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ÚVOD 

 Obecní zastupitelstvo ve spolupráci s dalšími orgány územního plánování posoudi-
lo dosavadní územn  plánovací p!ípravu obce a na základ  výsledku tohoto posouzení se 
rozhodlo po!ídit územní plán celé obce. Toto rozhodnutí bylo schváleno na zasedání za-
stupitelstva obce dne 24. 4. 2003 usnesením ". 4. Po!ízení územn  plánovací dokumen-
tace za celou obec znamená zpracovat !ešení za katastrální území náležející do správní-
ho území obce Horní Bukovina. 

Po!ízení územního plánu navazuje na zpracovanou urbanistickou studii. 

 Hlavním požadavkem zadání urbanistické studie a pozd ji stanoviska po!izovatele 
bylo, aby byla zpracována komplexní urbanistická studie, která bude mít náležitosti kon-
ceptu územního plánu obce a bude tudíž v souladu se zákonem ". 50/1976 Sb., ve zn ní 
pozd jších p!edpis# a novel. 

 Zpracovatel tento požadavek dodržel. Návrh urbanistické studie byl projednán 
podle ustanovení § 21 odst. 2 a 4 stavebního zákona v platném zn ní. Oznámení - ve!ej-
ná vyhláška - stanovila ve!ejné projednání na 9. 3. 2000. V pr#b hu kv tna a "ervna 2000 
se k ní písemn  vyjád!ilo 13 orgán# a organizací státní správy. 

 Zastupitelstvo obce se po projednávání urbanistické studie rozhodlo po!ídit územní 
plán obce. 

 Vzhledem k obsahové náplni urbanistické studie a jejího projednání je využita 
možnost, zakotvená v § 21 odst. 6 stavebního zákona ". 50/1976 Sb. v platném zn ní, 
která p!ipouští upustit od zpracování konceptu !ešení územního plánu. Nelze však upustit 
od zadání, které je zahájením po!izování územního plánu a které také nelze ztotožnit se 
zadáním k urbanistické studii. 

 Proto bylo zpracováno zadání, které sou"asn  plní funkci souborného stanoviska 
ve smyslu § 21 odst. 5 a musí být projednáno ve smyslu § 20 odst. 2, 3, 4 a 6 stavebního 
zákona. 

 Tento dokument se již opírá o výsledky projednávání urbanistické studie a soubor-
né stanovisko obsahuje již pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, vyplývající 
z vyhodnocení p!ipomínkového !ízení. 

 Projednání zadání plnícího funkci souborného stanoviska bylo !ádn  zahájeno 
oznámením - ve!ejnou vyhláškou, která oznámila vystavení dokumentace od 17. "ervna 
do 17. "ervence 2003 s tím, že ve!ejné projednání se uskute"ní 17. 7. 2003 v hostinci 
„U Koloc#“ v Horní Bukovin . Lh#ta pro stanoviska a p!ípadné námitky kon"ila 2. srpna 
2003. Ve!ejná vyhláška spolu s dokumentací byla zaslána poštovní dodejkou všem dot-
"eným orgán#m státní správy, dalším orgán#m a organizacím, sousedícím obcím a byla 
!ádn  vyv šena na ú!ední desce v obci. 

 Došlé p!ipomínky vyjad!ovaly p!evážn  souhlasné stanovisko. Pokud obsahovalo 
požadavky na dopln ní zn ní zadání, p!ípadn  jeho zn ní a úpravy v problémových okru-
zích, které jsou obsahem územního plánu ve smyslu vyhlášky ". 135/2001 Sb. o územn  
plánovací dokumentaci a územn  plánovacích podkladech, byly p!ijaty a zahrnuty do 
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zn ní zadání. Požadavky, které mohou být !ešeny v rámci prací na návrhu územního plá-
nu, byly v tomto smyslu rovn ž zahrnuty do upraveného zn ní. 

 Vlastníci pozemk# nevyjád!ili žádné námitky. V problematice návrhu na odn tí 
ZPF a získání kone"ného stanoviska p!íslušného orgánu ochrany ZPF byl požádán odbor 
životního prost!edí a zem d lství St!edo"eského krajského ú!adu v Praze, který vydal 
p!edb žný souhlas s navrhovaným odn tím zem d lského p#dního fondu. 

 Po vyhodnocení jednotlivých p!ipomínek a podn t# a dohod s dot"enými orgány 
státní správy bylo zpracováno výsledné zn ní zadání, které po doporu"ujícím vyjád!ení 
nad!ízeného orgánu územního plánování - Krajského ú!adu St!edo"eského kraje - odboru 
územního a stavebního !ízení, sd lením ".j. .........................................., ze dne.............. 
……………………….bylo p!edloženo zastupitelstvu obce ke schválení. Schválení obec-
ním zastupitelstvem prob hlo dne..... ………………………..usnesením ".................. 
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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

a) Hlavní cíle rozvoje území a zpracování územního plánu 

1. Formulovat urbanistickou koncepci dlouhodobého rozvoje obce v souladu s urbanis-
tickou strategií Územní prognózy velkého územního celku Mladoboleslavska a s Pro-
gramem rozvoje St!edo"eského kraje a stanovit regulativy pro územní rozvoj. 

2. Vymezit plochy pro rozvoj a stabilizaci stávajícího funk"ního využití území a vy!ešit 
soulad mezi sou"asn  zastav ným územím obce a jejím výhledov  zastavitelným 
územím. 

3. Vymezit dostate"n  velké plochy pro bytovou výstavbu, p!edevším formou individuál-
ní zástavby prost!ednictvím rodinných dom#. 

4. Vymezit nové plochy pot!ebné pro dopln ní ob"anské vybavenosti, sport a rekreaci. 

5. Vymezit plochy pro výrobu, sklady a komer"ní služby. 

6. Navrhnout optimální dopravní systém obce. 

7. Navrhnout optimální technickou vybavenost obce odpovídající jejím rozvojovým pro-
gram#m. 

8. Vymezit plochy ve!ejn  prosp šných staveb. 

9. Vy ešit soulad mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím obce a !ešit kolize 
s navrhovanými prvky Územního systému ekologické stability. 

10. !ešit nové požadavky na civilní ochranu obyvatelstva v souladu s novými právními 
p!edpisy. 

Krom  t chto konkrétních cíl# !eší územní plán veškeré úkoly dané obsahem 
územn  plánovací dokumentace tak, jak je ur"uje vyhláška ". 135/2001 Sb. o územn  
plánovacích podkladech a územn  plánovací dokumentaci. 

 

b)  Vyhodnocení vztahu d íve zpracované a schválené územn! pláno-
vací dokumentace a konceptu  ešení územního plánu 

 Území obce leží v !ešeném území Územní prognózy velkého územního celku Mla-
doboleslavsko a M lnicko, která je v sou"asné dob  ve stadiu projednaného konceptu a 
zpracovává se souborné stanovisko. Po jeho schválení budou zám ry, které mají nad-
místní povahu, do územního pánu zapracovány. 

 

c) Vyhodnocení spln!ní zadání územního plánu obce 

 Hlavním požadavkem zadání bylo, že zpracování návrhu územního plánu bude 
v souladu se zákonem ". 50/1976 Sb., ve zn ní pozd jších p!edpis# a novel a v souladu 
s vyhláškou ". 135/2001 Sb. o územn  plánovacích podkladech a územn  plánovací do-
kumentaci. V územním plánu mají být !ešeny: 



 4 

• vztahy k vyšší územní jednotce; 

• základní demografické údaje, výhledová velikost obce a její p!edpokládaný rozvoj; 

• požadavky a podmínky pro !ešení p!estavby sídelního útvaru a organizace funk"ních 
ploch; 

• požadavky na dopravu; 

• požadavky na technické vybavení; 

• požadavky na ob"anskou vybavenost; 

• požadavky na využívání území z hlediska volného "asu a rekreace; 

• požadavky na tvorbu a ochranu životního prost!edí, kulturních památek atd. 

 V návrhu územního plánu je p!edložena celková koncepce rozvoje funk"ního vyu-
žití území, opírající se o objektivizované p!edpoklady demografického rozvoje, který byl 
doporu"en v zadání. To znamená, že se vychází z výhledové velikosti po"tu obyvatel 
v rozmezí 210-230 obyvatel. To zárove$ znamená, že je pot!ebné vytvo!it p!edpoklady 
pro výstavbu 15-20 byt#, a to vzhledem k sou"asnému charakteru zástavby p!edevším 
v rodinných domech, tzn. 15-18 rodinných dom#. V návrhu jsou navrženy plochy, které 
umož$ují v 1. etap  výstavby umístit 28 parcel. Vzhledem k urbanistickým podmínkám a 
vlastnickým vztah#m, je  jejich rozsah navržen tak, aby umož$oval další variabilní !ešení. 
Proto  je ješt  po"ítáno s plochami, které umožní umístit ješt  cca 15 rodinných domk#. 

 Návrhy na územní systémy ekologické stability jsou zahrnuty do funk"ního "len ní 
území a jsou dopln ny dalšími návrhy na zvýrazn ní krajinného rázu. 

 Nové plochy ur"ené k zástavb , p!ípadn  k rekonstrukcím, jsou napojeny na tech-
nickou infrastrukturu a sou"asn  je !ešena dopravní obsluha. 

 Nové plochy pro rozvoj výrobní zóny zem d lského charakteru nejsou navrhovány 
s ohledem na vyšší využití sou"asných areál#.  

 Návrh po"ítá také s rozvojem ploch pro ob"anskou vybavenost, sportovní plochy, 
rekrea"ní zástavbu a dopln ní zelen . 

           Porovnáním zn ní schváleného zadání a požadavk# v n m obsažených s navrho-
vaným !ešením návrhu územního plánu lze vyvodit záv r, že zadání lze považovat za 
spln né. 

d) Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování 

 Cíle územního plánování jsou formulovány v § 1, odst. 2 „stavebního zákona“. 
Z citace tohoto odstavce vyplývá, že: „... územní plánování vytvá!í p!edpoklady 
k zabezpe"ení trvalého souladu všech p!írodních, civiliza"ních a kulturních hodnot 
v území, zejména se z!etelem na pé"i o životní prost!edí a ochranu hlavních složek - p#-
dy, vody a ovzduší“. 

 Na tyto cíle územního plánování více "i mén  reaguje zadání územního plánu. 
Vlastní navrhované !ešení územního rozvoje všechny tyto aktivity bere jako nejd#ležit jší 
koordina"ní prvky a jejich vzájemné vztahy navrhuje !ešit z hlediska minimalizace nega-
tivních ú"ink#. Konkrétn  se jedná o zásahy do zem d lského p#dního fondu, návrhy na 
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!ešení jednotlivých zp#sob# vytáp ní, dodržování ochranných pásem, hodnocení a ná-
vrhy opat!ení vyplývající z !ešení zásobování pitnou vodou, "išt ní odpadních vod, za-
chování p!írodního a krajinného rázu, zvlášt  hodnotných území a dalších drobn jších 
!ešení (rekultivace starých skládek ap.). 

 V celkové koncepci územního rozvoje obce jsou sice obsaženy návrhy, které zna-
menají jistý zásah do prvk#, které ovliv$ují životní prost!edí, ale v mí!e, která nezp#sobí 
narušení trvalého souladu p!írodních, civiliza"ních a kulturních hodnot území. 
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B. "EŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

a) Vymezení  ešeného území podle katastrálních hranic obce 

 %ešené území zahrnuje katastrální území obce Horní Bukovina. Nachází se v se-
verozápadní "ásti okresu Mladá Boleslav, cca 5 km severozápadn  od Mnichova Hradiš-
t . Sousedními katastry jsou na severu Borovice, na severovýchod  Jivina, na východ  
Hn vousice, na jihu Klášter Hradišt  nad Jizerou, na jihozápad  Bílá Hlína a na západ  
Šev"ín. Vým ra katastrálního území Horní Bukovina "iní 554,07 ha. 

 

b) Základní p edpoklady a podmínky rozvoje obce a ochrany p írod-
ních, civiliza#ních a kulturních hodnot 

1. Obyvatelstvo a bytový fond 

Obyvatelstvo 

 Návrh územního plánu Horní Bukovina navazuje na zpracovanou urbanistickou 
studii v roce 1998. Tam byl vyhodnocen jak dosavadní vývoj obce, tak její sou"asné cha-
rakteristiky, dané výsledky S"ítání lidu, dom# a byt# v roce 1991 a vývojem obyvatelstva 
v obci po r. 1991, a to až do konce r. 1997. V rámci prací na návrhu bylo p!ihlédnuto 
k vývoji obce po r. 1998 a rovn ž k výsledk#m S"ítání lidu, dom# a byt# v r. 2001 a vývoji 
po"tu obyvatel po r. 2001, a to až do po"átku r. 2006. 

 Po"et obyvatel v obci se v posledních 130 letech vyvíjel obdobným zp#sobem jako 
v jiných venkovských obcích. Pr#b žný mírný pokles po"tu obyvatel se v období po 
r.1945 podstatn  zrychlil. Na rozdíl od v tšiny podobných obcí se po r. 1970 úbytek po"tu 
obyvatel výrazn  zpomalil. V období po r. 1991 došlo v obci k nár#stu po"tu obyvatel a 
tento nár#st pokra"uje i v sou"asné dob . Sv d"í o tom i následující údaje: 

 

Rok Po"et obyvatel 

1970 235 

1980 216 

1991 204 

1995 202 

2001 206 

2006 210 

 

 Z uvedených údaj# je z!ejmé, že p!es úbytek po"tu pracovník# v obci se po"et 
jejích obyvatel v posledních letech zvyšuje. Tento úbytek po"tu pracovních p!íležitostí 
v obci nebyl tak výrazný jako v obcích okolních. P!es výrazný pokles po"tu pracovních 
p!íležitostí v zem d lství a lesnictví (jejich po"et se snížil mezi r. 1991 a 2001 ze 43 na 3 
osoby), vznikly v obci nové pracovní p!íležitosti zejména v odv tvích pr#myslu a staveb-
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nictví (nár#st z 2 osob v r. 1991 na 21 osob v r. 2001). V d#sledku toho se celkový po"et 
pracovních p!íležitostí snížil jen na z 51 na 32 osob. 

 Na vývoj po"tu obyvatel v obci Horní Bukovina p#sobilo i to, že se v obci trvale 
p!ihlašují k pobytu majitelé rekrea"ních objekt#. Tento vývoj lze sledovat i u jiných obcí, a 
to i v t ch p!ípadech, že v nich není tak výrazné zastoupení rekrea"ních chat a chalup. 
Vývoj ovliv$uje p!edevším  snížená migra"ní atraktivita m st, ke které došlo omezením 
bytové výstavby. 

 Je možné celkem reáln  p!edpokládat, že tato tendence bude dlouhodob jší a že 
v obci se m#že po"et obyvatel ve výhledu nadále mírn  zvyšovat. Ve výhledu do r. 2015 
se p!edpokládá, že po"et obyvatel v obci jako celku dosáhne 220 obyvatel. Rychlejší r#st 
po"tu obyvatel by záležel p!edevším na oživení zem d lství a to je za sou"asných pod-
mínek málo pravd podobné. 

 Stanovení výhledového po"tu obyvatel ve výši 220-230 trvale bydlících osob je 
provedeno p!edevším se z!etelem k pot!ebám zajišt ní bydlení pro stávající trvale bydlící 
obyvatele. V p!ípad  p!ist hování majitel# rekrea"ních objekt# by pochopiteln  nevznikala 
pot!eba jejich ubytování, pouze by se tak mohl zvýšit po"et obyvatel v obci o dalších cca 
5-10 osob. 

 

Bydlení a bytová výstavba 

 Úvahy o pot!eb  výstavby byt# v obci jsou vedeny s cílem ubytování výhledového 
po"tu obyvatel p!i sou"asné náhrad  za úbytky byt# odpadem a zlepšování standardu 
bydlení. Zárove$ jsou respektovány možnosti na lokalizaci rodinných domk# jako jediného 
vhodného zp#sobu výstavby. Územní možnosti obce jsou z hlediska obytných ploch p!íz-
nivé a pokrývají plochy pro nezbytnou výstavbu rodinných domk# d#ležité pro stabilizaci 
obyvatelstva (10-15 rodinných domk#). Tato výstavba co do svého rozsahu koresponduje 
s dosavadní výstavbou v obci. V období 1971-1980 se v obci postavilo 6 byt#, v období 
1981-1991 se postavily 4 byty. Uvedená výstavba se realizovala, až na jedinou výjimku, 
v Horní Bukovin . Dolní Bukovina nebyla pro výstavbu byt# po r. 1970 p!íliš využívána. 
Byl to d#sledek ur"itého vy"erpání vhodných ploch, z!ejm  v d#sledku výrazné rekrea"ní 
výstavby v této sídelní lokalit . V Dolní Bukovin  bylo p!i S"ítání lidu, dom# a byt# v roce 
1991 evidováno krom  23 trvale obydlených byt# také 56 chat a 17 rekrea"ních chalup.To 
z!ejm  zna"n  vy"erpalo územní možnosti pro výstavbu byt#. P!i s"ítání v r. 2001 nebyly 
sice sledovány rekrea"ní chaty, ale v r. 2001 bylo v Dolní Bukovin  evidováno 16 rekre-
a"ních dom# a v Horní Bukovin  již rekrea"ní domy nebyly. Tato zm na je d#sledkem 
zm n ve využívání a p!estaveb rekrea"ních objekt#. 

 V období mezi r. 1991 a 2001 se v obci postavilo jen 5 nových byt# v rodinných 
domcích, celkem však p!ibylo 22 byt#. To je d#sledek p!estaveb d!íve rekrea"n  využíva-
ných dom# na trvale obydlené domy. 

 Tento vývoj podstatn  zlepšil kvantitativní úrove$ bydlení v celé obci. V r. 2001 
zde bylo více byt# než cenzových domácností. Navrhovaná bytová výstavba tedy nemusí 
sloužit pro zlepšování úrovn  bydlení, ale m la by p!edevším nahradit jednak p!irozené 
úbytky bytového fondu a dále umožnit p!ist hování nových rodin. 
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 P!i navrhované výstavb  10 rodinných domk# s 15 byty (bez uvažované rezervy) 
by se po"et obyvatel v obci jako celku mohl zvýšit na 220 obyvatel. N kolik obyvatel by 
v obci mohlo trvale bydlet v dosavadních rekrea"ních chalupách, které v posledních le-
tech nesloužily trvalému bydlení. Propo"et výhledové pot!eby bytové výstavby je uveden 
v tabulce. Z ní je patrný také vývoj bydlení v období 1980-2001 a jeho další vývoj. Výhle-
dový po"et obyvatel v roce 2015 je uveden ve výši 220 obyvatel. 

 Vývoj po"tu obyvatel a bydlení by probíhal za t chto p!edpoklad#: 

• odpad byt# by se podstatn  snížil proti d!ív jším obdobím, bytový fond by byl podstat-
n  lépe využíván, 

• pr#m rná velikost cenzové domácnosti by se snížila a dosáhla by v roce 2015 v celé 
obci úrovn  2,30 osob na domácnost, 

• bytová výstavba by se realizovala ve výši 10 rodinných domk# s 15 byty. 

Za t chto p!edpoklad# by se v obci udržela velmi dobrá stávající úrove$ bydlení a 
po"et cenzových domácností ve výhledu by byl shodný s po"tem trvale obydlených byt#. 
Soužití domácností, které bylo v r. 1991 14,3 % a v r. 2001 zde již nebylo, protože v obci 
bylo více byt# než domácností, by se na této p!íznivé úrovni udrželo i v r. 2015. P!itom ve 
vlastní Horní Bukovin  by byla úrove$ bydlení pon kud horší v d#sledku toho, že zde ne-
došlo k tak výrazné zm n  rekrea"ních dom# na domy trvale obydlené. 

