámka: uvedené se týká p edevším stavby kotelny a výstavba restaurace, penzion
a obytných objekt . 
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Záv r posouzení z hlediska hluku: 
Vlivem zám ru dojde k nezanedbatelnému navýšení intenzity silni ní dopravy na silnici III/2687 
a tím i ke zvýšení hladiny akustického tlaku A vyvolaného uvedeným navýšením intenzity 
dopravy. Navýšení nebude výrazné (cca 0,4 dB) a celoro n  stejné. Projeví se spíš subjektivn
vnímaným nár stem intenzity dopravy a to hlavn  v období letní sezóny. 

Dalším významným zdrojem hluku jsou stacionární zdroje hluku – OV a kotelna. OV je 
plánována mimo obytnou zástavbu a mimo jednoho až dvou RD její provoz neovlivní chrán ný 
venkovní prostor. P i dodržení zásad uvedených výše v textu nebude její provoz, z hlediska 
hluku, problémový.  

Zvýšenou pozornost je t eba v novat koteln . Zde musí být dodrženy podmínky uvedené výše 
v textu a sou asn  je vhodné dodržet i další doporu ení. Jedná se o zdroj, který, by  hygienické 
limity bude spl ovat, m že být p i podcen ní výše uvedeného, významným zdrojem problém
s hlukem. 

Hluk z provozu kotelny by m l být ov en v rámci zkušebního provozu. 

Vzduchotechniku, klimatiza ní jednotky, tepelná erpadla apod. umíst ná na objektu 
restaurace, penzionu a p ípadn  rekrea ních objekt  je pot ebné volit tak, aby neobt žovala 
hlukem nejen stávající zástavbu, ale sou asn  i tu nov  plánovanou. 

3.11. Vliv na obyvatelstvo 
Realizací hodnoceného Návrhu územního plánu Branžež lze p edpokládat zvýšení pracovních 
p íležitostí, sou asn  realizace zám ru bude mít také pozitivní vliv na vznik nových pracovních 
míst v dodavatelských firmách, v navazující infrastruktu e, v oblasti služeb apod. Mezi další 
d vody pat í zejména zkvalitn ní služeb v oblasti rekreace a cestovního ruchu a vytvá ení 
podmínek pro zvyšování po tu trvale žijících obyvatel. 

3.11.1. Vlivy na ve ejné zdraví 
Metodika hodnocení 
Dle zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých souvisejících 
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , je ve ejné zdraví chápáno jako zdravotní stav 
obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je ur ován souhrnem p írodních, životních a 
pracovních podmínek a zp sobem života. 

N které faktory mohou pomáhat zdraví udržovat a podporovat nebo naopak poškozovat. 
Výsledné p sobení je komplexním vlivem všech faktor  a podmínek, ty mohou být asto 
vzájemn  podmín ny. Podle odhad  odborník  Státního zdravotního ústavu ovliv ují zdravotní 
stav p edevším faktory zp sobu života (z 50 - 60 %), zatímco životní a pracovní prost edí 
zodpovídá za zdravotní stav p ibližn  z 20 % a zdravotní pé e ovliv uje zdraví zhruba také 
p ibližn  z 20 %. 

V sou asné dob  je pro hodnocení vliv  jednotlivých konkrétních zám r  dle zákona 
. 258/2000 Sb. o ochran  ve ejného zdraví, v platném zn ní používán postup hodnocení 

zdravotních rizik (HRA – Health Risk Assessment). Základní metodické postupy HRA byly 
vypracovány v 70. letech americkou agenturou pro ochranu životního prost edí (US EPA), 
z t chto postup  dnes vychází i Sv tová zdravotnická organizace (WHO) a legislativní p edpisy 
a autoriza ní návody v R.

Tento postup využívá všech dostupných údaj  (dle sou asného v deckého poznání) pro 
ur ení faktor , které mohou za ur itých podmínek vyvolat nežádoucí zdravotní ú inky. Odhaduje 
rozsah expozice ur itému faktoru, kterému jsou nebo v budoucnu mohou být vystaveny 
jednotlivé skupiny dot ené populace a kone n  zahrnuje charakterizaci existujících 
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i potenciálních rizik vyplývajících z uvedených zjišt ní. Sou ástí hodnocení je také diskuse 
úrovn  nejistot, které jsou spjaty s tímto procesem. 

Cílem celého procesu je shromážd ní podrobn jších údaj  o vlivu faktor  vyvolaných provozem 
hodnoceného zám ru na zdraví exponované populace.  

Hodnocení zdravotních rizik je zejména u látek pro které nejsou stanoveny hodnoty limit  (imisní 
limity) prakticky jediným zp sobem, jak posoudit zda se hladiny koncentrací škodlivin pohybují 
na spole ensky p ijatelné úrovni – tj.  v akceptovatelné mí e zdravotního rizika. Imisní limity 
samy o sob  o mí e ani typu ú inku na zdraví nevypovídají.   

Výsledky hodnocení by m ly být podkladem pro ízení rizika – tj. nap . pro rozhodování 
o podmínkách provozu zám ru i o pot ebných opat eních k minimalizaci rizik, pro vypracování 
stanoviska orgánu ochrany ve ejného zdraví, k informování ve ejnosti apod. 

Hodnocení zdravotních rizik bývá v sou asné dob  nej ast ji realizováno jako sou ást 
hodnocení vliv  zám ru na obyvatelstvo (resp. na  ve ejné zdraví) dle zákona . 100/2001 Sb. 
o posuzování vliv  na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis  a dále v n kterých 
specifických p ípadech (posouzení rizika na žádost p íslušné krajské hygienické stanice, 
hodnocení oprávn nosti stížností ob an  apod.). 

Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i kvality životního prost edí v dané lokalit  mohou 
být výsledky m ení imisní situace, hlukové zát že i v p ípad  rozhodování o vhodnosti 
umíst ní zamýšleného zám ru - modelové výpo ty rozptylové i hlukové studie. 

Zdravotní rizika lze podle výše uvedeného postupu vyhodnotit na základ  znalosti konkrétního 
návrhu ešení zám ru, jeho parametr  a kapacit (pop . jeho variant). Cílem posuzované 
koncepce není znalost p esného ešení zám r , ale ur ení a vymezení jednotlivých ploch a 
jejich funk ních regulativ , proto nelze provést kvantifikaci p edpokládané expozice modelovými 
výpo ty a následn  odhad možných zdravotních rizik.  

B hem p ípravy jednotlivých zám r  dle koncepce bude u významn jších projekt  provedeno 
podrobné hodnocení v rámci procesu EIA. Vzhledem k tomu, že v této fázi už bude známo 
technické (a technologické) ešení v etn  nárok  na obslužnou dopravu, bude možné hodnotit 
konkrétní vlivy na životní prost edí a ve ejné zdraví, v etn  stanovení podmínek na prevenci, 
eliminaci a kompenzaci p ípadných negativních vliv . 

P i hodnocení vlivu na ve ejné zdraví (HIA – Health Impact Assessment) se posuzují všechny 
dopady na zdraví - pozitivní i negativní. Uvažuje se s p sobením fyzikálních, chemických (pop . 
biologických) škodlivin, ale také vlivem jiných faktor  (sociálních, ekonomických,…). Hodnocení 
zdravotních rizik  je tedy sou ástí hodnocení vlivu na ve ejné zdraví. Cílem HIA je zmírn ní 
zdravotních rizik a zvýšení pozitivních efekt  z realizace zám r  koncepce.  

V rámci této ásti jsou dále vyhodnoceny možné pozitivní a negativní vlivy na ve ejné zdraví 
vyplývající z funk ního vymezení zájmových ploch v obecné rovin  a stru n  charakterizovány 
vybrané faktory ovliv ující zdraví (škodliviny a hluk).   

Hodnocení konceptu územního plánu  
Plochy dopravní infrastruktury 
Silni ní sí  bude postupn  rozvíjena v návaznosti na nové plochy zástavby. U stávajících 
komunikací bude provedena úprava a realizováno jejich propojení do celkové sít .  

Parkování bude ešeno jednak v rámci vlastních ploch a objekt  (plochy navržené k bydlení a 
smíšenému využití) a také vymezením nových ploch ve ejných parkoviš  ur ených p edevším 
pro zachycení automobilové rekrea ní dopravy (parkovišt  u rekrea ních zón a pobytových 
ploch; parkovací plochy p i silni ní komunikaci ur ené pro p ší turisty a cyklisty). 

Navržené dopravní ešení zajistí dopravní spojení mezi zastav nými ástmi místních ástí a 
dopravní obsluhu a zp ístupn ní ploch pro obyvatele i návšt vníky obce. Realizace nových 
parkovacích ploch by m la zaru it dostate né kapacity k parkovaní u obytných objekt  a ploch 
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ur ených k turistice a rekrea nímu využití. Parkovišt  u ploch hromadné rekreace umožní 
regulaci dopravy a omezí zajížd ní a parkování vozidel na plochy ur ené k rekreaci a plochy 
p írodního charakteru. 

Lze p edpokládat, že dopravní ešení by se mohlo odrazit také v nár stu plynulosti provozu. P i 
plynulém pohybu vozidel je nižší spot eba pohonných hmot a na n  vázané nižší emise 
zne iš ujících látek z výfukových systém  a navíc i výrazn  nižší emise zne iš ujících látek 
z ot r  brzd, pneumatik a povrchu komunikací.  

Mimo výše uvedené kladné vlivy lze také o ekávat i ur ité negativní vlivy – p edevším v dob
výstavby jednotlivých zám r . Jedná se zejména o zvýšení imisní a hlukové zát že v dot ených 
lokalitách vyplývající z realizace stavby – resp. z provozu stavebních mechanism  a navazující 
obslužné nákladní dopravy. Dále m že být v blízkosti stavby i omezeno parkování, doprava 
i její plynulost. Všechny tyto negativní vlivy mají relativn  krátkodobý charakter (po dobu 

výstavby). 

P i návrhu nových úsek  komunikací s p edpokládanou vyšší intenzitou provozu dopravy a 
rozsáhlejších parkovacích ploch je nutné zajistit, aby vybudování t chto zám r  nem lo 
negativní vliv na stávající situaci v blízkosti t chto staveb (zejména z hlediska hlukové zát že).  

Plochy pro bydlení, plochy smíšené obytné a plochy pro rekreaci 

Územní plán eší také rozvojové plochy pro bydlení do zastav ného území i mimo n j. 
Rozhodující bude výstavba individuálních objekt  bydlení venkovského typu. Dále jsou pro 
rozvoj bydlení navrženy dv  rozsáhlejší plochy (Z08 a Z12). Ostatní plochy pro bydlení 
p edstavují spíše dopln ní stávající zástavby.

Utvá ení vhodných podmínek pro vybudování nových rodinných dom  a objekt  k rodinné 
rekreaci v etn  doprovodné infrastruktury a ob anského vybavení umožní zvyšování kvality 
života obyvatel, což se m že pozitivn  promítnout v oblasti jejich zdraví. 

Problematické by mohlo být situování plochy pro bydlení Z12 a dále ploch ur ených 
pro hromadnou rekreaci (Z29, Z30) do blízkosti zem d lského areálu, kde je plánována 
výstavba nové centrální kotelny a provozního skladu paliv. Proto bude nutné v další fázi p ípravy 
zám r  možný negativní vliv provozu centrální kotelny na stávající imisní situaci v dané lokalit
ov it pomocí modelových výpo t  rozptylové studie. Na základ  výstup  hodnocení je možné 
v p ípad  pot eby upravit ešení kotelny (technologické zm ny, úprava výšky komínu zajiš ující 
dostate ný rozptyl emitovaných látek, aj.) nebo pozm nit návrh velikosti a situování výše 
uvedených ploch. 

T i plochy hromadné rekreace v Branžeži (Z29, Z30 a P01) a jedna v lokalit  Kurandov (Z09) 
jsou ur eny pro rekreaci orientovanou na širší p írodní prost edí eského Ráje. Plochy 
v blízkosti Komárovského rybníka (Z20, Z21) jsou ur eny pro rozvoj hromadné pobytové 
rekreace vázané k vodní ploše.  

Navrhované plochy smíšené obytné venkovské, které mohou být využity i pro ubytování a 
služby vázané na cestovní ruch, se nacházejí jednak ve vlastní obci Branžež (dv  rozsáhlejší 
plochy), jednak v místní ásti Nová Ves (dv  menší plochy).  

Vytvá ením územních podmínek pro rekrea ní vyžití m že dojít k aktivnímu trávení volného 
asu, ke zvýšení pohybových aktivit obyvatelstva s následnými p íznivými dopady v oblasti 

zdraví. 

V eské republice se projevuje trend zvyšování poruch pohybového aparátu, nár st obezity a 
dalších projev  vyplývajících ze „sedavého“ zp sobu života. Obezita nebo nadváha jsou 
vážnými riziky pro vznik n kterých druh  nádorového bujení. Pohybové a sportovní aktivity 
p ispívají ke zlepšování zdravotního stavu populace (posilují v tšinu p irozených funkcí 
organismu, p sobí jako ochrana p ed nemocemi srdce a cév a p ed cukrovkou, zvyšují t lesnou 
zdatnost, rozvíjí koordinaci, zpev ují kosti, pomáhají udržovat p im enou t lesnou hmotnost 
aj.).  
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Podpora rozvoje volno asových a rekrea ních aktivit ur ených široké ve ejnosti je také 
významným preventivním opat ením k omezování vzniku sociáln -patologických jev . 

Zlepšování zdravotního stavu populace se m že dále odrazit i snížením výdaj  za zdravotní 
pé i. 

P i p estavb  zem d lského areálu v Branžeži (P01-VZS) se uvažuje s ponecháním chovu 
zví at vhodných k dopln ní rekrea ních aktivit. Jako p ípustné je navrženo využití jeho ásti pro 
rozvoj agroturistiky, k rodinné rekreaci a p echodnému ubytování. To by rozší ilo možnost 
aktivního trávení volného asu pro turisty a návšt vníky tohoto území. 

S chovem hospodá ských zví at je spojen i vznik látek, které mohou být zdrojem ur itého pachu. 
Tyto látky jsou spojeny s rozkladem organické hmoty (výkaly, zbytky krmiva). Nejvýzna n jší 
z t chto látek je amoniak, dále se uvol uje i sirovodík, oxid uhli itý a t kavé organické látky. Je 
t eba dodržovat zásady správného provozu tak, aby se tyto koncentrace látek pohybovaly na 
relativn  nízké úrovni koncentrací a neobt žovaly okolí významn jším zápachem, zejména 
s ohledem na to, že v okolí areálu jsou navrženy plochy pro hromadnou rekreaci a bydlení (P01, 
Z30, Z29, pop . Z12). 

Zatraktivn ní ve ejných prostranství, realizace rekrea ních ploch bude mít pozitivní dopad i na 
oblast rozvoje rekrea ních aktivit a cestovního ruchu. Vymezení t chto ploch podporuje 
podnikaní v rámci ešeného území (zejména v oblasti služeb). S tím jsou spojeny i možné 
ekonomické p ínosy obci a podnikatel m v regionu a p ípadn  i zvýšení nabídky pracovních 
míst (což je velmi d ležité zejména pro skupinu populace nezam stnaných). 

B hem výstavby n kterých zám r  je možné p edpokládat zvýšenou hlu nost a emise 
zne iš ujících látek. Tyto negativní vlivy jsou asov  omezeny dobou trvání stavby, lze je 
omezovat zp sobem provád ní stavby a správnou organizací (nap . stavební práce spojené 
s návozem stavebního a technologického materiálu uskute ovat v denní dob , minimalizovat 
pohyb mechanism  a t žké techniky v blízkosti obytné zástavby,...). 

Negativním jevem po realizaci uvedených zám r  by mohl být nár st intenzity automobilové 
dopravy v n kterých lokalitách a s tím spojené zvyšování imisní a hlukové zát že podél 
využívaných komunikací, v blízkosti parkoviš  a rekrea ních objekt .  

Vybudování za ízení a vymezení ploch pro hromadnou rekreaci a s tím spojený zvýšený ruch 
v území mohou n kte í obyvatelé vnímat negativn  - jako snížení p írodního potenciálu území a 
narušení faktor  pohody. 

Plochy ob anského vybavení 
Nov  navrhovaná plocha pro ob anskou vybavenost (Z31), která je za azena do ve ejn
prosp šných staveb, je ur ena pro p ípadnou výstavbu za ízení p edškolní výchovy a 
informa ní centrum. 

Lze o ekávat, že realizace za ízení p edškolní výchovy bude mít pozitivní efekty u skupiny 
trvale bydlících obyvatel s malými d tmi, vzhledem k tomu, že rozší í kapacitu stávajících 
za ízení, která je v sou asné dob  obecn  na v tšin  území republiky nedosta ující.   

Realizace informa ního centra m že p isp t k rozvoji turistiky a cestovního ruchu v zájmové 
oblasti. 

Technická infrastruktura 
Napojení nových objekt  na vodovod, kanaliza ní systém povede k minimalizaci zát že 
životního prost edí. Pro odkanalizování Branžež, místní ásti Nová Ves a n kterých ploch 
navržených pro hromadnou rekreaci vymezuje územní plán splaškovou kanalizaci ústící do 
nov  navržené istírny odpadních vod (Z32). P edpokládaná kapacita biologické istírny bude 
1 500 až 2 300 ekvivalentních obyvatel. 
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V místní ásti Zakopaná a lokalit  K ine  nelze vybudovat samostatnou istírnu odpadních vod, 
splaškové vody budou jímány do nepropustných jímek - žump a likvidovány odvozem do 
navrhované OV. 

Realizace zám r  bude významn  minimalizovat zne iš ování životního prost edí a i tím mít 
i kladný vliv na ve ejné zdraví. 

P i provozu OV m že potenciáln  docházet k únik m - emisím - pachových a t kavých látek 
(amoniak, sirovodík, merkaptany) a aerosol  (jemných kapének odpadní vody unášených 
v trem) do ovzduší v okolí zám ru. Míra a významnost jednotlivých vliv  je dána technickým a 
technologickým ešením istírny, provozem za ízení a podmínkami dané lokality.  

V tomto konkrétním p ípad  je istírna odpadních vod navržena jihozápadn  od obce Branžež, 
mimo obytnou zástavbu. OV je t eba správn  provozovat, aby nebyly uvol ovány zapáchající 
látky ve významném množství a obyvatelstvo v širším okolí nebylo obt žováno zápachem. 
Pomocí odd lení areálu OV izola ní zelení lze stavbu za lenit stavbu do okolí a zmírnit tak 
p ípadné narušování faktor  pohody p i bydlení a rekrea ním využívání území. 

U istíren odpadních vod mohou obyvatelé okolní zástavby také negativn  vnímat hluk 
z provozu tohoto za ízení (provoz erpadel, dmychadel a jiných zdroj  hluku). V lokalit , kam je 
plánováno umíst ní OV, v sou asné dob  není žádný významný stacionární zdroj hluku, proto 
m že nár st hluku vyvolaný provozem tohoto zám ru v okolí p sobit rušiv , i bude plnit 
hygienické limity dané pro stacionární zdroje hluku. Proto je t eba minimalizovat tyto potenciální 
negativní vlivy (nap . volbou vhodné technologie (s nižšími emisemi hluku), zakrytováním zdroj
hluku i jejich umíst ním do objekt  apod.).  

Riziko kontaminace povrchových nebo podzemních vod je p i ádném provozu istírny a 
dodržování p íslušných legislativních p edpis  velmi nízké. 

