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ÚVOD
Dle znění Stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti „Územně analytické podklady“ slouží, kromě jiného, jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. Územně
analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů území a na základě
údajů o území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území.
Územně analytické podklady obcí dle znění Vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahují:
a) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu
a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území je stanoven v části A přílohy č. 1 Vyhlášky.
b) Rozbor udržitelného rozvoje území, zahrnující:
-

zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých
stránek, příležitostí a hrozeb, ve vyjmenovaném tematickém členění,

-

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

Poznámka:
Čísla, uvedená v závorce před nadpisy a nadpisy, korespondují s čísly a položkami, uvedenými v Příloze č. 1 k Vyhlášce č. 550/2006 Sb.
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A. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
(1) Zastavěné území
Zastavěné území obce Bílá Hlína je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území bylo
vymezeno. Na území obce byla v souladu s § 59 zákona o územním plánování a stavebním
řádu (Stavebního zákona) vyznačena celkem 1 samostatné zastavěné území, z. k.ú. Dolní
Rokytá zasahuje 1 zastavěné území.
Zastavěné území obce Boseň je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území bylo vymezeno při zpracování územního plánu. Na území obce byla v souladu s § 58 zákona o
územním plánování a stavebním řádu (Stavebního zákona) vyznačena celkem 4 samostatná
zastavěná území.
Na k.ú. Boseň jsou vyznačena 3 samostatná zastavěná území.
Na k.ú. Mužský je vyznačen 1 samostatné zastavěné území.
Zastavěné území obce Branžež je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území bylo vymezeno. Na území obce bylo v souladu s § 59 zákona o územním plánování a stavebním
řádu (Stavebního zákona) vyznačeno celkem 36 samostatných zastavěných území.
Zastavěné území obce Březina je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území bylo vymezeno. Na území obce bylo v souladu s § 59 zákona o územním plánování a stavebním
řádu (Stavebního zákona) vyznačeno celkem 6 samostatných zastavěných území.
Zastavěné území obce Dolní Krupá je vyznačeno v grafické části. Na území obce bylo
v souladu s § 58 zákona o územním plánování a stavebním řádu (Stavebního zákona) vyznačeno celkem 8 samostatných zastavěných území a 1 zastavěné území zasahuje ze sousedního katastru k.ú.Rokytá.
Zastavěné území obce Horní Bukovina je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území
bylo vymezeno v územním plánu. Na území obce byla v souladu s § 59 zákona o územním
plánování a stavebním řádu (Stavebního zákona) vyznačena celkem 2 samostatná zastavěná území.
Zastavěné území obce Chocnějovice je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území bylo vymezeno při zpracování návrhu územního plánu. Na území obce bylo v souladu s § 58
zákona o územním plánování a stavebním řádu (Stavebního zákona) vyznačeno celkem 52
samostatných zastavěných území.
Na k.ú. Chocnějovice je vyznačeno 13 samostatných zastavěných území.
Na k.ú. Drahotice je vyznačeno 12 samostatných zastavěných území.
Na k.ú. Sovenice je vyznačeno 11 samostatných zastavěných území.
Na k.ú. Rostkov je vyznačeno 16 samostatných zastavěných území.
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Zastavěné území obce Jivina je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území bylo vymezeno v územním plánu. Na území obce byla v souladu s § 59 zákona o územním plánování a
stavebním řádu (Stavebního zákona) vyznačena celkem 3 samostatná zastavěná území.
Zastavěné území obce Klášter Hradiště je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území
bylo vymezeno v územním plánu. Na území obce byla v souladu s § 59 zákona o územním
plánování a stavebním řádu (Stavebního zákona) vyznačena celkem 3 samostatná zastavěná území, z toho na. k.ú. Ptýrov zasahuje 1 zastavěné území.
Zastavěné území obce Kněžmost je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území bylo
vymezeno při zpracování územního plánu. Na území obce bylo v souladu s § 58 zákona o
územním plánování a stavebním řádu (Stavebního zákona) vyznačeno celkem 66 samostatných zastavěných území.
Na k.ú. Kněžmost je vyznačeno 7 samostatných zastavěných území a 2 zastavěná území
zasahující k.ú. Koprník.
Na k.ú. Koprník jsou vyznačena 4 samostatná zastavěná území, 2 zastavěná území zasahující k.ú. Kněžmost a 1 zastavěné území zasahující k.ú. Lítkovice.
Na k.ú. Násedlnice je vyznačeno 1 samostatné zastavěné území.
Na k.ú. Úhelnice jsou vyznačena 2 samostatná zastavěná území a 1 zastavěná území
zasahující k.ú. Lítkovice.
Na k.ú. Lítkovice jsou vyznačena 3 samostatná zastavěná území, 1 zastavěné území zasahující k.ú. Koprník a 1 zastavěné území zasahující k.ú. Úhelnice.
Na k.ú. Suhrovice je vyznačeno 21 samostatných zastavěných území a 2 zastavěná území zasahující k.ú. Malobratřice.
Na k.ú. Malobratřice je vyznačeno 10 samostatných zastavěných území a 2 zastavěná
území zasahující k.ú. Suhrovice.
Na k.ú. Srbsko je vyznačeno 1 samostatné zastavěné území.
Na k.ú. Solec je vyznačeno 10 samostatných zastavěných území.
Zastavěné území obce Koryta je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území bylo vymezeno při zpracování územního plánu. Na území obce byla v souladu s § 58 zákona o
územním plánování a stavebním řádu (Stavebního zákona) vyznačeno celkem 1 samostatné
zastavěné území.
Zastavěné území obce Loukov je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území nebylo
doposud vymezeno. Na území obce bylo (v rámci zpracování ÚAP) v souladu s § 58 zákona
o územním plánování a stavebním řádu (Stavebního zákona) vyznačeno celkem 14 samostatných zastavěných území.
Zastavěné území obce Loukovec je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území bylo
vymezeno. Na území obce byla v souladu s § 59 zákona o územním plánování a stavebním
řádu (Stavebního zákona) vyznačena celkem 3 samostatná zastavěná území.
Zastavěné území města Mnichovo Hradiště s místními částmi je vyznačeno v grafické
části. Zastavěné území bylo vymezeno při zpracování územního plánu. Na území obce bylo
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v souladu s § 58 zákona o územním plánování a stavebním řádu (Stavebního zákona) vyznačeno celkem 34 samostatných zastavěných území.
Na k.ú. Mnichovo Hradiště byla vyznačena 3 samostatná zastavěná území a 1 zastavěné
území zasahující k.ú. Sychrov.
Na k.ú. Veselá byla vyznačena 2 samostatná zastavěná území.
Na k.ú. Lhotice je vyznačeno 5 samostatných zastavěných území (obec Lhotice) a 1 zastavěné území (obec Dobrá Voda).
Na k.ú. Hoškovice byla vyznačena 4 samostatná zastavěná území.
Na k.ú. Dneboh byly vyznačena 2 samostatná zastavěná území.
Na k.ú. Olšina bylo vyznačeno 2 samostatná zastavěná území.
Na k.ú. Sychrov byla vyznačena 5 samostatná zastavěná území a 1 zastavěná území zasahující k.ú. Mnichov Hradiště a 1 zastavěná území zasahující k.ú. Podolí.
Na k.ú. Podolí bylo vyznačeno 7 samostatných zastavěných území (z toho v obci Podolí
3, v Horních Kruhách 1, v Dolních Kruhách 2, v Hradci 1) a 1 zastavěné území zasahující
k.ú. Sychrov.
Zastavěné území obce Mohelnice je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území bylo
vymezeno. Na území obce byla v souladu s § 59 zákona o územním plánování a stavebním
řádu (Stavebního zákona) vyznačena celkem 3 samostatná zastavěná území.
Zastavěné území obce Mukařov je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území bylo
vymezeno při zpracování územního plánu. Na území obce bylo v souladu s § 58 zákona o
územním plánování a stavebním řádu (Stavebního zákona) vyznačeno celkem 4 samostatná
zastavěná území.
Na k.ú. Mukařov byla vyznačena 2 samostatná zastavěná území zasahující k.ú. Borovice.
Na k.ú. Borovice bylo vyznačeno 1 samostatné zastavěné území, 2 zastavěná území zasahující k.ú. Mukařov.
Na k.ú. Vicmanov bylo vyznačeno 1 samostatné zastavěné území.
Zastavěné území obce Neveklovice je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území bylo
vymezeno. Na území obce byla v souladu s § 59 zákona o územním plánování a stavebním
řádu (Stavebního zákona) vyznačena celkem 2 samostatná zastavěná území.
Zastavěné území obce Ptýrov je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území bylo vymezeno při zpracování územního plánu. Na území obce Ptýrov bylo v souladu s § 58 zákona
o územním plánování a stavebním řádu (Stavebního zákona) vyznačeno 7 samostatných
zastavěných území a 1 částečně zastavěné území z k.ú. Klášter Hradiště nad Jizerou.
Zastavěné území obce Rokytá je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území bylo vymezeno při zpracování územního plánu. Na území obce bylo v souladu s § 58 zákona o
územním plánování a stavebním řádu (Stavebního zákona) vyznačeno celkem 66 samostatných zastavěných území.
Na k.ú. Horní Rokytá bylo vyznačeno 1 zastavěné území,které je společné s Dolní Rokytou.