 Návrh územního plánu po"ítá s r#stovou tendencí po"tu obyvatel i po roce 2015, 
a proto již zahrnuje do návrhu další rozvojové plochy, které dohromady umožní realizovat 
kolem 30 rodinných domk# ve dvou etapách výstavby. 

Vývoj obyvatelstva a bydlení v období 1980 - 2015 

Rok, období Obec celkem Dolní Bukovina Horní Bukovina 

1980 

Po"et obyvatel 216 85 131 

Po"et cenzových domácností 82 38 44 

Po"et byt# 74 33 41 

Pr#m rná velikost CD 2,53 2,24 2,98 

Pr#m rný po"et osob na byt 2,92 2,58 3,19 

Soužití CD v %    

1981-1991 

Bytová výstavba 11 1 10 

Odpad byt# 19 11 8 

1991 

Po"et obyvatel 204 70 134 

Po"et cenzových domácností 77 26 51 

Po"et byt# 66 23 43 

Pr#m rná velikost CD 2,65 2,69 2,63 

Pr#m rný po"et osob na byt 3,09 3,04 3,12 

Soužití CD v %    
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Rok, období Obec celkem Dolní Bukovina Horní Bukovina 

1991-2001 

Bytová výstavba 5 3 2 

Rekonstrukce 20 16 4 

Odpad byt# 3 2 1 

2001 

Po"et obyvatel 206 64 142 

Po"et cenzových domácností 85 29 56 

Po"et byt# 88 40 48 

Pr#m rná velikost CD 2,42 2,21 2,54 

Pr#m rný po"et osob na byt 2,34 1,60 2,96 

Soužití CD v % -3,50 -37,9 14,3 

 Obec celkem 

2001-2015 

Bytová výstavba 15 

Odpad byt# 7 

2015 

Po"et obyvatel 220 

Po"et cenzových domácností 96 

Po"et byt# 96 

Pr#m rná velikost CD 2,30 

Pr#m rný po"et osob na byt 2,30 

Soužití CD v % - 

 

 

2. Pr$myslová #innost, komer#ní a skladové aktivity 

 Na katastru obce nejsou lokalizovány samostatné objekty, které by se svými vlivy 
blížily charakteru pr#myslové "innosti. Je však t!eba se zmínit, že jedna pom rn  velká 
zem d lská usedlost v Horní Bukovin  je využívána jako dílny a opravny zem d lských 
stroj#, v"etn  garáží, které mohou pr#myslový charakter "innosti p!ipomenout. Územní 
rozsah je stabilizovaný a další zp#sob využívání musí být regulován ve vztahu k rozvoji 
obytných ploch v okolí. 

 V návaznosti na areál zem d lského statku „Kristiánov“, jihozápadním sm rem, 
byla v návaznosti na stávající objekty a s jejich využitím vymezena zóna pro skladové a 
komer"ní aktivity v celkovém rozsahu 0,30 ha. 

 Zóna bude využívána pro objekty s komer"ním nebo skladovacím charakterem, 
v"etn  podobného za!ízení pro obecní ú!ad. Kolem zóny bude založen ochranný zelený 
pás, který by m l také zeslabit vlivy chovu vep!# a skotu v areálu statku „Kristiánov“ v#"i 
bytové a sportovní zón  obce. 
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3. Zem!d!lská ú#elová výstavba 

 Na území obce Horní Bukovina nevznikla žádná nová zástavba pro pot!eby živo-
"išné výroby. Zem d lská "innost byla a v sou"asné dob  stále z#stává v bývalých ze-
m d lských statcích. 

 Nejv tším areálem je zem d lská usedlost „Kristiánov“ s kapacitními objekty pro 
chov hov zího i vep!ového dobytka, který je situován na západním okraji obce Horní Bu-
kovina. Areál má rozlohu tém ! 1,5 ha a v sou"asné dob  je využíván jen "áste"n . 

 Areál je tvo!en typickou zástavbou po obvodu zem d lského dvora tak, že je 
tém ! uzav!en objekty jak výrobními, tak bytovými (n které z nich jsou architektonicky 
cenné). V sou"asné dob  stavební stav objekt# velmi znehodnocuje zám r památkov  
chránit areál statku jako typickou "ást venkovského zastav ní. Pro tyto ú"ely má nejvyšší 
význam objekt bývalé sýpky. Uprost!ed statku je nádvo!í, sloužící k odstavení zem d lské 
techniky. Ú"elové objekty byly využívány pro chov skotu. Zbylé výrobní objekty po obvodu 
slouží jako sklady. Plocha celého areálu je poznamenána uskladn ním zem d lských 
nepoužívaných stroj# v okolí i nádvo!í. 

 Vzhledem k tomu, že zde byly soust!ed ny pom rn  zna"né kapacity pro chov 
zví!at, byl proveden výpo"et vlivu chovu zví!at na životní prost!edí obytné zóny. Toto bylo 
charakterizováno pásmem o polom ru 160 m. Územní plán však nepo"ítá s obnovením 
chovu zví!at v areálu v p#vodním rozsahu. Naopak navrhuje postupný útlum zem d lské 
"innosti a využívání areálu pro jiné nezem d lské "innosti. 

 Z bývalých v tších zem d lských usedlostí jsou pro zem d lskou "innost využí-
vány t!i. Jedním je usedlost proti statku Kristiánov, ale ta již slouží spíše aktivitám pr#mys-
lové povahy. 

 Další dv  zem d lské usedlosti slouží k zem d lské "innosti, zejména formou 
chovu koní. Jeho realizace zatím nevytvá!í v tší problémy z hlediska životního prost!edí. 

 

4. Lesní hospodá ství 

Pozemky ur"ené k pln#ní funkcí lesa  (dále jen PUPFL) 

 %ešené území je zahrnuto do P!írodní lesní oblasti ". 18 - Severo"eská pískovco-
vá plošina a &eský ráj. 

 V !ešeném území tj. katastru  obce Horní Bukovina zaujímají PUPFL cca 83 ha a 
rozprostírají se p!evážn  v nadmo!ské výšce nad  290 m. n.m. v prudkých stráních men-
ších však než 250m. Jsou sou"ástí p!írodní lesní oblasti ". 18 (18a) Severo"eská pískov-
cová plošina, &eský ráj. Pro toto území je vypracován Oblastní plán rozvoje les# 
s platností 2001-2020. 

 Samotná místní "ást  obce Horní Bukovina není výrazn  limitována lesními poros-
ty a tak  možnosti rozši!ování zástavby zde prakticky není nutné korigovat. Opakem toho-
to stavu je místní "ást Dolní Bukovina, která je sev!ena v údolí navazujícím na k.ú. Boro-
vice je limitována údolním prostorem tj. pruhy lesních porost#, které zasahují až k hranici 
sou"asn  zastav ného území obce.  
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 Samotné území je zatíženo rekrea"ní "inností p!ímo navazující na PUPFL. Je zde 
kvalitní koupališt , n kolik rekrea"ních areál# a do budoucna se p!edpokládá spíše rozvoj 
této funkce. Územní plán nenavrhuje žádné zalesn ní pozemk# mimo PUPFL (restruktu-
ralizace zem d lské výroby).  

 

Grafické znázorn!ní druh$ pozemk$ v procentech: 
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2=orná p$da 41%

5=zahrady 1.5%

7=louky 8%

10=les 15%

11=vodní plocha 0.5%

13=zastav!ná plocha 1%

14=ostatní plochy 4%
 

 

 

Vlastnické pom#ry 

  V !ešeném území mají  ve vlastnictví v tšinu vým ry pozemk# ur"ených k pln ní 
funkcí lesa (37 ha) drobní vlastníci (vlastnictví do velikosti 50 ha v okrese Ml. Boleslav), 
z toho obec Horní Bukovina cca 15 ha.  Minoritním vlastníkem je právnická osoba pov -
!ená hospoda!ením s majetkem státu  tj. Lesy &eské republiky s.p., lesní správa Ješt d 
(31 ha) 

 Ve  srovnání s jinými lokalitami je dopravní p!ístupnost porost# v okolí místní "ásti 
obce Dolní Bukovina omezená, protože se p!evážn  jedná o svažité území. 
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Vlastnické pom#ry vyjád ené v hektarech: 

 

obec Horní Bukovina = 15

ostatní drobní vlastníci = 37

Lesy %R, s.p. = 31

 

Lesní hospodá ské plány 

 Pro dané území byl vyhotoven lesní hospodá!ský plán (dále jen „LHP“) a lesní 
hospodá!ská osnova (dále jen LHO). 

• Pro drobné vlastníky, byla vyhotovena lesní hospodá!ská osnova „B lá pod Bezd -
zem“ kód "íslo 408 801.  

• Pro Lesy &eské republiky s.p, byl schválen LHP pod názvem lesního hospodá!ského 
celku „Doksy“ kód ". 408 001.  

 Výkon odborného lesního hospodá!e zajiš'ují Lesy &eské republiky s.p., lesní 
správa Ješt d   s odpov dnou osobou panem. Josefem, vedoucím lesní správy. Fyzicky 
tuto "innost zajiš'uje místn  p!íslušný revírník pan Zden k Šlapák. . 

 LHP i LHO mají shodnou dobu platnosti tj. od 1.1.2002 do 31.12..2011.  

 

Kategorizace les$ 

 V LHO nebyla provedena žádná zm na kategorie tzn., že veškeré lesy drobných 
vlastník# jsou lesy hospodá!ské.  V LHP Les# &R je vyhlášena kategorie lesa ochranné-
ho, což  jsou svažité lesní pozemky.  Jedná se o pozemky svahující se k místní "ásti obce 
Dolní Bukovina  
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Lesnická typologie 

 

Zobrazení lesnické typologie v %: 
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0K    0N   1C    1X    2D    2S    3D   3F   3J    3K   3S
0K = kyselé bory 4%
0N = smrkové bory a borové smr#inysv!ží b ezová doubrava 3%
1C = suché habrové doubravy 8%
1X = bazofilní xerotermní doubrava 0.5%
2D = obohacené bk DB svahy 2%
2S = živné, sv!ží bk DB  26%
3D = obohacené, db BK  8%
3F = živné, svahovédb BK  40%
3J = su&ové, lipové JV  1%
3K = kyselé, db BK  3%
3S = živné, sv!ží db BK  4.5%

 

 

Druhová skladba 

akát=1% buk=4% borovice=20% b íza=4%

dub=16% ostatní list.=6% smrk=47% mod ín=2%
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 V kontextu výše uvedeného je z!ejmé, že lesní porosty v !ešeném území jsou 
pr#m rné  kvality výjime"n  s uznanými semennými porosty dle zákona ". 149/2003 Sb., 
a ani p!irozená d!evinná skladba nebude ve výhledu ÚP napln na. 

 

Záv#r 

 V !ešeném území se nep!edpokládají st!ety zájm# vlastník# PUPFL s rozvojem 
obce, ale za p!edpokladu akceptování blízkosti lesa tzn. navržení (investorem) p!im !e-
ných opat!ení k zajišt ní bezpe"nosti osob a majetku v"etn  dodržení optimální vzdále-
nosti umíst ní staveb od kraje lesa na pr#m rnou výšku porostu v dob  mýtní zralosti 
dot"eného lesního porostu, která kulminuje okolo 20m. 

 

 

c) Návrh urbanistické koncepce 

Základní východiska a shrnutí sou#asného stavu 

 Horní Bukovina leží v blízkosti významného sídelního centra Mnichovo Hradišt , 
od n hož je odd lena údolní nivou !eky Jizery a významn jší spádovou obcí Klášter Hra-
dišt  nad Jizerou.  Vlastní obec se skládá ze dvou místních "ástí - Horní a Dolní Bukoviny 
- majících zcela odlišnou terénní polohu i charakter zastav ní. Rovn ž p!evažující funk"ní 
využití obou "ástí obce se diametráln  liší. Zatímco Horní Bukovina plní p!edevším sídelní 
funkci a je zde významn  zastoupena zem d lská výroba v"etn  zem d lské ú"elové 
zástavby, má Dolní Bukovina p!evážn  rekrea"ní charakter. Ob  místní "ásti spojuje pou-
ze jednostranné obestav ní silnice III/26826 v terénn  složitých pom rech. Ty jsou rovn ž 
hlavním d#vodem pro to, že ani v budoucnu nelze p!edpokládat stavební spojení obou 
"ástí, které by jinak bylo z urbanistického hlediska logické. 

 

Horní Bukovina 

 Horní Bukovina leží z v tší "ásti na náhorní plošin  p!i silnici III/26826, která ji spo-
juje s nad!azenou silni"ní sítí (komunikace II/268). Pouze východní okraj intravilánu p!e-
kro"il jasn  formovanou hranu náhorní plošiny a podél silnice III/26826 p!ík!e spadá do 
údolí potoka Zábrdky. 

 Zastav né území je nekompaktní a rozpadá se do !ady díl"ích celk#, vzájemn  
odd lených rozsáhlými plochami sad# a zahrad. Z výrazn jších stavebních seskupení se 
uplat$ují p!edevším historický velkostatek Kristiánov, zem d lské usedlosti a statky 
v severní "ásti intravilánu, novodobá obytná zóna, navazující na p#vodní zástavbu v jižní 
"ásti sídla a již zmín né jednostranné obestav ní silnice III/26826 na východ . 

 Sídlo jako celek je velice dob!e zasazeno do okolního p!írodního prost!edí. K tomu 
p!ispívá i pom rn  bohatá zele$ intravilánu v"etn  zahrad. P!echod do rozsáhlých ploch 
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orných p#d je zm k"en bu( ovocnými sady nebo vzrostlou zelení podél silnice a polních 
cest. V dolní "ásti sídla se pak obytná zástavba opírá p!ímo o zalesn ný svah.  

 Z urbanistického i architektonického hlediska lze Horní Bukovinu hodnotit jako ne-
výrazný stavební celek. Za pom rn  pozoruhodnou je t!eba považovat pouze existenci 
p#vodního velkostatku Kristiánov, který - s výjimkou dvou novodobých ú"elových staveb 
ve svém zázemí - je jediným reprezentantem zem d lské ú"elové výstavby v obci. Zna-
mená to tedy, že tvá! obce a jejího okolí není narušena esteticky v tšinou velice proble-
matickými zem d lskými areály z povále"ného období. Pozitivní je také existence jakési 
centrální "ásti obce s kapli"kou uprost!ed a vodní nádrží. Toto území dotvá!í zelené plo-
chy. 

 

Dolní Bukovina 

 Dolní Bukovina se jako sídlo drobných domká!# vyvinula v údolní niv  potoka Zá-
brdky a podél silnice III/26820 z Kláštera Hradišt  nad Jizerou do Muka!ova. Sou"asn  
zastav né území sídla má protáhlý tvar, sm !ující od severu k jihu. Kompaktní obytná 
zástavba lemuje pouze místní komunikaci podél Zábrdky, ostatní zastav ní - s výjimkou 
rekrea"ního - vytvá!í pouze menší skupiny, nebo se jedná o izolované objekty. 

 Dnes má sídlo výrazn  rekrea"ní charakter, a to nejen díky p!echodu !ady d!íve 
obytných objekt# na rekrea"ní využití, ale i díky založení areálu koupališt  a vzniku cha-
tových osad. Z toho vyplývá i existence vzájemn  odlišných stavebních celk#, mezi n ž 
pat!í již zmín ná obytná zóna podél místní komunikace, sledující tok Zábrdky, chatová 
osada na východním svahu údolí, areál rekrea"ního st!ediska Naveta, areál koupališt  a 
kempu a soubor chat a letních vil nad koupališt m. 

 Dolní Bukovina nemá žádný dominantní "i jednotící stavební styl, avšak velice 
dob!e splývá s okolním p!írodním prost!edím. K tomu p!ispívají jednak zalesn né svahy 
údolí, jednak vzrostlá zele$ a trvalé travní porosty, lemující tok Zábrdky. 

 

Celková urbanistická koncepce rozvoje obce 

 Územní plán vychází ve svém návrhu územního uspo!ádání z návrhu urbanistické 
studie, v níž se odrazilo n kolik skute"ností, daných historickým založením obce a jejím 
dalším vývojem. Jedná se zejména o následující faktory, které byly p!i jednotlivých návr-
zích vzaty v úvahu: 

• uspo!ádání zástavby tak, jak se postupn  vytvá!ela, odpovídá terénním možnostem, 
je odrazem historického vývoje jednotlivých "ástí sídla a v zásad  vyhovuje i sou"as-
ným požadavk#m. To ve svém d#sledku znamená, že v návrhu není t!eba p!istupovat 
k významn jší reorganizaci funk"ního uspo!ádání ploch; 

• stavební stav bytového fondu lze ozna"it za pr#m rný a nelze tudíž p!edpokládat, že 
v n které "ásti obce budou objekty dožívat a chátrat, ale p!esto lze zejména v Dolní 
Bukovin  o"ekávat zm nu funk"ního využití objekt# ve prosp ch rekrea"ních ú"el#; 



 16 

• stávající funk"ní "len ní ploch lze považovat za vyhovující. Návrh urbanistické kon-
cepce ho respektuje a p!im !en  rozvíjí, ovšem s tím, že zejména pro funkce bydlení, 
sportu a rekreace jsou vytipovány nové plochy, nezbytné pro další rozvoj obce; 

• sídelní funkce bude rozvíjena p!edevším v sídle Horní Bukovina, které má p!ízniv jší 
podmínky pro vymezení obytných ploch. V sídle Dolní Bukovina jsou vymezeny obyt-
né plochy v nezbytném rozsahu umož$ujícím jen rozvoj na plochách uvnit! sou"asn  
zastav ného území. Dolní Bukovina bude nadále p!evážn  využívána také pro rekre-
a"ní funkce, dopln né ob"anskou vybaveností, využitelnou i pro trvale bydlící ob"any 
v obou sídlech; 

• p!i formulaci rozvojových ploch bylo nutno vzít v úvahu i sou"asné vlastnické vztahy, 
které ne vždy umožnily zahušt ní sou"asn  zastav ného území a neposkytly dostatek 
disponibilních ploch pro další rozvoj sídla. Proto bylo vhodné vymezit v tší rozsah 
obytných ploch, než by odpovídal dosavadnímu pr#b hu zástavby, aby bylo možno je-
jí postup p!izp#sobit aktuálním podmínkám; 

• tvorbu celkové koncepce rozvoje sídel a jejich zájmového území modifikoval také 
zpracovaný generel územního systému ekologické stability a územn  technický pod-
klad pro zpracování regionálního územního systému ekologické stability; 

• celková koncepce rozvoje obce je doprovázena návrhy na dopln ní technické infra-
struktury, z níž preferuje p!edevším likvidaci splaškových vod výstavbou splaškové 
kanalizace, zakon"ené vlastní "istírnou odpadních vod; 

• využití obytných ploch je z hlediska koncep"ních zám r# a možnosti ekonomicky 
únosného obsloužení dopravní a technickou infrastrukturou roz"len no do dvou etap 
výstavby. 

 

d)  Návrh #len!ní území obce na funk#ní plochy a podmínky jejich re-
gulace 

 Funk"ní "len ní obce se jednozna"n  formovalo svým historickým vývojem. Tím 
se vytvo!ily dva sídelní útvary Horní Bukovina a Dolní Bukovina s tím, že hlavní funkce 
jsou rozlišeny. Horní Bukovina je tvo!ena smíšenou obytnou zástavbou, doprovázenou 
výrobními plochami a Dolní Bukovina je tvo!ena smíšenou obytnou zástavbou, doprová-
zenou významnými plochami pro rekreaci a ob"anskou vybavenost. 