S kaly z OV je t eba nakládat dle legislativních p edpis  vzhledem k zdravotním rizik m 
spojeným s obsahem patogenních mikroorganism  v kalech. 

V ásti zem d lského areálu v Branžeži je v rámci realizace technické infrastruktury plánována 
výstavba nové centrální kotelny a provozního skladu paliv. Jako palivo má být využívána 
biomasa dostupná v místních podmínkách (sláma zrnin, d evní št pka). Celkový instalovaný 
výkon bude 1850 kW. 

Tato centrální kotelna má zásobovat teplem sídelní útvary Branžež a Nová Ves.  

Pozitivním vlivem zám ru by mohlo být omezení po tu provozovaných malých zdroj  k vytáp ní 
objekt  v ásti území. Zmenšením po tu individuáln  vytáp ných objekt  a provozem jednoho 
st edního zdroje by m lo dojít k snížení imisní zát že území. Provoz st edního zdroje je lépe 
regulovatelný – je podmín n dodržováním ady podmínek a povinností v etn  zjiš ování 
množství vypoušt ných zne iš ujících látek. U za ízení spalujících biomasu jsou navíc také 
obvykle nainstalovány odlu ova e tuhých zne iš ujících látek s ú inností okolo 90 až 95 %. 

Skute ný vliv provozu centrální kotelny na imisní situaci v území bude záviset na ešení a 
provozu zám ru, proto je nutné p ed samotnou realizací zám ru ov it vhodnost tohoto ešení 
pomocí modelových výpo t  rozptylové studie. 

Pro zhodnocení zám ru je pot eba znát konkrétní technické parametry za ízení (v etn
provozních hodin, typu odlu ovacího za ízení, emisních tok  látek garantovaných dodavatelem 
technologie, aj.).  

P i rozhodování o vhodnosti umíst ní centrální kotelny je t eba d sledn  zvážit všechny vlivy 
vyplývající z jejího provozu - v etn  nárok  na navazující obslužnou dopravu a vedení jejich 
dopravních tras. 

Pro objektivní hodnocení doporu ujeme posoudit p edpokládaný imisní p ísp vek provozu 
centrálního zdroje a zárove  i situaci, kdy by nebyla v provozu centrální kotelna a topení 
v objektech, u kterých bylo uvažováno s napojením na centrální kotelnu, by bylo zajiš ováno 
jednotliv  v každém z t chto objekt . 
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Z hlediska míry vliv  na ve ejné zdraví je také významné umíst ní a provoz zdroj  hluku 
(technologická za ízení, vzduchotechnika, využívané mechanismy aj.) a intenzita vyvolané 
obslužné dopravy. 

Jejich vliv m že být významný, proto by m la být po up esn ní technického ešení a provozu 
kotelny p edpokládaná expozice obyvatelstva hluku podrobn  vyhodnocena formou hlukové 
studie. Na základ  modelových výpo t  pak bude možné stanovit, zda je zám r i jeho varianta 
z hlediska vlivu na hlukovou situaci v lokalit  realizovatelná a za jakých podmínek. (Podrobn ji 
viz kapitola . 3.10 Vliv na hlukovou situaci.) 

Plochy zelen
V územním plánu jsou navrženy také plochy zelen  ve form  stromo adí, aleje a skupin soliter
(sídelní zele , zele  ochranná a izola ní, zele  p írodního charakteru,...). Zele  plní adu funkcí 
– mimo funkce rekrea ní a estetické také hygienickou a bioklimatickou. V lokalitách snižuje 
prašnost. Výsadba podél problematických areál  a frekventovaných komunikací m že mimo 
lepšího za len ní staveb do krajiny sloužit i k útlumu hluku. Ozele ování m že p ispívat ke 
zlepšování životních podmínek, vytvá ení pocitu pohody a spokojenosti a tím pozitivn
ovliv ovat zdraví. 

N které d eviny ale mohou významn  zvyšovat množství pylu v ovzduší a vyvolávat tak 
u senzitivní skupiny populace (alergici) i negativní vlivy v oblasti jejich zdraví. Aby nedocházelo 
ke nár stu alergických reakcí u t chto jedinc , je pot eba pro ozele ování volit mén  alergizující 
druhy d evin. 

Vodní plochy 
V ešeném území je vymezena vodní plocha K13, která souvisí s provozem navržené istírny 
odpadních vod – má sloužit k do išt ní vod a pro stabilizace odtokových pom r . 

Kladný vliv z hlediska vlivu na ve ejné zdraví by mohl být, stejn  jako u realizace OV, spojen 
se snižováním zne iš ování životního prost edí. 

Identifikace a charakterizace nebezpe nosti škodlivin  
B hem výstavby jednotlivých zám r  budou emitovány zne iš ující látky ze spalování 
pohonných hmot ve stavebních mechanismech a obslužné doprav . Dále se mohou ze 
stavebních ploch uvol ovat emise tuhých látek.  

P i realizaci jednotlivých zám r  (obytných objekt , rekrea ních za ízení a areál  aj.) budou 
v posuzovaném prostoru pravd podobn  instalovány p edevším spalovací zdroje (k vytáp ní 
jednotlivých objekt ). Dále je v Branžeži plánováno také vybudování centrálního zdroje tepla – 
kotelny na biomasu, která by byla na základ  p edpokládaného tepelného výkonu st edním 
spalovacím zdrojem. Na plochách, kde je plánovaná smíšená zástavba, mohou být instalovány 
spalovací zdroje nebo ostatní stacionární zdroje zne iš ování ovzduší. P i spalování pevných 
paliv a biomasy jsou uvol ovány p edevším oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid si i itý, alifatické a 
aromatické uhlovodíky, t kavé organické látky, prašný aerosol aj. 

Mobilními zdroji emisí bude provoz dopravy po komunikacích. Ovzduší v okolí komunikací, 
parkoviš  a areál  bude zne iš ováno emisemi z provozu motorových vozidel a obslužných 
mechanism . Zdrojem emisí je nedokonalé spalování paliva (benzinu a motorové nafty), jsou  
emitovány p edevším oxidy dusíku, dále oxid uhelnatý, prašný aerosol (zejména p i spalování 
motorové nafty), oxid si i itý, alifatické a aromatické uhlovodíky, polycyklické aromatické 
uhlovodíky, aldehydy, ketony, dehty, benzen, saze aj. Dominantní vliv na množství emisí 
zne iš ujících látek bude mít p edevším využívání nákladní automobilové dopravy. 

Plošným zdrojem v posuzovaných lokalitách budou plochy parkovacích stání pro automobilovou 
dopravu. Mimo vymezených parkoviš  budou vybudovány také odstavné plochy p i len né 
k objekt m v nov  navrhovaných plochách (p edevším u obytných a smíšených objekt , u 
sportovních ploch a za ízení).  
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Na základ  p edpokládaného emitovaného množství a možných ú ink  t chto látek na lidské 
zdraví lze za nejvýznamn jší považovat oxidy dusíku, prašný aerosol, oxid si i itý, benzen a 
polyaromatické uhlovodíky. Tyto látky a jejich možný ú inek na zdraví je dále stru n
charakterizován. 

OXIDY DUSÍKU NOx, OXID DUSI ITÝ NO2

Jako oxidy dusíku se ozna uje sm s vyšších oxid  dusíku, zejména oxidu dusnatého a 
dusi itého. V rámci spalovacích proces  je p evážn  emitován oxid dusnatý (NO), který se 
oxiduje na oxid dusi itý (NO2). Ten m že reagovat s organickými slou eninami za vzniku 
nitroderivát . 

Oxidy dusíku pat í mezi látky, které se mohou podílet na vzniku oxida ního smogu. Z hlediska 
toxicity a ú ink  na lidské zdraví je z této skupiny látek nejvýznamn jší oxid dusi itý (NO2).  

Hlavní ú inek oxidu dusi itého je dráždivý. Dráždí a ovliv uje dýchací funkce a snižuje odolnost 
dýchacích cest a plic a zvyšuje riziko výskytu nemocí dolních cest dýchacích (a jejich projev ) a 
astmatických záchvat . Chronické p sobení m že vyvolat vznik chronického zán tu spojivek, 
nosohltanu a pr dušek. St edn dobé a dlouhodobé studie zví at krom  toho ukazují významné 
morfologické, biochemické a imunologické zm ny.  

Cestou vstupu NO2 do organismu jsou dýchací cesty. P i inhalaci m že být absorbováno  
80 – 90 % NO2, z toho významná ást v nosohltanu. 

P i akutní expozici (WHO, 2000) p sobí na zdravé osoby jen velmi vysoké koncentrace 
(1990 g/m3). U citliv jších lidí (nap . astmatik , pacient  s chronickou obstruk ní chorobou plic) 
se m že projevovat respira ními symptomy, ovlivn ním plicních funkcí, reaktivity dýchacích cest 
p i nižších koncentracích. Za hodnotu LOAEL se považuje koncentrace 380 – 560 μg/m3  
(0,2 – 0,3 ppm), která u astmatik  p i krátkodobé expozici indikuje malou cca 5% zm nu plicních 
funkcí a zvyšuje reaktivitu dýchacích cest. 

WHO byla navržena sm rnicová 1hodinová maximální imisní koncentrace NO2 200 g/m3.  

Výsledky n kterých epidemiologických studií u d tské populace ukazují nár st respira ních 
symptom , délky jejich trvání a snížení plicních funkcí. U d tí ve v ku 5 - 12 let dochází podle 
t chto epidemiologických studií k 20 % nár stu rizika respira ních obtíží a onemocn ní p i 
každém zvýšení expozice o 28 g/m3 (dvoutýdenní pr m r) p i expozici v rozsahu 
dvoutýdenních pr m r  15 -128 g/m3 (nebo vyšší).  

Žádné z epidemiologických studií doposud spolehliv  necharakterizovala dlouhodobé 
(chronické) expozice a p sobení NO2 na lidské zdraví. Dostupné výsledky dost jasn  ukazují 
vznik respira ních efekt  u d tí p i dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu pr m rné ro ní 
koncentrace 50 - 75 g/m3 a vyšší. 

WHO p evzalo jako sm rnicovou hodnotu pr m rnou ro ní imisní koncentraci 40 g/m3. 

PRAŠNÝ AEROSOL (tuhé zne iš ující látky) 

Tuhé zne iš ující látky p edstavují sm s látek. Prašný aerosol m že mít rozmanité rizikové 
vlastnosti, v reálných podmínkách p sobí jako sou ást komplexní sm si zne iš ujících látek 
v ovzduší s r znými ú inky. Na tuhé ástice se mohou adsorbovat n které reaktivní komponenty 
(nap . polycyklické aromatické uhlovodíky, t žké kovy, aj.).   

Tzv. PM10 je torakální frakce s aerodynamickým pr m rem ástic do 10 m, která proniká do 
spodních dýchacích cest a PM2,5 zahrnuje jemn jší respirabilní podíl s aerodynamickým 
pr m rem do 2,5 m pronikající až do plicních sklípk .  

Jemná frakce ástic do 2,5 m je do zna né míry rozpustná, má asto kyselý charakter a 
obsahuje sekundárn  vzniklé aerosoly (kondenzáty plyn , ástice ze spalování fosilních paliv a 
pohonných hmot, kondenzované organické i kovové páry). Dále mohou obsahovat t žké kovy 
i uhlíkaté látky a jejich soli (p edevším sulfáty a nitráty). Jemné ástice jsou transportovány do 

velkých vzdáleností (až n kolik stovek kilometr ) od zdroje t chto látek a snadno pronikají do 
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vnit ního prost edí budov. Hrubší ástice bývají zásaditého charakteru, mén  rozpustné. 
Vzhledem k velikosti ástic pom rn  rychle sedimentují a jsou transportovány cca do 
vzdálenosti n kolika kilometr . Vznikají nap . b hem zemních prací p i stavbách, p i  demolicích 
objekt , t žb  zemních hmot, v d sledku sekundární prašnosti p i doprav  na nezpevn ných a 
prašných cestách apod. 

Prašný aerosol m že zp sobovat podrážd ní ichové sliznice a negativn  ovliv ovat funkci 
i kvalitu asinkového epitelu v horních cestách dýchacích, snižovat samo istící schopnosti a 
obranyschopnost dýchacího systému a tím vyvolat vhodné podmínky pro vznik bakteriálních 
i virových respira ních infekcí.  

Akutní zán tlivé zm ny mohou p ejít do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy 
s následným postižením ob hového systému. Vyšší výskyt t chto zm n je možno sledovat 
u citlivých skupin populace (d ti, sta í lidé a lidé s nemocemi dýchacího a srde n  cévního 
systému, ku áci, aj.). 

Prašný aerosol má ú inky, které nelze p esn  specifikovat a popsat, u této škodliviny nebyly 
stanoveny referen ní dávky a koncentrace. Dle WHO nelze na základ  sou asných poznatk
stanovit bezpe nou prahovou koncentraci v ovzduší.  

V roce 2005 WHO aktualizovala n které d íve uvedené poznatky a využila pro odvození vztah
studie, kde byl indikátorem prašný aerosol frakce PM2,5. Byly zde stanoveny sm rné hodnoty a 
p echodné (prozatímní) cíle. Sm rná doporu ená ro ní koncentrace iní 20 g/m3 a sm rná 
doporu ená 24 hodinová koncentrace je 50 g/m3. 

OXID SI I ITÝ SO2

Zdrojem oxidu si i itého a suspendovaných ástic jsou p edevším spalovací procesy. Oxid 
si i itý je dále v ovzduší oxidován na oxid sírový. Ve vlhkém vzduchu se tvo í kyselina sírová ve 
form  aerosolu, asto spolu s dalšími polutanty v kapi kách i tuhých áste kách.  

Cestou expozice z hlediska ú ink  oxidu si i itého (kyselých aerosol  i suspendovaných ástic) 
na lidské zdraví je inhalace. 

Oxid si i itý v d sledku vysoké reaktivity a rozpustnosti ve vodném prost edí po vdechnutí do 
vlhkých dýchacích cest p ijme vodní páru a deponuje se form  z ed ných kapi ek. Oxid si i itý 
se absorbuje p edevším na povrchu nosní sliznice a sliznice horních cest dýchacích. 
Z dýchacích cest se vst ebává do krve. Vylu ování se d je hlavn  mo í po biotransformaci na 
sírany, k níž dochází v játrech.   

P i expozicích SO2 byly pozorovány dráždivé ú inky, negativní vliv na plicní funkce (zvýšení 
specifické plicní resistence, snížení vynuceného výdechového objemu). P i sledování 
dlouhodob jších expozic SO2 byla nalezena prevalence mezi respira ními symptomy a 
frekvencí výskytu respira ních chorob.  

V reálných podmínkách p sobí oxid si i itý vždy jako sou ást komplexní sm si zne iš ujících 
látek v ovzduší. Pozornost je v nována p edevším sou asnému p sobení SO2 a ástic 
prašného aerosolu, v mnoha epidemiologických studiích byl potvrzen vztah mezi výší 
koncentrací oxidu si i itého a prašného aerosolu a úmrtností a nemocností na akutní respira ní 
onemocn ní. V prost edí navíc dochází k sou asné interakci s jinými látkami, mohou vznikat 
slou eniny s velice rozmanitými rizikovými vlastnostmi (nap . p ítomnost oxid  síry m že  
zvyšovat potenciální karcinogenní ú inky PAU tvorbou p ímých karcinogen , …).  

Sv tová zdravotnická organizace v roce 2000 ve Sm rnici pro kvalitu ovzduší doporu ila pro 
ochranu ve ejného zdraví hodnotu imisní koncentrace  500 μg/m3 pro krátkodobou expozici do 
10 minut, 125 μg/m3 jako 24 hodinový pr m r a ro ní pr m rnou hodnotu 50 μg/m3 (WHO, 
2000). V roce 2005 byly publikovány tzv. p echodné cíle IT-1 (125 μg/m3), IT-2 (50 μg/m3) a 
sm rnou hodnotu AQG WHO pro 24 hodinové koncentrace (WHO, 2005). Na základ  nov jších 
studií (Hedley a kol., 2002, Burnett a kol., 2004) byla snížena hodnota AQG pro 24 hodinové 
koncentrace ze 125 μg/m3 na preventivní hodnotu 20 μg/m3. 
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Agency for toxic substances and disease registry (ATSDR, 2009) stanovila r. 1998 referen ní 
koncentrace MRL (Minimal Risk Level) pro akutní inhala ní expozici SO2 v hodnot  0,01 ppm 
(26 μg/m3). 

UHLOVODÍKY 

Sm s uhlovodík  obsažená v pohonných hmotách je heterogenní skupinou látek, kterou nelze 
jednoduše toxikologicky charakterizovat. Všeobecným celkovým ú inkem uhlovodík  je 
ovliv ování centrální nervové soustavy, mohou ve vysokých koncentracích p sobit narkoticky. 
Páry pohonných hmot dráždí o i a sliznice. Na základ  možných ú ink  látek na lidské zdraví 
lze za nejvýznamn jší považovat skupinu polycyklických aromatických uhlovodík  a benzen. 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou slou eniny s velice rozmanitými rizikovými 
vlastnostmi. Vyzna ují se zna nou variabilitou v toxických vlastnostech a r znými vlivy na 
jednotlivé organismy. 

Spole nou vlastností PAU je fotosensibilizace a drážd ní pokožky. Podle míry t kavosti mohou 
dráždit dýchací cesty. Za nejzávažn jší biologický ú inek PAU  je považována indukce 
nádorových proces . V této velké skupin  látek se vyskytují izomery, které nevykazují 
karcinogenní ú inky, ada látek se slabými ú inky, ale také karcinogeny (nap . benzo(a)pyren).  

Polycyklické aromatické uhlovodíky primárn  emitované ze zdroj  do atmosféry podléhají 
v atmosfé e transforma ním reakcím a mohou být transportovány na zna né vzdálenosti, 
p edevším sorbované na tuhé ástice. V prost edí navíc dochází k sou asné interakci s jinými 
látkami. (P ítomnost oxid  síry a dusíku m že  ješt  více zvyšovat potenciální karcinogenní 
ú inky PAU tvorbou p ímých karcinogen  i zvyšováním metabolizace PAU v plicích 
(nitroderiváty PAU, sulfonové kyseliny, …)) 

Ministerstvo zdravotnictví eské republiky (SZÚ, 2003) v souvislosti s hodnocením a ízením 
zdravotních rizik uvádí referen ní ro ní koncentraci pro fenantren = 1 g/m3 a benzo(a)antracen 
= 0,01 g/m3. Tyto referen ní koncentrace látek odpovídají úrovni karcinogenního rizika 1.10-6 

Pro benzo(a)pyren jako indikátor PAU je dle WHO (WHO, 2003) pro úrove  karcinogenního 
rizika 10-6 (tj. jeden p ípad onemocn ní rakovinou na 1 milión celoživotn  exponovaných osob) 
uvedena koncentrace 0,012 ng/m3 – tj. 0,000 012 μg/m3. (Pro úrove  karcinogenního rizika 10-5

je uvád na koncentrace 0,12 ng/m3 – tj. 0,00012 μg/m3 a pro úrove  karcinogenního rizika 10-4

pak 1,2 ng/m3 – tj. 0,0012 μg/m3.) 

BENZEN (BENZOL, CYKLOHEXATRIEN) C6H6   

Benzen je p ímo uvol ován p i nedokonalém spalování pohonných hmot  (p edevším u vozidel 
se zážehovým motorem) a dále vzniká uvol ováním z vyšších aromatických slou enin. 
Významným zdrojem expozice ve vnit ním prost edí je tabákový kou . 