10

Na k.ú. Dolní Rokytá byla vyznačena 3 samostatná zastavěná území, z toho 1 je společné
s Horní Rokytou, 1 samostatné zastavěné území zasahující k.ú. Bílá Hlína.
Zastavěné území obce Sezemice je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území bylo
vymezeno při zpracování územního plánu. Na území obce byla v souladu s § 58 zákona o
územním plánování a stavebním řádu (Stavebního zákona) vyznačena celkem 2 samostatná
zastavěná území.
Zastavěné územíobce Strážiště je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území bylo vymezeno. Na území obce byla v souladu s § 59 zákona o územním plánování a stavebním
řádu (Stavebního zákona) vyznačena tato zastavěná území:
Na k.ú. Strážiště byly vyznačeny 4 samostatná zastavěná území a 1 zastavěné území
(Pytlíkov)zasahující na sousední k.ú. kraje Libereckého.
Na k.ú. Kozmice byla vyznačena 3 samostatná zastavěná území.
Zastavěné území obce Žďár je vyznačeno v grafické části. Zastavěné území bylo vymezeno při zpracování územního plánu. Na území obce byla v souladu s § 58 zákona o územním plánování a stavebním řádu (Stavebního zákona) vyznačena celkem samostatná zastavěná území.
Na k.ú. Žďár je vyznačeno 6 samostatných zastavěných území.
Na k.ú. Žehrov jsou vyznačena 2 samostatná zastavěná území.

(2) Plochy výroby
V obci Bílá Hlína je vyznačena 1 výrobní plocha.
V obci Boseň je vyznačeno celkem 10 výrobních ploch.
Na k.ú. Boseň je vyznačeno 8 výrobních ploch.
Na k.ú. Mužský jsou vyznačeny 2 výrobní plochy.
V obci Branžež jsou značeny celkem 3 výrobní plochy.
V obci Březina je vyznačeno celkem 5 výrobních ploch.
V obci Dolní Krupá jsou dvě výrobní plochy – zemědělský areál a truhlářství.
V obci Horní Bukovina jsou vyznačeny celkem 3 výrobní plochy.
V obci Chocnějovice je vyznačeno celkem 19 výrobních ploch.
Na k.ú.Chocnějovice je vyznačeno 6 výrobních ploch.
Na k.ú. Drahotice je vyznačeno 6 výrobních ploch.
Na k.ú. Sovenice je vyznačeno 5 výrobních ploch.
Na k.ú. Rostkov jsou vyznačeny 2 výrobní plochy.
V obci Jivina jsou vyznačeny celkem 4 výrobní plochy.
V obci Klášter Hradiště je vyznačeno celkem 7 výrobních ploch.

11

V obci Kněžmost je vyznačeno celkem 45 výrobních ploch.
Na k.ú. Kněžmost je vyznačeno 22 výrobních ploch a 2 výrobní plochy jsou společné s k.ú. Koprník.
Na k.ú. Koprník jsou vyznačeny 3 výrobní plochy a 2 výrobní plochy jsou společné
s k.ú. Kněžmost.
Na k.ú. Násedlnice jsou vyznačeny 2 výrobní plochy.
Na k.ú. Úhelnice je vyznačena 1 výrobní plocha společná s k.ú. Lítkovice.
Na k.ú. Lítkovice je vyznačeno 8 výrobních ploch a 1 výrobní plocha společná s k.ú.
Úhelnice.
Na k.ú. Malobratřice jsou vyznačeny 3 výrobní plochy.
Na k.ú. Solec jsou vyznačeny 2 výrobní plochy.
Na k.ú. Suhrovice jsou vyznačeny 2 výrobní plochy.
V obci Koryta je vyznačena 1 výrobní plocha.
V obci Loukov je značeno celkem 10 výrobních ploch.
V obci Loukovec jsou vyznačeny celkem 3 výrobní plochy.
Ve správním území Mnichovo Hradiště s místními částmi je vyznačeno celkem 31 výrobních ploch.
Na k.ú. Mnichovo Hradiště je vyznačeno 18 výrobních ploch a 1 výrobní plocha je společná s k.ú. Veselá.
Na k.ú. Veselá jsou vyznačeny 4 výrobní plochy a 1 výrobní plocha jsou společná s k.ú.
Mnichovo Hradiště.
Na k.ú. Lhotice jsou vyznačeny 2 výrobní plochy.
Na k.ú. Hoškovice jsou vyznačeny 2 výrobní plochy.
Na k.ú. Sychrov jsou vyznačeny 2 výrobní plochy.
Na k.ú. Podolí jsou vyznačeny 2 výrobní plochy.
V obci Mohelnice je vyznačena 1výrobní plocha.
V obci Mukařov je vyznačeno celkem 5 výrobních ploch.
Na k.ú. Mukařov jsou vyznačeny 2 výrobní plochy.
Na k.ú. Borovice jsou vyznačeny 2 výrobní plochy.
Na k.ú. Vicmanov je 1 výrobní plocha.
V obci Neveklovice je vyznačena 1 výrobní plocha.
V obci Ptýrov jsou vyznačeny 2 výrobních plochy.
V obci Rokytá je vyznačeno celkem 5 výrobních ploch.
Na k.ú. Horní Rokytá 2 výrobní plochy.
Na k.ú. Dolní Rokytá 3 výrobní plochy.
12

V obci Sezemice je vyznačena 1 výrobní plocha.
V obci Strážiště jsou vyznačeny celkem 2 výrobní plochy.
Na k.ú. Strážiště je 1 výrobní plocha.
Na k.ú. Kozmice je 1 výrobní plocha.
V obci Žďár je značeno celkem 17 výrobních ploch, všechny v k.ú. Žďár.

(3) Plochy občanského vybavení
V obci se Bílá Hlína nachází obecní úřad, hřiště na nohejbal se šatnami, prodejna potravin v současnosti zavřená, výkup autobaterií a katalyzátorů.

Na území obce Boseň jsou
Na k.ú. Boseň:
-

obecní úřad

-

mateřská škola

-

prodejna smíšeného zboží

-

restaurace (Boseň), restaurace V Zásadce (nefunkční – vyhořelá)

-

kostel

-

vodárna

-

hasičská zbrojnice

-

plocha určená pro sportovní využití (v současnosti sklad stavebního materiálu)

-

přístřešky autobusových zastávek

-

parkově upravené plochy veřejných prostranství

Na k.ú. Mužský:
-

hasičská zbrojnice

-

přístřešek autobusové zastávky

-

pomník

-

ubytovací a stravovací zařízení – Chata Na Vyhlídce

Na území obce Branžež jsou:
-

obecní úřad

-

bývalá prodejna smíšeného zboží (dnes přestavěna na obytný objekt– dosud nezkolaudováno)

-

restaurace (Branžež)
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-

občerstvení (Nová Ves)

-

hotel (Nová Ves)

-

penzion (Křineč)

-

hřbitov

-

pomník a kaplička

-

plocha určená pro sportovní využití

-

přístřešky autobusových zastávek

Na území obce Březina jsou
-

obecní úřad

-

mateřská škola (s přípravou jídel)

-

objekt bývalé školy (v současnosti přestavován na bydlení)

-

prodejna smíšeného zboží

-

restaurace (v současnosti mimo provoz)

-

kostel

-

samostatně stojící administrativní budova ZD Březina

-

pneuservis

-

autobazar

-

hasičská zbrojnice

-

sportovní hřiště

-

přístřešek autobusové zastávky

-

parkově upravené plochy veřejných prostranství

V oblasti školství funguje v obci Dolní Krupá mateřská školka, dále je zde obecní úřad,
společenský sál, veřejná knihovna, tělocvična, hříště, sakrální stavba s hřbitovem. Ve stejné
budově je umístěna i veřejná knihovna. V oblasti služeb je zde obchod se smíšeným zbožím,
pohostinství a obchod s chalupářskými potřebami.