 Podrobn jší "len ní území obce na funk"ní plochy v jednotlivých jejích "ástech je 
následující: 

 

Horní Bukovina 

 Sou"asn  zastav né území tohoto sídla charakterizují t!i základní funkce: 

 P#vodní zem d lská zástavba kolem návsi je tvo!ena smíšenými obytnými plo-
chami a tvo!í velkou "ást p#dorysu sídla. Zástavba stejného typu lemuje také silnici 
III/26826, spojující Horní Bukovinu s Dolní Bukovinou. 
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 Obytné smíšené plochy (SB)  jsou ur"eny pro bydlení s odpovídajícím zázemím 
užitkových zahrad v"etn  dopl$kových hospodá!ských objekt#, dále pak pro ob"anskou 
vybavenost. Na t chto plochách je: 

p ípustné 

• umis'ovat stavby pro rodinné bydlení s užitkovými zahradami, dále stavby pro  ob-
chod, ve!ejné stravování, zahradnictví, služby pro drobnou výrobu, sloužící pro obslu-
hu území. P!ípustné jsou i stavby pro kulturu, školství, zdravotnictví a sociální pé"i, 
sport, stavby pro do"asné ubytování; 

podmín!n! p ípustné 

• využívání sou"asných hospodá!ských stavení pro drobnou !emeslnou, živnostenskou 
"innost, v"etn  jejich rekonstrukce a p!ístaveb, pokud charakter "innosti v t chto ob-
jektech nebude znamenat p!ekro"ení hygienických standard# stanovených pro obytná 
území. V p!ípad  z!izování drobných podnikatelských aktivit musí být zárove$ zajišt -
no dopravní napojení t chto objekt#, v"etn  parkovacích ploch na pozemku majitele; 

• zm na využívání obytných objekt# na rekrea"ní ú"ely; 

• výstavba obytných objekt# na zborech d!ív jšího zastav ní, p!ípadn  na místech 
vzniklých po demolici sou"asného zastav ní; 

nep ípustné 

• stavby a "innosti neuvedené v odstavci „p!ípustné“ a „podmín n  p!ípustné“. 

 

 Na jižní okraj návsi navazuje již nová obytná zástavba moderního typu bez v tšího 
zázemí hospodá!ských objekt#. Na tyto obytné plochy pak navazují navrhované plochy 
pro další rozvoj obytné zástavby stejného charakteru. Stávající zástavba je charakterizo-
vána jako "ist# obytné plochy. Na t chto plochách jsou: 

p ípustné 

• individuální rodinné domky, !adové domky, nízkopodlažní bytové domy, p!ipoušt jí se 
aktivity živnostenského charakteru v oboru ob"anské vybavenosti v"etn  administrati-
vy, drobná výroba a služby v rámci jednotlivých obytných objekt#, ubytovací kapacity, 
malá h!išt ; 

• komunikace, odstavná stání a parkovišt  sloužící funk"ní pot!eb  území, ve!ejná izo-
la"ní zele$, parky, technická infrastruktura; 

podmín!n! p ípustné 

• objekty ob"anské vybavenosti ve form  domu pro seniory, charitativní domy, zdravot-
nická za!ízení; 

nep ípustné 

• jakákoliv investi"ní "innost neuvedená v "ásti p!ípustné a podmín n  p!ípustné stavby 
a "innosti. 
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 Výrobní plochy - statek Kristiánov jako bývalý zem d lský areál, který svou uza-
v!enou zástavbou kolem hranic pozemku vytvá!í p!íznivé podmínky pro jeho další využí-
vání. Toto užívání musí brát na v domí skute"nost, že celý areál v"etn  obvodových sta-
veb je zapsán v Úst!edním rejst!íku kulturních památek &R. Tyto plochy jsou dopln ny 
druhým menším areálem bývalých zem d lských dílen a nov jší zástavbou montované 
haly západn  od areálu Kristiánov. Pro jejich další funk"ní využívání je: 

p ípustné 

• dosavadní zp#sob využívání pro ú"ely, pro které byly vybudovány a kolaudovány. 
P!ipoušt jí se i zm ny v ú"elu užívání pro jiné "innosti, které musejí být individuáln  
vyhodnoceny z hlediska jejich vlivu na okolní funkce a nesm jí znamenat zhoršení 
negativních vliv# na okolí; p!ípustné jsou i areály sklad#, komer"ních služeb, manipu-
la"ní plochy, odstavná stání, parkovišt , komunikace, ochranná zele$, nezbytná tech-
nická infrastruktura; 

podmín!n! p ípustné 

• dosavadní zp#sob využívání areál# zem d lské živo"išné výroby musí být doprová-
zen opat!eními na snížení zápachových vliv# z chovu zví!at, výsadbou pás# vysoké 
zelen , p!ípadn  zm nou technologie chovu; 

• provád ní rekonstrukce a p!estaveb objekt#, avšak s ohledem na jejich památkový 
charakter; 

nep ípustné 

• jsou "innosti a stavby, které by svým charakterem narušily památkový charakter 
v objektech, které si dosud svým stavebním staveb uchovaly cenné památkové hod-
noty a svým vlivem p!ekro"ily hygienické standardy pro obytná území. 

 

Dolní Bukovina 

• obytné plochy jsou zachovány v p#vodním rozsahu, navrženo je jejich mírné posílení 
na základ  žádosti sou"asných obyvatel o možnost využít zahrady pro stavbu rodin-
ných domk# a posílení ob"anské vybavenosti s p!íslušným zázemím (parkovišt ); 

• chatová osada na východním svahu údolí je v návrhu dopln ná výstavbou stejného 
charakteru; 

• areál Naveta z#stává v dnešním rozsahu; 

• areál koupališt  je v návrhu rozší!en o plochu sportovních za!ízení a centrální parko-
višt ; 

• rekrea"ní zóna nad koupališt m je dopln na o !adu chat nad horní hranou údolí;. 

 Obytné území tvo!í v tšinou smíšené obytné plochy (SB), pro které platí shodné 
funk"ní regulativy jako pro sídlo Horní Bukovina. 
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 Malá enkláva nových domk# jihovýchodn  od koupališt  má charakter již "ist  
obytných ploch (&B), pro které platí regulativy jako u "ásti Horní Bukovina. 

 Charakteristickým rysem sou"asn  zastav ného území je vysoký podíl zástavby 
rekrea"ní (RCH) v širokém okruhu kolem koupališt .  

 Rekrea"ní plochy jsou v podstat  intenzivn  zastav ny a další zástavba téhož 
charakteru je možná v malých, dosud nezastav ných prolukách. 

 Pro plochy rekrea"ní zástavby (RCH) platí následná funk"ní regulace. Na t chto 
plochách jsou: 

p ípustné 

• rekrea"ní chaty v rozsahu stávajících rekrea"ních objekt#; 

podmín!n! p ípustné 

• rekrea"ní výstavba formou chat i rekrea"ních domk#, komunikace, technická infra-
struktura; 

nep ípustné 

• jakákoliv investi"ní "innost s výjimkou technické infrastruktury a dopravních staveb. 

 

P!ehled vybraných ploch zastavitelného území 

 

Rozvojové plochy Funk"ní využití Vým#ra v ha 
P ibližná kapaci-

ta rodinných 
domk$ 

Obytné plochy - Horní Bukovina 

RP 1a Mim!ina "ist  obytné plochy B 4 - 0,60 ha 5-7 

RP 1b Mim!ina "ist  obytné plochy B 3 - 0,50 ha 3 

RP 2 Východ "ist  obytné plochy B 1 - 1,20 ha 5 

RP 3 Severozápad smíšené obytné plochy B 8 - 0,48 ha 2 

RP 4 Sever smíšené obytné plochy B 6 - 0,50 ha 4 

RP 7 St!ed "ist  obytné plochy B 9 - 0,08 ha 1 

1. etapa výstavby Horní Bukovina 3,36 20-22 

Obytné plochy Dolní Bukovina 

RP 8 St!ed "ist  obytné plochy B 11 - 0,50 ha 5 

RP 9 St!ed "ist  obytné plochy B 10 - 0,12 ha 1 

RP 10 Severovýchod "ist  obytné plochy B 12 - 0,20 ha 2-3 

1. etapa výstavby Dolní Bukovina 0,82 ha 8-9 

1. etapa - obec celkem 4,18 ha 28-31 
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Rozvojové plochy Funk"ní využití Vým#ra v ha 
P ibližná kapaci-

ta rodinných 
domk$ 

2. etapa výstavby Horní Bukovina 

RP 1 Mim!ina "ist  obytné plochy  3-4 

RP 2 Východ "ist  obytné plochy B 2 - 0,60 ha 5-6 
z toho 1 v 1. et. 

RP 5 Severovýchod smíšené obytné plochy B 7 - 0,50 ha 2-3 

RP 6 Západ smíšené obytné plochy B 5 - 0,75 ha 5 

2. etapa celkem 1,85 ha 15-18 

Horní Bukovina - obec celkem 1. a 2. etapa 6,03 ha 43-49 

Rekrea#ní území Dolní Bukovina 

RP 11 Severovýchod rekrea"ní plochy S 1 -0,35 ha  

RP 12 St!ed rekrea"ní plochy S 4-R 2 - 0,30 ha  

RP 13 Koupališt  ob"anská vybavenost O 1 - 0,30 ha  

RP 14 Rozcestí ob"anská vybavenost O 3 - 0,20 ha  

Sportovní plochy Horní Bukovina 

S - sport jižn  Kristiánova h!išt  H - 0,50 ha  

VZ Ve!ejná zele$ parkov  upravená zele$ 0,12 ha  

Z Zahrada zahrada za "ty!bytov-
kou“ 

0,30 ha  

 

 

e) Limity využití území v#etn! stanovení záplavových území 

 Za vstupní limity využití území se v souladu s níže uvedenými zákony považuje 
ochrana daných nebo získaných vlastností !ešeného území, jejíž územní pr#m t zasahuje 
do administrativního území obce. 

 Jako limity využití území nadmístního významu je t!eba v !ešeném území respek-
tovat: 

1. V souladu se zákonem &NR ". 114/1992 Sb., o ochran  p!írody a krajiny: 

• územní systém ekologické stability, 
• významné krajinné prvky ze zákona. 

2. V souladu se zákonem ". 254/2001 Sb., o vodách: 

• vodohospodá!sky významná území, jmenovit  ochranná pásma vodních zdroj# 1. 
a 2. stupn , 

• ochranná pásma vodovodních !ad# a kanaliza"ních stok: 
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- ochranné pásmo vodovodních !ad# a kanaliza"ních stok je dáno sv tlostí do 
pr#m ru 500 mm a je 1,5 m od vn jšího líce st ny potrubí nebo kanaliza"ní 
stoky na každou stranu od okraje profilu, 

- ochranné pásmo vodovodních !ad# a kanaliza"ních stok nad pr#m r 500 mm 
je 2,5 m od vn jšího líce st ny potrubí nebo kanaliza"ní stoky na každou stra-
nu od okraje profilu, 

- ší!ka pozemku p!i vodním toku, stanovená k užívání pro správce vodních tok# 
p!i výkonu správy toku "iní 6 m od b!ehové "áry po obou stranách toku. 

3. V souladu se zákonem ". 289/1995 Sb., o lesích, veškeré pozemky ur"ené k pln ní 
funkcí lesa a ochranné pásmo lesa 50 m, pokud jednáním o konkrétních zám rech 
nebude ud lena výjimka. 

4. Ochranné výškové letištní pásmo letišt  Mnichovo Hradišt  (A&R), které nesmí být 
narušeno p!evýšením stávající zástavby ani výsadbou strom#. Výšková hladina mezi 
289 m n.m. a 389 m n.m. 

5. Ve smyslu zákona ". 150/92 Sb. "iní ochranné pásmo dálkových kabel# 1,5 m od osy 
na každou stranu. 

6. V souladu se zákonem ". 458/2001 Sb., o pozemních komunikacích, ochranná pásma 
pozemních komunikací (§ 30), vymezená svislými plochami do výšky 50 m ve vzdále-
nosti: 

• 15 m od osy vozovky nebo osy p!ilehlého jízdního pásu silnic II. a III. t!ídy. 

7. V souladu se zákonem ". 458/2001 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní 
správy v energetických odv tvích: 

• ochranná pásma elektrických vedení vvn a vn vymezená svislými rovinami vede-
nými po obou stranách vedení od krajního vodi"e vedení na každou stranu: 

- ve vzdálenosti 10 m (7 m) u nap tí 22 kV. 

Za výstupní limity je nutno respektovat: 

• limity vstupní navazující na zákonná opat!ení pro navrhované dopravní !ešení a tech-
nickou infrastrukturu; 

• p!i kontaktu zástavby s okrajem lesa se navrhuje upravit limitní vzdálenost na 20 m. 

 

 

f) P ehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území 

RP 1, RP 2 - obytné plochy Mim ina, východ (Horní Bukovina) 

 Hlavní plochy pro soust!ed nou výstavbu rodinných domk# jsou navrženy na jiho-
východním okraji Horní Bukoviny. Rozvojové plochy RP 1 - Mim ina, RP 2 - východ 
p!edstavují více než polovinu kapacity navrhovaných obytných ploch v rámci celého !eše-
ného území obce. Tyto obytné plochy mají nejp!ízniv jší polohu z hlediska prostorových 
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i p!írodních podmínek. Navazují na nov jší "ást obce a umož$ují volit nejp!ízniv jší dis-
pozici staveb na ploše. Volba vnit!ní parcelace a umíst ní objektu je však "áste"n  ome-
zena. Toto omezení vyplývá z ochranných pásem vedení elektrické energie 22 kV, které 
však po realizované p!eložce v pr#b hu zpracování územn  plánovací dokumentace 
umožnilo vymezit obytné rozvojové plochy ve vyhovujícím tvaru. Dále vyplývá omezení 
z pr#b hu trasy dálkového optického kabelu, který však nep!ízniv  ovliv$uje vnit!ní orga-
nizaci území. V územním plánu není navrhována jeho p!eložka, ale kombinace !ešení 
respektování území pro prostup kabelu (uli"ka 4 m) a v cného b!emene v okrajových "ás-
tech plochy. Nevylu"uje se ani celková p!eložka dálkového optického kabelu v návaznosti 
na vnit!ní "len ní obytných ploch a jeho p!eložení. 

 Obytné plochy také navazují na nov  navrhované zahrady za nízkopodlažní „"ty!-
bytovkou“ a soustavu ve!ejné zelen  a navrhované h!išt  vedle bývalého statku Kristiá-
nov. Tím se vytvá!í celý nov  pojatý okrsek obytné zástavby, dopl$ovaný i zelení a plo-
chami pro trávení volného "asu. 

 Z hlediska kapacitního je možno uvažovat na t chto plochách s umíst ním 21-25 
samostatn  stojících rodinných domk#. Výstavbu je navrženo realizovat ve dvou etapách. 
První etapa je navržena tak, že využívá plochy, které nejsou vázány na další investi"ní 
akce (s výjimkou obslužné technické infrastruktury). Jsou snadno napojitelné na místní 
komunikace. Tato první etapa p!edstavuje obytné plochy pro cca 13-15 rodinných domk#. 

 Druhá etapa znamená další rozší!ení zastavitelného území do volné krajiny a je 
vázána také na vybudování nových místních komunikací. Druhá etapa p!edstavuje obytné 
plochy pro 8-10 rodinných domk#. 

 Pro všechny obytné plochy v RP 1 a RP 2 je stanovena funk"ní regulace "ist  
obytné plochy (&B). 

 

RP 3 - obytné plochy Severozápad (Horní Bukovina) 

 Rozvojová plocha RP 3 je navržena na základ  podn tu vlastník# pozemk# pro 
umožn ní výstavby rodinných domk# na zahrad  a dvora v sousedství areálu bývalých 
dílen zem d lského družstva. Na plochu je samostatný p!ístup ze dvou sou"asných pol-
ních cest. Navazuje na sou"asn  zastav né území a "áste"n  do n j i zasahuje. P!edpo-
kládané využití plochy je pro 2 rodinné domky. Území není ovlivn no limity pro územní 
rozvoj. Funk"ní regulace je stanovena jako smíšené obytné plochy (SB). 

 

RP 4 - obytné plochy Sever (Horní Bukovina)  

 Na základ  projednávání návrhu urbanistické studie a návrhu zadání, plnícího také 
funkci souborného stanoviska a pozitivních stanovisek dot"ených orgán# státní správy, 
byl do návrhu územního plánu za!azen zám r na využití sou"asného starého sadu a sou-
sední parcely pro rozvojové obytné plochy. 

 Plocha navazuje na sou"asn  zastav né území, je rozd lena funk"ní polní cestou 
odbo"ující jako místní komunikace ze silnice III/26826 v centru obce. P!edpokládá se její 
rozvoln né zastav ní s existencí vysoké zelen  na stavebních pozemcích. P!edpokláda-
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né využití je pro cca 4 parcely. Funk"ní regulace je navržena jako smíšené obytné plochy 
(SB). 

 

RP 5 - obytné plochy Severovýchod (Horní Bukovina) 

 Lokalita !eší možnost genera"ní výstavby rodinných domk# na pozemcích navazu-
jících na sou"asn  zastav né území. Jedná se o využití sou"asné zahrady a navazujících 
parcel luk pro zástavbu. Lokalita využívá ploch navazujících na sou"asnou zástavbu, le-
mující jednostrann  silnici III/26826, spojující Dolní a Horní Bukovinu v terénu, který je pro 
výstavbu podstatn  p!ízniv jší. Využití lokality se uvažuje postupn  v 1. i 2. etap  výstav-
by. P!edpokladem pro 2. etapu je vybudování místní komunikace. Obsluha technickou 
infrastrukturou nevytvá!í v tší problémy. Funk"ní využití je ur"eno jako smíšené obytné 
plochy (SB). 

 

RP 6 - obytné plochy Západ (Horní Bukovina) 

 Lokalita p!edpokládá využití území p!iléhající k silnici III/26826 v prostoru, kde 
opouští sou"asn  zastav né území obce. Je od silnice odd lena existující zelení na sva-
hu mezi ornou p#dou a silnicí. Odstup od silnice je p!íznivý, avšak pro využití plochy bude 
nutno vybudovat samostatnou p!ístupovou komunikaci. Také podmínky pro technickou 
infrastrukturu, p!edevším odkanalizování, jsou obtížn jší (p!e"erpávání). Využití plochy se 
p!edpokládá spíše pro funkce umož$ující provozovat ekonomické "innosti v rámci obytné 
zástavby, také i v oboru zem d lské výroby. 

 Z d#vodu obtížn jších možností obsluhy plochy technickou infrastrukturou a i exis-
tence výhodn jších lokalit za obytnou zástavbou a zatím neformulovaných zám r# na 
zem d lské podnikání se po"ítá s využitím plochy v druhé etap  výstavby. Funk"ní regu-
lace je stanovena jako smíšené obytné plochy (SB). 

 

RP 7 - obytné plochy St ed (Horní Bukovina) 

 Lokalita dopl$uje již zastav né parcely o jednu dosud nezastav nou v centru obce. 
S dopravním napojením a s obsluhou technickou infrastrukturou nevznikají žádné problé-
my. Funk"ní využití je stanoveno jako "ist  obytné plochy (&B). 

 

RP 8 - obytné plochy St ed (Dolní Bukovina) 

 Lokalita byla za!azena do územního plánu na základ  dodate"ného projednání 
zadání plnícího funkci souborného stanoviska. Leží v údolí Zábrdky a využívá území mezi 
sou"asn  zastav ným územím a silnicí III/26820. Je tvo!ena záhumenními pozemky za 
zem d lskými usedlostmi. Sou"asn  zastav né území, v"etn  navrhovaných ploch, leží 
na území, které bylo vymezeno regionálním biokoridorem RBK 665/2 kolem !í"ky Zábrd-
ka. Z dodate"ného posouzení zadání a souborného stanoviska vyplynula dohoda obsahu-
jící zám r, že toto území, ležící za sou"asnou zástavbou, která lemuje Zábrdku a RBK, je 



 24 

vázán práv  na !eku Zábrdku a její nivu, není tak hodnotné, aby významn  ovlivnilo funkci 
RBK a tedy že ho lze výjime"n  využít pro obytnou zástavbu. Zástavba je však také pod-
mín na ochranným pásmem elektrického vedení 22 kV. 