Do t la benzen proniká p edevším p i inhala ní, ale také kožní expozicí.   

Benzen má vliv na imunitní systém (v etn  poklesu T lymfocyt ), snižuje odolnost t la v i 
infekci, alergiím. Také má ú inky hematotoxické. Ovliv uje na orgány krvetvorby - poškozuje 
kostní d e  a zp sobuje zm ny bun ných krevních element . Vzácn ji m že nep ízniv
p sobit i na játra, ledviny a další orgány. Po etné studie demonstrují vztah mezi expozicí 
benzenu a výskytem r zných typ  leukémií, rakovinou krvetvorných orgán . P sobení benzenu 
a eventueln  jeho metabolit  m že vést ke vzniku chromozomálních aberací.   

Dle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) pat í do skupiny 1 – látka je karcinogenní 
pro lov ka. 

RIVM v roce 1999 stanovila pro inhala ní expozici benzenu (karcinogenní efekty) koncentraci 
2E-02 mg/m3 (= 20 μg/m3) pro úrove  karcinogenního rizika 10-4 (tj. jeden p ípad onemocn ní 
rakovinou na 10 000 celoživotn  exponovaných osob).  

Dle U.S. EPA p ijatelné úrovni rizika (1 x 10-6) odpovídá referen ní koncentrace v ovzduší  
0,13 – 0,45 g/m3. 
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Dle U.S. EPA Risk – Based Concetration Table je pro benzen ve venkovním ovzduší uvád na 
referen ní hodnota = 0,23 g/m3 (pro karcinogenní efekty). 

Identifikace a charakterizace nebezpe nosti - hluk 
P i realizaci zám r  lze o ekávat vznik nových zdroj  hluku p ímo v lokalitách (zejména plochy 
ur ené pro smíšenou zástavbu, plochy technické a dopravní infrastruktury a  plochy pro 
rekreací) a z vyvolané obslužné dopravy.  

Nadm rný hluk provokuje v lidském organismu adu reakcí. Hluk má vliv na psychiku; m že 
vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu, neochotu. Rušení a 
obt žování hlukem je astou subjektivní stížností na kvalitu životního prost edí a m že 
p edstavovat prvotní podn t rozvoje neurotických, psychosomatických i psychických stres
u etných nemocných. Je pravd podobné, že snižuje obecnou odolnost v i zát ži, zasahuje do 
normálních regula ních pochod . Nadm rná hluková expozice pracujících snižuje pozornost a 
produktivitu a kvalitu práce. Významn  je také ohrožena bezpe nost práce. D sledkem zvýšené 
hladiny hluku m že docházet také ke zhoršení komunikace e i a tím ke zm nám v oblasti 
chování a vztah  a k rušení spánku (zmenšením jeho hloubky a zkrácením doby spánku, 
k astému probouzení b hem spánku).  

Za dostate n  prokázané nep íznivé zdravotní ú inky hluku je považováno poškození 
sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, spot eba sedativ a hypnotik, obt žování 
hlukem, rušení spánku a nep íznivé osvojování e i a tení u d tí (WHO, 1999, 2007, 2009). 

Omezené d kazy jsou pro ovlivn ní hypertenze, výkonnosti, imunity, psychických poruch, 
nemocnosti a vývoje plodu.    

U každého lov ka existuje ur itý stupe  citlivosti, respektive tolerance k rušivému ú inku hluku, 
jako významn  osobnostn  fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10 - 20 % vysoce 
senzitivních osob, stejn  jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60 - 80 % populace 
vícemén  platí kontinuální závislost míry obt žování na intenzit  hlukové zát že.   

Zvlášt  citlivá na p sobení zvýšené hlu nosti je tv r í duševní práce a pln ní úkol  spojených 
s nároky na pam , soust ed nou a trvalou pozornost a komplikované analýzy. Rušivý ú inek 
hluku je významný zejména p i innostech náro ných  na pracovní pam , kdy je t eba udržovat 
ást informací v krátkodobé pam ti, jako jsou matematické operace a tení.  

Prahové hodnoty prokázaných ú ink  hluku pro kvalitativní charakterizaci rizika 

Na základ  dokument  WHO (WHO, 1999, 2007, 2009) a dalších podklad  (Kubina, 2007) je 
v tabulce . 20 a 21 je uvedena orienta ní závislost výskytu nep íznivých ú ink  na zdraví a 
pohodu obyvatel (vybarvené plochy) vyvolaná r znou intenzitou hlukové zát že v denní a no ní 
dob .  

S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti v i nep íznivým ú ink m hluku je t eba 
p edpokládat možnost t chto ú ink  u citliv jší ásti populace i p i hladinách hluku významn
nižších. 

Tabulka . 20: Odhad projev  nep íznivých ú ink  u exponované populace v závislosti na 
ekvivalentní hladin  akustického tlaku A - pro denní dobu (600 – 2200 hod.)  

Nep íznivý ú inek hlukové zát že 
 LAeq, 6-22 h (dB) 

< 50  50-55  55-60 60-65  65-70  70+ 

Sluchové postižení *  

Zhoršené osvojení e i a tení u d tí   

Vliv na kardiovaskulární systém 
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Nep íznivý ú inek hlukové zát že 
 LAeq, 6-22 h (dB) 

< 50  50-55  55-60 60-65  65-70  70+ 

Zhoršená komunikace e í 

Silné obt žování 

Mírné obt žování 
* p ímá expozice hluku v interiéru (LAeq,24h)  

Tabulka . 21: Odhad projev  nep íznivých ú ink  u exponované populace v závislosti na 
ekvivalentní hladin  akustického tlaku A - pro no ní dobu (2200 - 600 hod.)  

Nep íznivý ú inek hlukové zát že  LAeq, 22 -6 h (dB) 
 35-40  40-45  45-50 50-55  55-60  60+ 

Psychiatrická onemocn ní      

Hypertenze    

Infarkt myokardu    

Biologické efekty* 

Kvalita spánku 

Zvýšené užívání lék  a sedativ 

Duševní pohoda (stížnosti) 

* p ímá expozice hluku v interiéru (LAmax)

Pro kvantitativní charakterizaci zdravotních ú ink  hluku se využívají vztahy expozice a ú inku 
(nej ast ji obt žování a subjektivní rušení spánku hlukem) odvozené na základ ady 
provedených epidemiologických studií. Umož ují predikovat procento (po et) rušených osob 
v závislosti na intenzit  hlukové expozice u b žné, pr m rn  citlivé populace. Vztahy jsou 
odvozeny pro jednotlivé typy dopravy - silni ní, letecká a železni ní. 

Opat ení a doporu ení pro p ípravu a realizaci zám r

 Pokud budou v rámci p ípravy stavby jednotlivých zám r  provád ny i demolice 
stávajících nevyhovujících stavebních objekt , je t eba  vyhodnotit, zda n které ásti stavebních 
objekt  mohou být nositeli nebezpe ných vlastností – mohou být významn  zne išt né látkami 
zp sobujícími jejich nebezpe nost.  

 Snížení potenciálního rizika negativních vliv  na lidské zdraví vyplývající z nevhodného 
ízení vzniku demoli ních odpad  p i odstra ování objekt  lze dosáhnout posouzením 

nebezpe ných vlastností ješt  p ed zahájením demoli ních prací. U odpad  potenciáln
kontaminovaných by m l být proveden test na vylou ení nebezpe ných vlastností akreditovanou 
laborato í. Na základ  výsledku hodnocení je t eba stanovit zp sob nakládání a odstran ní 
odpadu v souladu s platnými právními p edpisy v oblasti ochrany zdraví pracovník , ve ejného 
zdraví a nakládání s odpady. 

 P i odstra ování stavby mohou také n které její ásti obsahovat materiály s obsahem 
azbestu (žáruvzdorné a zvukoodolné izolace, st ešní krytina, aj.). Všechny typy azbestových 
vláken jsou azeny mezi látky, které jsou karcinogenní pro lov ka. P i demolicích objekt  je 
t eba realizovat dostate ná opat ení k zabrán ní uvol ování azbestu do ovzduší. Práce musí 
provád t kvalifikovaní a proškolení pracovníci a d sledn  p i práci dodržovat podmínky 
k zajišt ní ochrany zdraví. 
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 Proces územního rozhodování musí brát d sledn  v potaz imisní situaci. P i umis ování 
a povolování nových staveb zdroj  zne iš ování ovzduší se musí vycházet z imisní situace 
v oblasti a požadovat veškerá ú inná a dostupná opat ení k omezování emisí. Je t eba 
respektovat využití okolních pozemk  (p edevším t ch, které jsou ur eny pro bydlení i rekreaci) 
a významn  nesnižovat kvalitu prost edí souvisejícího území. 

 U zdroj , které by mohly být významným zdrojem primární i sekundární prašnosti, by 
m lo dojít k realizaci opat ení ke snižování množství emisí tuhých zne iš ujících látek. To by se 
odrazilo v celkovém snížení imisního zatížení území s pozitivními dopady v oblasti zdraví 
obyvatel. 

 U problematických ploch by m la být plánována technická opat ení v etn  výsadby 
izola ní zelen  s protiprašnou funkcí. U technologických zdroj  je možné využít uzav ení 
i zakrytování výrobních za ízení, instalaci odlu ova  pro záchyt prachových ástic aj. 

 U prašných p íjezdových komunikací, odstavných a manipula ních ploch by v rámci 
realizace zám r  m ly být provedeny úpravy (zpevn ní povrchu), pop . zajišt no jejich 
pravidelné išt ní.  

 Významným zdrojem emisí tuhých zne iš ujících látek mohou být také stavby, i když 
jejich p sobení je asov  omezené. Jedná se zejména o bourací a výkopové práce, skladování 
sypkých materiál , aj. Emise budou závislé na aktuálních podmínkách (nap . na vlhkosti 
vzduchu a p dy, síle a sm ru v tru) a zp sobu provád ní stavební innosti. Proto je nutné 
snižovat emise vhodnými technickými a organiza ními opat eními (nap . provád t pravidelné 
išt ní vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo ší ení prachu do okolí, omezovat prašnost 

v míst  stavby (skráp ní, aj.), minimalizovat zásoby potencionálních zdroj  prašnosti, vhodn
manipulovat se sypkými materiály, zabezpe it náklady na automobilech proti úsyp m, p ed 
výjezdem z areálu stavby provád t ádnou o istou vozidel,...) 

 P i ozele ování vybraných ploch je pot eba v novat pozornost výb ru druh  zelen
(málo alergizující druhy d evin) s ohledem na možné negativní ovliv ování senzitivní skupiny 
obyvatel - alergik .  

 P i rozhodování o vhodnosti situování a ešení zám r  produkujících nadm rný hluk je 
t eba blíže specifikovat jednotlivé konkrétní zdroje hluku a jejich akustické parametry. Jedná se 
zejména o významné zdroje hluku, u kterých by pak bylo vhodné vyhodnotit jejich vliv na hranici 
chrán ného venkovního prostoru modelovými výpo ty hlukové studie. 

 Pro posouzení celkové hladiny akustického tlaku v zájmovém území a tedy i možného 
ovlivn ní ve ejného zdraví je nutné zhodnotit celkový vliv konkrétních návrh  zám r
(tj. specifikovat vliv stacionárních zdroj  hluku, intenzity vyvolané obslužné dopravy) a 
stávajících zdroj  hluku. Dále je nutné provést vyhodnocení p ípadné zm ny hladin akustického 
tlaku po realizaci konkrétních zám r  v porovnání se stávajícím stavem. 

 U jednotlivých konkrétních návrh  zám r  produkujících hluk by m la být pomocí 
hlukové studie ov ena vhodnost jejich ešení. Modelovými výpo ty lze porovnávat r zné 
varianty ešení zám r  a zárove  i odhadovat ú innost p ípadn  navržených protihlukových 
opat ení.  

 Je nutno zajistit, aby p ípadn  nov  instalované zdroje hluku nem ly negativní vliv na 
stávající hlukovou situaci v posuzované lokalit  a hluk z t chto zdroj  byl v souladu 
s hygienickými limity. 

 B hem výstavby zám r  a rekonstrukce stávajících objekt  se musí minimalizovat doba 
trvání stavby a negativní vlivy stavby na obyvatelstvo. Vlastní výstavba musí být organiza n
zabezpe ena zp sobem, který maximáln  omezí možnost narušení faktor  pohody, a to 
zejména v no ních hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a 
technologického materiálu budou uskute ovány v denní dob , bude minimalizován pohyb 
mechanism  a t žké techniky v blízkosti obytné zástavby. 
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 Po zprovozn ní jednotlivých zám r  produkujících hluk je t eba hlukovou situaci 
v zájmových lokalitách doložit p ímým m ením. Pokud by došlo k nár stu a hladiny akustického 
tlaku dosahovaly takových hodnot, p i kterých je možné o ekávat výskyt nep íznivých ú ink  na 
zdraví a pohodu obyvatel, musí být realizována technická i organiza ní opat ení za ú elem 
snížení hlukové zát že v dot ených ástech lokality. 

Záv r hodnocení zdravotních rizik 
Obecn  lze konstatovat, že funk ním vymezením ploch a návrhem zám r  nebude významn
negativn  ovlivn no zdraví obyvatel zájmového území. 

V územním plánu jsou navrženy p edevším plochy pro obytnou a smíšenou zástavbu. Utvá ení 
vhodných podmínek pro vybudování nových rodinných dom  a objekt  k rodinné rekreaci 
v etn  doprovodné infrastruktury a ob anského vybavení umožní zvyšování kvality života 
obyvatel, což se m že pozitivn  promítnout v oblasti jejich zdraví. Z hlediska možných zdroj
hluku a emisí se nep edpokládá významn jší vliv na hlukovou a imisní situaci v území. 

Plochy pro hromadnou rekreaci umožní rozvoj rekrea ních aktivit a aktivního trávení volného 
asu s p íznivými dopady v oblasti zdraví. Vymezení t chto ploch také podporuje podnikaní 

v oblasti cestovního ruchu a služeb a zvýšení nabídky pracovních míst v rámci ešeného 
území. Na druhé stran  je s hromadnou rekreací spojený i zvýšený ruch v území, vyšší nár st 
intenzity automobilové dopravy, zvyšování imisní a hlukové zát že, což mohou n kte í 
obyvatelé vnímat negativn  - jako snížení p írodního potenciálu území a narušení faktor
pohody. 

Realizace zám r technické infrastruktury – istírny odpadních vod a centrální kotelny pro 
vytáp ní objekt  sníží zne iš ování životního prost edí v rámci širšího území. P i výb ru 
konkrétního za ízení a návrhu jeho provozu je ale t eba respektovat využití okolních pozemk
(p edevším t ch, které jsou ur eny pro bydlení i  rekreaci) a významn  nesnižovat kvalitu 
tohoto prost edí. Z hlediska míry negativních vliv  pro obyvatele v lokalitách, kde budou zám ry 
situovány, je významné p edevším umíst ní a provoz zdroj  emisí zne iš ujících látek, hluku 
(technologická za ízení, vzduchotechnika, využívané mechanismy aj.) a intenzita vyvolané 
obslužné dopravy. Tyto potenciální nep íznivé vlivy je možné významn  snížit vhodným 
technickým a technologickým ešením zám r  a provedením n kterých opat ení.  

Ur ité negativní vlivy, zejména narušení faktor  pohody, lze o ekávat p edevším v dob
výstavby n kterých zám r  (nové úseky komunikací, rozsáhlejší parkovišt , za ízení a plochy 
pro hromadnou rekreaci, realizace technické infrastruktury...). Jedná se zejména o zvýšení 
imisní a hlukové zát že v dot ených lokalitách vyplývající z realizace stavby – resp. z provozu 
stavebních mechanism  a navazující obslužné nákladní dopravy. Dále m že být v blízkosti 
stavby i omezeno parkování, doprava i její plynulost. Všechny tyto negativní vlivy mají relativn
krátkodobý charakter (po dobu výstavby). 

3. 12. Vliv na ekonomický a spole enský rozvoj území 
Území obce Branžež, zejména ve vazb  na Komárovský rybník, je velmi významným 
rekrea ním územím svým významem p esahující regionální charakter. 

Celá oblast má výrazné p edpoklady pro rozvoj v oblasti rekreace a cestovního ruchu 
s podmínkami vhodnými p edevším pro rozší ení nabídky letních sport . Pro mnoho obyvatel 
(ale zejména pro obec) je cestovní ruch hlavním zdrojem p íjm . 

Atraktivita území ležící v území CHKO eský ráj spolu s p íznivou polohou vyvolává turistický a 
rekrea ní zájem. 

V sou asném stavu území obce Branžež disponuje nedostate n  využitým potenciálem pro 
rekrea ní využívání. Území obce Branžež je sou ástí vymezených území zvýšeného významu 
pro rekreaci, ve kterém by m ly být preferovány aktivity a innosti, které stabilizují a rozvíjejí 
podmínky pro rekreaci.  
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Zm ny stávajícího využití, které by výrazn ji omezily možnost rekrea ního využívání, by m ly 
být povolovány jen je-li to nezbytné v zájmu ochrany p írody, nebo v jiném ve ejném zájmu a to 
na základ  pr kazu, že ve ejný zájem na zm n  bude v dlouhodobém horizontu v tším 
p ínosem, než zachování daných p edpoklad  pro rekrea ní využívání. 

Území je vhodné pro umíst ní nových aktivit, které jsou v souladu s uchováním a rozvíjením 
podmínek pro rekreaci.  

Z hlediska širších územních vztah  se požaduje rozvíjet strukturu osídlení, a to p edevším 
o plochy pro rekreaci. Zem d lská a lesní výroba v území bude postupn  omezována ve 
prosp ch údržby krajiny a jejích p írodních hodnot.  

Realizace Návrhu územního plánu obce Branžež se projeví v ekonomickém a spole enském 
rozvoji území.

Hlavním cílem realizace územního plánu je zvýšení atraktivity území pro návšt vníky i pro trvale 
žijící obyvatele, rozší ení nabídky možnosti sportovního využití, rozvoj služeb v oblasti 
cestovního ruchu, vznik nových pracovních p íležitostí, snížení nezam stnanosti v regionu, 
zvýšení p íjm  obyvatel i samospráv, zlepšení situace parkování a zvyšování životní úrovn
v této atraktivní ásti St edo eského kraje. 

Koordinace využívání území obce Branžež z hlediska širších územních vztah  v území byla 
založena na respektování Územní prognózy velkého územního celku Mladoboleslavsko. Obec 
Branžež se bude rozvíjet jako obytné sídlo místního významu a sou asn  i jako území 
regionální a nadregionální rekreace. 

Zám rem obce je využití plochy brownfield (chátrající areál zem d lského družstva) a její 
p etvo ení na plochu rekreace.  

Dalším pozitivním vlivem na ekonomický a spole enský rozvoj území bude rozší ení ob anské 
vybavenosti obce, a  již ploch pro malé a st ední podnikání nebo realizace nové OV a kotelny 
na biomasu.  

Pozitivní vliv bude mít i realizace ob anského vybavení, která jsou za azena do ve ejn
prosp šných staveb a ur ena pro p ípadnou výstavbu za ízení p edškolní výchovy a 
informa ního centra. 