V obci Horní Bukovina jsou tyto plochy OV: obecní úřad, kaple, hasičská zbrojnice, koupaliště s kempinkem, pohostinství, prodejna a veřejná prostranství.

Na území obce Chocnějovice jsou
Na k.ú Chocnějovice:
-

obecní úřad
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-

prodejna smíšeného zboží

-

restaurace

-

kostel se hřbitovem

-

hasičská zbrojnice

-

plocha určená pro sportovní využití

Na k.ú. Drahotice:
-

hasičská zbrojnice

-

kaplička

Na k.ú. Sovenice:
-

hasičská zbrojnice s klubovnou (Horní Mohelnice)

-

hasičská zbrojnice (Sovenice) – dva objekty

-

přístřešek autobusové zastávky

-

sportovní střelnice

-

plocha pro sportovní využití

-

kaplička

-

areál bývalé školy (dnes občasně užívaný jako klubové zařízení)

Na k.ú. Rostkov:
-

kaplička

-

prodejna smíšeného zboží (dnes mimo provoz)

-

zpevněná sportovní plocha

V oblasti školství funguje v obci Jivina mateřská školka a základní škola pro 1.-5.ročník.
Dále se nachází kulturní dům s pohostinstvím, knihovna, obecní úřad, modlitebna církve
čsl.husitské, pošta, prodejna potravin, pohostinství. Plochy pro sport zahrnují fotbalové hřiště
se šatnami. V obci jsou 3 veřejná prostranství.
V obci Klášter Hradiště se nachází mateřská škola a základní škola. Obecní úřad sídlí
vedle kostela, dále je v obci knihovna, kulturní zařízení.
V oblasti zdravotnictví jsou v obci tři ordinace – praktický lékař dospělých, praktický lékař
dětí a dorostu, stomatolog a detašované pracoviště lékárenské péče.
Plochy pro sport jsou soustředěny v severní části, kde je koupaliště s kempinkem a pohostinstvím. Před koupalištěm je hřiště fotbalové, tenisové kurty, hřiště na nohejbal a zázemí
se šatnami a klubovnou.
V obci je kostel, hřbitov s hřbitovní kaplí.
V obci se nacházejí prodejna a pohostinství.
Větší počet veřejných prostranstvích je vymezený v grafické části.
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Na území obce Kněžmost jsou
Na k.ú. Kněžmost:
-

obecní úřad (v objektu se nachází poštovní úřad, stavební úřad, informační centrum)

-

ubytovací hostinec U Cerhů

-

restaurace spol. Tyres

-

prodejna drogerie a papírnictví

-

prodejna potravin (samoobslužná)

-

prodejna masa a uzenin

-

prodejna elektro

-

objekt bývalé pekárny a prodejny (dnes nefunkční, nový majitel chce objekt využít pro
zřízení strojírenské dílny)

-

základní škola s vlastní sportovní plochou

-

mateřská škola s veřejně přístupným venkovním bazénem

-

lékárna

-

zdravotní středisko

-

dům s pečovatelskou službou

-

kostel

-

hřbitov

-

čerpací stanice PHM

-

sportovní areál s tenisovou halou a fotbalovým hřištěm (TJ Sokol)

-

sportovní střelnice s ubytovacími a stravovacími službami

-

centrální hasičská zbrojnice s klubovnou a občerstvením

-

přístřešky autobusových zastávek

-

parkově upravené plochy veřejných prostranství

Na k.ú. Koprník:
-

kaplička

-

parkově upravené plochy veřejných prostranství

-

hasičská zbrojnice

-

přístřešek autobusové zastávky

Na k.ú. Násedlnice:
-

hřbitov s márnicí

-

otevřená sportovní plocha

-

přístřešek autobusové zastávky
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-

restaurace

-

areál bývalé školy (dnes slouží jako sklad požární techniky a klubovna)

Na k.ú. Úhelnice:
-

přístřešek autobusové zastávky

-

pomník

-

sklad dobrovolných hasičů (dnes užívaný jako klubovna)

-

objekt bývalé prodejny smíšeného zboží (v současnosti využíván k bydlení)

Na k.ú. Lítkovice:
-

přístřešek autobusové zastávky

-

kaplička (Chlumín)

-

kaplička (Lítkovice)

-

sklad a klubovna místních dobrovolných hasičů, užíván i místními spolky

-

objekt bývalé školy (dříve používán jako čistírna oděvů, v současnosti přestavován na
bydlení

Na k.ú. Solec:
-

přístřešek autobusové zastávky

-

kostel se hřbitovem

-

areál bývalé mateřské školy (v současnosti využíván pro bydlení)

-

bývalá prodejna smíšeného zboží (přestavěna a v současnosti užívána pro bydlení)

-

areál statku (Soleček) – z menší části služby servisního charakteru, z větší části využíván pro bydlení

Na k.ú. Malobratřice:
-

přístřešek autobusové zastávky

-

parkově upravené plochy veřejných prostranství

Na k.ú. Suhrovice:
-

výroba a prodej potravinářských polotovarů

-

požární zbrojnice

-

parkově upravené plochy veřejných prostranství

-

přístřešky autobusových zastávek

-

klubové zařízení mysliveckého sdružení

-

letní kino (u Komárovského rybníka)

Na k.ú. Srbsko:
-

zařízení technického vybavení rekreačních ploch

-

prodejna smíšeného zboží, nový majitel připravuje v objektu zřídit projekční kancelář
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-

přístřešek autobusové zastávky, slouží jako klubovna pro místní obyvatele

-

parkově upravené plochy veřejných prostranství

-

kaplička

Na území obce Koryta jsou
-

obecní úřad a hasičská zbrojnice

-

kaple

-

přístřešek autobusové zastávky

-

parkově upravené plochy veřejných prostranství

Na území obce Loukov jsou
-

obecní úřad s knihovnou

-

zámečnictví

-

restaurace a prodejna smíšeného zboží

-

pošta a prodejna smíšeného zboží (u nádraží)

-

prodej technických plynů

-

kostel

-

hasičská zbrojnice

-

přístřešky autobusových zastávek

-

parkově upravené plochy veřejných prostranství

Na území obce Loukovec jsou
-

obecní úřad, mateřská škola a základní škola 1. stupeň

-

prodejna smíšeného zboží a knihovna (mimo provoz)

-

sportovní plochy

-

kostel

-

hasičská zbrojnice (sbor dobrovolných hasičů a JPO3)

-

restaurace

-

bývalá škola – v současnosti ubytovna ZD Sever

-

prodej autobaterií

-

nákladní autodoprava

-

pneuservis a autodílna

-

administrativní budova ZD Sever
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-

učňovské středisko Hubálov – učiliště, ubytování, sportovní plochy

-

přístřešek autobusové zastávky

V Mnichově Hradišti jsou v oblasti veřejné správy: městský úřad, finanční úřad, OSSZ.
V oblasti školství se nachází: mateřská školka, 3 základní školy, 1 gymnázium, 1 základní
umělecká škola.
V oblasti zdravotní a sociální péče: poliklinika, několik soukromých ordinací a lékáren,
LDN s navazujícím domovem důchodců, dům s pečovatelskou službou péče
Pro volnočasové aktivity jsou ve městě: sportovní stadion, sokolovna, sportovní hala a tělocvičny u ZŠ, tenisové kurty, dále divadelní sál, kino, knihovna.
Dále se zde nachází velkoprodejny Plus, Lidl, další potravinové a ostatní prodejny, restaurace a pohostinství, hotel, penziony, ubytovny.
Početná veřejná prostranství mají většinou parkovou úpravu.