 Pro plné využití této lokality je nezbytné po"ítat s p!eložkou elektrického vedení 22 
kV. V územním plánu je obsažen návrh na p!eložku tohoto vedení do zemního kabelu 
v místech, kde probíhá v soub hu s navrhovanými plochami. Dále je t!eba po"ítat s pod-
mínkami vyplývajícími ze soub hu s RBK 665/2, které budou sm !ovat k požadavk#m na 
uchování velkého podílu nezastav né "ásti na parcelách a na zachování podmínek pro 
lu"ní spole"enstva. 

 Pro umíst ní objektu se doporu"uje dodržet ochranné pásmo silnice III t!ídy (15 m 
od osy vozovky), i když se v sou"asném území nevyty"uje. 

 Funk"ní regulace se stanovuje jako "ist  obytné plochy (&B). 

 

RP 9 - obytné plochy St ed (Dolní Bukovina) 

 Lokalita využívá proluky v zástavb  ve svahu nad silnicí III/26820 pro umíst ní 
výstavby rodinných domk#. Funk"ní regulace je stanovena jako "ist  obytné plochy (&B). 

 

RP 10, RP 11 - obytné a rekrea#ní plochy Severovýchod (Dolní Bukovina) 

 Lokalita leží na severovýchodním okraji katastru ve svažitých podmínkách. V histo-
rickém vývoji byla p!ipravována spíše pro rozvoj rekrea"ní zástavby. V tomto smyslu bylo 
také již provedeno geometrické rozd lení její "ásti. Tato "ást je zahrnuta do návrhu 
územního plánu jako rekrea"ní plochy s možností umíst ní chaty nebo zahradního domku 
(RP 11). Velikost pozemk#, rozd lených mezi jednotlivé vlastníky, neumož$uje sem umís-
tit výstavbu obytnou. 

 Druhá "ást lokality, která má dosud pozemky v tšího rozsahu, je postupn  zasta-
vována na základ  územního !ízení objekty, které mají povahu rodinných domk#. Dosud 
jsou vydána dv  rozhodnutí, která již formulují nové funk"ní využití. Proto jsou v návrhu 
územního plánu dopln ny zbylé pozemky jako návrh obytných ploch. 

 D#vodem k tomu je také dosavadní dopl$ování technické infrastruktury i nového 
!ešení dopravního p!ístupu ze strany sousední obce Jivina. 

 P!esto se navrhuje rozvoln ný zp#sob zástavby a na v tších parcelách. 

 Na RP 10 je funk"ní regulace stanovena jako "ist  obytné plochy (&B), a na ploše 
RP 11 je funk"ní regulace jako rekrea"ní plochy s možností výstavby chat a zahradních 
domk#. 

 

RP 12 - rekrea#ní plochy St ed (Dolní Bukovina) 

 Lokalita leží v území chatové zástavby. Dosavadní využití je jako louka, obklopená 
zástavbou a "áste"n  novou zástavbou rodinných domk#. 
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 V územním plánu se tuto plochu navrhuje využít pro rekrea"ní ú"ely s možností 
výstavby i rekrea"ních objekt#. Rozsáhlé rekrea"ní území, jehož osou je funk"ní koupališ-
t , m#že být motivujícím faktorem k zástavb . Plocha p!iléhá k silnici III/26820 a na proti-
lehlé stran  za touto silnicí je navrhováno kapacitní parkovišt , a proto se p!ipouští na 
t chto plochách také možnost vybudování objekt# k ubytování,  k pohotovostní obsluze 
ú"astník# na parkovišti, p!íp. dalším obslužným za!ízením. 

 Funk"ní regulace je stanovena jako rekrea"ní plochy s možností výstavby rekre-
a"ních objekt#. 

 

RP 13 - plochy ob#anské vybavenosti - koupališt! (Dolní Bukovina) 

 Využití této plochy pro ob"anskou vybavenost souvisí s p!evládající rekrea"ní 
funkcí Dolní Bukoviny. Je p!edpokládáno až ve druhé etap  zástavby, až se také výrazn -
ji bude profilovat budoucí sm r celého rekrea"ního území Dolní Bukovina. 

 Jedná se o prostor navazující na areál koupališt . Na pom rn  kapacitní plochu 
(3 000 m2) je možno umístit jak ubytovací kapacity (penzion), tak soustavu bungalov#, 
nebo i organizovaný autokemp "i koupališt . V sou"asné dob  je nutno vzít v úvahu sku-
te"nost, že plocha leží v území regionálního biokoridoru RBK 665/2. RBK však má v této 
"ásti cca 140 m ší!ku. Velký rozsah jeho území, p!esahující požadovanou ší!ku metodic-
kými p!íru"kami dává nad ji na funk"n  jiné využití "ásti území uvnit! sou"asn  vymeze-
ného RBK. To také znamená maximální p!izp#sobení nového funk"ního využití podmín-
kám fungování ochranného režimu v RBK. 

 Plocha m#že být využívána pro ú"ely spojené s rekrea"ním provozem koupališt , 
ale bez pevných staveb. Z výše jmenovaných možností využití je nejsch#dn jší možnost 
využití pro letní tábo!išt , p!ípadn  jako travnaté h!išt . 

 Funk"ní regulace je stanovena na plochy ob"anské vybavenosti, související s re-
krea"ní funkcí celého areálu koupališt . 

 

RP 14 - plochy ob#anské vybavenosti Rozcestí (Dolní Bukovina) 

 Lokalita je vymezena v sousedství pohostinství „U Kynzl#“ u rozcestí silnice 
III/26820 a III/26826 v Dolní Bukovin . Na této ploše se uvažovalo s vybudováním spor-
tovních za!ízení typu bowlingu, dopln ném plochou pro minigolf. Lokalita leží v území 
vymezeném pro regionální biokoridor RBK 665/2. Této situaci musí být p!izp#sobeno 
funk"ní využití navrhované plochy. Plocha m#že být využívána pro ú"ely se sportovním 
zam !ením, ale bez pevných staveb, jen jako travnaté h!išt . 

 Funk"ní regulace je stanovena na plochy ob"anské vybavenosti, související s re-
krea"ní funkcí Dolní Bukoviny s možností vybudování travnatého h!išt . 
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Charakteristika ostatních ploch v návrhu územního plánu 

S - plocha pro h išt# u Kristiánova (Horní Bukovina) 

 Lokalita leží v Horní Bukovin , v návaznosti na bývalý statek Kristiánov. Jedná se 
o plochu, která sloužila jako pomocný prostor pro "innost bývalého statku a pozd ji jako 
cvi"išt  koní. V návrhu urbanistické studie, která byla projednávána jako koncept územní-
ho plánu, byla vymezena jako plocha pro podnikatelské "innosti. 

 Po jejím projednání došlo k úprav  tohoto zám ru práv  ve vazb  na rozvoj obyt-
né zóny v blízkosti této plochy a zm nu funk"ního využití. Navrhovaná plocha nespl$uje 
kritéria pro vybudováni fotbalového h!išt . Umož$uje však vybudovat regulérní h!išt  pro 
odbíjenou, nohejbal nebo malý fotbal s travnatým povrchem, v"etn  pot!ebného vybavení 
a obslužných objekt#. P!ipouští se i vybudování d tského h!išt . Plocha h!išt  je zasaze-
na do ve!ejné zelen , která vytvá!í obvodový pláš' kolem plochy h!išt . 

 Ve!ejná zele$ je koncipována tak, aby zárove$ sloužila jako odpo"inkový prostor 
pro ú"astníky sportu "i d tského h!išt . 

 Funk"ní regulace je stanovena jako h!išt  a sportovn  rekrea"ní plochy. 

 

VZ - plochy pro ve ejnou zele% (Horní Bukovina) 

 Plochy navrhované ve!ejné zelen  po obvodu navrhovaného h!išt  budou parkov  
upraveny s vloženými drobnými za!ízeními a p šinami, umož$ujícími odpo"inek a dopl$o-
vání  užití volného "asu spolu s h!išt m. 

 

Z - plocha zahrady jako dopln#k existující stavby  "ty bytového  domu 

 Lokalita je ur"ena k založení zahrady k bytovému domu. P!ipouští se možnost vý-
stavby dopl$kové stavby sloužící k obd lávání plochy, p!ípadn  k vybudování garáží. 

 

RCH, RK - rekrea"ní plochy stávající (Dolní Bukovina) 

 RCH rekrea"ní plochy pro pobytovou rekreaci jsou p!edstavovány zástavbou cha-
tovou, zm nou využívání domk# na chalupy, letními vilami. Na území Dolní Bukoviny jsou 
soust!ed ny do t!í lokalit, z toho dv  jsou charakterizovány jako individuální pobytová re-
kreace a jedna jako za!ízení hromadného ubytování. 

 

RCH - východní svah údolí Zábrdky 

 Lokalitu tvo!í intenzivn  zastav né území individuálními chatami. Na t chto plo-
chách se p!ipouští chatová zástavba v prolukách dosud nezastav ných, p!ipouští se jejich 
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rekonstrukce a dopl$ování vybavenosti dopravní a technickou infrastrukturou. Tyto plochy 
se navrhuje doplnit novou zástavbou na lokalit  RP 12, která je popsána výše. 

 

RCH - západní a jihozápadní svah nad koupališt#m 

 Lokalitu tvo!í rozvoln n  zastavené území individuálními chatami na západním 
okraji koupališt . Zástavba je ve svahových partiích. Pro celou lokalitu se p!ipouští dopl-
$ování technické infrastruktury, technické zlepšování parametr# p!ístupových cest. Návrh 
územního plánu dopl$uje plochy pro další možnou dostavbu na rozvojové ploše RP 11, 
která je popsána výše. 

 

RCH - plochy hromadné rekreace - Naveta 

 Areál hromadné rekreace je tvo!en centrálním objektem obslužného charakteru, 
dopln ným ubytovací kapacitou v chati"kových bungalovech. Celý areál byl postaven jako 
areál tzv. podnikové rekreace se vzájemn  propojenými technickými za!ízeními. V územ-
ním plánu je tento areál považován za územn  stabilizovaný, a tudíž se nenavrhují žádné 
rozvojové plochy. V rámci areálu se p!ipouští jeho dopln ní o nezbytná za!ízení technické 
obsluhy, o malá h!išt  a o drobné stavby zahradní architektury. 

 

RK - plochy rekreace v p ímé vazb# na koupališt# 

 Areál koupališt  je již stavebn  zahušt n. V návrhu územního plánu nejsou navr-
hovány žádné plochy pro nová za!ízení. P!edpokládá se, že bude v nejbližší dob  !ešena 
p!edevším vnit!ní organizace areálu a zlepšována funk"ní i architektonická úprava jednot-
livých objekt#. Pro další "innost areálu jsou návrhem územního plánu navrženy dv  plo-
chy. Z toho nejvýznamn jší je návrh na založení centrálního parkovišt  na ploše jižn  od 
koupališt . Funkci parkovišt  je nutno chápat jako sou"ást provozu koupališt , tzn., že 
bude sezónní a vzhledem k p!írodním podmínkám bude udržována jako zelená plocha. 

 Druhou rozvojovou plochou poblíž areálu koupališt  je RP 13, která má charakter 
ob"anské vybavenosti s podmínkami, které jsou popsány výše.   

 

g) Návrh koncepce dopravy a technického vybavení 

1. Doprava a dopravní za ízení 

 Na základ  zadání a p!ipomínek státních orgán# a ve!ejnosti a provedeného pr#-
zkumu a zjišt ných dopravních závad a s ohledem na navržený rozvoj obce, jsou doporu-
"eny následující úpravy pro návrh územního plánu na silni"ní síti a na místních komuni-
kacích: 
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a) Silni"ní sí& 

 Silnice II/268 tanguje území obce po jeho jihozápadním okraji, je významnou do-
pravní trasou spojující silnice I/10 se severním prostorem &ech, je navržena v kategorii 
S 9,5. 

 Silnice III/26820 tvo!í dopravní kostru ve sm ru sever-jih a zajiš'uje napojení sídla 
Dolní Bukovina od Kláštera Hradišt  nad Jizerou. Dopravní závady na její trase jsou navr-
ženy k odstran ní, a to v jižní "ásti katastru sm rovou úpravou uvnit! zástavby, zajiš'ující 
zlepšení jednak sm rových pom r# a pak také zv tšení rozhled# p!i napojení místních 
komunikací. V dalším pr#b hu je navržena úprava oblouku p!i napojení silnice III/26826. 
Zv tšení rozhledu bude dosaženo terénními úpravami (odkopem svahu) a sm rovými 
úpravami trasy. Její pokra"ování severním sm rem je vzhledem k zástavb  navrženo 
v kategorii MO 8 až po hranice katastru, poblíž koupališt . P!itom se p!edpokládá sm ro-
vá úprava trasy v prostoru koupališt  a rekrea"ní zástavby západn  silnice. Mimo zástav-
by by m la být silnice upravena na kategorii S 7,5. 

 Silnice III/26826 zajiš'uje napojení na silnici II/268 ze západní strany. Prochází 
"ástí Horní Bukovina a v Dolní Bukovin  se napojuje na silnici III/26820. Má také dopravní 
závady a ty jsou navrženy k odstran ní. Týká se to zejména prostoru napojení silnice 
III/26825. Zde se navrhuje sm rová úprava a úprava na kategorii S 7,5. P!i vstupu do ob-
ce je navržena její úprava na kategorii MO 8 a v souvislosti s tím i n které sm rové úpra-
vy v trase až po napojení na III/26820. Zde je navrženo p!edevším otev!ení rozhledu. 

 Silnice III/26825 zkracuje propojení Horní Bukoviny se silnicí II/268 p!es Bílou 
Hlínu odbo"kou od silnice III/26826. Na ní jsou navrhovány pouze sm rové úpravy a 
zejména pak provedení p!í"ného uspo!ádání v kategorii S 7,5. 

 

b) Místní komunikace 

 Mezi místní komunikace jsou za!azeny všechny cesty, které jsou v majetku obce a 
slouží ke zp!ístupn ní obytných nebo hospodá!ských objekt#. V prostoru Horní Bukoviny 
tvo!í základní trasu cesta vedoucí podél statku k nové rodinné výstavb . Pro návrh je nut-
no po"ítat s její úpravou na kategorii MO 7. Z ní vedou pak další p!ístupové trasy ke stá-
vajícím nebo k nov  navrhovaným plochám bytové výstavby, které jsou navrženy 
v kategorii MO 6,25, protože prostor, který je k dispozici, nedává možnosti pro vyšší kate-
gorii. Na tyto cesty navazuje !ada místních cest spíše zem d lského charakteru a ty jsou 
navrženy v kategorii MO 4. Další d#ležitou trasou v Horní Bukovin  je p!ístupová cesta 
k obecnímu ú!adu a do p!ilehlých hospodá!ských objekt# a ta je navržena v kategorii MO 
4,5. Jakmile opustí zastav nou "ást a k zastav ní uvažovanou, pokra"uje návrh 
v kategorii MO 4. Mezi touto komunikací a silnicí III/26826 je z!ízena komunikace, která 
musí spl$ovat parametry v kategorii MO 4. Komunikace umož$uje p!ízniv jší napojení pro 
sm r Dolní Bukovina-koupališt . 

 V "ásti Dolní Bukovina vede od silnice III/26820 p!ístupová trasa k obytné a rekre-
a"ní zástavb  za autobusovou zastávkou. Tuto trasu je navrženo upravit v kategorii MO 7. 
P!ed mostem p!es potok Zábrdka se rozd luje do dvou komunikací navržených v kategorii 
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MO 4,5. Jižním sm rem vede podél zástavby rodinných domk# a je výhledov  uvažováno 
s jejím propojením na III/26820 v kategorii MO 4, až na samém jižním okraji katastru. Se-
verní trasa zp!ístup$uje rovn ž zástavbu a znovu vyús'uje na silnici III/26820 komunikací 
v kategorii MO 7. Z ní je navrženo zp!ístupn ní navrhované parkovací plochy. Z ní je rov-
n ž umožn n p!íjezd do chatové oblasti, a to komunikacemi kategorie MO 4. Na této ko-
munikaci se po"ítá se z!ízením výhybny pro auta. Rovn ž komunika"ní napojení chatové 
oblasti Hrádka západn  od silnice III/26820 je navrženo v kategorii MO 4 s výhybnami. 
Rekrea"ní prostor západn  od silnice III/26820 pod oblastí Hrádka je zp!ístupn n komuni-
kací v kategorii MO 7, z které vede p!ístupová cesta do severní polohy v kategorii MO 4. 
Komunikace z kategorie MO 7 p!echází od parkovišt  do kategorie MO 4  a pak p!echází 
do zem d lských cest v kategorii MO 4. Zp!ístupn ní koupališt  a prostoru kolem bazénu 
není doporu"eno motorovými prost!edky, jen výjime"n  pro uživatele chatek a pro parko-
vání v jejich prostoru. 

 U všech místních komunikací, a to zejména v Dolní Bukovin , které jsou ukon"eny 
a s funkcí p!ístupových tras k navrhovaným nebo rekrea"ním objekt#m, je t!eba z!ídit na 
jejich konci prostor pro oto"ení vozidel, a to nejlépe tvaru T. U rekrea"ních objekt# v Dolní 
Bukovin  v severním prostoru nad koupališt m lze realizovat i propojení po polní cest  na 
obec Jivina. 

 

c) Doprava v klidu 

 U obytné zástavby stávající a navrhované je p!edpokládáno parkování vozidel na 
vlastním pozemku v garážích nebo pod p!íst!ešky. V prostoru Horní Bukovina je již v sou-
"asné dob  parkovací plocha u obecního ú!adu a hasi"ské zbrojnice, která by m la být co 
nejmén  zapln na pro p!ípadnou možnost výjezdu požárního vozidla. V prostoru Dolní 
Bukovina je u hostince a autobusové zastávky již v sou"asné dob  prostor pro parkování 
vozidel, doporu"ujeme jeho úpravu s vjezdem a i výjezdem do komunikace kategorie MO 
7. Sou"asný výjezd do prostoru zastávky se doporu"uje z bezpe"nostních d#vod# uzav!ít 
n jakou p!ekážkou. Kapacita tohoto parkovišt  je 20 stání. Další parkovací plochy jsou 
situovány pro návšt vníky ob"erstvení "i ubytování v prostoru pod Hrádkami p!i komuni-
kaci v kategorii MO 7 a o kapacit  22 stání, které lze i p!ípadn  dále rozší!it. Pro návšt v-
níky koupališt  je navržena parkovací plocha o kapacit  cca 118 stání na louce východn  
silnice III/26820 a jižn  od koupališt , napojena p!es místní komunikaci v kategorii MO 7. 

 

d) Hromadná doprava 

 Je v sou"asné dob  zajišt na linkami soukromých organizací transformovanými  
z bývalého &SAD.. V letním období by m la být p!ípadn  zesílena pro návšt vu koupališ-
t . Na území katastru obce Horní Bukovina jsou 3 zastávky pro autobusy a u nich navrže-
ny zastavovací pásy. V jižní "ásti obce u samostatné zástavby, která by sloužila pro oby-
vatele této "ásti a pro uživatele navrhované rekrea"ní zástavby. Další zastávka je navrho-
vána u napojení silnice III/26826 na silnici III/26820, která obsluhuje obyvatele Horní Bu-
koviny a t!etí zastávku se doporu"uje z!ídit v prostoru navrhovaného parkovišt , která by 
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sloužila i pro obyvatele obce a pro návšt vníky koupališt . Zastávku p!ímo v prostoru 
koupališt  se nedoporu"uje z!izovat v d#sledku nep!íznivého vedení trasy silnice, malých 
prostorových možností a tím také ohrožení bezpe"nosti p ších. 