Terénní a krajinné pom ry jsou výhodné pro rekrea ní cyklistiku. V území se nachází cyklotrasy, 
které jsou sou ástí cyklistických tras St edo eského kraje. Nov  navržená cyklotrasa spojující 
cyklostrasy . 4009 a . 4013 je zám rn , s ohledem na využití území pro rozvoj turistického 
ruchu, vedena p es zastav né území Nové Vsi. Obdobn  je navrženo i další propojení 
stávajících cyklotras . 4009 a . 4013 vedené p es území s nejv tší koncentrací ploch 
hromadné rekreace. Smyslem vedení navrhovaných cyklistických tras je p iblížení k míst m s 
možností umíst ní služeb a ob erstvení pro cyklisty a dále k míst m atraktivního prost edí. 
Nov  navrhované cyklotrasy rozši ují možnost volby pr jezdu územím. 

4. Sou asné problémy a jevy životního prost edí, které by mohly být uplatn ním politiky 
územního rozvoje nebo územn  plánovací dokumentace významn  ovlivn ny, zejména 
s ohledem na zvlášt  chrán ná území a pta í oblasti 
Území kraje je z hlediska dynamiky vývoje výrazn  diferencované. K nejvýrazn jším 
environmentálním rizik m zp sobeným antropogenní inností pat í soust ed ná intenzivní 
doprava v obcích zhoršující kvalitu ovzduší, životního prost edí a nep ízniv  se zvyšující 
hlukovou zát ž. 

Voda: 

Povodn  jsou nejv tším nebezpe ím z oblasti p írodních katastrof. Jsou charakteristické 
nepravidelným výskytem. Na jejich vzniku se podílí více faktor , což zt žuje a komplikuje jejich 
prognózu. P i d sledné realizaci preventivních opat ení lze však škody minimalizovat. 
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ást území nacházející se pod hrází Komárovského rybníka je ohroženo možnou pr lomovou 
vlnou vzniklou zvláštní povodní pod vodním dílem. Celkem se jedná o 1 objekt pro bydlení ležící 
pod hrází a p ibližn  4 až 6 objekt  chat p i Kn žmostském potoce sm rem na Drhleny. 
Vzhledem k typu zástavby a jejímu prostorovému uspo ádání a vzhledem k finan ní náro nosti 
není v rámci územního plánu reálné navrhovat opat ení snižující ohrožení tohoto území p ed 
pr lomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní pod vodním dílem.  

Tém tvrtina obyvatel R (22,6 %) žije v domech, které nejsou napojeny na ve ejnou 
kanalizaci, tém  8 % vod vypoušt ných do kanalizací, není dále išt no a n kolik stovek obcí 
nebo jejich ástí velikosti nad 2000 EO dosud není vybaveno dostate ným systémem nakládání 
s odpadními vodami. 

Jakost povrchových a podzemních vod je ovliv ována plošnými zdroji zne išt ní, zejména 
nadm rným vyplavováním živin z p dního prost edí v d sledku zem d lské velkovýroby, celé 
území R je zahrnuto do kategorie „citlivá oblast“ z hlediska požadavk  na išt ní m stských 
odpadních vod. 

Z hlediska odtokových pom r  trvají problémy s rychlým odtokem srážkových vod z území. 
Tento stav je zp soben jednak odles ováním pozemk , nedostate nou p irozenou reten ní 
schopností, nedostate nou úpravou drobných tok  (bývají zaneseny bahnem). Zrychlený odtok 
vody z povodí má za nep íznivých klimatických podmínek za následek vznik povod ových 
situací. Obdobn  jako p i ob asném odbah ování Komárovského rybníka dochází k rozlivu vody 
na louky v jeho jihovýchodní ásti a tím zatopení n kolika chat v Nové Vsi. 

Dalším zastavováním území lze p edpokládat zrychlení odtoku srážkových vod z území a tím 
zvýšení rizika povodní. 

Stálým problémem je eutrofizace vody v Komárovském rybníce, která se projevuje zejména 
rozvojem mikroskopických organism  rozptýlených ve vod  (vodní kv t). Hlavní p í inou tohoto 
stavu je p ebytek živin ve vodním hospodá ství, p edevším pak dusíku a fosforu zp sobené jeho 
rekrea ním využíváním a z ejm  také špatným hospoda ením na n m. 

ešené území je považováno za vodohospodá sky mimo ádn  významnou oblast. Nachází se 
v d ležité vodohospodá ské oblasti CHOPAV Severo eská k ída. 

Ochrana p írody a krajiny: 

Na fungování ekosystém  ani na stavu kulturní krajiny se dosud ve v tším rozsahu neprojevilo 
snížení produkovaného zne išt ní ani postupná revitaliza ní opat ení. 

Krajinný ráz je na území St edo eského kraje dosud významn  ovlivn n necitlivou lidskou 
inností, urbanizací a suburbanizací, pé e o kulturní krajinu není dostate ná. 

Druhová skladba i v ková struktura les  je v n kterých oblastech nep íznivá, lesní p dy byly 
místy dlouhodob  kumulativn  degradovány a dv  t etiny vým ry les  ve St edo eském kraji 
vykazují r zné stupn  imisního poškození. 

Proces kompletních pozemkových úprav je pom rn  pomalý a to vede k oddalování nezbytných 
environmentálních opat ení v krajin . 

Nízká reten ní schopnost krajiny zvyšuje riziko povodní. Toto riziko je následkem 
p etrvávajícího intenzivního zem d lského a lesního hospoda ení a nakládání s vodními toky a 
s nivami. 

Ekologická nevyváženost krajiny (vysoké procento zorn ní, malá r znorodost p stovaných 
plodin, nerovnom rné rozložené les  apod.). 

Objevuje se st et rozvojových zájm  se zájmy ochrany životního prost edí. 

Se ší ením zástavby do volné krajiny jak pro trvalé, tak rekrea ní bydlení souvisí i další 
problémy, než je zm na struktury krajiny (nap . emisní, hluková zát ž, expanze nep vodních 
druh  rostlin a mnoho dalších). 
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Mezi problémy sou asného životního prost edí pat í také ší ení nep vodních druh  rostlin 
obecn  (zejména v oblastech zasažených povodní, kde dochází k výrazn jšímu ší ení invazních 
druh  rostlin). 

St ední echy oplývají bohatým p írodním bohatstvím. Hluboká í ní a poto ní údolí obnažila na 
mnoha místech horniny nejr zn jšího složení, kde vznikly rozdílné biotopy. Stékají se zde vodní 
toky ze všech ástí zem .  

Krajina jako celek je poznamenána potla ením p vodních tradic, deformací její typické tvá e 
použitím nevhodných architektonických styl , devastací staveb drobné lidové architektury a 
nedostatkem zelen  v sídlech. Celkov  je snížena biodiverzita, a tím i ekologická stabilita 
krajiny. Mírn  p ízniv jší je situace v oblastech podléhajících legislativní ochran  p írody a 
krajiny. 

Mimo ádná p írodní a krajiná ská hodnota CHKO eského ráje byla potvrzena vyhlášením 
Geoparku eský ráj.  

V návrhu územního plánu Branžež jsou zastavitelné plochy navrženy ve III. a IV. zón
odstup ované ochrany p írody CHKO. Výjimkou je východní ást zastavitelné plochy Z 21, která 
je ve 2. zón  odstup ované ochrany p írody. Jedná se o plochu stávajícího tábo išt  a 
navrhovanou plochu parkovišt . 

Územní systém ekologické stability na území obce se skládá z: Nadregionálního biocentra 
P íhrazské skály (NRBC 43), Regionálního biokoridoru Údolí Plakánku, V žák (RBK 8), 
Regionálního biokoridoru Nový rybník, P íhrazské skály (RBK 698), Lokálního biocentra (LBC 
92), Lokálního biokoridoru (LBK 75). ást území se nachází v ochranné zón  B ehyn
Pecopala, P íhrazské skály (NRBK 33) 

P da: 

Protierozní ochranou území je nutno se zabývat p i veškeré innosti dotýkající se zemského 
povrchu. V ešeném území je to zejména innost zem d lská, lesní hospodá ství a veškerá 
innost stavební. 

Z hlediska vlivu na kvalitu p d bývá problematická p etrvávající kontaminace p dy a 
horninového prost edí, existence už jednou využívaných a zdevastovaných ploch a objekt
(brownfields) a jejich nedostate ná regenerace a op tovné využívání. Nedostate ná evidence a 
sanace kontaminovaných ploch. 

Na území obce Branžež se nachází jedno bodov  vymezené místo potencionálního sesuvu a 
jedno místo potencionálního odvalu. V obci se nachází jeden zem d lský chátrající areál. 

Odpady: 

Skládkování je v kraji stále nejrozší en jším zp sobem odstra ování odpad  (cca 20% 
z celkové produkce). Nedostate n  se uplat ují systémy minimalizace, separace a následného 
materiálového využití odpad . 

Produkce podnikového odpadu meziro n  prudce klesá, množství komunálního odpadu na 
obyvatele je v mezikrajském srovnání nejvyšší, ale jeho tendence jsou spíše klesající.  

Hluk: 

Hluk náleží mezi velmi významné negativní civiliza ní faktory. Velmi významným zdrojem hluku 
je doprava. Automobilová silni ní doprava je nejv tším p vodcem hlukového zatížení. 
S postupující modernizací vozového parku by mohlo hlukové zatížení klesat, ovšem dochází 
k navyšování množství provozovaných automobil  a zejména t žké tranzitní dopravy. 

Úrove  zát že je dána krom  jiného skladbou a intenzitou provozu na p íslušné komunikaci, 
uspo ádáním terénu a sklonovými podmínkami.  

Mezi významné stávající zdroje hluku v obce Branžež pat í komunikace III/2687 (Kn žmost – 
zaúst ní II/279). 
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Ovzduší: 

Tak jako v celé republice se kvalita životního prost edí v kraji od za átku 90. let zlepšuje. 
Poklesly hodnoty škodlivých emisí ovliv ovaných hlavn  energetickými a chemickými centry a 
také se zlepšila jakost povrchových vod. Stále však p etrvávají problémy s automobilovou 
dopravou ovlivn nou tranzitní funkcí kraje.  

Mezi významné a p etrvávající problémy z hlediska ovzduší pat í: 

 stále ješt  vysoké m rné emise hlavního skleníkového plynu – oxidu uhli itého, 

 vysoké m rné emise oxidu si i itého a oxid  dusíku, 

 lokální imisní zát ž oxidem dusi itým, suspendovanými ásticemi frakce PM10, 
polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) a t žkými kovy a imisní zát ž p ízemním 
ozónem, zejména z automobilové dopravy, 

 zne išt ní ovzduší lokálními a liniovými zdroji, 

 zhoršení imisních pom r  podél hlavních komunikací. 

V obci Branžež nejsou umíst ny žádné velké ani zvláš  velké zdroje zne iš ování ovzduší. 
St edními zdroji zne iš ování ovzduší v obci Branžež jsou zejména spalovací zdroje (kotelny). 
Malé zdroje zne iš ování jsou p edevším p edstavovány lokálními topeništi.  

Imisním spadem docházelo v minulosti k rychlému okyselení p d zp sobené vysokým podílem 
slou enin síry, dusíku fluoru a dalších. Tím docházelo k ochuzování p dních horizont  a 
postupnému oslabování lesních porost . Negativní ú inky imisn  ekologických vliv  jsou 
prokazateln  kombinovány s ú inky nevhodných zp sob  hospoda ení v minulosti, zejména 
následky zám ny p irozené skladby a struktury lesních porost  za p ehoustlé stejnov ké 
porosty smrkové. Trvalé zne iš ování prost edí se (s ur itým zpožd ním) vedle vymírání 
rostlinných i živo išných druh  výrazn  viditeln  projevuje na lesních porostech. 

Ostatní: 

Území St edo eského kraje je z hlediska geologie, geomorfologie, hydrologie a biologie velmi 
pestré. St edo eská oblast je na územím styku v tšiny biogeografických jednotek ech. Horské 
a stepní druhy zde žijí v p ímém sousedství, stejn  jako prvky západní, východní i jižní. St ídají 
se zde území kultivovaná od po átk  rolnictví s celými komplexy až p ekvapiv  zachované 
p írody. St ední echy tak p edstavují jedno z klí ových území st edoevropské biogeografie.  

5. Zhodnocení stávajících a p edpokládaných vliv  navrhovaných variant politiky 
územního rozvoje nebo územn  plánovací dokumentace, v etn  vliv
sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, st edn dobých a 
dlouhodobých, trvalých a p echodných, kladných a záporných 
V následující tabulce je uvedena míra vliv  jednotlivých posuzovaných zám r  na životní 
prost edí. Rozd lena je do 5-ti íselné stupnice dle míry negativního ú inku (stupnice od +2 
do -3).  

Níže pod tabulkou je uvedeno slovní hodnocení vliv  Návrhu územního plánu Branžež. 
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Tabulka . 22: íselné vyhodnocení významnosti vlivu ploch smíšených obytných na jednotlivé 
složky ŽP 
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BV (bydlení v rodinných domech – venkovské) 

Z 01 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 +1 

Z 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z 05 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 +1 

Z 08 -2 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 +1 

Z 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z 12 -2 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 

Z 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z17 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z 18 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z 19 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z 27 0 0 0 0 
-3 

NEDOP.
0 -2 0 0 0 +1 

Z 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Zf 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Zf 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Zf 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

SV (plochy smíšené obytné – venkovské) 

Z 02 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z 14 -2 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 

Z 15 0 0 0 0 0 0 -2/-1 0 0 0 +1 

OV (plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura) 

Z 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

RI (plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci) 

Zf 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

DSV (plochy dopravní infrastruktury, dopravního vybavení) 

Z 07 0 0 0 0 0 0 0 0/-1 0 0 0 

Z 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 

Z 20 0 0 -1 -1 0 0 -2 -1 0 -1 0 
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Z 21 -1 0 -2 -2 -1 0 -3 -1 0 -1 -1 

Z 22 0 0 0 -1 0 0 -1/-2 -2 0 -1 0 

DS1D (místní komunikace IV. t . – funk ní t ída D1) 

Z 01 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

Z 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 12 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

Z 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 14 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

Z 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 20 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

Z 21 0 0 -2 -1 0 0 -1 0 0 0 0 

Z 29 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 

Z 30 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 

DSU (místní komunikace IV. t  – ú elové komunikace, polní a lesní cesty)  

Z 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 20 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

Z 21 0 0 -2 -1 0 0 -1 0 0 0 0 

RH (plochy rekreace – hromadná rekreace) 

Z 09 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z 20 -2 0 -1 -2 -1 0 -1 -1 -1 0 +1/-1 

Z 21 
-3 

NEDOP.
0 -2 -3 -2 0 -2 -2 -1 -1 +1/-1 

Z 29 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1/-2 -1 0 +1 

Z 30 -2 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 +1 

P 01 0 0 0 0 0 0 +1/+2 0 -1 0 +1 
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W (plochy vodní a vodohospodá ské) 

K 13 -1 0 0 0 0/+1 0 0 +2 0 0 +1 

TI (plochy technické infrastruktury, inženýrské sít )

Z 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 32 0 0 0 0 0 0 -1 +2 0 -1 +1 

Z 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P 01 0 0 0 0 0 0 +1 0 -1 -1/-2 +1/-1 

Vysv tlivky k tabulce: 
-3 závažn  negativní vliv 
-2 významn  negativní vliv 
-1 mírn  negativní vliv 
0 bez vlivu 
+1 mírn  pozitivní vliv 
+2 výrazn  pozitivní vliv 

NEDOP = plocha zpracovatelem SEA nedoporu ena 

Slovní vyhodnocení: 
Vlivy na p dní pom ry 

Závažn  negativní vliv byl vyhodnocen u plochy hromadné rekreace Z 21, kde zábor p dy bude 
6,661 ha, z toho 6,407 ha nejkvalitn jších p d – I. t ída ochrany ZPF. Celkový zábor 
zem d lských p d pro navrženou plochu složenou z ploch RH, ZO, SZ, DSV, DS1D, DSU bude 
8,173 ha I., IV. a V. t ídy ochrany. Plocha Z 21 z tohoto d vodu nebyla doporu ena 
k realizaci. 
Významn  negativní vliv byl vyhodnocen u lokalit, které mají v tší zábor ZPF než 1,0 ha. 

Mírn  negativní vliv byl vyhodnocen na plochách o záboru v tším než je 0,29 ha a menším než 
1 ha. 

U ostatních lokalit je vliv nulový. 

Vlivy na lesy ur ené k funkci lesa 

U plochy Z05 byl vliv vyhodnocen jako mírn  negativní z d vodu záboru lesních pozemk . 
U ostatních lokalit byl vliv vyhodnocen jako nulový. 

Vodní pom ry 

smíšené obytné (SV) a bydlení v rodinných domech (BV): nep edpokládají se negativní vlivy na 
vodní pom ry. Možný mírn  negativní vliv bude u ploch s v tším záborem p dy (Z 08, Z 12, Z 
14).  
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ob anské vybavení (OV): nep edpokládají se negativní vlivy na vodní pom ry.  

plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI): nep edpokládají se negativní vlivy na vodní pom ry.  

plochy hromadné rekreace (RH): u ploch s v tším záborem p d byl vliv vyhodnocen jako mírn
až významn  negativní.  

Závažn  negativní vliv byl vyhodnocen u plochy Z 21 (rozsáhlý zábor ZPF). Na plochách Z 20 a 
Z 30 byl významn  negativní vliv vyhodnocen z d vodu rozsahu záboru p d a charakteru ploch. 
Na obou plochách se nachází pom rn  velké zastoupení vzrostlých d evin (na polovin  plochy 
Z 30 se nachází louka).

komunikace (DS1D, DSU): Za p edpokladu správné organizace práce se negativní vliv na vodní 
pom ry nep edpokládá. 

parkovišt  (DSV): dle konkrétní realizace zám r : možný negativní vliv u ploch parkoviš , kde 
m že dojít ke kontaminaci vod (jak povrchových, tak podzemních) ropnými látkami z pohonných 
hmot.  

Významn  negativní vliv byl vyhodnocen u nové plochy parkovišt  Z 22, u které se jeví špatné 
odtokové pom ry deš ových vod ve stávajícím stavu a zám r by možnost zásaku deš ových 
vod v lokalit  ješt  snížil. U této plochy nelze také vylou it významný negativní vliv z hlediska 
možnosti kontaminace povrchových a podzemních vod ropnými látkami (jak b hem výstavby, 
tak b hem provozu).  

Mírn  negativní vliv byl vyhodnocen u parkoviš  p iléhajících k plochám hromadné rekreace 
Z 20 a Z 21, kde vliv nelze vylou it. 

Nulový až mírn  negativní vliv z hlediska možné kontaminace povrchových a podzemních vod 
ropnými látkami lze p edpokládat u plochy 07. 

technická infrastruktura (TI, OV): dle konkrétní realizace zám ru. Realizace OV bude mít 
výrazn  pozitivní vliv. U ostatních vliv nulový. 

vodní plochy (W): realizací ko enové istírny vod pro do išt ní vod z biologické OV dojde 
k pozitivnímu vlivu. 

Vliv na zvlášt  chrán ná území 

U plochy Z 21 byl vliv vyhodnocen jako významn  negativní z d vod  navržení áste n
do II. zóny CHKO. U ploch v III. zón  CHKO (Z 20, Z 29 a Z30 pro hromadnou rekreaci) nelze 
negativní vliv vylou it, závisí na konkrétním zám ru (vliv mírn  negativní). Plochy vyvolají 
nep ímé ovlivn ní CHKO díky zvýšenému po tu návšt vník  v území (v CHKO) a jejich pohybu 
v CHKO, z ehož plynou nep ímé negativní vlivy na p edm ty ochrany p írody a krajiny 
(neukázn ný pohyb návšt vník  v CHKO, zne iš ování životního prost edí, rušivé p sobení na 
živo ichy, v etn  zvlášt  chrán ných druh , atd.).  