Na k.ú. Veselá: základní škola, sportovní hřiště u základní školy, prodejna smíšeného
zboží, pohostinství, ostatní služby a parkově upravené plochy veřejných prostranstvích,
k.ú.Lhotice: sál bývalého pohostinství, čerpací stanice LPG, prodejna antik a parkově
upravené plochy veřejných prostranstvích,
k.ú.Hoškovice: pohostinství, plocha určená pro sportovní využití a parkově upravené plochy veřejných prostranstvích,
k.ú.Dneboh: pohostinství, sportovní hřiště, sportovní plocha za požární nádrží a parkově
upravené plochy veřejných prostranstvích,
k.ú.Olšina: 2x pohostinství, fotbalové hříště a parkově upravené plochy veřejných prostranstvích,
k.ú.Podolí: parkově upravené plochy veřejných prostranstvích,
k.ú.Sychrov: pohostinství a parkově upravené plochy veřejných prostranstvích,

V obci Mohelnice jsou 3 plochy OV: Obecní úřad s hasičskou zbrojnicí, pohostinství a
pošta. Dále je zde veřejné prostranství.
V obci Mukařov je objekt OÚ s kulturní místností a hasičskou zbrojnicí, kostel, objekt bývalé školy a hotel Relaxas (pod Mukařovem).
Na k.ú. Borovice je 1 sportovní hřiště se zázemím a 2 objekty OV.
Na k.ú. Vicmanov je kaple, hasičská zbrojnice a pohostinství (pod Vicmanovem)
V obci Neveklovice nejsou objekty OV.
V obci Ptýrov – Branka je budova obecního úřadu, prodejna a požární zbrojnice,
v Ptýrově, Ptýrovci, Maníkovicích a Čihátkách jsou veřejná prostranství.
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V obci Rokytá na k.ú Horní Rokytá se nachází obecní úřad s pohostinstvím a prodejnou
smíšeného zboží, pod tímto objektem se nalézá sportovní hřiště. Dále je zde hřbitov a 1 kaple.
Podél páteřní komunikace se nachází velké množství ploch veřejné zeleně.
Na k.ú. Dolní Rokytá je školící středisko s ubytovnou, kaple, výklenková kaplička.
Podél páteřní komunikace se nachází velké množství ploch veřejné zeleně.

Na území obce Sezemice jsou
-

obecní úřad, hasičská zbrojnice a společenská místnost

-

prodejna smíšeného zboží

-

restaurace

-

kostel

-

plocha určená pro sportovní využití

-

přístřešek autobusové zastávek

-

parkově upravené plochy veřejných prostranství

V obci Strážiště jsou tyto objekty OV – obecní úřad, pohostinství, kaple a bývalá obecná
škola. V obci Kozmice je jedna kaple. Dále se v obcích nachází několik ploch veřejných prostranstvích.

Na území obce Žďár jsou
Na k.ú. Žďár místní část Doubrava:
-

obecní úřad (v budově OÚ – kadeřnictví)

-

mateřská škola

-

prodejna potravin

-

dvě restaurace

-

hasičská zbrojnice

-

sportovní hřiště

-

přístřešky autobusových zastávek

Na k.ú. Žďár místní část Žďár:
-

kaple

-

základní škola

-

samoobslužná prodejna potravin

-

pošta
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-

autoservis s ubytováním

-

penzion

-

penzion s restaurací

-

hasičská zbrojnice

-

občerstvení (cukrárna)

-

přístřešky autobusových zastávek

Na k.ú. Žďár místní část Břehy:
-

hasičská zbrojnice

Na k.ú. Žďár místní část Příhrazy:
-

hotel (v současnosti mimo provoz)

-

hostinec s turistickým ubytováním

-

autokempink

-

koupaliště – venkovní bazén (v současnosti nefunkční)

Na k.ú. Žehrov místní část Žehrov:
-

občerstvení

-

letní provoz – koupaliště, krytá scéna, občerstvení, dětské hřiště, sportovní plochy

-

agroturistické zařízení (před kolaudací)

-

přístřešek autobusové zastávky

Na k.ú. Žehrov místní část Skokovy:
-

dva penziony s restaurací

-

sportovní plocha - tenis

(4) Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnocených
území
V obci Bílá Hlína tyto plochy nejsou zaznamenány.
Na území obce Boseň se nacházejí celkem 2 plochy k obnově nebo opětovnému využití
znehodnoceného území.
Na k.ú. Boseň je vyznačena část zemědělského areálu a nevyužívaný sklad sena.
Na území obce Branžež se nacházejí celkem 2 plochy k obnově nebo opětovnému využití
znehodnoceného území. Jedná se o:
-

neužívaný areál zemědělské živočišné výroby (kravín)

-

plochu skládky tuhého domácího odpadu, kde proběhla rekultivace, rekultivace dokončena, chybí kolaudační rozhodnutí.
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Na území obce Březina se nachází celkem 5 ploch k obnově nebo opětovnému využití
znehodnoceného území. Jedná se o areál:
- bývalého vodního mlýna
- budovu základní školy včetně přilehlých pozemků
- objekt a pozemky dílen
- areál chovu vodní drůbeže – míchárna krmiv
- areál chovu vodní drůbeže.
V obci Dolní Krupá se nenacházejí znehodnocené plochy k obnově.
V obci Horní Bukovina je zaznamenáno 6 ploch biologické rekultivace.
Na území obce Chocnějovice se nacházejí 2 plochy k obnově nebo opětovnému využití
znehodnoceného území.
Na k.ú. Drahotice je vyznačen zaniklý zemědělský areál – výkrmna prasat
Na k.ú. Rostkov je vyznačen nevyužívaný zemědělský areál – kravín.
V obci Jivina tyto plochy nejsou zaznamenány.
V obci Klášter Hradiště tyto plochy nejsou zaznamenány.
Na území obce Kněžmost se nachází 6 ploch k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.
Na k.ú. Kněžmost je vyznačen:
-

zaniklý zemědělský areál – odchovna drůbeže

-

zaniklý zemědělský areál – výkrmna prasat

Na k.ú. Koprník je vyznačen zaniklý zemědělský areál – výkrmna prasat
Na k.ú. Násedlnice je vyznačena neužívaná část zemědělského areálu
Na k.ú. Lítkovice je vyznačen:
-

zaniklý zemědělský areál – odchovna drůbeže

-

areál bývalého velkostatku, část staveb v ruinách a částečné zbořeniště

V obci Koryta tyto plochy nejsou zaznamenány.
V obci Loukov tyto plochy nejsou zaznamenány.
V obci Loukovec tyto plochy nejsou zaznamenány.
Na správní území Mnichova Hradiště se nenachází plochy k obnově nebo opětovnému
využití znehodnoceného území.
V obci Mohelnice tyto plochy nejsou zaznamenány.
Na území obce Mukařov se nachází 1 plocha k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.
Na k.ú. Mukařov je vyznačen:
-

zaniklý zemědělský areál
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V obci Neveklovice tyto plochy nejsou zaznamenány.
Na území obce Ptýrov se nachází 1 plocha k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území:
-

Rekultivace pískovny – přírodní amfiteátr.

Na území obce Rokytá se nenachází tyto plochy.
Na území obce Sezemice se nachází 1 plocha k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území. Jedná se o zaniklý zemědělský areál – výkrmna prasat.
Na území obce Strážiště se nenachází plocha k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.
Na území obce Žďár se nachází 1 plocha k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, která leží na k.ú. Žehrov. Jedná se o zaniklou část zemědělského areálu.

(5) Památková rezervace včetně ochranného pásma
Na území obce Bílá Hlína není evidována.
Na území obce Boseň v k.ú. Mužský je vyznačena plocha památkové rezervace Mužský.
Jedná se o území ucelené části obce s dochovanými soubory lidové architektury. Památková
rezervace Mužský byla vyhlášena dne 24.5.1995.
Na území obce Branžež není evidována.
Na území obce Březina není evidována.
Na území obce Dolní Krupá není evidována.
Na území obce Horní Bukovina není evidována.
Na území obce Chocnějovice není evidována.
Na území obce Jivina není evidována.
Na území obce Klášter Hradiště není evidována.
Na území obce Kněžmost není evidována.
Na území obce Koryta není evidována.
Na území obce Loukov není evidována.
Na území obce Loukovec není evidována.
Na území Mnichova Hradiště s místními částmi není evidována.
Na území obce Mohelnice není evidována.
Na území obce Mukařov není evidována.
Na území obce Neveklovice není evidována.
Na území obce Ptýrov není evidována.
Na území obce Rokytá není evidována.
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Na území obce Sezemice není evidována.
Na území obce Strážiště není evidována.
Na území obce Žďár není evidována.