 

e) P#ší a cyklistické trasy 

 Pro zajišt ní bezpe"nosti p ších a i p!ípadných cyklist# jsou podél silnic III/26826 
a III/26820 navrženy v zastav né "ásti obce chodníky pro p ší. S ohledem na prostorové 
podmínky jsou navrženy alespo$ jednostranné a zvýšené nad vozovku. 

 Pro cyklistickou turistiku vzhledem k malé intenzit  dopravy by bylo možno využít 
silni"ních tras. Bylo by ale bezpe"n jší, pokud by to prostorové uspo!ádání umožnilo, vést 
samostatné cyklistické stezky. Cyklistická stezka pak v prostoru katastrálního území obce 
v jeho jižní "ásti vychází od silnice III/26820 vpravo, prochází zástavbou a u koupališt  se 
vrací k silnici III/26820 a dále severn ji pak odbo"uje kolem rekrea"ní oblasti po polní 
cest . Druhá trasa cyklistické stezky vychází p!ibližn  ze stejného prostoru na jižním okra-
ji katastru, ale je vedena vlevo po polních cestách ve sm ru na Horní Bukovinu, odkud by 
pak mohla pokra"ovat po polních cestách severn , nebo po silnici III/26826 na II/268 a 
dále na sm r Mimo$. Cyklistická stezka uvedená jako prvá by mohla být také vedena od 
koupališt  po silnici III/26820 na obec Jivina.  

 P!i !ešení p ších tras je nutno vycházet z vyhlášky ". 174/94 Sb., obsahující poža-
davky na !ešení bezbariérových tras pro zdravotn  postižené. Na území obce se to týká 
zejména z!izování bezpe"ných p!echod#, zajišt ní parkovacích míst a úpravy nástupních 
míst do autobusové dopravy. P!i tom je t!eba p!ihlédnout k místním pom r#m a technic-
kým možnostem s ohledem na po"et a situování osob postižených zdravotn . 

 

f) Zem#d#lská doprava 

 Ta probíhá a bude i nadále probíhat po ve!ejné silni"ní síti a i po samostatných 
polních cestách, které p!evážn  navazují na místní komunikace a které je doporu"eno 
realizovat v kategorii MO 4 s p!ípadnými výhybnami, situovanými na místech dobrého 
rozhledu. Napojení polních cest na ve!ejnou sí' by m lo být u nich zajišt no dostate"n  
dlouhou oklepovou plochou, která by zabra$ovala zne"išt ní ve!ejné sít  od bláta "i hlíny. 
N které polní cesty p!echázejí v lesní cesty a platí pro n  stejné zásady. 

 

2. Vodní hospodá ství 

 Z provedeného rozboru sou"asných vodohospodá!ských podmínek Horní Bukovi-
ny vyplývá, že navrhovaný rozvoj sídla je z vodohospodá!ského hlediska v zásad  možný. 
V návrhovém období by však bylo vhodné vy!ešit pravideln  se opakující problémy 
s jakostí pitné vody.V sou"asné dob  je kvalita vody vyhovující. P!esto se v územním 
plánu navrhuje chránit území pro p!ípadné vyhledání nového zdroje. 
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 Problém zachycování a zneškod$ování splaškových vod obec postupn  !eší. 
V r.2006 byla kolaudována obecní "istírna odpadních vod, na kterou je p!ipojena novou 
splaškovou kanaliza"ní sítí "ást obce. Budování dalších kanaliza"ních stok bude pokra-
"ovat dle finan"ních možností. 

 Ochranný režim vodního zdroje Kloko"ka, který zasahuje do !ešeného území, není 
v rozporu s navrhovaným rozvojem Horní Bukoviny. 

 

a) Vodní toky a vodní plochy 

 Vodní tok Zábrdky, která protéká údolím místní "ásti Dolní Bukoviny, se doporu"u-
je ponechat v p!irozeném stavu stabilizovaném b!ehovými porosty jak v zastav ném 
území sídla, tak i mimo n . P!ípadné korekce a prohloubení koryta Zábrdky by totiž mohly  
velmi nep!ízniv  ovlivnit stabilitu objekt# p!ilehlých k vodnímu toku p!i snížení hladiny 
podzemní vody. P!i budování nových p!emost ní Zábrdky a rekonstrukci stávajících je 
t!eba dbát, aby se zachoval dostate"ný pr#to"ný profil pro  p!evád ní povod$ových pr#to-
k# a obec m la k dispozici prost!edky pro odstra$ování naplaveného materiálu, který by 
mohl tyto pr#to"né profily ucpat. 

 %ešené území není ideální pro budování nových vodních nádrží. Spádové a mor-
fologické pom ry by sice dovolily vybudovat malou vodní nádrž v blízkosti bývalého mlý-
na, avšak vzhledem k její m lkosti by byly z!ejm  velké problémy s jejím zar#stáním a 
rovn ž by se dalo o"ekávat nep!íznivé ovlivn ní mikroklimatu blízkých objekt# - zejména 
zvýšení vlhkosti a mlh. Územní plán p!esto navrhuje rezervovat p!edm tnou plochu pro 
p!ípadnou budoucí výstavbu rybníka. Nový rybník by musel však být více zahlouben opro-
ti dnešnímu stavu terénu. 

  

         Významnou vodní plochou je areál koupališt  (popis je uveden na jiném míst  tex-
tu). 

 

 Ur"itým problémem je p!evád ní vod z p!ívalových deš'# jednak z bo"ního pra-
vostranného suchého údolí Zábrdky, jednak ze dvou levostranných strží, do kterých jsou 
zaúst ny meliorace pozemk# ležících na terasách nad údolím. Problém odvodn ní pra-
vostranného suchého údolí je zp#soben p!edevším silni"ním mostkem t sn  u Zábrdky. 
Tento mostek má nevhodný pr#to"ný profil o nízké kapacit  a bude nutno, p!i jeho p!í-
padné rekonstrukci, pamatovat na zv tšení tohoto profilu. 

 Problémy levostranných strží jsou zp#sobeny zejména splavovaným materiálem, 
který strhává voda z p!ívalových deš'# stékající po výše položených pozemcích do bok# 
t chto strží se zna"nou erozivní silou. Úpln  zabránit splavování materiálu z!ejm  není 
možné, nebo' se jedná o p!irozený p!írodní proces. Omezení splavování materiálu by 
bylo možné zajistit dohodou s osobami obhospoda!ujícími dot"ené pozemky za ú"elem 
vylou"ení p stování rizikových plodin, které na svažitých pozemcích podporují erozi, 
zejména kuku!ice. 
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    Jako !ešení, které bylo technicky i ekonomicky nejvýhodn jší se realizoval p!evod p!í-
valových vod v levob!ežních stržích formou zhotovení p!ekážek ve strži, zkapacitn ní pr#-
toku pod mostkem a vybudováním otev!ené vodote"e do toku Záprdky p!es údolní nivu. 
Problém p!evodu deš'ových vod tím však nebyl zcela odstran n. Toto opat!ení je t!eba 
doplnit vybudováním zasahovacích pr#leh# na hran  mezi zem d lskými pozemky a 
strán mi, zm nou zp#sobu obhospoda!ování s cílem vylou"ení p stování plodin, které 
podporují erozi. Tato !ešení však p!esahují katastrální hranice obce a vyjad!ují organiza"-
ní opat!ení, které nem#že územní plán obce po!izovaný a schvalovaný pouze pro !ešené 
území obce vy!ešit. 

b) Zásobování pitnou vodou 

Posouzení možnosti získání nového zdroje pitné vody 

 Zkušenosti s provozem stávajícího místního vodovodu ukazují, že jeho problémem 
není nedostate"ná kapacita vodního zdroje, ale vzhledem k m lkému jímání a umíst ní 
zdroje uvnit! zástavby, potíže se zabezpe"ením jakosti vody. Nalezení nového vodního 
zdroje v této oblasti, která je budována k!ídovými sedimenty, by nem lo zp#sobit v tší 
potíže. Z provedených hydrogeologických pr#zkum# v blízkosti !ešeného území (širší ob-
last Žehrovských skal na pravém b!ehu Jizery - Vodní zdroje Praha n. p. 1970) vyplývá, 
že prakticky celý kolektor st!edního turonu, který je p!ítomen i v !ešeném území, je velmi 
vhodný pro jímání vody pro pitné ú"ely vzhledem k jeho chrán nosti nepropustnými 
nadložními vrstvami a dostate"né vydatnosti. 

 Nový vodní zdroj by bylo z!ejm  technicky i ekonomicky nejvýhodn jší umístit v 
blízkosti okraje bo"ní strže, která ústí do bo"ního pravostranného suchého údolí severn  
od areálu Navety. Vlastní vrt by bylo vhodné provést z co nejnižších vrstev tohoto sou-
vrství. Tím by se jednak zajistila co nejvyšší jakost jímané vody, jednak by se významn  
omezily možnosti ohrožení její jakosti. Toto umíst ní by umožnilo i vedení výtla"ného !adu 
(ocelové potrubí DN 100) p!ímo do stávajícího vodojemu. Délka výtla"ného !adu by byla 
v tomto p!ípad  zhruba stejná jako u výtla"ného !adu ze sou"asného zdroje. I když se 
podle vyjád!ení dot"eného orgánu státní správy nejeví pot!eba hledat nový zdroj pitné 
vody je území pravd podobného umíst ní zdroje územn  hájeno jako dlouhodobá rezer-
va. 

Pot eba vody - výhled 2020 

 Stanovení pot!eby vody je provedeno pro navrhovaný rozvoj sídla s tím, že 
v návrhu se nepo"ítá s p!ímým p!ipojením rekrea"ních objekt#, které v sou"asné dob  
p!ipojeny nejsou, a kde zásobování pitnou vodou je v sou"asné dob  možné z výtokových 
stojan#, nebo kde tyto objekty mají své vlastní studny. Rozhodující pro stanovení pot!eby 
pitné vody je letní rekrea"ní sezóna, kdy dochází k výraznému nár#stu pot!eby vody. 

 Pot!eba vody pro Horní i Dolní Bukovinu - výhledový stav v maximální možné 
kombinaci jednotlivých pot!eb: 
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• bytový fond - 220 trvale bydlících obyvatel (150 l/os/d)      37,50 
m3/d 

• ob"anská vybavenost pro 220 obyvatel (20 l/os/d)        4,40 
m3/d 

• rekrea"ní návšt vníci 200 osob (odhad) (100 l/os/d)      20,00 
m3/d 

• zem d lská výroba (odhad)         20,00 
m3/d 

• místní výrobní aktivity (odhad)         10,00 
m3/d 

• areál koupališt  (jen "ervenec a srpen)        60,00 
m3/d 

celkem           151,90 
m3/d 

Pr#m rná denní pot!eba vody Qp: 
Qp = 151,90 m3/d = 6,33 m3/h = 1,76 l/s 

Maximální denní pot!eba vody Qm: 
Qm = 1,5 Qp = 227,85 m3/d = 9,49 m3/h = 2,64 l/s 

Maximální hodinová pot!eba vody Qh: 
Qh = 1,8 Qm = 17,08 m3/h = 4,75 l/s 

 Orienta"ní bilance byla zpracována dle doporu"ených specifických pot!eb tzv. 
upravené Sm rnice ". 9. 

 Vzhledem k vydatnosti sou"asného vodního zdroje, posta"ují tyto vydatnosti pro 
veškeré rozvojové pot!eby sídla a není ani nutné uvažovat o posílení objemu stávajícího 
v žového vodojemu, vyrovnávajícího hodinovou nerovnom rnost odb ru vody b hem 
dne. Spot!eba v p!ípad  bilancování vody používané na zalévání zahrad by v p!ípad  
suponované závlahové plochy 1 ha zvýšila maximální denní pot!ebu vody z hlediska ná-
rok# na vodní zdroje zcela nepodstatn . 

 

Opat ení navrhovaná pro zabezpe"ení rozvoje do roku 2020 

• rezervovat území pro vybudování nového vodního zdroje v prostoru severn  od zasta-
v né "ásti v p!í"né rokli, 

• rozší!ení a zokruhování zásobních !ad# DN 90 v Horní Bukovin  pro nové rodinné 
domky. 

c) Zneškod%ování odpadních vod 

 Obec vybudovala "istírnu odpadních vod s kapacitou 440 ekvivalentních obyvatel, 
která byla v r. 2006 zkolaudována. Na "istírnu je v sou"asnosti samostatnými kanaliza"-
ními novými stokami p!ipojena "ást obce. Výstavba dalších stok s domovními p!ípojkami 
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 bude provád na postupn  dle finan"ních možností obce. Do doby p!ipojení dalších "ástí 
obce, resp. nové výstavby rodinných domk# bude nutno i nadále zachycovat splaškové 
vody v bezodtokových jímkách (žumpách), jejichž obsah bude vyvážen na obecní "istírnu 
odpadních vod. 

 P!i dostavb  kanaliza"ní sít , vzhledem k morfologii terénu, bude nutno vybudovat 
v n kterých místech p!e"erpací stanice splaškových vod, resp. v n kterých místech s vy-
sokou hladinou podzemních vod posoudit ú"elnost použít systém tlakové splaškové kana-
lizace s "erpacími jednotkami u jednotlivých objekt#. 

 

d) Ochrana místních a regionálních zájm$ vodního hospodá ství 

 Katastr obce Horní Bukovina leží v Chrán né oblasti p!irozené akumulace vod 
(CHOPAV) Severo"eská k!ída a v povodí vodárenského toku Jizery. 

 Na území obce je vymezeno ochranné pásmo obecního zdroje pitné vody. 

 Dle zn ní Vodního zákona je nutné u tok# na katastru obce umožnit správc#m 
tok# p!ístup na pozemky v ší!i 6 m od obou b!ehových "ar, v p!ípad  pot!eby i v ší!ce 
v tší. 

 Ochranná pásma mají stanovena vodovodní a kanaliza"ní potrubí v ší!i 1,5 m od 
líce potrubí na ob  strany. 

 Ochranné pásmo má i obecní "istírna odpadních vod (r = 50 m). 

 

3. Energetika a spoje 

Elektro 

Systém vvn 

 Nad!azená soustava vvn není p!ímo v !ešeném území zastoupena, pouze vý-
chodn  od obce Dolní Bukovina ve vzdálenosti cca 500 m prochází dvojité vedení 110 kV 
ev. 193 a 194 z rozvodny Škoda Mladá Boleslav-Bezd "ín. Tento systém nemá žádný 
p!ímý vztah k !ešenému území. Proto je zde tato skute"nost uvedena pouze informativn . 

 

Systém vn 

 Jediným zdrojem elektrické energie je zde rozvodné vedení v majetku STE a. s. 
Praha v nap 'ové hladin  22 kV v provedení volného vrchního vedení, osazeného na 
betonových, ale i d!ev ných sloupech s betonovou patkou. Odbo"né a p!echodové stožá-
ry jsou p#vodní ocelové, p!íhradové. Systém je v dobrém stavu s patrnou pr#b žnou 
údržbou. Oblast je napájena koncovou v tví jednoduchého vedení stromkové sít  z obce 
Bílá Hlína. 

 Návrh !eší p!edevším napojení elektrickou energií nov  navržených rozvojových 
ploch výstavby rodinných domk# s ohledem na místní podmínky. 
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 V Horní Bukovin  byla již ve smyslu p!edb žného návrhu územního plánu realizo-
vána funk"ní p!eložka sneseného vedení vn, která umožní realizovat "ást zám r# územ-
ního plánu. Vzhledem ke skute"nosti, že objem nár#stu p!edpokládané spot!eby pro no-
vou výstavbu v Horní Bukovin  nep!esáhne cca 370 kVA a nejvzdálen jší odb rní nové 
místo od p!íhradové trafostanice ". 275694 - Horní Bukovina - Kristiánov bude ve vzdále-
nosti cca 370 m, uvažuje návrh pouze s p!ezbrojením této stávající trafostanice strojem o 
výkonu 630 kVA. V p!ípad  dalšího následného rozvoje a dnes nep!edpokládaného ná-
r#stu spot!eby, je možno uvažovat o p!ípadné územní rezerv  pro výstavbu venkovní tra-
fostanice v t sné blízkosti napájecího vedení 22 kV v lomovém míst  bývalého napojení 
p#vodního, dnes již sneseného vedení vn v jihozápadním okraji katastru Horní Bukovina. 

 V Dolní Bukovin  koliduje v nedávné dob  nov  rekonstruované vrchní venkovní 
vedení 22 kV se zám rem navržených rozvojových ploch. Návrh p!eložky spo"ívá ve vy-
míst ní tohoto vedení na okraj návrhové plochy rozvoje, a to v soub hu s místní obsluž-
nou komunikací a dále s komunikací III/26820. Takto situovaná p!eložka zabrání 
v budoucnu další p!ekládce v p!ípad  využití dosud nezastav ného území mezi trafosta-
nicemi ". 275693 (u prodejny) a ". 275548 ke koupališti. Provedení p!eložky je v pln  
v kompetenci STE a.s. Praha, závod Mladá Boleslav a p!edpokládá se "áste"né uložení 
do zemního kabelu. 

 Ve smyslu zákona ". 458/2000 Sb., zejména § 47 odst. 2 a 3 (p!eložku za!ízení 
p!enosové soustavy a za!ízení distribu"ní soustavy zajiš'uje jeho vlastník na náklady to-
ho, kdo pot!ebu p!eložky vyvolal) by bylo možno náklady "áste"n  snížit využitím snese-
ných nových betonových sloup# v"etn  jejich výzbroje. 

 Dále návrh uvažuje se zvýšením výkonu stávající p!íhradové trafostanice ". 
275548 250 kVA Dolní Bukovina (Ke koupališti) o cca 280 kVA na celkový výkon 630 kVA 
v cílové podob . Sou"asn  se též jedná o nové, finan"n  a technicky nenáro"né napojení 
stávající p!íhradové trafostanice ". 275693 Dolní Bukovina (U prodejny - hospody). Výkon 
této trafostanice 250 kVA návrh nem ní.  

 V budoucnu bude nutno též nahradit d!ev né sloupy na betonových patkách - p!í-
pojka pro p!íhradovou trafostanici ". 275695 Dolní Bukovina (U mlýna). Výkon 160 kVA 
této trafostanice návrh též neuvažuje zvyšovat. 

 Kone"né !ešení volby p!eložek v"etn  jejich provedení, jakož i provozní zm na 
výkonu jednotlivých trafostanic, je v plné kompetenci majitele sít  STE a.s. Praha, závod 
Mladá Boleslav. 

 

Rozvod nn 380/220 kVA 

 Rozvod je v provedení volného vrchního vedení s podílem záv sných kabelových 
p!ípojek. V n kterých p!ípadech vyžaduje drobnou údržbu. Zemní kabelové vedení je 
omezeno na n kolik málo domovních p!ípojek, v tší rozsah cca 7 rodinných domk# je 
v Horní Bukovin  v nové zástavb . Vedení nn je umíst no na d!ev ných sloupech, z velké 
"ásti opat!ené betonovou patkou. Jdou zde ješt  zbytky ocelových válcovaných sloup#. V 
budoucnu, p!i rekonstrukcích rozvodu nap 'ové hladiny 0,4 kV, je nutno d#sledn  vytvá-
!et podmínky s cílem úplné zemní kabelizace, a to nejen u rozvod# nn. 
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Ve ejné osv#tlení 

 Ve!ejné osv tlení je v použitelném, mén  však vyhovujícím stavu, je patrná "ás-
te"ná vým na osv tlovacích t les. Rozvodný systém a ovládání v"etn  nosi"# z#stal 
tém ! beze zm ny. Návrh doporu"uje vyvolání nabídkového !ízení pro n které podnika-
telské subjekty, které realizují moderní systémy ve!ejného osv tlení v"etn  operativního 
po"íta"ového !ízení, zónováním, optimálním snižováním svítivosti podle lokálních a "aso-
vých podmínek, bezdrátové !ízení apod. Sou"ástí nabídkového !ízení musí být i ro"ní 
kalkulace provozních náklad#. Moderní zp#soby !ízení provozu ve!ejného osv tlení mo-
hou ušet!it nemalou "ást ro"ního rozpo"tu obce. 