U ostatních ploch byl vliv na ZCHÚ vyhodnocen jako nulový. 

Vliv na prvky ÚSES 

U plochy Z 27  byl vliv vyhodnocen jako závažn  negativní, z d vodu jejího  neakceptovatelného 
umíst ní v regionálním biokoridoru. Tato plocha nebyla zpracovatelem SEA doporu ena 
k realizaci. 
Významn  negativní vliv na ÚSES byl vyhodnocen u plochy Z 21, kde lze p edpokládat nep ímé 
významné negativní ovliv ování prvk  ÚSES (NRBC 43 a RBK 698) z d vodu zvoleného 
funk ního využití plochy (k rekrea ním ú el m) a z hlediska velkého rozsahu plochy, které 
zp sobí mnohonásobné zvýšení pohybu turist  v okolí plochy Z 21, tzn. turisticky atraktivních 
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lokalitách – mimo jiné také v P íhrazských skalách (NRBC 43) a v Komárovském rybníce a okolí 
(RBK 698). 

Mírn  negativní vliv byl vyhodnocen u plochy Z 20 ze stejného d vodu jako u plochy Z 21, avšak 
v menším m ítku, kde se p edpokládá negativní ovlivn ní RBK 698. 

U plochy Z 32 a K 13 ( OV a ko enová OV) byl vliv realizace zám r , vzhledem 
k p edpokládanému zlepšení kvality povrchového toku, vyhodnocen jako mírn  pozitivní. 

Dalším pozitivním vlivem návrhu ÚP je dotvo ení chyb jící ásti lokálního biokoridoru LBK 75 na 
jižním okraji obce Branžež. 

U ostatních ploch byl vliv na ÚSES vyhodnocen jako nulový. 

Vliv na evropsky významné lokality a pta í oblasti 

Vliv je ozna en za nulový u všech ploch – plochy nejsou ve st etu s lokalitami Natura 2000. 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

U lokality Z 21 byl vliv vyhodnocen jako závažn  negativní z d vodu p edpokládaného 
negativního vlivu na faunu a flóru. Na této ploše byl v roce 2008 vypracován biologický pr zkum, 
kde byl zjišt n výskyt zvlášt  chrán ných druh  rostlin i živo ich . Pro tuto plochu bylo navrženo 
kompenza ní opat ení v podob  provedení transferu zvlášt  chrán ných druh  rostlin v etap
projektování zám ru. Povolení výjimky z ochranných podmínek zvlášt  chrán ných druh  rostlin 
a živo ich   (dle §56 zákona . 114/1992 Sb.) ud luje Správa CHKO eský ráj. 

U plochy Z 20 byl vliv vyhodnocen jako významn  negativní v ásti plochy se nachází malé 
fragmenty vegetace vlhkých luk. Na okrajích plochy nalezneme porosty k ovin, které osidlují 
drobní obratlovci. Plocha m že sloužit jako vhodný biotop pro r zné druhy živo ich  (potravní 
okrsek ady pták  apod.). 

Vliv mírn  negativní byl vyhodnocen u ploch pro hromadnou rekreaci Z 29 a Z 30. Nachází se 
zde mozaika kulturních pasených luk (Z 30), porost  k ovin kolem cest a na opušt ných 
zar stajících pozemcích v blízkosti zchátralého areálu zem d lského družstva. Na porosty 
k ovin je vázán výskyt ady drobných živo ich  (zejména pták ), kte í zde nacházejí vhodné 
úkryty i potravní stanovišt . Navržené využití pro rekrea ní ú ely po ítá s p estavbou stávajícího 
zem d lského areálu i s využitím okolních ploch. Plánované zm ny v této lokalit  se dotknou 
i zar stajících ploch a porost  k ovin. 

Vliv na krajinný ráz 

Mírn  negativní vliv byl vyhodnocen u ploch menší rozlohy, p ípadn  pohledov  málo 
exponovaných, které mohou pouze mírn  negativn  ovlivnit p írodní, významné krajinné prvky 
(lesní pozemky, ÚSES), i kulturní znaky.  

Výrazn  negativní vliv je vyhodnocen u lokalit, kde by mohlo dojít k narušení p írodního 
charakteru místa, estetické hodnoty, kulturních znak i narušení urbanistické struktury osídlení 
obce nebo k další fragmentaci krajiny apod., které by vedly k významnému snížení hodnot 
krajinného rázu. 

Závažn  negativní vliv byl vyhodnocen u plochy Z 21 pro hromadnou rekreaci, u které dojde 
k závažnému narušení p írodního charakteru místa a snížení estetické hodnoty území (snížení 
harmonického m ítka krajiny). V tomto p ípad  to bude zp sobeno rozsáhlým zastav ním 
velké plochy (~7,5 ha), umíst ní v pohledov  exponované lokalit , zám rem vznikne nová 
kulturní dominanta v území, p i emž z v tší ásti dojde k výstavb  ve volné krajin . Tento 
závažn  negativní vliv bude snížen vytvo ením nového p írodního významného krajinného prvku 
v podob  ploch sídelní zelen  a ploch RN1 a RN2. a posílením rekrea ního potenciálu území.  
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Dále byl závažn  negativní vliv byl vyhodnocen u plochy Z 27 bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV), která m že vést k negativnímu ovlivn ní regionálního prvku ÚSES, který je 
sou asn  významným krajinným prvkem. Tato plocha nebyla zpracovatelem SEA doporu ena 
k realizaci. 

Vliv na ovzduší 

Vzhledem k tomu, že v tob  zpracování posouzení nebylo známé p esné využití ploch není 
možné vliv vylou it. V souvislosti s realizací ploch dopravní infrastruktury, výroby a skladování 
lze p edpokládat vznik nových zdroj  zne iš ování ovzduší: b hem výstavby dochází asto 
k uvol ování emisí polétavého prachu, vznikem emisí zne iš ujících látek vznikajících 
spalováním pohonných hmot ve stavebních mechanismech a dopravních prost edcích. B hem 
provozu zám r  plošným zdrojem v posuzovaných lokalitách bude automobilová doprava na 
odstavných a parkovacích stání, která emituje ze svého provozu škodliviny, jako jsou oxidy 
dusíku, oxidy síry, oxid uhelnatý, tuhé zne iš ující látky a uhlovodíky. Hlavním liniovým zdrojem 
zne išt ní bude automobilová doprava. Vliv u t chto ploch je ozna en za mírn  negativní. 

V lokalit , která je ur ená pro výstavbu centrální kotelny na biomasu m že dojít ke zvýšení 
imisních koncentrací zne iš ujících látek. 

U ostatních ploch byl vliv vyhodnocen jako nulový. 

Vliv na hlukovou situaci 

V souvislosti s realizací ploch nových parkovacích stání v tšího rozsahu (Z 10, Z 20, Z 21, 
Z 22), plochy hromadné rekreace Z 21 a biologické istírny odpadních vod lze p edpokládat 
vznik nových zdroj  hluku, proto byl vliv vyhodnocen jako mírn  negativní na hlukovou situaci. U 
ásti plochy P 01 (technická infrastruktura – kotelna) nelze míru vlivu jednozna n  ur it, proto 

byl vliv ozna en jako mírn  až významn  negativní. U ostatních ploch byl vliv vyhodnocen jako 
nulový. 

Vlivy na zdraví 

obytné (BV) a smíšené obytné (SV):  

Vytvo ení územních podmínek pro vybudování kvalitního bydlení = pozitivní vliv 

Pozitivní vliv je ale za p edpokladu, že p i využití pozemk  SV k lokální obchodní innosti, 
poskytování služeb a zem d lské innosti nebude snižována kvalita okolního prost edí 
(nadm rným hlukem, prašností, emisemi zne iš ujících látek apod.)  

ob anské vybavení: 

Z 31 (školka, infocentrum): služby pro ob any a turisty = pozitivní vliv 

Realizace informa ního centra m že p isp t k rozvoji turistiky a cestovního ruchu v zájmové 
oblasti. 

RH (plochy rekreace – hromadná rekreace) 

Vytvá ením územních podmínek pro rekrea ní vyžití m že dojít k aktivnímu trávení volného 
asu, ke zvýšení pohybových aktivit obyvatelstva s následnými p íznivými dopady v oblasti 

zdraví. 

Realizace rekrea ních ploch bude mít pozitivní dopad na oblast rozvoje rekrea ních aktivit a 
cestovního ruchu. Vymezení t chto ploch podporuje podnikaní a zvýšení nabídky pracovních 
míst v rámci ešeného území. 
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Vybudování za ízení a ploch pro hromadnou rekreaci a s tím spojený zvýšený ruch v území, 
vyšší nár st intenzity automobilové dopravy + s tím spojené zvyšování imisní a hlukové zát že 
mohou n kte í obyvatelé vnímat negativn  - jako snížení p írodního potenciálu území a 
narušení faktor  pohody. 

Narušení faktor  pohody lze o ekávat také p i výstavb  n kterých zám r  (nap . v tší budovy 
v blízkosti zástavby). 

RI (plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci): 

Pozitivní vliv jako u p edchozího (aktivnímu trávení volného asu...), ale za p edpokladu, že p i 
využití pozemk  nebude snižována kvalita okolního prost edí (nap . z provozu automobilové 
dopravy,...) 

DSV (plochy dopravní infrastruktury, dopravního vybavení) 

Realizace nových parkovacích ploch by m la zaru it dostate né kapacity k parkovaní 
u obytných objekt  a ploch ur ených k turistice a rekrea nímu využití. Parkovišt  u ploch 
hromadné rekreace umožní regulaci dopravy a omezí zajížd ní a parkování vozidel na plochy 
ur ené k rekreaci a plochy p írodního charakteru. 

Možný negativní vliv na stávající situaci v blízkosti t chto staveb – zejména u nov  budovaných 
úsek  s vyšší intenzitou provozu dopravy a rozsáhlejších parkoviš  m že být spjat s nár stem 
hlukové a imisní zát že po realizaci zám r

Negativní vliv lze o ekávat b hem výstavby: narušení faktor  pohody – v tší hluková a imisní 
zát ž z provozu stavebních mechanism  a navazující obslužné nákladní dopravy + b hem 
výstavby omezení parkování, provozu a plynulosti dopravy aj. 

DS1D, DSU  

Negativní vliv lze o ekávat b hem výstavby a rekonstrukce úsek  komunikací: narušení faktor
pohody – v tší hluková a imisní zát ž z provozu stavebních mechanism  a navazující obslužné 
nákladní dopravy + b hem výstavby omezení parkování, provozu dopravy aj.

technická infrastruktura (TI):  

Z32 ( OV) kladný vliv - napojení objekt  na kanaliza ní systém, likvidace odpadních vod v OV 
povede k minimalizaci zát že složek životního prost edí 

Centrální kotelna – vliv na ovzduší závisí na konkrétním technickém ešení a provozu zám ru 
+1 až -1 resp. na imisním p ísp vku z provozu za ízení, na vzniku a provozu nových zdroj
hluku souvisejících se za ízením, na pot eb  nárok  na obslužnou dopravu. Centrální kotelna 
má zásobovat teplem sídelní útvary Branžež a Nová Ves. Pozitivním vlivem zám ru by bylo 
omezení po tu provozovaných malých zdroj  k vytáp ní objekt , ímž by mohlo dojít ke snížení 
imisní zát že ásti území. Provoz st edního zdroje je lépe regulovatelný – je podmín n 
dodržováním ady podmínek a povinností v etn  zjiš ování množství vypoušt ných 
zne iš ujících látek. U za ízení spalujících biomasu jsou navíc oproti malým zdroj m také 
obvykle nainstalovány odlu ova e tuhých zne iš ujících látek s ú inností okolo 90 až 95 %. 

Skute ný vliv provozu centrální kotelny na imisní situaci v území bude záviset na konkrétním 
ešení a provozu zám ru v etn  nárok  na navazující obslužnou dopravu a vedení jejich 

dopravních tras. 

Z hlediska míry vliv  na ve ejné zdraví je také významné umíst ní a provoz zdroj  hluku 
(technologická za ízení, vzduchotechnika, využívané mechanismy aj.) a intenzita vyvolané 
obslužné dopravy. 
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6. Porovnání zjišt ných nebo p edpokládaných kladných a záporných vliv  podle 
jednotlivých variant ešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých 
metod vyhodnocení v etn  jejich omezení 
Návrh ÚP Branžež byl navržen monovariantn . Zpracovatel SEA vyhodnotil posuzované lokality 
subjektivn  a míru výskytu negativních vliv  hodnotil pro jednotlivé složky životního prost edí 
jednotliv . 

Zábor ZPF 

Celkový zábor ZPF ploch zabíraných pro rozvoj obce bude 23,347 ha (v zastav ném území 
obce 4,595 ha a mimo zastav né území obce 18,752 ha). Z celkového záboru ZPF je 1,381 ha 
pro plochy systému sídelní zelen .  

Na cca 52,3% z celkového záboru ZPF se plochy nacházejí na I. t íd  ochrany, 7% budou p dy 
II. TO, 18,3% p dy III. TO, IV. TO je zastoupena 14,2% a 8,2% bude na V. TO.  

Tento rozsah bude snížen nedoporu ením n kterých ploch (Z 21, Z 27). 

PUPFL  

Zábor lesních pozemk  bude u výstavby plochy pro rodinnou rekreaci Z 5 (0,109 ha). Sou asn
je v územním plánu navrženo 1,128 ha pro zalesn ní. 

Vodní pom ry 

Vzhledem k tomu, že v zájmovém území se nep edpokládá výrazné nakládání se závadnými 
látkami nebo jen v omezené mí e (pro údržbu staveb a provoz ), lze z tohoto hlediska prakticky 
vylou it negativní dopad na povrchové a podzemní vody.  

Realizací obytných zástaveb, ob anského vybavení, ploch pro rekreaci lze p edpokládat 
zvýšenou produkci splaškových vod oproti stávajícímu stavu.  

Parkovací plochy, které budou dopl kem ploch rekreace musí být dostate n  technicky 
zabezpe eny proti úniku vodám závadných látek do okolního prost edí (splach zne išt ných 
deš ových vod ropnými látkami).  

Zastav ním zem d lských ploch u v tšiny posuzovaných lokalit se zm ní odtokové pom ry 
v daném území. Technické ešení odvodu deš ových vod z území, dále snahu udržet vodu 
v krajin  je nutné ešit v projektových dokumentacích staveb (tj. realizaci reten ních nádrží, 
suchých poldr  apod. na ešeném pozemku). 

Pozitivním vlivem bude vybudování splaškové kanalizace, biologické istírny odpadních vod a 
ko enové istírny odpadních vod. 

Ekosystémy, fauna, flóra 

Na ploše Z 21 byl vliv vyhodnocen jako závažn  negativní. Na této ploše byl v roce 2008 
vypracován biologický pr zkum (v rámci zpracování oznámení dle zákona . 100/2001 Sb. na 
zám r „Park Branžež“), kde byl zjišt n výskyt zvlášt  chrán ných druh  rostlin i živo ich . 
Nejcenn jším porostem na lokalit  je vlhké tužebníkové lado (T1.6) s p echody k vlhké 
pchá ové louce (T1.5) a vegetaci vysokých ost ic (M1.7). 

Vliv mírn  negativní byl vyhodnocen u ploch pro hromadnou rekreaci Z 29 a Z 30. Nachází se 
zde mozaika kulturních pasených luk (Z 30), porost  k ovin kolem cest a na opušt ných 
zar stajících pozemcích v blízkosti zchátralého areálu zem d lského družstva. Na porosty 
k ovin je vázán výskyt ady drobných živo ich  (zejména pták ), kte í zde nacházejí vhodné 
úkryty i potravní stanovišt . Navržené využití pro rekrea ní ú ely po ítá s p estavbou stávajícího 
zem d lského areálu i s využitím okolních ploch. Plánované zm ny v této lokalit  se dotknou 
i zar stajících ploch a porost  k ovin. 

U plochy Z 20 byl vliv vyhodnocen jako významn  negativní v ásti plochy se  nachází malé 
fragmenty vegetace vlhkých luk. Na okrajích plochy nalezneme porosty k ovin, které osidlují 
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drobní obratlovci. Plocha m že sloužit jako vhodný biotop pro r zné druhy živo ich  (potravní 
okrsek ady pták  apod.). 

U ploch Z 20, Z 21, Z 22, Z 29 a Z 30 je realizace podmín na provedením biologického 
pr zkumu. 

Chrán ná území, Natura 2000 

Katastrální území Branžež se nachází v oblasti CHKO eský ráj a Geoparku eský ráj. 
Posuzované lokality musí respektovat plán pé e o CHKO eský ráj.  

U plochy Z 21 byl vliv vyhodnocen jako významn  negativní z d vod  navržení áste n
do II. zóny CHKO.  

U ploch v III. zóny CHKO (Z 20, Z 29 a Z30 pro hromadnou rekreaci) nelze negativní vliv 
vylou it, závisí na konkrétním zám ru (vliv mírn  negativní). Plochy vyvolají nep ímé ovlivn ní 
CHKO díky zvýšenému po tu návšt vník  v území (v CHKO) a jejich pohybu v CHKO, z ehož 
plynou nep ímé negativní vlivy na p edm ty ochrany p írody a krajiny (neukázn ný pohyb 
návšt vník  v CHKO, zne iš ování životního prost edí, rušivé p sobení na živo ichy, v etn
zvlášt  chrán ných druh , atd.).  

Obecné opat ení pro návrh ÚP: Projektové dokumentace staveb musí být v souladu s p edm ty 
a cíly ochrany CHKO eský ráj (výstavba musí být v souladu se zásadami povolování výstavby 
v II., III. a IV. zón  CHKO eský ráj). 

V území se nachází dv  evropsky významné lokality (P íhrazské skály a Drhleny). Tyto EVL 
nebudou navrhovanými plochami v územním plánu ovlivn ny. Pta í oblasti se v území 
nevyskytují. 

Prvky ÚSES 

U plochy Z 27  byl vliv vyhodnocen jako závažn  negativní z d vodu jejího  neakceptovatelného 
umíst ní v regionálním biokoridoru. Tato plocha nebyla zpracovatelem SEA doporu ena 
k realizaci. 

U plochy Z 21, kde lze p edpokládat nep ímé významné negativní ovliv ování prvk  ÚSES 
(NRBC 43 a RBK 698) z d vodu zvoleného funk ního využití plochy (k rekrea ním ú el m) a 
z hlediska velkého rozsahu plochy, které zp sobí mnohonásobné zvýšení pohybu turist  v okolí 
plochy Z 21. 

Plocha Z 20 m že mít mírn  negativní vliv na RBK 698. 

U plochy Z 32 a K 13 ( OV a ko enová OV) byl vliv realizace zám r , vzhledem 
k p edpokládanému zlepšení kvality povrchového toku, vyhodnocen jako mírn  pozitivní. 

Dalším pozitivním vlivem návrhu ÚP je dotvo ení chyb jící ásti lokálního biokoridoru LBK 75 na 
jižním okraji obce Branžež. 

U ostatních ploch se výrazn  negativní vliv nep edpokládá. 