(6) Památková zóna včetně ochranného pásma
Na území obce Bílá Hlína není evidována.
Na území obce Boseň není evidována.
Na území obce Branžež není evidována.
Na území obce Březina není evidována.
Na území obce Dolní Krupá není evidována.
Na území obce Horní Bukovina není evidována.
Na území obce Chocnějovice není evidována.
Na území obce Jivina není evidována.
Na území obce Klášter Hradiště není evidována.
Na území obce Kněžmost není evidována.
Na území obce Koryta není evidována.
Na území obce Loukov je evidována vesnická památková zóna. Vesnickou památkovou
zónu tvoří jádro obce (vyhlášeno 1995).
Na území obce Loukovec není evidována.
V zastavěném území Mnichova Hradiště je v grafické části vymezená městská památková
zóna.
Na území obce Mohelnice není evidována.
Na území obce Mukařov není evidována.
Na území obce Neveklovice není evidována.
Na území obce Ptýrov není evidována.
Na území obce Rokytá není evidována.
Na území obce Sezemice není evidována.
Na území obce Strážiště není evidována.
Na území obce Žďár není evidována.

(7) Krajinná památková zóna
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.
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(8) Nemovitá kulturní památka, případně soubor, včetně ochranného pásma
V obci Bílá Hlína se nenachází.
V obci Boseň se nacházejí následující nemovité kulturní památky, respektive jejich soubory.
Na k.ú. Boseň
1496 - areál kostela sv. Václava
1496/1 - kostel sv. Václava
1496/2 - márnice s náhrobkem J. Hoppeho
1496/3 - hřbitovní zeď s 2 branami
1496/4 - kamenný kříž
1497 - areál fary č.p. 37
1497/1 - fara
1497/2 - sýpka
1497/3 - stodola
1497/4 - chlévy
1497/5 - ohradní zeď s 2 branami
1499 - areál hradiště a hradu Valečov
1499/1 - hradiště Valečov
1499/2 - jádro hradu Valečov
1499/3 - předhradí
1499/4 - opevněné tábořiště
Na k.ú. Mužský
1789 - mohylové pohřebiště " Mohyly při hrázce" - archeologická památka
3565 - areál usedlosti č.p. 10
3565/1 - obytný dům
3565/2 - sýpka
3566 - areál usedlosti č.p. 11
3566/1 - obytný dům
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3566/2 - brána
3567 - chalupa č.p. 15
3568 - chalupa č.p. 17
3569 - areál zemědělské usedlosti č.p. 18
3569/1 - obytné stavení
3569/2 - sýpka
4208 - zvonička s křížkem
4208/1 - zvonička
4208/2 - křížek
4229 - zemědělská usedlost č.p. 27
4388 - usedlost č.p. 5
4399 - stodola usedlosti č.p. 1
4426 - stodola č.p. 8
1790 - výšinné opevněné sídliště - hradiště Hynšta (sporné určení místa – uváděno
v k.ú. Branžež)

V obci Branžež je uváděna 1 nemovitá kulturní památka.
1790 - výšinné opevněné sídliště - hradiště Hynšta (sporné určení místa – uváděno
v k.ú. Branžež, kresleno v k.ú Mužský)

V obci Březina se nacházejí následující nemovité kulturní památky, respektive jejich soubory.
1503 - areál kostela sv. Vavřince
1503/1 - kostel sv. Vavřince
1503/2 - náhrobek A. Horny a rodu J. Řeháka
1503/3 - márnice
1503/4 - ohradní zeď s branou
1503/5 - kříž na kamenném podstavci
1505 - fara u kostela sv. Vavřince č.p. 47
1506 - chalupa č.p. 33
3570 - výklenková kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého
3571 - mezník na pozemku p.č. 313
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V obci Dolní Krupá se nacházejí následující nemovité kulturní památky, respektive jejich
soubory:
•

areál kostela sv. Václava (číslo rejstříku 35666 / 2-1544)
o

budova kostela (1544/1),

o

márnice (1544/2),

o

hřbitovní zeď (1544/3);

•

zvonice (číslo rejstříku 47296 / 2-1545);

•

socha sv. Jana Nepomuského (číslo rejstříku 32341 / 2-1546);

•

fara č. p. 15 (číslo rejstříku 25413 / 2-1547)
o

fara č. p. 15 (1547/1)

o

hospodářská budova (1547/2)

o

ohradní zeď (1547/3).

V obci Horní Bukovina se nachází následující nemovitá kulturní památka:
1562

- areál zemědělského dvora Kristiánov ppč.13

V obci Chocnějovice se nacházejí následující nemovité kulturní památky, respektive jejich soubory.
Na k.ú. Chocnějovice
1568 - areál kostela sv. Havla
1568/1 - kostel sv. Havla
1568/2 - ohradní (hřbitovní) zeď
1568/3 - litinový kříž
Na k.ú. Drahotice
- kříž na návsi (je navržen na prohlášení za kult. památku, řízení dosud neukončeno)
- kříž při silnici na Sezemice
Na k.ú. Rostkov
- socha sv. Jana Nepomuckého v místní části Ouč (je navržena na prohlášení za kulturní
památku, řízení dosud neukončeno)
- kříž, resp. podstavec s reliéfy při silnici na Podhoru p.p.č. 744/1 (p.p.č. 746) (je navržen
na prohlášení za kulturní památku, řízení dosud neukončeno)
Na k.ú. Sovenice
3593 - areál usedlosti čp. 69, p.č. 78, 139, 369 a 368/3
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3593 /1 - obytný dům
3593/2 - sušárna

V obci Jivina se nenachází.

V obci Klášter Hradiště se nacházejí následující nemovité kulturní památky, respektive
jejich soubory.
1584

Bývalý cisterciácký klášter a zámek

1585 - areál kostela narození Panny Marie
1587 - socha sv.Jana Nepomuckého

V obci Kněžmost se nacházejí následující nemovité kulturní památky, respektive jejich
soubory:
Na k.ú. Kněžmost
1588 - areál kostela sv. Františka Serafínského + kříž, ppč. 49 a ppč. 1001/3 (před
hlavním vstupem pás o rozměru šíře kostela x 5 m
1588/1 - kostel sv. Františka Serafínského
1588/2 - kříž na kamenném podstavci
1590 - areál domu u Cerhů č.p. 7, ppč. 21 a ppč. 23/1
1590/1 - dům s hostincem
1590/2 - chlévy
1590/3 - stodola
1590/4 - dvorní brána
1591 - chalupa č.p. 59, ppč. 40 a ppč. 42
1592 - areál č.p. 21, - ppč. 6, ppč. 8 a ppč. 9
1592/1 - obytný dům
1592/2 - ohradní zeď dvora s branou
1593 - socha sv. Jana Nepomuckého (u hřbitova), ppč. 24/4)
1594 - socha sv. Jana Nepomuckého (na návsi v m.č. Žantov), ppč. 1159)
Na k.ú. Malobratřice
3601 - hospodářské stavení č.p. 18, ppč. 12 část (pod vlastním objektem)
Na k.ú. Solec
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1734 - areál kostela Nanebevzetí P. Marie, - ppč. 18, ppč. 19 a ppč. 71
1734/1 - kostel Nanebevzetí P. Marie
1734/2 - márnice
1734/3 - ohradní zeď hřbitova se 2 branami
1734/4 - kříž před hřbitovní branou
3600 - zaniklá tvrz a tvrziště, ppč. 31, část ppč. 47 a část ppč. 50/1
Na k.ú. Srbsko
1735 - areál chalupy č.p. 3 (lomenice), ppč. 49 a ppč. 530/1
1735/1 - obytný dům se sýpkou
1735/2 - sklep
1735/3 - chlév
1735/4 - stodola

V obci Koryta nejsou na seznamu nemovitých kulturních památek uvedeny žádné objekty.