 

Plynofikace 

 %ešené území není zásobeno z dálkových systém# rozvodu zemního plynu. Indivi-
duáln  je zde umíst n PB zásobník o obsahu 4 m3 jako zdroj pro dnes již uzav!ený penzi-
on Naveta na severním okraji obce Dolní Bukovina. Zásobník je již z d#vod# finan"ní ná-
ro"nosti mimo provoz.  

 S ohledem na skute"nost, že v sousední obci Klášter Hradišt  je proveden rozvod 
stl zemního plynu, zásobeného z regula"ní stanice vtl/stl v Mnichov  Hradišti, nabízí se 
možnost zabezpe"ení dodávky plynu do !ešeného území Horní a Dolní Bukoviny. 

 Realizaci této skute"nosti "áste"n  neguje sou"asný vývoj cen topných médií a 
jejich avizovaná progrese. 

 Cena p!ípojky plynovodu stl je mimo DN závislá na terénních pom rech. Z d#vod# 
snížení finan"ní náro"nosti bylo (viz grafická dokumentace) navrženo napojení na stávají-
cí stl rozvod v obci Klášter Hradišt  mimo místní obslužnou komunikaci. 

 Cena stl plynovodu v našem p!ípad  se v jednotlivých úsecích podle náro"nosti 
terénu bude v sou"asných cenách pohybovat v rozmezí 1,6-2,2 tis. K"/bm. 

 Napojení bylo projednáno a kapacitn  propo"teno s STP a.s. Praha pro napojení 
cca 50 bytových jednotek. STP a.s. Praha bude vyžadovat v p!ípad  zájmu oznámení 
s p!edstihem pro provedení úprav v systému stl v obci Klášter Hradišt , který je dnes pro-
vozován PN 100 kPa, v p!ípad  napojení obce Bukovina bude nutno systém provozovat 
PN 300 kPa. 

 P!edpokládaná délka p!ípojky je cca 1,8 km na rozcestí Horní - Dolní Bukovina, 
což p!edstavuje finan"ní náklad cca 2 880 tis. K". 

 

Teplo 

 Obec je, až na drobné výjimky, vytáp na na bázi tuhých paliv. S velkým odstupem 
navazují akumula"ní kamna. 
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 Tuhá paliva jsou zastoupena p!evážn  hn dým uhlím, ale také d!evem. I když trh 
dnes výrazn  zvýšil ceny palivového d!eva, pat!í stále ješt  mezi nejlevn jší zp#soby vy-
táp ní. Podíl d!eva p!ímým spalováním zde je zastoupen velkým podílem. 

 V sou"asné dob  není znám žádný zp#sob dostupného, ekologicky nezávadného 
zp#sobu vytáp ní. Sou"asný trend vytáp ní s malými obm nami z#stane zdi i ve známém 
výhledu zachován. 

 Územní plán zde m#že pouze upozornit na n které výhody jednotlivých topných 
systém#, jako jsou zply$ovací kotle na d!evo, p!ípadn  ekologicky šetrné a ekonomicky 
ú"inné poloautomatické programovatelné kotle na hn dé uhlí s elektricky ovládaným po-
suvným roštem a nucenou ventilací a obslužností 1x za 24 až 48 hodin, ap. P!ípadn  n -
které další zdroje informativn  popsané v následujícím odstavci. 

 

Alternativní zdroje 

 Oblast Dolní Bukovina se nachází v míst  vysoké hladiny podzemní vody. Tato 
skute"nost dává možnost úvahy vytáp ní pomocí tepelných "erpadel systémem voda-
voda, p!ípadn  voda-vzduch. Pro instalování je nutno splnit n která opat!ení snižující te-
pelnou prostupnost obvodových pláš'# budovy ap. Proto je nutno v p!ípad  zájmu kontak-
tovat n kterého z !ady výrobc#, p!ípadn  dovozc# t chto za!ízení. 

 V p!ípad  renesance živo"išné výroby je možno získat výrobou bioplynu energii 
využitelnou nejen pro oh!ev, ale i pro pohon spalovacích motor#. Dále lze p!i výrob  bio-
plynu získat jako vedlejší produkt vysoce kvalitní hnojivo, zbavené všech semen, plevel#, 
hub a plísní, vhodné k p!ímému použití, p!ípadn  k dalšímu zpracování - granulováním, 
sušením ap. 

 Dalším, dnes již mén  opomíjeným, zdrojem tepla jsou solární "lánky. Územní 
plán navrhuje v sou"asné stávající zástavb  využít solárních kolektor# p!evážn  
k ekonomicky výhodnému využití pro oh!ev teplé užitkové vody. Pro tento ú"el je možno 
uspo!it až 60 % ro"ní spot!eby energií. U nové výstavby, která bude spl$ovat podmínky 
tepelných izolací pláš'# budovy je možno solární kolektory v kombinaci s jiným druhem 
topného systému využít i pro vytáp ní budov. Pro informaci uvádíme, že kolektor o ploše 
1 m2 je schopen vyprodukovat a tím i uspo!it 900 kWh/rok. 

 U stávající zástavby je možno získat úspory energie dodate"nou tepelnou izolací 
pláš'# budov. U nové výstavby, která spl$uje tepelné izola"ní podmínky, lze slune"ní ko-
lektory využít ve spojení s jiným tepelným zdrojem též k vytáp ní budovy. 

 Dalším zdrojem energie je možnost obnovení funkce MVE ve starém mlýn . 
V období sucha je zde možno získat pr#m rný výkon cca 3,2 kW. Obdobn  je možno !í"-
ku Zábrdku využít i v oblasti koupališt . Takovýto zdroj by mohl napájet ve ve"erním a 
no"ním "ase ve!ejné osv tlení, v ostatní dob  vyráb t elektrickou energii do místního 
rozvodného systému za úhradu. 

 Využití ostatních dosud známých alternativních zdroj# energií se zde v rámci do-
stupných materiál# neuvažuje.  
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Spoje 

Telekomunikace 

 Obcí prochází optický dálkový kabel ". 203 v trase B lá pod Bezd zem-Dolní Kru-
pá-Bukovina-Jivnice-Mohelnice-Sychrov-Podolí-Mnichovo Hradišt . P!i jakékoliv "innosti 
"i stavebním zám ru v blízkosti tohoto kabelu je nutno postupovat ve smyslu právních 
p!edpis#, zejména § 10 zákona ". 110/64 Sb. ve zn ní zákona ". 150/92 Sb. Ochranné 
pásmo je 1,5 m od osy. 

 V navrhované zástavb  rodinných domk# v Horní Bukovin  dochází ke st!etu 
s tímto telekomunika"ním kabelem nadmístního významu. P!eložka, v"etn  op tovného 
propojení optických vláken, je nákladná a zatížila by výrazn  stavebníky. Majitel dot"ené-
ho pozemku požádá správce DOK o stanovení podmínek možné výstavby. V p!ípad  ne-
vyhnutelné kolize je nutno tuto skute"nost uvést jako v cné b!emeno se všemi d#sledky. 

 Obec je dostate"n  vybavena novým telekomunika"ním systémem, a to jak zem-
ním kabelovým provedením osových rozvod#, tak vrchním vedením záv sným kabelem k 
ú"astnickým stanicím.  

 V obou "ástech obce jsou umíst ny trvale p!ístupné ve!ejné telefonní hovorny. 
V Horní Bukovin  u Kristiánova, v Dolní Bukovin  u hospody. 

 Horní i Dolní Bukovina jsou telekomunika"n  zajišt ny nejmén  do horizontu !eše-
ného "asového úseku. 

 

Místní rozhlas 

 Místní rozhlas je v dobrém, udržovaném stavu, p!evážn  na samostatných ocelo-
vých nosi"ích.   

 

h) Vymezení ploch p ípustných pro dobývání ložisek nerost$ 

 Na správním území obce Horní Bukovina se nevyskytují žádná výhradní ložiska, 
ani prognózní zdroje nerost# a nebyla zde stanovena chrán ná ložisková území. 

 

i) Tvorba a ochrana p írody a krajiny, vymezení územního systému 
ekologické stability 

P írodní pom!ry 

 Celé katastrální území obce Horní Bukovina leží v geomorfologické oblasti &eské 
tabule, podoblasti St!edo"eská tabule v celku Jizerská tabule, podcelku St!edojizerská 
tabule a v jejím okrsku B lská tabule.  
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 B lská tabule je "lenitá pahorkatina v povodí potoka B lé, tvo!ená rozsáhlými 
strukturn  denuda"ními plošinami s mírným sklonem od SZ k JV roz"len nými !adou nec-
kovitých údolí a zpest!enými malými sope"nými suky. 

 Vlastní katastrální území zabírá p!evážn  rozlehlá rozvodnicové plošina mezi 
Rokytou a Zábrdkou s nadmo!skou výškou mezi 300 až 325 m. Pozvolna se sklání 
k jihovýchodu k údolí Jizery. Okraje plošiny jsou místy roz"len ny hlubokými údolími a 
roklemi bez stálých vodních tok#. Východní okraj k.ú. tvo!í údolí Zábrdky s neckovitým 
p!í"ným profilem, s plochým dnem a pom rn  širokou údolní nivou. Je lemováno p!íkrými 
údolními svahy, místy se skalními výchozy, jejichž hrany p!evyšují dno údolí až o 40-50 
m.  

 Nejvyšší bod území leží na severu V jivinkách (323 m n.m.), nejnižší v údolí Zá-
brdky pod bývalým mlýnem v 232 m n.m. 

 Plošina je pokryta sprašemi a sprašovými hlínami s pom rn  hlubokými p#dním 
horizonty p!evážn  hn dozemí. Mají dobrou úrodnost, trpí však vysychavostí a sníženou 
reten"ní schopností, což jsou, spolu s klimatickými faktory (nižší srážky, v trné proud ní), 
hlavní p!í"iny potenciálního ohrožení a aktuálního p#sobení vodní a v trné eroze. 

 Nivní sedimenty v údolí Zábrdky jsou v tšinou hlinité, místy podmá"ené, 
v menších údolích jsou dna tvo!ená hlinitými až pís"itými sedimenty.  

 Klimatické pom ry jsou dány polohou katastrálního území na rozhraní mírn  teplé 
oblasti MT 7 (severní "ást) a MT 9 (jižní "ást): 

• MT 7 - má normáln  dlouhé, mírné, mírn  suché léto, p!echodné období je krátké, 
s mírným jarem a mírn  teplým podzimem, zima je normáln  dlouhá, mírn  teplá, su-
chá až mírn  suchá s krátkým trváním sn hové pokrývky. 

• MT 9 má dlouhé léto, teplé, suché až mírn  suché, p!echodné období krátké s mírným 
až mírn  teplým jarem a mírn  teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krát-
kým trváním sn hové pokrývky. 

 Ro"ní pr#m rná teplota vzduchu je 7,8 0C, letních dn# (t 25 0C a vyšší) je 
v pr#m ru kolem 40 za rok, mrazových dn# (dny, kdy se vyskytl mráz) je p!es 120 a ledo-
vých dn# (dny s celodenním mrazem) asi 40 za rok. První mrazy s vyskytují kolem polovi-
ny !íjna, poslední  koncem dubna až za"átkem kv tna. 

 Nástup, ukon"ení a délka trvání vybraných pr#m rných denních teplot (0 0C a ví-
ce,  5 0C a více, 10 0C a více a 15 0C a více) ur"ují nap!. konec zimy, za"átek vegeta"ního 
období, topné období, léto apod. a jsou d#ležité pro r#st vegetace, projevy života, pro 
rekreaci, bydlení, pobyt v p!írod , dopravu atd.  

 Za"átek a konec zimy je charakterizován pr#m rnou teplotou 0 0C a nižší. Toto 
období trvá asi 75 dn# a za"íná v prvních dnech prosince a kon"í ve t!etí dekád  února. 
Velké vegeta"ní období (za"átek jara, první projevy života vegetace, konec podzimu), 
nastupuje s pr#m rnou teplotou 5 0C a vyšší. V okolí Horní Bukoviny za"íná v na p!elomu 
b!ezna a dubna, kon"í na p!elomu !íjna a listopadu a je dlouhé cca 220 dn#. Malé vege-
ta"ní období, s pr#m rnou teplotou 10 0C a více (plné rozvinutí jara, konec ranních mrazí-
k# a topného období) má za"átek na rozhraní dubna a kv tna a konec kolem 1. !íjna. Je-
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ho délka je v pr#m ru 155 dn#. Léto, charakterizované pr#m rnou teplotou 15 0C a vyšší, 
je dlouhé cca 80 dn#, a to od 10. "ervna do 1. zá!í. 

 Celkový ro"ní úhrn srážek je cca 650 mm. Ve vegeta"ním období, od dubna do 
zá!í, spadne asi 60 % ro"ních srážek. Dn# se srážkami 1 mm a více je kolem 110, se 
srážkami 10 mm a více asi 18 v roce. 

 Pr#m rný po"et dn# se sn žením je asi 40, první sn žení bývá koncem první de-
kády listopadu, poslední za"átkem dubna. Po"et dn# se sn hovou pokrývkou je 55 až 60, 
první sn hová pokrývka se vyskytuje kolem 20. listopadu, poslední i po 20. b!eznu. Pr#-
m rný po"et dn# od prvního do posledního dne se sn hovou pokrývkou je cca 120. Prav-
d podobnost výskytu sn hové pokrývka v normálním období jejího výskytu je 50-60 %. 
Pr#m rná maxima sn hové pokrývky jsou do 30 cm. 

 V pr#b hu roku je v pr#m ru 50-60 jasných a 140 zamra"ených dn#, dn# s mlhou 
je kolem 50. Pr#m rné trvání slune"ního svitu je p!es 1600 hodin v roce, z toho ve vege-
ta"ním období 1 200-1 300 hodin. 

 V území p!evažuje v trné proud ní západního kvadrantu (p!es 45 %), významn ji 
jsou zastoupeny v try východní a jihovýchodní (12, resp. 10 %). Bezv t!í je zastoupeno 
jen cca 4 %. Tvary reliéfu ovliv$ují v trné proud ní, jednak jeho usm r$ováním (údolí 
Zábrdky), jednak jeho rozvinutím (rozsáhlé zem d lsky obd lávané plošiny bez zelen ). 
Ovlivn na je tak obyvatelnost území, vysoušení p#d, ohrožení v trnou erozí, prašnost, 
transport škodlivin apod. 

 Z mezoklimatického hlediska se uplat$uje p!i tvorb  místních teplotních inverzí, 
a tím  vytvá!ení jezer chladného vzduchu, hluboce za!íznuté údolí Zábrdky, a to jak 
v no"ních hodinách za jasného po"así  v teplé polovin  roku,  tak zejména v chladné "ásti 
roku. Díky pom rn  sev!eným údolním tvar#m je zde pravd podobný výskyt delšího trvá-
ní t chto inverzních situací. Z !ady hledisek je to jev nep!íznivý, jmenovit  pak z hlediska 
výskytu zvýšených koncentrací škodlivin (vznikajících nedokonalým spalováním pevných 
paliv v domácích topeništích) v p!ízemních vrstvách ovzduší. 

 Místní teplotní rozdíly vznikají vlivem rozdílného oteplování r#znorodých  zem-
ských povrch# (orná p#da, lesní celky, zatravn né plochy, zastav ná území). Vznikají tak 
mikrocirkula"ní jevy, provázené zejména stékáním chladného vzduchu po svazích a ná-
sledné vytvá!ení  již zmín ných jezer studeného vzduchu v údolních polohách, dále v tší 
proh!ívání neporostlých p#d, jejich rychlejší vysychání apod. Pom rn  p!íznivé, z hlediska 
ur"itého ovlivn ní pr#b hu teplot, vlhkostních pom r#, proud ní vzduchu atd., je vcelku 
dobré zastoupení zelen  v zastav ném území, b!ehových porost# Zábrdky, v tších ploch 
svahových trvalých porost# a lesních celk# okolních svah#. 

 V tšina trvalé a rekrea"ní zástavby a také areál koupališt  v Dolní Bukovin  leží 
v inverzní poloze, což nep!ízniv  ovliv$uje pobytové a rekrea"ní hodnoty této "ásti !eše-
ného území. 

 Biogeograficky leží !ešené území v biogeografickém regionu - 1.4 Benáteckém. 
Sou"asná flóra je st!edn  bohatá, p!evládají druhy st!edoevropských listnatých les# - du-
bohab!in. Fauna je hercynská, ochuzená na kulturní stepi. 
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 Podle rekonstruk"ní mapy p!irozené vegetace, tj. vegetace, která by pokrývala  
území, kdyby nedošlo k lidským zásah#m, byly na údolních svazích a okrajích plošin p!e-
važujícím spole"enstvem edaficky a topoklimaticky podmín ným zonálním spole"enstvem 
smíšené listnaté lesy habrové doubravy. Dnes jsou zde v tšinou druhotné smrkové mo-
nokultury, místy akátiny, a jen vzácn  fragmenty dubohab!in, místy s bukem. Chudší pís-
"ité p#dy na plochých "ástech k.ú. pokrývaly borové doubravy, dnes jsou zde pouze plo-
chy orné p#dy, lesy nejsou v#bec zastoupeny. Niva Zábrdky a dolní "ásti v tších údolí 
byly porostlé lužními spole"enstvy jasanové olšiny. V sou"asnosti jsou zde v tšinou trvalé 
travní porosty nebo zástavba. 

 

 Využití území ukazuje zastoupení krajinných struktur, jejichž prostorové uspo!á-
dání charakterizuje fyziognomii krajiny a základní ekologické vztahy. Dlouhodobé inten-
zivní zem d lské využívání území znamenalo negativní zásah do ekologicky stabilních 
p!írodních a p!írod  blízkých spole"enstev, krajinné zelen , redukci lesních porost# a 
trvalých travních porost# a naopak r#st ekolabilních ploch, jmenovit  rozlehlých polních 
kultur. 

 V rámci katastrálního území mají zcela dominantní postavení ekologicky labilní 
agrocenózy, tedy orná p#da, která zabírá tém ! 70 % jeho celkové rozlohy. Naopak velmi 
nízké je zastoupení dalších  ekopozitivních krajinných struktur - lesy pokrývají jen nece-
lých 15 % (cca 82 ha)  rozlohy katastru, trvalé travní porosty, tj. louky a pastviny (7,8 %), 
málo p!es 2 % zabírají zahrady a jen asi 0,4 % jsou zastoupeny vodní plochy. P!evaha 
orné p#dy znamená tém ! 88 % zorn ní. 

Struktura p#dního fondu 

 

využití území vým#ra % 

orná p#da 385,74 69,5 

zahrady 10,51 1,9 

ovocné sady 0,69 0,1 

louky 17,54 3,2 

pastviny 25,44 4,6 

lesní pozemky 82,34 14,9 

vodní plochy 2,03 0,4 

zastav né plochy 7,61 1,4 

ostatní plochy 22,17 4,0 

celkem 554,07 100 

 

 Lesní porosty netvo!í v rovinaté "ásti katastru žádný rozsáhlejší celek, zcela výji-
me"n  vybíhají svými okraji z údolních svah# na okolní plošiny, a to v tšinou do m lkých 
za"átk# jednotlivých údolí. Lesy zcela p!evažují na p!íkrých údolních  svazích, kde tvo!í 
v tšinou zcela zapojené porosty. Jejich rozložení v rámci katastru je z ekologických a kra-
jiná!ských hledisek málo p!íznivé. 
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 Nízké zastoupení (celkov  jen asi 25 %) a zejména nerovnom rné prostorové roz-
ložení ekopozitivních krajinných struktur, se projevuje jak v celkových hodnotách krajiny, 
tak i v kvalit  životního  prost!edí. 