Krajinný ráz 

Zám ry p edkládané v Návrhu územního plánu Branžež se ur itou m rou odrazí na stavu 
životního prost edí v daných lokalitách. Rozsah vlivu plánovaných staveb na krajinný ráz závisí 
na jejich architektonickém ešení. Plánované zm ny ve funk ním využití území zajistí jeho 
rozvoj a stabilizaci. 

Charakter staveb, v etn  jejich umíst ní, bude ešen v projektových dokumentacích jednotlivých 
staveb. Ovlivn ní krajinného rázu nelze v sou asné dob  p esn  ur it, dá se mu p edcházet 
vhodným architektonickým ešením. 

Ekonomické aspekty 

Hlavním cílem realizace zm ny územního plánu je zvýšení atraktivity území pro návšt vníky 
i pro trvale žijící obyvatele, rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu, vznik nových pracovních 
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p íležitostí, zvýšení p íjm  obyvatel i samospráv, snížení nezam stnanosti v regionu, zlepšení 
situace parkování a zvyšování životní úrovn  v této atraktivní ásti St edo eského kraje. 

Ovzduší 

V Návrhu územního plánu Branžež se jedná p edevším o výstavbu a vytvo ení ploch pro 
bydlení, rekreaci, místní komunikace a ob anskou vybavenost, nedojde k výraznému zhoršení 
kvality ovzduší v posuzovaných lokalitách. V lokalit , která je ur ená pro výstavbu centrální 
kotelny na biomasu m že dojít ke zvýšení imisních koncentrací zne iš ujících látek. 

Hlukové pozadí 

Vlivem zám ru dojde k nezanedbatelnému navýšení intenzity silni ní dopravy na silnici III/2687 
a tím i ke zvýšení hladiny akustického tlaku A vyvolaného uvedeným navýšením intenzity 
dopravy. Navýšení nebude výrazné (cca 0,4 dB) a celoro n  stejné. Projeví se spíš  subjektivn
vnímaným nár stem intenzity dopravy a to hlavn  v období letní sezóny. 

Dalším významným zdrojem hluku jsou stacionární zdroje hluku – OV a kotelna. OV je 
plánována mimo obytnou zástavbu a mimo jednoho až dvou RD její provoz neovlivní chrán ný 
venkovní prostor. P i dodržení zásad uvedených výše v textu nebude její provoz, z hlediska 
hluku, problémový.  

Zvýšenou pozornost je t eba v novat koteln . Zde musí být dodrženy podmínky uvedené výše 
v textu a sou asn  je vhodné dodržet i další doporu ení. Jedná se o zdroj, který, by  hygienické 
limity bude spl ovat, m že být p i podcen ní výše uvedeného, významným zdrojem problém
s hlukem. Hluk z provozu kotelny by m l být ov en v rámci zkušebního provozu. 

Vzduchotechniku, klimatiza ní jednotky, tepelná erpadla apod. umíst ná na objektu 
restaurace, penzionu a p ípadn  rekrea ních objekt  je pot ebné volit tak, aby neobt žovala 
hlukem nejen stávající zástavbu, ale sou asn  i tu nov  plánovanou. 

Faktor pohody obyvatel 

Obecn  lze konstatovat, že funk ním vymezením ploch a návrhem zám r  nebude významn
negativn  ovlivn no zdraví obyvatel zájmového území. 

Rizikovými faktory zde mohou být p edevším zdroje emisí zne iš ujících látek i hluku (pop . 
vibrací). P edpokládaný vliv na ve ejné zdraví související s provozem zám r  by m l být 
vyhodnocen pomocí modelových výpo t  hlukové a rozptylové studie. 

Posuzované metody 
Výpo ty emisních faktor  škodlivin ovzduší byly spo teny pomocí programu MEFA-06. 

Skute nou hlukovou a imisní situaci v jednotlivých lokalitách bude možné ov it p ímým 
m ením po zprovozn ní všech plánovaných zám r . V p ípad  p ekra ování hygienických 
limit  budou navržena a realizována technická i organiza ní opat ení. 

P i posuzování vliv  zám ru na životní prost edí bylo vycházeno zejména ze znalosti stávajícího 
stavu životního prost edí v posuzované lokalit  a posouzení možných vliv  zám r  na životní 
prost edí se opíralo o p edpoklad standardního provozu jednotlivých zám r  a sou asného 
respektování platné legislativy. 

Podklady pro kapitolu 2. Údaje o sou asném stavu životním prost edí byly po ízeny jednak 
b hem obhlídky posuzovaných lokalit, z odborné literatury a internetových stránek (použitá 
literatura je uvedena na konci hodnocení). 
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7. Popis navrhovaných opat ení pro p edcházení, snížení nebo kompenzaci všech 
zjišt ných nebo p edpokládaných závažných záporných vliv  na životní prost edí 
Vzhledem ke skute nosti, že byl u n kterých zám r  vyhodnocen významný nebo mírný 
negativní vliv, zpracovatel SEA stanovil následující podmínky a navrhl opat ení: 

Technická opat ení pro ochranu vod: 

ešit odvod odpadních deš ových vod potenciáln  kontaminovaných ropnými látkami p es 
dostate n  kapacitní a ú inné odlu ovací za ízení ropných látek - z ploch pro parkování u 
lokalit hromadné rekreace. Svod deš ových vod z nových zpevn ných ploch bude ešen 
v projektových dokumentacích jednotlivých staveb. 

ešit zp sob zadržení (pop . odvodu) nezne išt ných deš ových vod v území u ploch o 
velké rozloze (Z 08, Z 12, Z 14, Z 20, Z 21, Z 29 a Z 30) v projektových dokumentacích 
jednotlivých staveb (nap . realizaci reten ních nádrží, suchých poldr  apod. na ešeném 
pozemku, využití deš ových vod k zálivce). Výb r vhodné varianty retence deš ových vod 
lze podpo it provedením hydrogeologického pr zkumu na jednotlivých lokalitách, p ípadn
také provedení studie odtokových pom r  v území. 

 U plochy Z 22 byla stanovena podmínka neprovád ní výstavby v dob  zamok ení lokality, 
ale b hem suchých m síc . V projektové dokumentaci ešit zvýšení zásaku deš ových vod 
z nové parkovací plochy. Dále navrhnout povrch parkovací plochy nebo její technické 
zabezpe ení proti možnosti úniku vodám závadných látek do povrchových a podzemních 
vod. Parkovací stání situovat co nejdále od vodního toku Kn žmostka. 

Technická opat ení pro ochranu p dy a lesních pozemk : 

 V rámci výstavby i provozu zám ru musí být provedena v maximální možné mí e všechna 
dostupná opat ení zabra ující erozi p dy. Navrhované sadové úpravy a krajinné úpravy 
budou u jednotlivých ploch provedeny co možná nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním 
projev m, prašnosti, splach m p dy i zaplevelení. 

 B hem výstavby zám r  nezne iš ovat p du. 

Opat ení pro ochranu p írody: 

 U plochy Z 21 bylo jako kompenza ní opat ení stanoveno provedení transferu zvlášt
chrán ných druh  rostlin autorizovanou osobou z hlediska zákona . 114/1992 Sb. p ed 
zahájením výstavby zám r , za dohledu CHKO eský ráj. 

 U p ípadné realizace plochy Z 21 minimalizovat škody na b ehových porostech zp sobené 
koupajícími se návšt vníky. 

 U ploch Z 20, Z 21, Z 22, Z 29, Z 30 byla stanovena podmínka i doporu ení provést 
biologický pr zkum celých ploch zam ený p edevším na zvlášt  chrán né druhy rostlin a 
živo ich . Povolení výjimky z ochranných podmínek zvlášt  chrán ných druh  rostlin a 
živo ich   (dle §56 zákona . 114/1992 Sb.) ud luje Správa CHKO eský ráj. 

 U ploch Z 20, Z 21 byla stanovena podmínka zpracovat projekt sadových úprav. Ozelen ní 
okrasnými d evinami musí být ešeno s ohledem na p vodní – p irozená spole enstva a 
biogeografické podmínky. Projekt by m l obsahovat i plán údržby zelen . Zám r ozelen ní 
areálu je nutné konzultovat s p íslušným orgánem ochrany životního prost edí. 

 U ploch Z 21, Z 20 byla stanovena doporu ení pro vytvá ení projektových dokumentací : 

- navrhnout dostate né ozelen ní parkovacích ploch (nap . využití zatrav ovacích dlaždic 
apod.), 
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- p i ozele ování vybraných ploch je pot eba v novat pozornost výb ru druh  zelen
(málo alergizující druhy d evin) s ohledem na možné negativní ovliv ování senzitivní 
skupiny obyvatel – alergik ,  

- ke snížení rizika neukázn ného chování návšt vník  (rekreant ) by mohla p isp t dobrá 
informovanost o zvlášt  chrán ných druzích rostlin a živo ich  žijících v na území CHKO 
(realizace informa ních tabulí apod.). 

 U ploch Z 21, Z 20 byla stanovena doporu ení pro fázi realizace zám r  a jejich provozu: 

- dostate ná informovanost turist  o blízkém výskytu prvk  ÚSES nadregionálního a 
regionálního významu a pokyn  k chování se v t chto územích (nap . formou 
informa ních tabulí), 

- b hem výstavby a následného provozu je nutné omezit ší ení invazivních druh  rostlin             
z lokality (nap . netýkavky žlaznaté) a u prvk  ÚSES zachovat charakter mok adních luk, 

- vy ešit nakládání se splaškovými odpadními vodami v etap  výstavby a provozu zám r
tak, aby nebyla ovlivn na kvalita povrchových vod v území, 

- s odpady vznikajícími b hem výstavby a provozu nakládat dle zákona o odpadech. 

 U ploch Z 20, Z 21, Z 29, Z 30 bylo doporu eno zpracování projektu sadových úprav. Na 
ploše RN2 specifikovat charakter zám ru. Minimalizovat zásahy do stávajících strom  a 
d evinných porost . 

Opa ení z hlediska krajinného rázu: 

Podmínky: 

 U ploch Z 01, Z 20, Z 21 provést vyhodnocení projektových dokumentací staveb, krajinných 
a sadových úprav z hlediska krajinného rázu dle §12, zákona 114/1992 Sb., v platném 
zn ní.  

 U ploch Z 01 a Z 21 v p ípad  prokázaného negativního vlivu na krajinný ráz se doporu uje 
odpovídající plošná regulace t chto ploch. 

 U plochy Z 21 provád t hodnocení projektových dokumentací staveb (zastavitelných ploch) 
z hlediska vlivu na životní prost edí (dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní) a 
vyhodnocení vlivu zám r  na krajinný ráz (dle §12, zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní) 
a následné jejich povolování ešit ucelen  (nikoliv každou stavbu individuáln ). 

 U plochy Z 21 ešit ucelen  vybudování technické a dopravní infrastruktury a p edem 
nastolit systém o pé i o ni. 

 Pro plochu funk ního využití RN2 stanovit v návrhu ÚP podmínky prostorového a 
objemového uspo ádání, které by byly obdobné (nebo shodné) jako podmínky u RN1 (týká 
se to zejména plochy Z 21). 

 P i realizaci výstavby zám ru na ploše Z 07 a Z 22 a p i jeho následném provozu nesmí dojít 
k ovlivn ní VKP, který p edstavuje vodote  Kn žmostka spolu se stromovou vegetací 
doprovázející vodní tok. 

Doporu ení: 

 U ploch Z 01, Z 12, Z 20, Z 21, Z 29 vypracovat urbanistickou studii – podrobné ešení 
situování staveb (stavební objekty projektovat tak, aby nedošlo k narušení harmonického 
m ítka krajiny). 

 U ploch Z 20, Z 21, Z 29, Z 30 bude sou ástí urbanistické studie vizualizace zám ru, studie 
podrobného ešení situování staveb, projekt sadových úprav. 
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 U plochy Z 30 se doporu uje ešit možnost snížení pohledové exponovanosti plochy ur ené 
k rekreaci – ponecháním stávajícího pásu d evin pod stávající cestou, další výsadbou d evin 
podél hranice v jižní a západní ásti plochy RN2. 

 V projektu krajinných a sadových úprav pro plochy Z 20 a Z 21 v novat dostate nou 
pozornost na ozelen ní areálu, zejména ploch v blízkosti Komárovského rybníka, a 
zachovat co nejvíce p írodní prost edí. 

 Pro provoz zám r  na plochá Z 20 a Z 21 zajistit dostate nou informovanost návšt vník
rekrea ních areál  o blízkém výskytu prvk  ÚSES nadregionálního a regionálního významu, 
jakožto významných krajinných prvk  a o pokynech k chování se v t chto územích. 

Obecné podmínky: 

 Do projektových dokumentací jednotlivých zám r  zahrnout jejich za len ní do krajiny 
(zachovat urbanistický charakter území, harmonické m ítko, navrhnout ozelen ní, atd.) ve 
spolupráci s p íslušným orgánem ochrany p írody a krajiny - Správou CHKO eský ráj. 

 Objekty musí svým prostorovým uspo ádáním a architektonickým ešením vycházet 
z urbanistického ešení zástavby obce, tzn. nové objekty budou vycházet formou a výrazem 
z hodnotných typických objekt  v okolí (odstupy jednotlivých staveb, jejich uspo ádání, 
hmotové a p dorysné ešení, výška, tvar st echy, použité materiály a barvy). 

 Nepovolit výsadby nep vodních d evin, narušujících typický vzhled sídla a krajiny. 

 P i výstavb  budov i výsadb  zelen  dbát na zachování tradi ních výhled  a pr hled . 

 P ípadná technická infrastruktura i technické stavby budou respektovat ráz krajiny, 
nebudou výrazn  zasahovat do prostorových a pohledových vztah  a m ítka krajiny. 
Prioritn  umís ovat inženýrské sít  pod zem. 

 P ednostn  využívat již plochy urbanizované p ed dalším zastavováním volné krajiny. 

 Nepovolovat plošnou „kobercovou“ zástavbu i neúm rné rozr stání sídel. 

Technická opat ení pro ochranu ovzduší: 

 Pro eliminaci prašnosti provád t pravidelné išt ní vozovky na dopravní trase, aby se 
zamezilo ší ení prachu do okolí a omezovat prašnost i v míst  stavby. 

 Pro každý umis ovaný zdroj (st ední, velký, nebo zvlášt  velký) bude spole n  s projektovou 
dokumentací pro územní ízení p edložena rozptylová studie a odborný posudek, 
zpracované autorizovanou osobou dle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní. 

 P i umís ování zdroj  budou respektovány požadavky Krajského plánu snižování emisí 
St edo eského kraje. 

 U technologií, které spl ují požadavky zákona . 76/2002 Sb., v platném zn ní, bude 
spole n  s projektovou dokumentací pro stavební povolení vypracována žádost o vydání 
integrovaného povolení. 

 Proces územního rozhodování musí brát d sledn  v potaz imisní situaci. P i umis ování a 
povolování nových staveb zdroj  zne iš ování ovzduší se musí vycházet z imisní situace 
v oblasti a požadovat veškerá ú inná a dostupná opat ení k omezování emisí. Je t eba 
respektovat využití okolních pozemk  (p edevším t ch, které jsou ur eny pro bydlení 
i rekreaci) a významn  nesnižovat kvalitu prost edí souvisejícího území. 

 U zdroj , které by mohly být významným zdrojem primární i sekundární prašnosti, by m lo 
dojít k realizaci opat ení ke snižování množství emisí tuhých zne iš ujících látek. To by se 
odrazilo v celkovém snížení imisního zatížení území s pozitivními dopady v oblasti zdraví 
obyvatel. 
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 U problematických ploch by m la být plánována technická opat ení v etn  výsadby izola ní 
zelen  s protiprašnou funkcí. U technologických zdroj  je možné využít uzav ení 
i zakrytování výrobních za ízení, instalaci odlu ova  pro záchyt prachových ástic aj. 

 U prašných p íjezdových komunikací, odstavných a manipula ních ploch by v rámci 
realizace zám r  m ly být provedeny úpravy (zpevn ní povrchu), pop . zajišt no jejich 
pravidelné išt ní.  

 Významným zdrojem emisí tuhých zne iš ujících látek mohou být také stavby, i když jejich 
p sobení je asov  omezené. Jedná se zejména o bourací a výkopové práce, skladování 
sypkých materiál , aj. Emise budou závislé na aktuálních podmínkách (nap . na vlhkosti 
vzduchu a p dy, síle a sm ru v tru) a zp sobu provád ní stavební innosti. Proto je nutné 
snižovat emise vhodnými technickými a organiza ními opat eními (nap . provád t pravidelné 
išt ní vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo ší ení prachu do okolí, omezovat 

prašnost v míst  stavby (skráp ní, aj.), minimalizovat zásoby potencionálních zdroj
prašnosti, vhodn  manipulovat se sypkými materiály, zabezpe it náklady na automobilech 
proti úsyp m, p ed výjezdem z areálu stavby provád t ádnou o istou vozidel,...). 

 Pozitivním vlivem zám ru by mohlo být omezení po tu provozovaných malých zdroj
k vytáp ní objekt  v ásti území. Zmenšením po tu individuáln  vytáp ných objekt  a 
provozem jednoho st edního zdroje by m lo dojít k snížení imisní zát že území. Provoz 
st edního zdroje je lépe regulovatelný – je podmín n dodržováním ady podmínek a 
povinností v etn  zjiš ování množství vypoušt ných zne iš ujících látek. U za ízení 
spalujících biomasu jsou navíc také obvykle nainstalovány odlu ova e tuhých zne iš ujících 
látek s ú inností okolo 90 až 95 %. 

 Skute ný vliv provozu centrální kotelny na imisní situaci v území bude záviset na ešení a 
provozu zám ru, proto je nutné p ed samotnou realizací zám ru ov it vhodnost tohoto 
ešení pomocí modelových výpo t  rozptylové studie. 

 Pro zhodnocení zám ru rozptylovou studií je pot eba znát konkrétní technické parametry 
za ízení (v etn  provozních hodin, typu odlu ovacího za ízení, emisních tok  látek 
garantovaných dodavatelem technologie, aj.).  

 P i rozhodování o vhodnosti umíst ní centrální kotelny je t eba d sledn  zvážit všechny 
vlivy vyplývající z jejího provozu - v etn  nárok  na navazující obslužnou dopravu a vedení 
jejich dopravních tras. 

 Pro objektivní hodnocení se doporu uje posoudit p edpokládaný imisní p ísp vek provozu 
centrálního zdroje a zárove  i situaci, kdy by nebyla v provozu centrální kotelna a topení 
v objektech, u kterých bylo uvažováno s napojením na centrální kotelnu, by bylo zajiš ováno 
jednotliv  v každém z t chto objekt . 

 Problematické by mohlo být situování plochy pro bydlení Z12 a dále ploch ur ených 
pro hromadnou rekreaci (Z29, Z30) do blízkosti zem d lského areálu, kde je plánována 
výstavba nové centrální kotelny a provozního skladu paliv. Proto bude nutné v další fázi 
p ípravy zám r  možný negativní vliv provozu centrální kotelny na stávající imisní situaci 
v dané lokalit  ov it pomocí modelových výpo t  rozptylové studie. Na základ  výstup
hodnocení je možné v p ípad  pot eby upravit ešení kotelny (technologické zm ny, úprava 
výšky komínu zajiš ující dostate ný rozptyl emitovaných látek, aj.) nebo pozm nit návrh 
velikosti a situování výše uvedených ploch. 