V obci Loukov se nacházejí následující nemovité kulturní památky, respektive jejich soubory.
1625 - socha sv. Jana Nepomuckého, ppč. 4 a 798/10
1626 - areál kostela Nejsvětější Trojice a hrobní kaple, ppč. 43 a 9
1626/1 - kostel Nejsvětější Trojice (v mapě značeno jako sv. Jakub)
1626/2 - pohřební kaple s hrobkou
1626/3 - hřbitovní zeď se 3 branami
1626/4 - kříž před severní branou
1627 - areál usedlosti č.p. 1, ppč. 47
1627/1 - obytný dům
1627/2 - sklep
1627/3 - brána
1628 - areál usedlosti čp. 9 s dvorcem, ppč. 21/1, 37/1, 37/2 a 21/3
1628/1 - obytný dům
1628/2 - chlévy se sýpkou
1628/3 - sklepy
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1628/4 - brána se sochařskou výzdobou
1629 - areál usedlosti č.p. 10, ppč. 19/1, 19/3, 20 a 38
1629/1 - obytný dům se sýpkou a chlévy
1629/3 - hospodářská budova
1629/5 - stodola
1630 - areál domu č.p. 26, ppč. 14 a 58
1630/1 - obytný dům s chlévy
1630/2 - brána se sochařskou výzdobou
1631 - areál usedlosti čp. 27, ppč. 13/1, 13/2, 57, 61, 63, 64/1 a 64/2
1631/1 - obytný dům s chlévy
1631/2 - špýchar
1631/3 - stodola
1631/4 - kravín
1631/5 - ohradní zeď zahrady
1632 - areál domu čp. 28, ppč. 65, 1211 a 1212
1632/1 - obytný dům s pavlačí
1632/2 - chlévy
1632/3 - stodola
1632/4 - ohradní zeď zahrady
1633 - chalupa č.p. 46, ppč. 6, 75, 76, 77
1634 – areál usedlosti č.p. 34, ppč. 5 a 78
1634/1 - obytný dům s chlévy
1634/2 - brána
1635 -areál zděné brány a roubené stodoly bývalé usedlosti č.p. 29, ppč. 11,67,68,1211
1635/1 - stodola
1635/2 - brána dvora
1635/3 - zahradní brána
4232 - areál loveckého zámečku Bažantnice – dvůr Dařenice, ppč. 49, 50/1, 770/1 a
742/10 (navržen na prohlášení za kulturní památku, řízení dosud neukončeno)

V obci Loukovec se nacházejí následující nemovité kulturní památky, respektive jejich
soubory.
1640 - areál kostela Povýšení sv. Kříže a ohradní zeď s plastikami, ppč. 41 a 26
1640/1 - kostela Povýšení sv. Kříže (na mapě uvedeno sv. Václava)
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1640/2 - ohradní zeď s branami a sochařskou výzdobou
1641 - socha sv. Jana Nepomuckého na cestě k Loukovu, ppč. 121/15
3608 - zámek, ppč. 49/1

V obci Mnichovo Hradiště se nacházejí následující nemovité kulturní památky, respektive jejich soubory:
Na k.ú. Mnichovo Hradiště
S -

venkovský dům č.p.166

1693 - sloup se sochou Panny Marie
1683 - vila stará lékárna č.p. 154
1694 - socha sv. Antonína Paduánského
1691 - sousoší sv.Jana Nepomuckého s anděli
100869-venkovský dům č.p. 229
1680 - hostinec U hroznu č.p.27
1681 - měšťanský dům č.p. 30
1682 - měšťanský dům č.p. 38
1679 - měšťanský dům č.p. 7
1685 - měšťanský dům č.p. 242
1687 - děkanství č.p.232
1676/18-kašna
1690 - měšťanský dům č.p. 283
1689 - měšťanský dům č.p. 277
1673 - kostel sv.Jakuba Většího
10139-vila č.p.496
4366 – bývalá záložna č.p.239
Na k.ú. Veselá
1755 - boží muka – kopie
1754 – socha sv. Floriána
1753 – kaplička sv.Petra a Pavla
Na k.ú. Lhotice
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1621 - sýpka
1622 – sýpka
1619 – zemědělský dvůr č.p.1
3563 - tvrziště, archeologické stopy (Dobrá Voda)
1618 – zvonice
Na k.ú. Hoškovice
3618 - venkovská usedlost č.p.4
1566 - venkovská usedlost č.p.19
Na k.ú. Dneboh
1781 - hradištní soustava Hrada
1532 - socha sv. Václava
Na k.ú. Olšina
1779 - zaniklá tvrz Kurovodice
Na k.ú. Podolí
1793 - vyvýšené opevněné sídliště – Hradec
1714 - Boží Muka
Na k.ú. Sychrov
1749 - socha sv. Jana Nepomuckého (Sychrov)
1699 – zřícenina zámku Zásadka
3572 – zemědělský dvůr (Hněvousice)

V obci Mohelnice se nachází následující nemovitá kulturní památka:
1698 kostel Nanebevzetí panny Marie

V obci Mukařov se nacházejí následující nemovité kulturní památky, respektive jejich
soubory:
Na k.ú. Mukařov
1700 - kostel sv. Vavřince
Na k.ú. Vicmanov
1702 - Krucifix – Čechův kříž
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1701 - vodní mlýn Blažkův č.p. 18
92 - kaple

V obci Neveklovice se nenacházejí nemovité kulturní památky, respektive jejich soubory.

V obci Maníkovice k.ú. Ptýrov se nacházejí následující nemovité kulturní památky, respektive jejich soubory:
42170/2-3599 - zámeček č.p.1

V obci Rokytá se nachází následující nemovitá kulturní památka, respektive jejich soubory:na k.ú. Dolní Rokytá
3625 - usedlost, dům č.p.36,
na k.ú. Horní Rokytá
3626 - výklenková kaplička

V obci Sezemice se nacházejí následující nemovité kulturní památky, respektive jejich
soubory:
1725 - areál kostela sv. Bartoloměje na návsi, ppč. 4 a 17
1725/1 - kostel sv. Bartoloměje
1725/2 - márnice
1725/3 - ohradní zeď hřbitova
1726 - socha sv. Jana Nepomuckého na návsi, ppč. 565/2
3609 - socha sv. Gotharda, ppč. 101/1

V obci Strážiště se nacházejí následující nemovité kulturní památky, respektive jejich
soubory:
Na k.ú. Strážiště
1736 - kaple

V obci Žďár se nacházejí následující nemovité kulturní památky, resp. jejich soubory:
Na k.ú. Žďár
3642 - chalupa č.p. 4 (Doubrava)
1771 - areál jednopatrového statku č.p. 31, ppč. 75 a 83
33

1771/1 - obytný dům s chlévy
1771/2 - stodola
1772 - areál bývalé kovárny č.p. 10, ppč. 117, 131 a 140/1
1772/1 - obytný dům
1772/2 - obytný dům s kovárnou
1772/3 - prasečí chlévy
1772/4 - brána
3640 - areál usedlosti č.p. 7, ppč. 126, 151, 153/1 a 153/2
3640/1 - obytný dům
3640/2 - sýpka

(9) Nemovitá národní kulturní památka, případně soubor, včetně
ochranného pásma
V obci Bílá Hlína nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny
žádné objekty.
V obci Boseň nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny
žádné objekty.
V obci Branžež nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny
žádné objekty.
V obci Březina nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny
žádné objekty.
V obci Dolní Krupá nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny žádné objekty.
V obci Horní Bukovina nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek
uvedeny žádné objekty.
V obci Chocnějovice nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny žádné objekty.
V obci Jivina nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny
žádné objekty.
V obci Klášter Hradiště nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek
uvedeny žádné objekty.
V obci Kněžmost nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny
žádné objekty.
V obci Koryta nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny
žádné objekty.
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V obci Loukov nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny
žádné objekty.
V obci Loukovec nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny
žádné objekty.
V obci Mohelnice nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny
žádné objekty.
V obci Mukařov nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny
žádné objekty.
V obci Neveklovice nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny žádné objekty.
V obci Ptýrov nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny
žádné objekty.
V obci Rokytá nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny
žádné objekty.
V Mnichově Hradišti je na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedený
zámek Mnichovo Hradiště.
V obci Sezemice nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny
žádné objekty.
V obci Strážiště nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny
žádné objekty.
V obci Žďár nejsou na seznamu nemovitých národních kulturních památek uvedeny žádné objekty.

(10) Památka UNESCO včetně ochranného pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(11) Urbanistické hodnoty
Na území obce Bílá Hlína nejsou zaznamenány žádné urbanisticky hodnotné lokality.
Na území obce Boseň jsou urbanisticky hodnotné tyto lokality:
Na k.ú. Boseň – lokalita Malá Zásadka, urbanisticky hodnotná uzavřená zástavba převážně s většími statky. Lokalita se nachází na ostrohu, který vymezuje stávající zástavbu.
Na k.ú. Mužský – zástavba centrální části vsi, urbanisticky nejhodnotnější část vesnické
památkové rezervace Mužský.
Na území obce Branžež nejsou zaznamenány žádné urbanisticky hodnotné lokality.
Na území obce Březina jsou dvě urbanisticky hodnotné lokality.
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-

lokalita Březina - urbanisticky hodnotná zástavba návsi s oboustrannou zástavbou
většími statky. Orientace objektů statků štíty ke komunikaci, zástavba doplněna drobnými chalupami

-

lokalita Honsob – urbanisticky hodnotná jednostranná zástavba drobnými statky, zachovány hmoty původních staveb.