Zastoupení ekologicky pozitivních krajinných složek v obci 

 

katastrální 
území 

vým#ra 
celkem 

zahrady louky pastviny 
lesní po-
zemky 

vodní 
plochy 

celkem 
eko + 

Horní Bukovina 554,07 10,51 17,54 25,44 82,34 2,03 137,86 

 

Zastoupení ekologicky negativních krajinných složek v obci 

 

katastrální území 
vým#ra 
celkem 

orná 
p$da 

ovocné 
sady 

zasta-
v#né 

plochy 

celkem 
eko - 

ostatní 
plochy 

Horní Bukovina 554,07 385,74 0,69 7,61 394,04 22,17 

 

 Uvedené nep!íznivé pom ry v zastoupení ekologicky pozitivních krajinných struk-
tur jsou vyjád!eny i v základní typizaci krajiny pro hodnocení krajinného rázu, která vychá-
zí z relace mezi p!írodními a "lov kem vytvo!enými prvky. Jde o hodnoty koeficientu eko-
logické stability (KES) zpracované na základ  aktuálních údaj# o struktu!e p#dního fondu 
v katastrálním území. Jde o matematické vyjád!ení pom ru mezi plochami relativn  eko-
logicky stabilními a nestabilními, o základní zjišt ní míry ekologické stability a míry ovliv-
n ní krajiny "lov kem.  

 Krajina v rámci katastrálního území i okolních katastr# je charakterizována jako 
krajina pln  antropogenizovaná, s nejnižšími hodnotami KES (0,35). Je dlouhodob  nad-
pr#m rn  využívaná se z!eteln  porušenými p!írodními  strukturami. Jde o krajinu zcela 
p!em n nou lidskou "inností, což vyžaduje akutní pot!ebu její restrukturalizace zajiš'ující 
ekologickou stabilitu.  

Zastoupení ekologicky negativních, ekologicky pozitivních a ostatních ploch a koeficient 
ekologické stability 

katastrální 
území 

vým#ra 
celkem 

eko + % z c.v. eko - % z c.v. 
ostatní 
plochy 

% z c.v. KES 

Horní Bukovina 554,07 137,86 24,9 394,04 71,1 22,17 4,0 0,35 

 

 Vzhledem k uvedeným charakteristikám bude t!eba,  p!edevším v rovinaté  "ásti  
katastru, která je prakticky bez krajinné zelen , chyb jící krajinné struktury doplnit,  a to 
pomocí realizace místního ÚSES, komplexních pozemkových úprav a také návrh# krajin-
né zelen , uvedených v územním plánu obce.  
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2. Ochrana p írody a krajiny 

 Ochrana p!írody a krajiny je v územním plánu obce zpracována v intencích zákona 
".114/1992 Sb. o ochran  p!írody a krajiny, navazujících vyhlášek a dalších podklad#, 
s ohledem na ochranu krajinného rázu a všech pozitivních p!írodních a p!írod  blízkých 
segment#, na obnovu ekologických vztah#, na ochranu a tvorbu krajinné zelen  a dalších 
ekopozitivních krajinných segment#.  

 V !ešeném území katastru Horní Bukoviny není lokalizováno žádné vyhlášené ani 
navrhované zvlášt  chrán né území definované ve výše uvedeném zákon .  

 Z kategorií obecné ochrany p!írody a krajiny jsou v !ešeném území zastoupeny 
v zákon  taxativn  vyjmenované významné krajinné prvky (VKP) a skladebné "ásti 
územního systému ekologické stability (ÚSES). 

 

Významné krajinné prvky 

 Podle uvedeného zákona jsou VKP definovány jako ekologicky, geomorfologicky 
nebo esteticky hodnotné "ásti krajiny, utvá!ející její typický vzhled nebo p!ispívající k udr-
žení její stability. Významnými prvky taxativn  vyjmenovanými v zákon , jsou v !ešeném 
území zastoupeny lesy, údolní niva a vodní tok. VKP mohou být i jiné "ásti krajiny, které 
zaregistruje orgán ochrany p!írody, a které se v !ešeném území rovn ž vyskytují, a to 
nap!. skalní výchozy, mok!ady apod. Podle § 4 odst. 2 citovaného zákona jsou VKP chrá-
n ny p!ed poškozováním a ni"ením. Jejich využití je možné jedin  tak, aby nebyla naru-
šena jejich stabiliza"ní funkce, k jakýmkoli zásah#m je t!eba závazné stanovisko orgán# 
ochrany p!írody. 

 P!i pr#zkumech území byl jako hodnotný krajinný segment hodnocen mok!ad leží-
cí na severním okraji areálu koupališt  v záto"in  Zábrdky (hnízdišt , obojživelníci, sou-
"ást RBK a LBC 45). Tento hodnotný krajinný segment je zahrnut do lokálního biocentra 
(LBC 45) a je prakticky sou"ástí regionálního biokoridoru ". 2/665. 

 

Územní systém ekologické stability 

 ÚSES krajiny je definován v zákon  ".114/1992 Sb. (§ 3, odst. a) jako vzájemn  
propojený soubor p!irozených i pozm n ných, ale p!írod  blízkých ekosystém#, které 
udržují p!írodní rovnováhu. Jeho ochrana (§ 4, odst. 1 zákona) je povinností všech vlast-
ník# a uživatel# pozemk# a jeho vytvá!ení je ve!ejným zájmem, na kterém se podílejí 
vlastníci pozemk#, obce i stát.  
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Jde p!edevším o následující požadavky:  

• ochrana ekostabiliza"ní funkce stávajících skladebných "ástí (umis'ování staveb, 
úprava vodních tok# a nádrží, pozemkové úpravy, t žba nerost#, zm ny kultur po-
zemk#), 

• ochrana vymezených území pro navrhované skladebné "ásti, 

• vylou"ení zm n využití  jejich území snižujících ekologickou stabilitu. 

 Vymezení a hodnocení ÚSES a jejich tvorba je stanovena vyhláškou MŽP             
". 395/1992 Sb. Za jeho odbornou správnost odpovídají orgány ochrany p!írody, které 
spolupracují s územním plánováním, s orgány vodohospodá!skými, ochrany zem d lské-
ho p#dního fondu a státní správy lesního hospodá!ství. Posláním ÚSES je zabezpe"it 
uchování a reprodukci p!írodního bohatství, p!íznivé p#sobení na mén  stabilní "ásti kra-
jiny a vytvo!ení základ# pro její mnohostranné využívání.  

 Podle § 59, odst. 3 zákona ". 114/1992 Sb. o ochran  p!írody krajiny se na po-
zemky nezbytné k uskute"n ní opat!ení, projekt# a plán# tvorby systému ekologické sta-
bility podle (§ 4 odst. 1) nevztahují ustanovení o ochran  zem d lského p#dního fondu.  

 Podle zpracovaného okresního generelu ÚSES jsou v katastrálním území vyme-
zeny skladebné "ásti regionálního (biokoridor) a lokálního ÚSES (biocentra a biokoridory), 
uvedené v následujícím tabulkovém p!ehledu ("íslování je p!evzato z citovaného genere-
lu). 
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Skladebné "ástí regionálního a lokálního ÚSES v katastrálním území Horní Bukovina (dle Okresního generelu ÚSES, zjednodušeno) 

 

"íslo a název skladebné 
"ásti 

katastr funkce 

vým#ra celkem / 
z toho v  eše-

ném území  (dél-
ka) 

vymezení charakteristika 

665/2 - Zábrdka II   Horní Bukovina RBK 6900/1050 m stav+návrh údolí Zábrdky s nivními loukami, mok!ady, rá-
kosinami, b!ehovými porosty a skupinami d!e-
vin, botanická a zoologická lokalita 

39 - V koutech Horní Bukovina,  Dolní Rokytá LBC 4,56/1,25 ha stav suché údolí, lesní porost, louka, ke!ové poros-
ty   

46 - U Dolní Bukoviny Horní Bukovina LBC 3,82/- ha stav louky,b!ehové porosty a skupiny d!evin v niv  
Zábrdky, "áste"n  funk"ní 

45 - Na Trubách Horní Bukovina, Borovice LBC 4,41/1,45 ha stav b!ehové porosty, zamok!ené plochy v niv  Zá-
brdky 

33 - V koutech LBC 45 Horní Bukovina  LBK 3000/- m stav+návrh lesní porosty, doprovody cest, louky 

34 – Na Trubách – LBC 50 Horní Bukovina, Jivina LBK 2200/200 m stav+návrh lesní porost, doprovody cest, louky 
 

RBK - regionální biokoridor 

LBC - lokální biocentrum 

LBK - lokální biokoridor 
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Památné stromy 

 Mimo!ádn  významné stromy lze vyhlásit za památné stromy dle § 46 a 48 zákona 
". 114/1992 Sb. o ochran  p!írody a krajiny. V !ešeném území je jeden památný strom, 
k ochran  je dále navrhována skupina lip srd"itých na návsi v Horní Bukovin .  

 

d evina 
obvod 

cm 
OP         
m 

lokalizace 

stav 

lípa srd"itá 450 14 
u silnice p!ed koupališt m v Dolní Bukovin , stá!í   300 – 
400 let 

návrh 

lípa srd"itá 120 - 300 9,5 skupina 14 lip na návsi v Horní Bukovin  

lípa srd"itá 250 8 skupina 3 lip u mostu p!es Zábrdku 

 

 K zabezpe"ení jejich ochrany bude t!eba bu( vyhlásit ochranné pásmo nebo pone-
chat základní ochranné pásmo, které je tvaru kruhu o polom ru desetinásobku pr#m ru 
kmene m !eného ve výši 130 cm nad zemí. Vyhlášení památných strom# provádí p!íslušný 
orgán ochrany p!írody. 

 

3. Krajinná zele'  

 Krajinná zele$, jako významný krajinotvorný a ekologický faktor, je v rámci  katastru 
Horní Bukoviny zastoupena jen ve velmi omezeném rozsahu. Prakticky zcela nep!ekro"itelné 
agrocenózy znemož$ující jakoukoli ekologickou komunikaci jsou jen místy oživeny pro!ídlými 
a p!estárlými stromo!adími ovocných d!evin podél n kterých silnic a cest, izolovanými zbytky 
v tšinou ke!ové doprovodné zelen  podél polních cest a n kterých zachovaných mezí. Okra-
je polních  kultur na rozsáhlé plošin  jsou v tšinou lemovány lesními porosty rostoucími na  
hranách a svazích údolí a roklí, které tvo!í "áste"né krajinné kulisy vizuáln  odd lující roz-
sáhlé polní plochy rozložené v rámci  katastru  a  v  jeho sousedství. 

Sou"asná krajinná zele$ tvo!í následující skupiny: 
• doprovodná zele$ silnic a cest, 
• ostatní zele$ volné krajiny (p!edevším b!ehové porosty Zábrdky), 
• lesní porosty, 
• zele$ zastav ného území, 
• zele$ soukromých zahrad. 

 Charakteristickým negativním jevem zem d lské krajiny je velmi silná eutrofizace 
(p!ehnojení, jmenovit  p!edevším dusíkem) travinobylinných spole"enstev, vegeta"ních  
doprovod# podél silnic a cest, okraj# lesních porost#, nevyužívaných ploch aj., jejímž d#-
sledkem je výrazná expanze a dominance plevelných a ruderálních rostlinných druh#. Ty 
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por#stají v tšinu neudržovaných ploch, které jsou zdrojem dalšího rozši!ování plevel# do 
krajiny, biologického zne"išt ní ovzduší s alergickými ú"inky, znehodnocování krajiny atd. 

 Návrhy krajinné zelen  mají za cíl roz"lenit rozlehlé zem d lské pozemky v rovinaté 
"ásti katastru a propojit jeho zalesn né údolní a svahové "ásti, dále zmírnit nep!íznivé p#so-
bení erozních proces#, p!isp t ke snížení výskytu plevelných a rumištních rostlin a tím 
i k pozitivnímu ovlivn ní biologického zne"išt ní ovzduší. Uvedené návrhy, vzhledem k jejich 
polyfunk"nímu p#sobení, nejsou "len ny do jednotlivých skupin.  

 Navrhovaná krajinná zele$ by m la roz"lenit tém ! nep!ekro"itelné plochy orné p#dy 
a propojit jednotlivé stávající izolované enklávy zelen , lesní porosty a sídla. Návrhy zelen  
jsou v souladu s místním ÚSES a spl$ují požadavky na jeho tvorbu a funkce. 

 Pro veškeré navrhované výsadby ve volné krajin  platí zásada využití pouze domá-
cích d!evin odpovídajících p!írodním podmínkám. Jejich sortiment je dosti bohatý a vychází 
z druhové skladby dubové hab!iny, v údolní niv  olšové jaseniny.  

V !ešeném území jsou navrhovány: 

• výsadby oboustranné doprovodné zelen  ší!ky 1,5 až 6 m podél polní cesty (". p. 
605+462) v místní "ásti Mim!ina, mezi ". p.  427/1, 473, 460, 457/1 (zpracován projekt 
realizace), 

• výsadba zelen  v celkové ší!ce do 5 m na mezi v místní "ásti Mim!ina (parcela ". 25/16), 
mezi parcelami  ". 427/1 a 427/2 s napojením na lesní porost a kolem navrhovaných 
obytných ploch RP 1, 

• výsadba obvodové ochranné a estetické zelen  v ší!ce do 3 m po jihovýchodním okraji  
navrhované zástavby v Horní Bukovin , ". p.  473, 

• výsadby obvodové ochranné a estetické zelen  v ší!ce do 3 m podél ploch navrhovaných 
pro bytovou výstavbu (RP 6, RP 3, RP 4), 

• výsadba oboustranného zeleného doprovodu a pásu v ší!ce 3 m podél cesty za statkem 
mezi ". p. 25/14 a 427/2 (plocha V 2), 

• výsadby ochranné a estetické zelen  na devastovaných a zaplevelených plochách po 
obvodu zem d lských staveb u bývalé dr#bežárny v ší!ce 3 - 5 m na ". p. 427/2 a 25/4, 

• likvidace p!estárlých ovocných d!evin, oboustranné výsadby podél silnice (". p. 639/1) 
z Horní Bukoviny do Bílé Hlíny v ší!ce 3 - 5 m na parcelách ". 394/3, 394/4, 406 a 440/3, 

• dopln ní výsadeb a nové výsadby podél polní cesty (". p. 599/1) na svazích a okrajích 
pozemk# s ". p. 257/1 a 391, od místní "ásti Nad dlouhou,  p!es Velký Kl#"ek, Kortiska 
až k lesu V koutech, 

• oboustranná výsadba podél polní cesty (". p. 607) ší!ky 3 m mezi parcelami ". 257/1 
a 260, 

• výsadba protierozní meze ší!ky 5 m na parcele ". 260, mezi lesním porostem v údolí pod 
Hrádkou a polní cestou v místní "ásti Velký Kl#"ek, 

• dopln ní výsadeb v celkové ší!ce do 5 m ve sníženin  (bývalá polní cesta) mezi poli mezi 
parcelami ". 391 a 389 v místní "ásti Nad dlouhou, 
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• likvidace zbytk# stromo!adí p!estárlých ovocných d!evin, dopln ní a oboustranné nové 
výsadby na svazích podél silnice z Horní Bukoviny k silnici II/268 v ší!ce 3 - 5 m na par-
celách ". 393/1, 392/1 a 638, 

• likvidace ojedin lých zbytk# ovocných d!evin, oboustranné výsadby v ší!ce 3 - 5 m podél 
silnice II/268 v celém úseku v rámci katastrálního území, 

• oboustranné výsadby podél polních cest (". p. 339, 620, 285, 613) v ší!ce 3 m, od místní 
"ásti Velký Kl#"ek p!es místní "ást Na Záhumení do místní "ásti V jívinkách a k lesnímu 
celku Na hrádkách; výsadby na svazích cest a na okrajích polí na parcelách ". 260, 325, 
222, 218/1 a 300, 

• oboustranné výsadby do 3 m ší!ky podél polní cesty (". p. 146) v místní "ásti Hrádka 
z Horní do Dolní Bukoviny mezi parcelami ". 147/2 a 129, 

• výsadba doprovodné zelen  podél polní cesty a pásu na protierozní mezi v ší!ce do 5 m 
na jihozápadních svazích v lokalit  Šev"ín a svahovým lesním porostem nad silnicí 
II/268, 

• oboustranné výsadby v ší!ce do 3 m podél polní cesty od silnice do Horní Bukoviny do 
místní "ásti V koutech, napojení na lesní porost, 

• oboustranné výsadby podél polní cesty v ší!ce do 3 m (". p. 613) mezi parcelami ". 147/2 
a 260 s napojením na lesní porost, 

• rekonstrukce a dopln ní parkového prostoru v centrální "ásti Horní Bukoviny v okolí kap-
le sv. Jana Nepomuckého a vodní nádrže s využitím hodnotných stávajících kosterních 
d!evin (p!edevším lípy srd"ité). Parkovou úpravu na návsi v Horní Bukovin  je možné 
doplnit vhodn  volenými okrasnými d!evinami, stromy i ke!i. 

 

Rekultivace 

 V rámci zastav ného území a místy na jeho okrajích jsou devastované a siln  zaple-
velené plochy. Nejedná se o plochy stavebn  "i technicky narušené, ale o p!evážn  neudr-
žované plochy, rozli"né druhové kultury. Vzhledem k relativn  malému zastoupení zelen  
v krajin  se navrhuje jejich biologická rekultivace. Tyto plochy by m ly zv tšit zastoupení 
krajinné a sídelní zelen  a p!isp t k zlepšení životního prost!edí, p!edevším v Horní Bukovi-
n . 

 

Druhová skladba výsadeb 

 Pro výsadby je vhodný následující sortiment d!evin: dub zimní a letní, habr  obecný, 
lípa srd"itá a širolistá, javory babyka, mlé", klen, jilm habrolistý, hruše$ polni"ka, jablo$ lesní, 
t!eše$ pta"í, je!áb pta"í, hloh obecný a jednosemenný, líska obecná, pta"í zob obecný, sví-
da krvavá, brslen evropský, r#že šípková, !ešetlák po"istivý, trnka obecná, bez "erný, zimo-
lez obecný. Do údolní polohy v niv  Zábrdky lze dále použít olši lepkavou, jasan ztepilý, vrby.  
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 Pro výsadby ve volné krajin  je jednozna"ným požadavkem výhradní použití pouze 
domácích d!evin, odpovídajících p!írodním podmínkám. Podél polních cest, na mezích apod. 
jsou možné výsadby ovocných d!evin.  

 D!eviny cizího p#vodu lze použít jedin  pro výsadby okrasného parkového charakteru 
uvnit! zastav ného území. 

 Všechny navrhované výsadby zelen  by m ly mít zpracovány odborné provád cí 
projekty. 

 

Ve ejná zele% (VZ) 

 Ve!ejná zele$ je navržena po obvodu navrhovaného h!išt . Její charakter je koncipo-
ván tak, aby funk"n  doplnila využití h!išt . P!edpokládá se parková úprava s drobnou za-
hradní architekturou, dopln nou klidovými "ástmi (lavi"kami, p!ípadn  d tskými koutky). Tato 
zele$ lemuje plochu navrženého h!išt  v nestejné ší!i, což omezuje její využívání, takže bude 
plnit jak d lící a izola"ní funkci, tak parkovou odpo"inkovou funkci. 