 Novou OV je t eba správn  provozovat, aby nebyly uvol ovány zapáchající látky ve 
významném množství a obyvatelstvo v širším okolí nebylo obt žováno zápachem. 
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Technická opat ení na ochranu p ed hlukem: 

 Použité technologie kotelny musí zajistit spln ní hygienických limit  daných pro stacionární 
zdroje hluku, denní i no ní dobu. To musí být zajišt no použitou technologií, p ípadn
protihlukovými opat eními zahrnutými již v projektu. 

 Provoz kotelny nesmí být zdrojem hluku vyzna ujícího se tónovou složkou. Pro stacionární 
zdroje s touto charakteristikou jsou sníženy hygienické limity o -5 dB v denní i no ní dob
(na 45 dB v denní a 35 dB v no ní dob ). Zdroj hluku s touto charakteristikou zpravidla bývá 
navíc obt žující, i když spl uje i ponížené hygienické limity. 

 Organiza n  zabezpe it provoz jednotlivých zám r  takovým zp sobem, který zajistí 
bezpe nost provozu a maximáln  omezí možnost vzniku negativního ovlivn ní životního 
prost edí v dané lokalit  a možnost narušení faktor  pohody, a to zejména v no ních 
hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

 U zám r  produkujících nadm rný hluk provést b hem zkušebního provozu kontrolní 
akreditované m ení vlivu hluku ze stacionárních zdroj  na okolí a v p ípad  p ekro ení 
limit  realizovat dodate ná protihluková opat ení. 

 P i rozhodování o vhodnosti situování a ešení zám r  produkujících nadm rný hluk je t eba 
blíže specifikovat jednotlivé konkrétní zdroje hluku a jejich akustické parametry. Jedná se 
zejména o významné zdroje hluku, u kterých by pak bylo vhodné vyhodnotit jejich vliv na 
hranici chrán ného venkovního prostoru modelovými výpo ty hlukové studie. 

 Pro posouzení celkové hladiny akustického tlaku v zájmovém území a tedy i možného 
ovlivn ní ve ejného zdraví je nutné zhodnotit celkový vliv konkrétních návrh  zám r
(tj. specifikovat vliv stacionárních zdroj  hluku, intenzity vyvolané obslužné dopravy) a 
stávajících zdroj  hluku. Dále je nutné provést vyhodnocení p ípadné zm ny hladin 
akustického tlaku po realizaci konkrétních zám r  v porovnání se stávajícím stavem. 

 U jednotlivých konkrétních návrh  zám r  produkujících hluk by m la být pomocí hlukové 
studie ov ena vhodnost jejich ešení. Modelovými výpo ty lze porovnávat r zné varianty 
ešení zám r  a zárove  i odhadovat ú innost p ípadn  navržených protihlukových 

opat ení.  

 Je nutno zajistit, aby p ípadn  nov  instalované zdroje hluku nem ly negativní vliv na 
stávající hlukovou situaci v posuzované lokalit  a hluk z t chto zdroj  byl v souladu 
s hygienickými limity. 

 B hem výstavby zám r  a rekonstrukce stávajících objekt  se musí minimalizovat doba 
trvání stavby a negativní vlivy stavby na obyvatelstvo. Vlastní výstavba musí být 
organiza n  zabezpe ena zp sobem, který maximáln  omezí možnost narušení faktor
pohody, a to zejména v no ních hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem 
stavebního a technologického materiálu budou uskute ovány v denní dob , bude 
minimalizován pohyb mechanism  a t žké techniky v blízkosti obytné zástavby. 

 Po zprovozn ní jednotlivých zám r  produkujících hluk je t eba hlukovou situaci 
v zájmových lokalitách doložit p ímým m ením. Pokud by došlo k nár stu a hladiny 
akustického tlaku dosahovaly takových hodnot, p i kterých je možné o ekávat výskyt 
nep íznivých ú ink  na zdraví a pohodu obyvatel, musí být realizována technická 
i organiza ní opat ení za ú elem snížení hlukové zát že v dot ených ástech lokality.  

 P i návrhu nových úsek  komunikací s p edpokládanou vyšší intenzitou provozu dopravy a 
rozsáhlejších parkovacích ploch je nutné zajistit, aby vybudování t chto zám r  nem lo 
negativní vliv na stávající situaci v blízkosti t chto staveb (zejména z hlediska hlukové 
zát že).  

 U istíren odpadních vod mohou obyvatelé okolní zástavby také negativn  vnímat hluk 
z provozu tohoto za ízení (provoz erpadel, dmychadel a jiných zdroj  hluku). V lokalit , 
kam je plánováno umíst ní OV, v sou asné dob  není žádný významný stacionární zdroj 
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hluku, proto m že nár st hluku vyvolaný provozem tohoto zám ru v okolí p sobit rušiv , i 
bude plnit hygienické limity dané pro stacionární zdroje hluku. Proto je t eba minimalizovat 
tyto potenciální negativní vlivy (nap . volbou vhodné technologie (s nižšími emisemi hluku), 
zakrytováním zdroj  hluku i jejich umíst ním do objekt  apod.).  

 Z hlediska míry vliv  na ve ejné zdraví je také významné umíst ní a provoz zdroj  hluku 
(technologická za ízení, vzduchotechnika, využívané mechanismy aj.) a intenzita vyvolané 
obslužné dopravy. 

Opat ení v oblasti nakládání s odpady a vodám závadnými látkami: 

 Pokud budou v rámci p ípravy stavby jednotlivých zám r  provád ny i demolice stávajících 
nevyhovujících stavebních objekt , je t eba  vyhodnotit, zda n které ásti stavebních objekt
mohou být nositeli nebezpe ných vlastností – mohou být významn  zne išt né látkami 
zp sobujícími jejich nebezpe nost.  

 Snížení potenciálního rizika negativních vliv  na lidské zdraví vyplývající z nevhodného 
ízení vzniku demoli ních odpad  p i odstra ování objekt  lze dosáhnout posouzením 

nebezpe ných vlastností ješt  p ed zahájením demoli ních prací. U odpad  potenciáln
kontaminovaných by m l být proveden test na vylou ení nebezpe ných vlastností 
akreditovanou laborato í. Na základ  výsledku hodnocení je t eba stanovit zp sob nakládání 
a odstran ní odpadu v souladu s platnými právními p edpisy v oblasti ochrany zdraví 
pracovník , ve ejného zdraví a nakládání s odpady. 

 P i odstra ování stavby mohou také n které její ásti obsahovat materiály s obsahem 
azbestu (žáruvzdorné a zvukoodolné izolace, st ešní krytina, aj.). Všechny typy azbestových 
vláken jsou azeny mezi látky, které jsou karcinogenní pro lov ka. P i demolicích objekt  je 
t eba realizovat dostate ná opat ení k zabrán ní uvol ování azbestu do ovzduší. Práce 
musí provád t kvalifikovaní a proškolení pracovníci a d sledn  p i práci dodržovat podmínky 
k zajišt ní ochrany zdraví. 

 V provád cích projektech budou jednotlivé druhy odpad  vznikající b hem výstavby 
i provozu zám ru up esn ny a bude stanoveno jejich množství a p edpokládaný zp sob 
shromaž ování, skladování, t íd ní a odstra ování. 

 Dodavatelé staveb budou specifikovat prostory pro shromaž ování nebezpe ných odpad
a ostatních látek škodlivých vodám v etn  pr b žn  skladovaných množství; tyto budou 
shromaž ovány pouze v nejmenším nutném množství, a to ve vybraných a ozna ených 
prostorách v souladu s p íslušnými vodohospodá skými p edpisy a p edpisy odpadového 
hospodá ství. 

 P ed zapo etím prací je investor povinen dodavateli stavebních prací vyty it všechna vedení 
stávajících podzemních inženýrských sítí. (Veškeré zemní práce je nutno provád t 
v souladu s platnými technickými normami). 

 P i kolaudaci staveb budou p edloženy specifikace druh  a množství odpad  vzniklých 
v procesu výstaveb a doložen zp sob jejich využití i odstran ní. 

 Stavby budou realizovány podle platných norem a bude se dbát na dobrý stav techniky 
a správné nakládání s odpady, aby nedošlo ke kontaminaci prost edí zne iš ujícími 
a škodlivými látkami. 

Další technická zabezpe ení a opat ení pro zajišt ní bezpe nosti práce: 

 Organiza n  a technicky zabezpe it výstavbu jednotlivých zám r  tak, aby byla zajišt na 
bezpe nost provozu a maximální omezení možnosti vzniku negativního ovlivn ní životního 
prost edí v dané lokalit  a narušení faktor  pohody obyvatel. 
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 Používané mechanismy využívané b hem stavebních prací musí být v dobrém technickém 
stavu tak, aby se vylou ilo zne išt ní p d a vod únikem motorových kapalin, pohonných 
hmot a nadm rný hluk z nich emitovaný; kontrolu a dobrý technický stav vozidel 
a mechanism  je povinen zajistit dodavatel stavby. 

 P i realizaci je t eba dodržovat všechny p edpisy o hygien  a bezpe nosti práce pro daný 
druh objektu. 

Jiné podmínky a odporu ení: 

 Zám ry (stavby, innosti i technologie), které podléhají zjiš ovacímu ízení dle zákona 
. 100/2001 Sb. v platném zn ní, budou posuzovány z hlediska vliv  na životní prost edí. 

 U staveb, inností a technologií podléhající procesu EIA, prob hne zjiš ovací ízení, b hem 
kterého budou dodržovány podmínky pro výstavbu a provoz zám ru stanovené procesem 
EIA. 

 V p ípad  archeologického nálezu v pr b hu výkopových prací zajistit záchranný 
archeologický pr zkum v souladu se zákonem . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i 
v platném zn ní. 

 Respektovat stanovené podmínky CHKO eský ráj (plán pé e o CHKO eský ráj). 

 Respektovat platné právní p edpisy R.

 Respektovat všechna vyhlášená ochranná pásma a stanovené regulativy. 

Opat ení pro p ípadné ukon ení provozu: 
 P ípadné likvidace objekt  provád t v souladu s platnou legislativou R. 

8. Zhodnocení zp sobu zapracování cíl  ochrany životního prost edí p ijatých na 
mezinárodní nebo komunitární úrovni do politiky územního rozvoje a jejich 
zohledn ní p i výb ru ešení. Zhodnocení zp sobu zapracování vnitrostátních 
cíl  ochrany životního prost edí do územn  plánovací dokumentace a jejich 
zohledn ní p i výb ru variant ešení 
Návrh územního plánu Branžež je zpracován monovariantn . P ehled hlavních cíl  pro oblast 
životního prost edí a jejich soulad s prioritami návrhu posuzované koncepce byl zhodnocen 
v kapitole 1. 1 Vztah koncepce k jiným koncepcím.  

Za hlavní strategický dokument pro oblast životního prost edí je možno považovat Státní politiku 
životního prost edí, se kterou musí být v souladu i další navazující dokumentace zpracované 
pro jednotlivé oblasti životního prost edí. 

Z dalších dokument  a podklad , s nimiž byl p edkládaný dokument porovnán lze uvést tyto: 
Národní program snižování emisí R, Národní program na zmírn ní dopad  zm ny klimatu 
v eské republice, Státní surovinová politika R, Státní energetická koncepce, Státní dopravní 
politika, Opera ní program Doprava, Národní program hospodárného nakládání s energií a 
využívání jejích obnovitelných zdroj , Strategie udržitelného rozvoje R, Strategie ochrany 
biologické rozmanitosti R, Státní program ochrany p írody a krajiny R, Strategie 
hospodá ského r stu R, Strategie regionálního rozvoje R, Národní rozvojový plán R, Plán 
hlavních povodí R, Národní strategický plán pro rozvoj venkova R a Program rozvoje 
venkova R, Opera ní program ŽP, Politika územního rozvoje, Národní lesnický program II, 
Zásady územního rozvoje St edo eského kraje, POH St edo eského kraje, Koncepce ochrany 
p írody a krajiny, Program snižování emisí a imisí zne iš ujících látek na území St edo eského 
kraje, Program snižování emisí a Integrovaný program zlepšování kvality ovzduší 
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St edo eského kraje, Koncepce EVVO St edo eského kraje, Územní energetická koncepce, 
Plán rozvoje vodovod  a kanalizací St edo eského kraje, Program obnovy venkova 
St edo eského kraje, Program rozvoje obnovy St edo eského kraje na léta 2007-13, 
VÚC Mladoboleslavsko a Plán pé e CHKO eský ráj. 

V této kapitole byl potvrzen soulad t chto koncepcí na krajské a celostátní úrovni 
s p edkládaným návrhem územního plánu. P ípadné vzniklé odchylky územního plánu od t chto 
koncepcí musí být schváleny p íslušnými ú ady a následn  do nich zapracovány. 

V tomto stádiu územního ízení je krom  posouzení vliv  na životní prost edí také obtížné 
zhodnotit soulad s koncepcemi pojícími se k posuzovanému území. Ur itý rozpor nelze vylou it 
z hlediska p edpokládaného negativního vlivu na krajinný ráz, tj. s Koncepcí ochrany p írody a 
krajiny a Plánu pé e o CHKO. Soulad ešení rozvojových ploch s krajskými koncepcemi musí 
být zajišt n v projektové fázi jednotlivých staveb. 

Z dokumentu VÚC Mladoboleslavsko vyplývá, že území obce Branžež, zejména ve vazb  na 
Komárovský rybník je velmi významným rekrea ním územím svým významem p esahující 
regionální charakter. Území obce Branžež je sou ástí vymezených územích zvýšeného 
významu pro rekreaci, ve kterém by m ly být preferovány aktivity a innosti, které stabilizují a 
rozvíjejí podmínky pro rekreaci. 

9. Návrh ukazatel  pro sledování vlivu politiky územního rozvoje a územn
plánovací dokumentace na životní prost edí 
Pro Návrh územního plánu Branžež zpracovatel SEA stanovil monitorovací ukazatele, které 
vycházejí z národních nebo krajských koncep ních dokument : 

 rozsah záboru p dy kategorie ZPF za azené v I. a II. t íd  ochrany (ha/rok), 

 podíl záboru p dy kategorie ZPF za azené v I. a II. t íd  ochrany ku celkovému záboru 
ZPF (%), 

 podíl využití ploch brownfields ku celkovému záboru zem d lského p dního fondu (%), 

 zm na vým ry lesních porost  (ha) 

 po et dopravou nefragmentovaných území o plošném rozsahu v tším než 100 km2, 

 koeficient odtoku vody z území (m3/rok), 

 po et realizovaných protipovod ových opat ení, 

 po et obyvatel napojených na ve ejný vodovod, 

 po et obyvatel napojených na kanaliza ní sít  a OV, 

 míra zne išt ní povrchových a podzemních vod dle ukazatel  jakosti vody, 

 celkové emise hlavních zne iš ujících látek (t/rok), 

 p ekra ování stanovených imisních limit  pro ochranu zdraví lidí a ekosystém  (μg/m3), 

 rozsah území se zhoršenou kvalitou ovzduší na území kraje (%), 

 podíl spot eby obnovitelných zdroj  energie (%), 

 rozsah plynofikace obcí v území (%), 

 zm ny intenzity dopravy na hlavních dopravních komunikacích (%), 

 po et obyvatel vystavených hlukové zát ži (% obyvatel), 

 procento rozlohy chrán ných území na území kraje (%), 

 stav sít  územního systému ekologické stability území, 
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 koeficient ekologické stability krajiny (plochy ekologicky stabilních ploch ku plochám 
ekologicky nestabilních ploch), 

 ú innost opat ení k ochran  krajinného rázu, 

 po etnost chrán ných druh  rostlin a živo ich , 

 produkce odpad  dle jednotlivých skupin odpadu (t/rok), 

 procento separace a materiálového využití odpad  (%), 

 po et starých ekologických zát ží, 

 po et sanovaných starých ekologických zát ží. 

Kritériem pro výb r projektu by se m la stát zejména velikost a významnost budoucího zatížení 
všech složek životního prost edí zejména v t chto oblastech: 

 rozsah (velikost) zám ru, 

 realizace doprovodných investic, 

 navýšení dopravy, 

 vstupy energetických a surovinových zdroj , 

 zdroje emisí do životního prost edí (látky zne iš ující ovzduší nebo vody, emise hluku), 

 zdroj nebezpe ných odpad , havárií, 

 zm ny klimatických pom r  (inverze, mlhy), 

 zne išt ní povrchových a podzemních vod, 

 ovlivn ní režimu vody v krajin , 

 zvýšení eroze, snížení kvality p d, 

 narušení horninového prost edí, surovinových zdroj , 

 zdravotní rizika, psychosociální dopady, 

 narušení stability ekosystém , VKP, ÚSES, 

 snížení druhové rozmanitosti, ohrožení populací zvlášt  chrán ných druh  rostlin 
a živo ich , 

 narušení krajinného rázu, 

 narušení ochranných podmínek zvlášt  chrán ných území, 

 narušení územní ochrany a integrity evropsky významných lokalit a pta ích oblastí,  

 poškození nebo likvidace biotop  s výskytem zvlášt  chrán ných druh  rostlin 
a živo ich , 

 zásah do prvk  ÚSES a VKP, negativní ovlivn ní p írodních stanoviš , biotop , fauny, 
flóry, 

 zvýšení fragmentace krajiny, snížení pr chodnosti krajiny. 

P i znalosti konkrétního návrhu realizace jednotlivých zám r  je možné pomocí hlukové 
a rozptylové studie ov it vhodnost navrhovaného ešení a umíst ní v rámci vymezené plochy. 
Lze provést zhodnocení zám ru na imisní a hlukovou situaci v okolí modelovými výpo ty 
a následn  odhadnout možná zdravotní rizika vyplývající z provozu konkrétního hodnoceného 
zám ru. Hodnocení zdravotních rizik slouží pro získání hlubší informace o možném vlivu 
nep íznivých faktor  na zdraví obyvatel. Zejména u látek, kde nejsou stanoveny imisní limity, se 
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jedná o jediný zp sob hodnocení jejich nebezpe nosti a stanovení akceptovatelných hladin 
t chto látek v ovzduší. 

Dále lze na základ  projektové dokumentace staveb provést vyhodnocení zám r  z hlediska 
krajinného rázu dle §12, zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní.  

V kapitole 7 tohoto dokumentu zpracovatel SEA stanovil podmínky a navrhl opat ení pro 
p edcházení i snížení negativních vliv  na životního prost edí a ve ejné zdraví, a to pro fázi 
p ed p ípravou území pro stavbu, výstavbu, provozu zám ru a pro p ípadné ukon ení provozu 
zám ru. Další opat ení a povinnosti vyplývají z platných právních p edpis . 

10. Netechnické shrnutí výše uvedených údaj
P edm tem zpracování dokumentace SEA je posouzení Návrhu územního plánu Branžež 
z hlediska vliv  na životní prost edí. Všechny plánované zám ry se nacházejí v katastrálním 
území Branžež. 

SEA dokumentace byla zpracována dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní, dle p ílohy 
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu. 

P i posuzování vliv  zám ru na životní prost edí bylo vycházeno zejména ze znalosti stávajícího 
stavu životního prost edí v posuzované lokalit  a posouzení možných vliv  zám r  na životní 
prost edí se opíralo o p edpoklad standardního provozu jednotlivých zám r  a sou asného 
respektování platné legislativy. 

Obecn  lze konstatovat, že musí být dodržovány ukazatele stanovené platnou legislativou R, 
které by m ly být zárukou pro minimalizaci negativních dopad  na jednotlivé složky životního 
prost edí.  