V obci Dolní Krupá je vymezený prostor kolem kostela a fary jako urbanistická hodnota.
Na území obce Horní Bukovina se nachází okrouhlicová náves.
Na území obce Chocnějovice nejsou zaznamenány žádné urbanisticky hodnotné lokality.
Na území obce Jivina je vymezená okrouhlicová náves.
Na území obce Klášter Hradiště nejsou zaznamenány žádné urbanisticky hodnotné lokality.
Na území obce Kněžmost jsou urbanisticky hodnotné tyto lokality:
Na k.ú. Kněžmost:
- lokalita Centrum, urbanisticky hodnotná zástavba centra obce s objekty již městského
charakteru (v etapě přeměny vesnice v městečko).
- lokalita Branžežská, urbanisticky hodnotná zástavba malými statky a chalupami podél
komunikace. Převažuje štítová orientace objektů směrem ke komunikaci.
Na k.ú. Lítkovice:
-

lokalita Chlumín centrum, urbanisticky hodnotná zástavba větších statků a menších
hospodářských usedlostí, spolu s domky venkovské chudiny. Převažuje štítová orientace objektů směrem ke komunikaci. Novostavby nenarušují urbanistickou kompozici
sídla.

-

lokalita Chlumín západ, urbanisticky hodnotná zástavba malými statky a chalupami
podél komunikace.

Na k.ú. Malobratřice:
-

lokalita Východní, urbanisticky hodnotná zástavba drobných chalup kovozemědělců,
zachovány hmoty původních staveb.

Na území obce Koryta je urbanisticky hodnotná jedna lokalita – centrum obce. Jedná se
o urbanisticky hodnotnou zástavbu v obtížných terénních podmínkách. V úzké rokli kolem
komunikace jsou osazeny drobnější chalupnické domky. Na dolní a horní návsi jsou rozmístěny drobné statky.
Na území obce Loukov je urbanisticky hodnotná jedna lokalita – centrum obce. Jedná
se o urbanisticky hodnotnou zástavbu kolem návsi a přilehlých komunikací. Dominantou
zástavby je kostel. Zachována řada původních staveb a vjezdových bran do statků. Lokalita
je součástí vesnické památkové zóny.
Na území obce Loukovec nejsou zaznamenány žádné urbanisticky hodnotné lokality.
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Na správním území Mnichova Hradiště jsou urbanisticky hodnotné tyto lokality:
Na k.ú. Mnichovo Hradiště:
-

francouzská zahrada zámku

-

předprostor kaple sv.Anny

-

rozšířený uliční prostor V Lipách

-

podzámecký prostor

-

předprostor kostela sv. Jakuba

-

prostor Masarykova náměstí s radničním blokem

-

předprostor školního areálu

-

předprostor LDN

-

park u polikliniky

-

prostor náměstíčka V cestkách

-

prostor mezi nádražím ČD a kinem s parkem

k.ú. Veselá:
-

náves úhlová s vodní plochou

-

náves uliční (u základní školy)

k.ú. Lhotice:
-

náves nepravidelná s vodní plochou

k.ú. Hoškovice:
-

náves nepravidelného tvaru

k.ú. Dneboh:
náves trojúhelníková
k.ú. Podolí:
-

náves nepravidelná s vodní plochou v Hradci

Na území obce Mohelnice je urbanisticky hodnotná náves nepravidelného tvaru s vodním
tokem.
Na území obce Mukařov jsou urbanisticky hodnotné tyto lokality:
k.ú. Mukařov -

okrouhlicová náves

k.ú. Vicmanov-

náves čočkovitá

Na území obce Neveklovice je urbanisticky hodnotnou lokalitou náves okrouhlicová.
Na území obce Ptýrov jsou urbanisticky hodnotné tyto lokality:
-

náves trojúhelníková svažitá v Ptýrově,
-

náves okrouhlicová svažitá v Ptýrovci,
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-

náves okrouhlicová s kalem v Maníkovicích.

Na území obce Rokytá nejsou.
Na území obce Sezemice je urbanisticky hodnotná jedna lokalita – centrum obce. Jedná
se o urbanisticky hodnotnou zástavbu kolem návsi s vodní plochou uprostřed. Zachována je
řada vzrostlých stromů a původních staveb.
Na území obce Strážiště jsou urbanisticky hodnotné tyto lokality:
Na k.ú. Strážiště:
- okrouhlicová náves
Na území obce Žďár jsou urbanisticky hodnotné tyto lokality:
Na k.ú. Žďár:
-

lokalita Doubrava část 1, urbanisticky hodnotná zástavba drobných chalup kovozemědělců, zachovány hmoty původních staveb.

-

lokalita Doubrava část 2, urbanisticky hodnotná zástavba drobnými statky, zachovány
hmoty původních staveb.

-

lokalita Doubrava část 3, urbanisticky hodnotná zástavba drobnými statky, zachovány
hmoty a částečně i objekty původních staveb.

-

lokalita Žďár část 1, urbanisticky hodnotná zástavba většími statky, zachovány hmoty
a celé objekty původních staveb.

-

lokalita Žďár část 2, urbanisticky hodnotná skladba dvou větších statků. Zachována
jedna usedlost v původní podobě.

-

lokalita Žďár část 3, urbanisticky hodnotná zástavba drobných chalup kovozemědělců, zachovány hmoty původních staveb.

-

lokalita Žďár část 4, urbanisticky hodnotná zástavba velkými statky a drobnými domky
chalupníků.

-

lokalita Příhrazy, urbanisticky hodnotná rozptýlená zástavba drobných chalup a malého statku. Část objektů zachována v původní podobě.

Na k.ú. Žehrov:
-

lokalita Žehrov západ, urbanisticky hodnotná zástavba drobných chalup a statků kolem ústřední návsi. Uprostřed návsi je vzrostlá lípy.