 

Zahrada (Z) 

 Na výše uvedený návrh ve!ejné zelen  navazuje návrh na založení zahrady, která 
dopl$uje obytný "ty!bytový objekt užitkovou zahradou. V zahrad  mohou být umíst ny vhod-
ným zp#sobem i dopl$kové stavby pro její užívání, p!ípadn  garáže pro automobily. Jejich 
umíst ní musí být voleno tak, aby nebyl potla"en význam užitkové zahrady v"etn  vzrostlé 
vysoké zelen . 

 

j)  Vyhodnocení p edpokládaných d$sledk$ navrhovaného  ešení na ži-
votní prost edí 

 Kvalita životní prost!edí je v obci Horní Bukovina ovlivn na jen málo. Výjimku tvo!il 
jen zem d lský areál obt žující okolí zápachy. Žádné jiné významn jší zdroje zne"išt ní 
ovzduší na katastru, ani v jeho okolí nejsou. V inverzní údolní poloze v Dolní  Bukovin  se 
projevuje místní zne"išt ní ovzduší zp#sobované nedokonalým spalováním uhlí v domácích 
topeništích a "áste"n  i automobilovou dopravou. Katastrální území leží mimo dosah vý-
znamn jších okresních zdroj# emisí. V rámci pásem imisního zatížení je situováno v pásmu 
s hodnotami hluboko pod  imisními standardy. M !ení škodlivin není v rámci katastru ani 
v okolí !ešeného území provád no. 

 Negativním faktorem, který nep!ízniv  ovliv$uje životní prost!edí a pobytové hodnoty 
a který prakticky nelze ovlivnit, je inverzní poloha v tšiny trvalé a rekrea"ní  zástavby a  také 
areálu  koupališt  v  Dolní Bukovin  

 V rámci obce je možné místní nep!íznivé vlivy na životní prost!edí shrnout do násle-
dujících okruh#: 
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• lokální zne"išt ní ovzduší zp#sobované existujícími domácími topeništi spalujícími ne-
kvalitní fosilní paliva, a to p!edevším v údolní "ásti Dolní Bukoviny, a dále "áste"n  i au-
tomobilovou dopravou, 

• zne"išt ní ovzduší obtížnými zápachy ze  živo"išné výroby a z polních hnojiš', 

• nepovolené odhazování komunálních odpad#, 

• biologické zne"išt ní ovzduší vázané na výskyt alergenních rostlin,  

• radioaktivní ohrožení vázané na výskyt radonu  v horninách, 

• erozní ohrožení orných p#d v trnou a vodní erozí a jeho d#sledky. 

 V tšina uvedených problém#, krom  radioaktivního ohrožení a p!ípadných dálkových 
p!enos# imisí, je !ešitelná místními obecními orgány, p!ípadn  ve spolupráci s krajskými or-
gány, s místními aktivitami a dalšími zainteresovanými subjekty. Jde p!edevším o možnosti 
!ešení zm ny topných médií, odvád ní zne"išt ných vod, o výsadby zelen , údržbu komuni-
kací, ve!ejných prostranství, likvidaci zaplevelených ploch, sb r odpad# a druhotných surovin 
atd. V tšina uvedených problém# na !ešení dosud "eká. 

 

Zne"išt#ní ovzduší 

 Místní zne"išt ní ovzduší je zp#sobováno p!edevším nedokonalým spalováním tu-
hých fosilních a dalších paliv v domácích topeništích, v menší mí!e také automobilovou do-
pravou, a dále zápachy ze zem d lského provozu. Významnou roli p!i ší!ení a hromad ní 
škodlivin v ovzduší hrají tvary reliéfu, a to p!edevším údolní inverzní poloha podél Zábrdky, 
ve které je lokalizována "ást obytné a v tšina rekrea"ní zástavby obce. K p!ízemnímu zne-
"išt ní p!ispívají také prašnost, vznikající rozvíváním "ástic r#zného p#vodu (prach z polí, 
zbytky zimních posyp# – škvára, s#l, zbytky zemin na komunikacích aj.). 

 V tšina obyvatel a rekreant# dosud spaluje pevná paliva, jen malé procento využívá 
pro vytáp ní elekt!inu a propan – butan. 

 Z hlediska rozptylu plynných škodlivin a zápach# se negativn  uplat$uje bezv t!í, 
teplotní  inverze a rozptylové podmínky, a to p!edevším v údolí Zábrdky v Dolní Bukovin . 

 Sou"ástí zne"išt ní ovzduší je tzv. biologické zne"išt ní, které zp#sobují alergenní 
látky biologického p#vodu tvo!ící tzv. aeroplankton. Ten je sou"ástí vzdušného aerosolu 
a tvo!í ho nap!. mikroorganismy, semena a pyly vyšších rostlin, spory, baktérie, rozto"i, kva-
sinky, mikromycety atd..  

 Biologické zne"išt ní ovzduší je p#vodcem vzniku stále rostoucích alergických one-
mocn ní, a to zejména u d tské populace. Jeho nejv tšími producenty jsou mnohé d!eviny 
b žn  rostoucích v !ešeném území a dále p!edevším r#zné druhy plevel# a ruderál#, které 
se vyskytují p!edevším v neudržovaných travinobylinných porostech, podél cest a silnic, na 
okrajích lesních porost# aj. Zne"išt ní ovzduší nap!. pylovými zrny se projevuje již od "asné-
ho jara a kon"í až v pozdním podzimu. 
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 Z hlediska hromadného výskytu rostlin zp#sobujících tzv. biologické zne"išt ní 
ovzduší vyvolávající alergie, bude t!eba d#sledn  likvidovat ohniska jejich výskytu v rámci 
celého !ešeného území.  

Snížení místního p!ízemního zne"išt ní ovzduší lze dosáhnout opat!eními neúzemní pova-
hy, jako jsou: 

• zavedení ekologických zp#sob# vytáp ní domácností, jmenovit  elekt!iny a plynu, 

• vylou"ení používání nevhodných zimních posypových materiál# (škvára, s#l) a jejich na-
hrazení inertními materiály (kamenné drt , písek), 

• odstra$ování nános# na vozovkách, a to i v pr#b hu zimy i v dalších obdobích roku (po 
skon"ení polních prací), 

• výsadby ochranné a hygienické zelen  v rámci ochranného pásma zem d lského areálu, 

• pokud to místní situace dovolí, v maximální mí!e realizovat alespo$ vegeta"ní protiimisní 
ke!ové lemy podél silnic v zastav ných "ástech obou sídel, 

• snižování biologického zne"išt ní ovzduší a jeho alergenního p#sobení likvidací a údrž-
bou ploch,  mezi které pat!í: 

- neudržované a nevyužívané plochy v zem d lském areálu a v jeho okolí, 

- všechny  neudržované  okraje, p!íkopy a svahy silnic a místních komunikací, 

- neudržované porosty a okraje podél v tšiny polních cest, 

- plocha na okraji  Horní Bukoviny s odstavenými zem d lskými stroji a vraky, 

- svahy po obou stranách silnice u posledních dom# v Horní Bukovin , 

- okolí polního hnojišt  na Kortiskách, 

- okraje zahrad  na p!echodu  do polí  po celém  obvodu Horní  Bukoviny a p!edevším 
v její severní "ásti, 

- !ada blíže menších "i v tších nevyužívaných ploch jak v zastav ném území, tak na 
jeho okrajích, na p!echodu do polí, na okrajích lesních porost# apod. 

  

Radioaktivní ohrožení 

 Radioaktivní ohrožení je závažným faktorem ovliv$ujícím hodnoty životního prost!edí. 
Nejzávažn jší je z tohoto hlediska radioaktivní plyn radon, resp. jeho rozpadové dce!inné 
produkty - vizmut Bi214, polonium Po214 a olovo Pb210. Ty se zachycují na jemných pracho-
vých "ásticích, jsou vdechovány a usazují se v pr#duškách a plicích a zp#sobují jejich vnit!ní 
ozá!ení (zá!ení alfa). Radon má prokazatelné mutagenní a karcinogenní ú"inky, p!i"emž je 
pravd podobnost onemocn ní, nap!. plicním karcinomem, úm rná koncentraci dce!inných 
produkt# ve vzduchu a délce pobytu v kontaminovaném prost!edí. 

Hlavní zdroje radonu: 
• zemní vzduch, pronikající z podloží, 
• stavební materiály, zejména popílek a škvára, 



 52

• podzemní voda. 

 Hodnocení radonového rizika se provádí ve t!ech kategoriích, jež jsou kombinací p!í-
tomnosti radioaktivního vyza!ování v horninách a jejich propustnosti pro plyny a vodu a jsou 
definovány hodnotou objemové aktivity radonu 222Rn v p#dním vzduchu a základovými p#-
dami. 

Kategorie radonového rizika z geologického podloží  (dle ÚÚG, 1990) 

 

 

kategorie rizika 

objemová aktivita 222Rn v p$dním vzduchu (k.Bq.m-3) 
v základových p$dách pro plyny a vodu propustných 

málo st edn# dob e 

1 nízké 30 20 10 

2 st!ední 30 -100 20 -70 10 -30 

3 vysoké 100 70 30 

 

 Podle odvozené mapy radonového rizika leží celé zastav né území i zbývající "ást 
katastru a širší okolí ve 2. kategorii se st edním rizikem. Jedná se o orienta"ní podklad pro 
detailní pr#zkum radonového rizika vycházející z p!ímých m !ení objemové aktivity radonu, 
jako preventivního opat!ení, s cílem  minimalizovat pronikání radonu z  podloží.  

 Pr#zkum by m l být proveden a vyhodnocen ve všech lokalitách navrhovaných pro 
bytovou výstavbu, sport a rekreaci Jde o nezbytný územn  technický podklad charakterizují-
cí stav a podmínky území a sloužící pro zpracování dokumentace staveb, který by m l vést 
k takovým stavebn  konstruk"ním opat!ením, jež by zaru"ila bezpe"nost z hlediska radono-
vého ohrožení a v p!ípadech vysokých rizik by m la i výstavbu vylou"it. 

 Uvedené orienta"ní charakteristiky a vymezené rizikové oblasti jsou podkladem pro 
detailní pr#zkum radonového rizika, vycházející z p!ímých m !ení objemové aktivity radonu, 
a m l by být proveden a vyhodnocen ve všech lokalitách navrhovaných pro bytovou výstav-
bu, sport, rekreaci apod. Tento požadavek je v souladu s p!íslušnou legislativou (zákon 
18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zá!ení - atomový zákon, 
vyhláška 184/1997 Sb. o požadavcích na zajišt ní radia"ní ochrany, &SN 730601 Ochrana 
staveb proti radonu z podloží, 1996). 

 

Hospoda ení s odpady 

 Nakládání s komunálním a stavebním odpadem je stanoveno obecn  závaznou vy-
hláškou obce ". 2/1998 a jejího dopln ní, vycházející ze zákona ". 185/2001 Sb. o odpadech 
a dle zákona ". 128/2000 Sb. o obcích. 

 Komunální odpady z obou sídel jsou ob"any shromaž(ovány do dvou velkoobjemo-
vých 5 m3 kontejner#, umíst ných u t!í lip u mostu p!es Zábrdku v Dolní Bukovin  a u statku 
v Horní Bukovin . Po napln ní jsou kontejnery odváženy ZD Loukovec na !ízenou skládku 
na k.ú.  Klášter Hradišt  n.J.  
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 Separovaný  sb r  druhotných  surovin se provádí na dvou místech do speciálních 
kontejner# na plasty a barevné a bílé sklo (odváží p. Miltnerová do Podhradí). Sb r železné-
ho šrotu se provádí rovn ž do dvou 5 m3 kontejner#. Nebezpe"ný odpad bude shromaž(o-
ván ve sb rném dvo!e v plechové hale u statku a následn  odvážen. 

 Shromaž(ování komunálních odpad# do dvou velkoobjemových kontejner# je málo 
ú"inné a zp#sobuje velmi "asté nekontrolované odhazování odpad# na r#zných místech 
v rámci katastru, kde vznikají menší "i v tší „divoké“ skládky.  

 Problémem jsou volná polní hnojišt , která nep!ízniv  p#sobí na své okolí nejen este-
ticky,  ale zejména  zápachy, ší!ením obtížného hmyzu a p!edevším pak  ovlivn ním  povr-
chových  i  podzemních  vod.  Jde jmenovit  o velké  hnojišt  u polní  cesty v místní  "ásti 
Kortiska a o hnojišt  u silnice spojující Horní Bukovinu se silnicí II/268. Ob  hnojišt  leží na 
rozvodnici a nejsou nijak zabezpe"ena proti vsak#m mo"#vky do p#dy a  do podloží. 

Pro zlepšení situace v zacházení s odpady se navrhuje: 

• "ast jší p!istavování velkoobjemových kontejner#, resp. zvýšení jejich po"tu o 1 až 2, 
s umíst ním do prostoru koupališt  a do Horní Bukoviny, 

• asanace smetiš' a divokých skládek roztroušených v území, 

• d#sledn  zabránit živelnému odhazování odpad# na uzav!enou skládku u silnice do Bílé 
Hlíny, 

• zavedení organizovaného sb ru druhotných surovin (papír, železo, textil), 

• zabezpe"ení polních hnojiš' proti samovolnému odtoku a vsakování zne"išt né vody do 
p#d (nepropustné pevné jímky, pravidelné od"erpávání mo"#vky). 

 

Hlukové zatížení 

 Z ostatních  problém# životního  prost!edí se  "áste"n  uplat$uje  hluk z automobilo-
vé dopravy.  Jeho p#sobení  na životní  prost!edí je  vcelku velmi malé, což odpovídá i po-
m rn  nízké intenzit  dopravy p!edevším  na silnicích III.t!ídy  procházejících  zastav ným  
územím  Horní  a  Dolní Bukoviny. V tší hlukové zatížení je pravd podobné podél silnice 
II.t!ídy ".268, která však prochází zcela mimo zastav né území obce podél jihozápadní hra-
nice katastru. 

 M !ení aktuálního hlukového postižení zastav ného obytného území není provád no. 

 Obytná zástavba a ob"anská vybavenost jsou v bezprost!edním kontaktu se silnicemi 
III.t!ídy v celkové délce asi 1050 m. Z prostorových d#vod# však je obtížné realizovat ale-
spo$ minimální hygienická (protihluková a protiimisní), ani další bezpe"nostní opat!ení. Jedi-
nou výjimkou jsou chodníky, místy s doprovodem ke!ové zelen . 

 

Erozní ohrožení 

 Erozní ohrožení a aktuální postižení vodní a v trnou erozí v rámci !ešeného území 
má svoje p!edpoklady ve vysokém zastoupení rozlehlých v tšinou nijak nechrán ných or-
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ných p#d, v jejich složení, ve zp#sobech hospoda!ení, v absenci krajinné zelen , v p#sobení 
klimatických  faktor# atd. 

Náchylnost p#dy k vodní erozi se projevuje již u malých sklon# svah# od 2 – 30,  tedy prak-
ticky na všech plochách orných p#d v rámci katastru. V trnou erozí jsou ohroženy p!edevším 
p#dy vysychavé, lehké, hlinité,  hlinitopís"ité, které p!evažují zejména na celé jeho rovinaté 
"ásti. 

 Pro !ešené území je problémová p!edevším vodní eroze v"etn  p!evád ní p!ívalo-
vých deš'ových vod z náhorních rovinných terén# do údolí Zábrdky. 

 Problém odvodn ní pravostranného suchého údolí není tak velký a lze ho !ešit úpra-
vou propustí (mostku silnice) t sn  u Zábrdky. 

 Problémy levostranných strží jsou zp#sobeny zejména splavováním zeminou, kterou 
strhává voda z p!ívalových deš'# z výše položených pozemk# do t chto strží velkou erozivní 
silou. %ešení této problematiky je obtížn jší a vyžaduje koordinaci n kolika zp#sob#. 

 V roce 2001 a 2002 byla !ešena tato situace vybudováním p!ehrážek ve strži, zkapa-
citn ním pr#tok# pod mostkem a vybudováním otev!ené vodote"e do vodního toku Zábrdka 
p!es údolní nivu. Tato opat!ení je t!eba doplnit dalšími opat!eními, založením zatravn ných 
pruh# na hran  údolí, vybudováním zasakovacích pr#leh#, které by však m ly být na sou-
sedním katastru, p!evád t pozemky nad stržemi do trvalých travních porost#, p!ípadn  upra-
vovat osevní postupy, zp#sob obhospoda!ování ap. 

 Snížení rizika erozního ohrožení  je možné realizací r#zných opat!ení, mezi které 
pat!í tvorba místního ÚSES, výsadby navrhované krajinné zelen  a komplexní pozemkové 
úpravy, které by m ly shrnout všechny revitaliza"ní a další krajinotvorné zám ry.  

 Protierozní opat!ení, p!edevším pomocí výsadeb zelen , jsou sou"ástí návrh# zelen  
s p!edpokládanou kumulací funkcí - krajinotvornou, ekologickou, doprovodnou, protierozní aj. 
Návrhy zelen  jsou uvedeny v kapitole Ochrana p!írody a krajiny. 

Na snižování erozních proces# se dále navrhuje: 
• iniciovat zpracování projekt# a následnou realizaci komplexních pozemkových úprav, 

• požadovat a zajiš'ovat realizaci výsadeb krajinné zelen  s protierozní funkcí. 

 

k) Vymezení ploch ve ejn! prosp!šných staveb, asanací a asana#ních 
úprav 

 Plochy a koridory pro ve!ejn  prosp šné stavby jsou územním plánem vymezeny: 

 

Dopravní stavby 

• plochy pro !ešení sm rových a p!í"ných úprav na trase silnice III/26820 a III/26826 v"et-
n  zálivu pro autobusovou zastávku; 
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• nové místní komunikace, navržené pro p!ístup na rozvojové plochy v parametrech uve-
dených ve výkresu „Dopravní !ešení“ a výkresu „Ve!ejn  prosp šné stavby“ v m !ítku 
1:2 880, 

• navrhované ve!ejné parkovišt  v Dolní Bukovin  u koupališt , 

• navrhovaná cyklostezka regionálního významu. 

 

Vodohospodá ské stavby 

• navrhované napojení nových rozvojových ploch na zásobovací !ady vodovodu a úpravy 
na stávajících vodovodních !adech; 

• navrhované trasy splaškové kanalizace a "erpací stanice. 

 

Energetické stavby 

• navrhované trasy p!eložky elektrického vedení 22 kV a navrhovaná kabelová vedení pro 
elektrickou energii 22 kV, 

• navrhované p!ípojky na stl plynovod a hlavní rozvodné !ady stl plynovodu. 

 

Sportovní stavby 

• h!išt  pro malé sporty. 

 

* * * 

 Asanace ani asana"ní úpravy nejsou v územním plánu navrhovány. 

 

l) Ochrana a využití památkového fondu 

 V Horní Bukovin  je pod po!adovým "íslem 1562/1-6 zapsán v Seznamu nemovitých 
kulturních památek areál panského dvora Kristiánov, ". p. 13. Jedná se o ukázku hospodá!-
ské (empírové) architektury na Michovohradiš'sku. Do Seznamu je zapsáno všech šest sta-
veb, tvo!ících jeho areál (1- sýpka s kancelá!emi, 2 - "eledník se stájemi, 3 - chlévy, 4 - 
stodoly, 5 - hospodá!ská budova, 6 - ohradní ze( dvora). Nejvíce udržovaná stavba je špý-
char. Ostatní stavby jsou výrazn  devastované a stodoly jsou zbo!eništ mi. Ochranné pás-
mo této památky není stanoveno. V návrhu územního plánu se ochrana nemovité památky 
respektuje s poukazem na pot!ebu její redukce s ohledem na její stavební stav. N které, 
dosud provedené stavební zásahy, zejména v hospodá!ských budovách, jsou takového rázu, 
že umož$ují požádat o vyjmutí z ochranného režimu.  