Monitoring konkrétních projekt  m že být ešen dle charakteru zám ru – bu  v pr b hu 
posuzování vliv  konkrétní stavby na životní prost edí (tzn. EIA), p ípadn  budou monitorovací 
ukazatele stanoveny p íslušnými správními ú ady (dle zákona o odpadech, ovzduší, vodách, 
o ochran  p írody a krajiny, ZPF, LPF atd.). 

Z hlediska hlukové situace bude pot ebné jednotlivé zám ry realizované v uvedených lokalitách 
posuzovat individuáln . 

V pr b hu „p edprojektového ízení“ v dokumentaci SEA byly vyzdviženy n které vlivy na 
životní prost edí a zdraví a pohody obyvatel, které se p edpokládají z pr b hu realizace zám r
v lokalitách. 

- zábor ZPF  

- ovlivn ní zvlášt  chrán ných druh  rostlin nebo živo ich

- ovlivn ní prvk  ÚSES 

- ovlivn ní VKP 

- nové zdroje zne iš ování ovzduší 

- nové zdroje hluku 

- fragmentace krajiny 

- zábor PUPFL  

-/+ ovlivn ní krajinného rázu (dle projektu stavby), 

-/+       vliv na povrchové a podzemní vody 

+ zvýšení zam stnanosti 

+ zvýšení podnikatelských aktivit 

+ zvýšení atraktivnosti obce 
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+ zvýšená atraktivnost obce z hlediska turistického ruchu 

+ zvýšení trvale žijících obyvatel 

+ zvýšení p íjm  obce 

+ ešení nakládání s odpadními vodami

Zpracovatel SEA nedoporu il plochy Z 21 a Z 27 k realizaci. 
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Návrh stanoviska Krajského ú adu St edo eského kraje k posouzení vlivu návrhu na 
životní prost edí podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí, 
v platném zn ní.

Název návrhu koncepce:    Návrh územního plánu Branžež 

Umíst ní zám ru: Kraj:    St edo eský 

Obec:    Branžež

Katastrální území: Branžež  

P edkladatel:      Obec Branžež 

Zpracovatel posouzení:    Empla AG, spol. s r.o. 

 Za Škodovkou 305 

 503 11 Hradec králové 

Odpov dný ešitel - autorizace podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní 
prost edí, v platném zn ní: 

Ing. Vladimír Plachý - osv d ení o odborné zp sobilosti .j.: 182/OPV/93 ze dne 21.1.1993 

Dle posouzení p edm tného územního plánu z hlediska vliv  na životní prost edí navrhuje 
zpracovatel SEA SOUHLASNÉ STANOVISKO za p edpokladu: 

 Respektování navržených podmínek a opat ení uvedených v p íslušných kapitolách a 
v kapitole 7 tohoto hodnocení. 

Níže jsou uvedeny konkrétní podmínky a opat ení stanovené zpracovatelem SEA pro jednotlivé 
plochy návrhu územního plánu Branžež, které jsou nad rámec navržených podmínek pro využití 
navržených zpracovatelem územního plánu Branžež: 

P 01: 
Doporu ení: 

 Zajistit vhodné  urbanistické uspo ádání nových staveb, jejich architektonického ešení. 

 Dopln ní vhodných sadových úprav. 

 Pro povolení umíst ní centrální kotelny a vyhodnocení jejího vlivu na kvalitu ovzduší 
vypracovat rozptylovou studii. Rozptylová studie vyhodnotí vliv kotelny na nejbližší obytnou 
zástavbu a vyhodnotí, zda nedojde k p ekro ení stanovených imisních limit  zne iš ujících 
látek vlivem provozu kotelny. 

 P i rozhodování o vhodnosti umíst ní centrální kotelny je t eba d sledn  zvážit všechny 
vlivy vyplývající z jejího provozu - v etn  nárok  na navazující obslužnou dopravu a vedení 
jejich dopravních tras. 

 Pro objektivní hodnocení posoudit p edpokládaný imisní p ísp vek provozu centrálního 
zdroje a zárove  i situaci, kdy by nebyla v provozu centrální kotelna a samostatné topení 
v objektech, u kterých bylo uvažováno s napojením na centrální kotelnu, by bylo zajiš ováno 
jednotliv  v každém z t chto objekt . 
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Z 01: 
Doporu ení: 

 Vypracovat urbanistickou studii – podrobné ešení situování staveb (rodinné domy 
projektovat tak, aby nedošlo k narušení harmonického m ítka krajiny). 

Podmínky:  

 Respektovat ochranné pásmo lesa. 

 Posoudit zám r dle §12, zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní – vypracovat hodnocení 
krajinného rázu. V p ípad  prokázaného negativního vlivu na krajinný ráz se doporu uje 
plošná regulace ásti plochy Z 01 - odstranit z návrhu ÚP severní polovinu plochy 
navrženou jako BV na p. . 383 a úm rn  tomu omezit plochu DS1D. 

Z 07: 
 Navrhnout povrch parkovací plochy nebo její technické zabezpe ení proti možnosti úniku 

vodám závadných látek do povrchových a podzemních vod. 

 Parkovací stání situovat co nejdále od vodního toku Kn žmostka. 

 Nesmí dojít ke kácení stromové vegetace doprovázející vodní tok Kn žmostka. 

Z 08: 
 V projektu ešit zp sob zadržení (pop . odvodu) nezne išt ných deš ových vod v území. 

 V projektu ešit odvod odpadních deš ových vod potenciáln  kontaminovaných ropnými 
látkami p es dostate n  kapacitní a ú inné odlu ovací za ízení ropných látek - z ploch 
pro parkování u lokalit hromadné rekreace. 

Z 12: 
 Vypracovat urbanistickou studii – podrobné ešení situování staveb (stavební objekty 

projektovat tak, aby nedošlo k narušení harmonického m ítka krajiny). 

 V projektové dokumentaci stavby ešit zp sob retence deš ových vod v území. 

Z 14: 
 V projektové dokumentaci stavby ešit zp sob retence deš ových vod v území. 

Z 20: 
Podmínky: 

 Vypracovat projektovou dokumentaci komplexn  pro celý areál plochy Z 20, tak aby byly 
zhodnoceny kumulativní vlivy všech plánovaných zám r  na této ploše. Projektová 
dokumentace stavby musí být v souladu s p edm ty a cíly ochrany CHKO eský ráj, 
zejména, zda navrhovaná výstavba je v souladu se zásadami povolování výstavby v II. a 
III. zón  CHKO eský ráj. 

 Provést posouzení kapacity rekrea ní plochy Z 20 a dalších rekrea ních ploch v jejím 
nejbližším okolí vzhledem k únosnosti území (zvýšení návšt vnosti CHKO eský ráj – 
zejména v oblasti P íhrazských skal, dále sezónní využívání Komárovského rybníka 
k rekrea ním ú el m).  
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 Stavební objekty musí svým prostorovým uspo ádáním a architektonickým ešením 
vycházet z urbanistického ešení zástavby obce, 

 Provést vyhodnocení projektové dokumentace stavby, krajinných a sadových úprav 
z hlediska krajinného rázu dle §12, zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní. 

 Provést biologické hodnocení zam ené p edevším na zvlášt  chrán né druhy rostlin a 
živo ich . 

Doporu ení: 

 Vypracovat urbanistickou studii, sou ástí které by byla vizualizace zám ru, studie 
podrobného ešení situování staveb, projekt sadových a krajinných úprav. 

 V projektu krajinných a sadových úprav v novat dostate nou pozornost na ozelen ní 
areálu, zejména ploch v blízkosti Komárovského rybníka, a zachovat co nejvíce p írodní 
prost edí. 

 V projektové dokumentaci stavby ešit zp sob retence deš ových vod v území. 

 V projektové dokumentaci stavby ešit odvod odpadních deš ových vod potenciáln
kontaminovaných ropnými látkami p es dostate n  kapacitní a ú inné odlu ovací 
za ízení ropných látek - z ploch pro parkování u lokalit hromadné rekreace). 

 Pro provoz zám r  zajistit dostate nou informovanost návšt vník  rekrea ních areál                
o blízkém výskytu prvk  ÚSES nadregionálního a regionálního významu, jakožto 
významných krajinných prvk  a o pokynech k chování se v t chto územích. 

 Ke snížení rizika neukázn ného chování návšt vník  území (rekreant ) by mohla p isp t 
jejich dobrá a pravidelná informovanost o pravidlech platných na území CHKO (nap . 
formou realizace informa ních tabulí apod.). 

 Vy ešit nakládání se splaškovými odpadními vodami v etap  výstavby a provozu 
zám r , dále s odpadními deš ovými vodami potenciáln  kontaminovaných ropnými 
látkami (z parkoviš ) tak, aby nebyla ovlivn na kvalita povrchových vod v Komárovském 
rybníce a dalších povrchových vod. 

 S odpady vznikajícími b hem výstavby a provozu nakládat dle zákona o odpadech. 

Z 21: 
Podmínky: 

 Maximáln  minimalizovat zábor zem d lských p d, zejména kvalitních p d z I. a II. t ídy 
bonity. Vzhledem k tomu, že je navržen zábor 6,407 ha ZPF z I. t ídy ochrany ZPF, 
nebyla tato plocha doporu ena k realizaci. 

 Vypracovat projektovou dokumentaci komplexn  pro celý areál plochy Z 21, tak aby byly 
zhodnoceny kumulativní vlivy všech plánovaných zám r  na této ploše. Projektová 
dokumentace stavby musí být v souladu s p edm ty a cíly ochrany CHKO eský ráj, 
zejména, zda navrhovaná výstavba je v souladu se zásadami povolování výstavby v II. a 
III. zón  CHKO eský ráj. 

 P i navrhování umíst ní zastavitelných ploch dbát na zachování urbanistické struktury 
osídlení obce - stavební objekty musí svým prostorovým uspo ádáním a 
architektonickým ešením vycházet z urbanistického ešení zástavby obce. 

 Projektové dokumentace staveb musí být schváleny Správou CHKO eský ráj. 

 Zpracovat projekt sadových úprav. Ozelen ní okrasnými d evinami musí být ešeno 
s ohledem na p vodní – p irozená spole enstva a biogeografické podmínky. Projekt by 
m l obsahovat i plán údržby zelen . Zám r ozelen ní areálu je nutné konzultovat 
s p íslušným orgánem ochrany životního prost edí. 
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 Provést posouzení kapacity rekrea ní plochy Z 21 a dalších rekrea ních ploch v jejím 
nejbližším okolí vzhledem k únosnosti území (zvýšení návšt vnosti CHKO eský ráj – 
zejména v oblasti P íhrazských skal, dále sezónní využívání Komárovského rybníka 
k rekrea ním ú el m).  

 Provést vyhodnocení projektové dokumentace stavby, krajinných a sadových úprav 
z hlediska krajinného rázu dle §12, zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní. 

 V p ípad  prokázaného významného negativního vlivu na krajinný ráz se doporu uje 
plošná redukce plochy RH,  

 Provést biologické hodnocení zam ené p edevším na zvlášt  chrán né druhy rostlin a 
živo ich .  

 Vypracovat projekt kompenza ního opat ení transferu zvlášt  chrán ných druh  rostlin 
autorizovanou osobou z hlediska zákona . 114/1992 Sb. 

 Hodnocení projektových dokumentací staveb (zastavitelných ploch) jak z hlediska vlivu 
na životní prost edí (dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní), hodnocení vlivu 
zám r  na krajinný ráz (dle §12, zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní) a následné 
jejich povolování ešit ucelen  (nikoliv každou stavbu individuáln ). 

 Ucelen ešit vybudování technické a dopravní infrastruktury a p edem nastolit systém o 
pé i o ni,  

 Pro plochu RN2 stanovit v návrhu ÚP podmínky prostorového a objemového 
uspo ádání, které by byly obdobné (nebo shodné) jako podmínky u RN1. 

Doporu ení: 

 Vypracovat urbanistickou studii, sou ástí které by byla vizualizace zám ru, studie 
podrobného ešení situování staveb, projekt sadových a krajinných úprav. 

 V projektu krajinných a sadových úprav v novat dostate nou pozornost na ozelen ní 
areálu, zejména ploch v blízkosti Komárovského rybníka, a zachovat co nejvíce p írodní 
prost edí. 

 V projektové dokumentaci stavby ešit zp sob retence deš ových vod v území. 

 V projektové dokumentaci stavby ešit odvod odpadních deš ových vod potenciáln
kontaminovaných ropnými látkami p es dostate n  kapacitní a ú inné odlu ovací 
za ízení ropných látek - z ploch pro parkování u lokalit hromadné rekreace. 

 Pro provoz zám r  zajistit dostate nou informovanost návšt vník  rekrea ních areál  o 
blízkém výskytu prvk  ÚSES nadregionálního a regionálního významu, jakožto 
významných krajinných prvk  a o pokynech k chování se v t chto územích. 

 Ke snížení rizika neukázn ného chování návšt vník  území (rekreant ) by mohla p isp t 
jejich dobrá a pravidelná informovanost o pravidlech platných na území CHKO (nap . 
formou realizace informa ních tabulí apod.). 

 Vy ešit nakládání se splaškovými odpadními vodami v etap  výstavby a provozu 
zám r , dále s odpadními deš ovými vodami potenciáln  kontaminovaných ropnými 
látkami (z parkoviš ) tak, aby nebyla ovlivn na kvalita povrchových vod v Komárovském 
rybníce a dalších povrchových vod. 

 S odpady vznikajícími b hem výstavby a provozu nakládat dle zákona o odpadech. 

Kompenza ní opat ení: 

 Provést transfer zvlášt  chrán ných druh  rostlin p ed zahájením výstavby zám r
autorizovanou osobou z hlediska zákona . 114/1992 Sb., za dohledu CHKO eský ráj. 
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Z 22: 
Podmínka: 

 P i realizaci výstavby zám ru a p i jeho provozu nesmí dojít k ovlivn ní VKP, který 
p edstavuje vodote  Kn žmostka spolu s b ehovým porostem a liniové spole enstvo 
strom  podél vodote e a severní hranice plochy Z 22.  

Doporu ení: 

 biologický pr zkum území (se zam ením na mok adní spole enstva). 

Z 27: 
Podmínka:  

 P i realizaci výstavby zám ru a p i jeho provozu nesmí dojít k ovlivn ní regionálního 
biokoridoru . 698 (sou asn  také VKP). 

 Vzhledem k tomu, že podmínka nem že být vzhledem k umíst ní zám ru do 
regionálního biokoridoru spln na, nebyla tato plocha doporu ena k realizaci. 

Z 29: 
Podmínky: 

 Provést biologické hodnocení zam ené p edevším na zvlášt  chrán né druhy rostlin a 
živo ich . 

Doporu ení: 

 Vypracovat urbanistickou studii, sou ástí které by byla vizualizace zám ru, studie 
podrobného ešení situování staveb, projekt sadových a krajinných úprav. 

 P i navrhování umíst ní zastavitelných ploch dbát na zachování urbanistické struktury 
osídlení obce - stavební objekty musí svým prostorovým uspo ádáním a architektonickým 
ešením vycházet z urbanistického ešení zástavby obce. 

 V projektové dokumentaci stavby ešit zp sob retence deš ových vod v území. 

 V projektové dokumentaci stavby ešit odvod odpadních deš ových vod potenciáln
kontaminovaných ropnými látkami p es dostate n  kapacitní a ú inné odlu ovací za ízení 
ropných látek - z ploch pro parkování u lokalit hromadné rekreace. 

 Zpracovat projekt sadových úprav. Ozelen ní okrasnými d evinami musí být ešeno 
s ohledem na p vodní – p irozená spole enstva a biogeografické podmínky. Projekt by 
m l obsahovat i plán údržby zelen . Zám r ozelen ní areálu je nutné konzultovat 
s p íslušným orgánem ochrany životního prost edí. 

 Zpracovat projekt krajinných úprav na ploše RN2 – specifikovat charakter zám ru. 

 Minimalizovat zásahy do stávajících strom  a d evinných porost . 

Z 30: 
Podmínky: 

 Provést biologické hodnocení zam ené p edevším na zvlášt  chrán né druhy rostlin a 
živo ich . 

 Objekty musí svým prostorovým uspo ádáním a architektonickým ešením vycházet 
z urbanistického ešení zástavby obce.  
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Doporu ení: 

 V projektové dokumentaci ešit možnost snížení pohledové exponovanosti plochy ur ené k 
rekreaci – ponecháním stávajícího pásu d evin pod stávající cestou, další výsadbou d evin 
podél hranice v jižní a západní ásti plochy RN2. 

 Vypracovat urbanistickou studii, sou ástí které by byla vizualizace zám ru, studie 
podrobného ešení situování staveb, projekt sadových úprav, na plochách RH, RN2, a 
NZS. 

 V projektové dokumentaci stavby ešit zp sob retence deš ových vod v území. 

 V projektové dokumentaci stavby ešit odvod odpadních deš ových vod potenciáln
kontaminovaných ropnými látkami p es dostate n  kapacitní a ú inné odlu ovací za ízení 
ropných látek - z ploch pro parkování u lokalit hromadné rekreace. 

 Zpracovat projekt sadových úprav. Ozelen ní okrasnými d evinami musí být ešeno 
s ohledem na p vodní – p irozená spole enstva a biogeografické podmínky. Projekt by 
m l obsahovat i plán údržby zelen . Zám r ozelen ní areálu je nutné konzultovat 
s p íslušným orgánem ochrany životního prost edí. 

 Zpracovat projekt krajinných úprav na ploše RN2 – specifikovat charakter zám ru. 

 Minimalizovat zásahy do stávajících strom  a d evinných porost . 

Plošná regulace ploch v návrhu ÚP Branžež: 
Z 21: 
V p ípad  prokázaného významného negativního vlivu na krajinný ráz provedeného 
posouzením projektové dokumentace (v etn  vizualizace) dle § 12 zákona . 114/1992 Sb. se 
doporu uje plošná redukce plochy RH. 

Kompenza ní opat ení p ed zahájením provozu zám ru: 
Z 21:  
Z d vodu rozsáhlého záboru stanoviš , která hostí druhov  pestré spole enstvo živo ich
(snížení druhové rozmanitosti spole enstva živo ich ), dále z d vodu  p edpokládaných zásah
do stanoviš  zvlášt  chrán ných druh  bylo s p edstihem stanoveno kompenza ní opat ení -
provést transfer zvlášt  chrán ných druh  rostlin p ed zahájením výstavby zám r
autorizovanou osobou z hlediska zákona . 114/1992 Sb., za dohledu CHKO eský ráj. 

Nedoporu ení lokalit z návrhu ÚP Branžež: 
Z 21: 
Z d vodu závažn  negativního vlivu na ZPF (dot ení 6,407 ha ZPF z I. t ídy ochrany ZPF). 

Z 27: 
Z d vodu k navržení umíst ní plochy do regionálního biokoridoru a s ním spojeného ovlivn ní 
významného krajinného prvku a situování stavby mimo zastav né území obce.  
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Záv r: 

Záv rem SEA hodnocení je konstatování, že z realizace ploch p edkládaných v Návrhu 
územního plánu Branžež (krom  ploch Z 21 a Z 27, které zpracovatel SEA nedoporu il k 
realizaci), za p edpokladu standardního pr b hu stavebních prací a provozu zám r , p i 
respektování platné legislativy R a doporu ení uvedených výše v textu, nevyplývají pro 
obyvatelstvo ani pro životní prost edí žádné závažné negativní vlivy a ú inky narušující 
kvalitu života nebo stav životního prost edí v daném území.  
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