(12) Region lidové architektury
Na území obce Bílá Hlína není region lidové architektury.
Na území obce Boseň se z hlediska lidové architektury
- na k.ú. Boseň nachází několik více či méně zajímavých objektů, které však netvoří jednotný soubor, který by bylo možno chápat jako část specifického regionu lidové architektury.
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- na k.ú. Mužský se nachází ucelený soubor objektů lidové architektury. Katastrální území
Mužský lze chápat jako region s typickými stavbami severočeského domu pojizerské oblasti,
charakteristické pro Český Ráj. Domy přízemní, od 16. až 18. stol. i domy patrové. Stavební
konstrukce roubené i zděné, často vývojem stavby kombinované. Běžně předsazený štít
s bohatě skládanou lomenicí, střecha sedlová výjimečně s kabřincem.
Z hlediska lidové architektury se v obci Branžež nachází několik více či méně zajímavých
objektů, které však netvoří jednotný soubor, který by bylo možno chápat jako část specifického regionu lidové architektury.
Z hlediska lidové architektury se v obci Březina nachází několik více či méně zajímavých
objektů, které však netvoří jednotný soubor, který by bylo možno chápat jako část specifického regionu lidové architektury.
Z hlediska lidové architektury se v obci Dolní Krupá nachází několik více či méně zajímavých objektů, které však netvoří jednotný soubor, který by bylo možno chápat jako část specifického regionu lidové architektury.
Z hlediska lidové architektury se v obci Horní Bukovina nachází několik více či méně zajímavých objektů, které však netvoří jednotný soubor, který by bylo možno chápat jako část
specifického regionu lidové architektury.
Z hlediska lidové architektury se v obci Chocnějovice nachází několik více či méně zajímavých objektů, které však netvoří jednotný soubor, který by bylo možno chápat jako část
specifického regionu lidové architektury.
V obci Jivina není region lidové architektury.
Na území obce Klášter Hradiště není region lidové architektury.
Z hlediska lidové architektury se v obci Kněžmost nachází několik více či méně zajímavých objektů, které však netvoří jednotný soubor, který by bylo možno chápat jako část specifického regionu lidové architektury.
Z hlediska lidové architektury se v obci Koryta nachází několik zajímavých objektů, které
tvoří soubor staveb, jenž by bylo možno chápat jako část specifického regionu lidové architektury.
Území obce lze chápat jako region s typickými stavbami severočeského domu pojizerské
oblasti. Domy přízemní, od 16. až 18. stol. i domy patrové. Stavební konstrukce roubené i
zděné, často vývojem stavby kombinované. Běžně předsazený štít s bohatě skládanou lomenicí, střecha sedlová výjimečně s kabřincem.
Z hlediska lidové architektury se v obci Loukov nachází více zajímavých objektů, které
tvoří soubor staveb, jenž by bylo možno chápat jako část specifického regionu lidové architektury.
Území obce lze chápat jako region s typickými stavbami severočeského domu pojizerské
oblasti. Domy přízemní, od 16. až 18. stol. i domy patrové. Stavební konstrukce roubené i
zděné, často vývojem stavby kombinované. Běžně předsazený štít s bohatě skládanou lomenicí, střecha sedlová výjimečně s kabřincem. Zdobně profilované pavlače a podstávky.
Často je u přízemních staveb uplatněno zápraží. Dvojstranné i trojstranné uspořádání zemědělských usedlostí. U chalupnických staveb hospodářská část navazuje přímo nebo kolmo
na část obytnou.
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Z hlediska lidové architektury se v obci Loukovec nachází několik více či méně zajímavých objektů, které však netvoří jednotný soubor, který by bylo možno chápat jako část specifického regionu lidové architektury.
Z hlediska lidové architektury se na správním území Mnichova Hradiště s místními
částmi nachází několik více či méně zajímavých objektů, které však netvoří jednotný soubor,
který by bylo možno chápat jako část specifického regionu lidové architektury.
Na území obce Mohelnice není region lidové architektury.
Na území obce Mukařov se nenachází region lidové architektury.
Na území obce Neveklovice se nenachází region lidové architektury.
Na území obce Ptýrov se nenachází region lidové architektury.
Na území obce Rokytá se nenachází region lidové architektury.
Z hlediska lidové architektury se v obci Sezemice nachází několik více či méně zajímavých objektů, které však netvoří jednotný soubor, který by bylo možno chápat jako část specifického regionu lidové architektury.
Na území obce Strážiště se nenachází region lidové architektury.
Na území obce Žďár se z hlediska lidové architektury:
- na k.ú. Žďár se nachází více zajímavých objektů, které lze chápat jako region
s typickými stavbami severočeského domu pojizerské oblasti. Domy přízemní, od 16. až 18.
stol. i domy patrové. Stavební konstrukce roubené i zděné, často vývojem stavby kombinované. Běžně předsazený štít s bohatě skládanou lomenicí, střecha sedlová výjimečně
s kabřincem.
- na k.ú. Žehrov se nachází několik více či méně zajímavých objektů, které však netvoří
jednotný soubor, který by bylo možno chápat jako část specifického regionu lidové architektury.

(13) Historicky významná stavba, soubor
Na území obce Bílá Hlína se nacházejí 2 historicky významné objekty:
-

památník padlým

-

křížek

Na území obce Boseň je řada historicky významných staveb a objektů.
Na k.ú. Boseň:
-

pomník věnovaný partyzánské skupině Volka Chranovského. Pomník je tvořen sousoším na kamenném podstavci s pamětní deskou

-

památník a pomníky věnované padlým za 1. a 2. svět. války

-

kamenný kříž s Ježíšem
40

-

litinový kříž na kamenném podstavci (r.1901)

-

válečný hrob – železný křížek s cedulkou (r.1866), Boseň

-

válečný hrob – železný křížek s cedulkou (r.1866), Boseň v zahradě

-

zděná kaplička, Zásadka

-

dřevěná zvonice, Malá Zásadka

-

zděná pamětní stéla, zbudovaná k úmrtí dítěte, stéla je zdobená reliéfem dětské tváře

-

válečný hrob – železný křížek s cedulkou (r.1866), Zásadka

-

rodný dům pastora Josefa Arnošta Bergmana, Zápudov

Na k.ú. Mužský:
-

válečný hrob – železný křížek s cedulkou (r.1866), u sv. Jana

-

litinový kříž na kamenném podstavci, u sv. Jana

-

válečný hrob – železný křížek s cedulkou (r.1866), u sv. Jana severně v lese

-

kamenná mohyla zřízena C.K. 29. praporem polních myslivců k upomínce na bitvu
dne 28.6.1866

-

kamenná mohyla obětem 1. svět. války a J. Matouškovi, který padl při obraně obce
v r. 1866

-

dřevěná zvonice na návsi

-

litinový kříž s Ježíšem na kamenném podstavci

-

válečný hrob – železný křížek s cedulkou (r.1866), západně od vsi

-

válečný hrob – železný křížek s cedulkou (r.1866), pod vrchem Mužský

-

válečný hrob – železný křížek s cedulkou (r.1866), u chaty Na Vyhlídce

Na území obce Branžež je několik historicky významných staveb a objektů:
-

kamenná mohyla se sochařskou výzdobou, postavena na paměť padlým obce v 1.
svět. válce

-

kaplička se zvonicí, Branžež

-

litinový kříž na kamenném podstavci zdobeném pseudogotickými prvky

-

pomník k 1. a 2. svět. válce. Stěna s deskami věnovaná obětem 1. a 2. svět. války

-

kaplička se zvonicí, Nová Ves

Na území obce Březina je několik historicky významných staveb a objektů:
-

litinový kříž s Ježíšem, ve spodní části Panna Marie provedená v hlubokém reliéfu,
kamenný podstavec se slunečními hodinami

-

výklenková Boží Muka se sochou sv. Jana Nepomuckého
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-

socha sv. Václava na kamenném podstavci s datem 1875

-

kamenná mohyla s pamětní deskou padlým občanům za 1. svět války

-

kamenná stéla s nápisem, věnovaná rakouským vojínům z války r. 1866

Na území obce Dolní Krupá se nachází památník padlých r.1918.
Na území obce Horní Bukovina se nacházejí 2 historicky významné objekty:
-

památník J.Husa

-

pomník padlým

Na území obce Chocnějovice je řada historicky významných staveb a objektů.
Na k.ú. Chocnějovice:
-

litinový kříž s Ježíšem a andělem na kamenném podstavci

Na k.ú. Drahotice:
-

litinový kříž s Ježíšem na kamenném podstavci

-

litinový kříž s Ježíšem na bohatě zdobeném kamenném podstavci, doplněno citáty

-

zděná kaplička se zvonicí

Na k.ú. Sovenice:
-

litinový kříž s Ježíšem na kamenném podstavci, podstavec zdoben figurálním reliéfem

-

zděná kaplička se zvonicí

-

kamenná mohyla se sochařskou výzdobou, postavená na paměť padlým občanům
v 1. svět. válce

Na k.ú. Rostkov:
-

podstavec z kamene, bohatě zdobený na římse, reliéfy světců ve střední části

-

mohyla s pamětní deskou, věnovanou padlým za 1. svět. války

-

socha světce na podstavci, bohatě zdobeném reliéfy svatých

Na území obce Jivina se nachází:
-

křížek kovový s kamenným podstavcem

Na území obce Klášter Hradiště:
-

křížek litinový s ozdobami na kamenném podstavci
-

památník obětem světových válek

-

3 válečné hroby 1866 z prusko-rakouské války
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Na území obce Kněžmost je řada historicky významných staveb a objektů.
Na k.ú. Kněžmost:
-

mohyla s pamětní deskou věnovanou padlým občanům za 1. a 2. svět. války

-

barokní socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci (u hřbitova)

-

rodný dům legionáře Bělobora Bernarda

-

barokní socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci, zdobeném reliéfy (Žantov)

-

kaplička se zvonicí (Býčina)

Na k.ú. Koprník:
-

kaplička se zvonicí

-

kamenný kříž s citátem (1882)

Na k.ú. Násedlnice:
-

kaplička se zvonicí

Na k.ú. Úhelnice:
-

mohyla s pamětní deskou věnovanou padlým za 1. svět války

-

zděná Boží Muka

Na k.ú. Lítkovice:
-

kamenný monolit s pamětní deskou k 1. svět. válce

Na k.ú. Solec:
-

litinový kříž s Ježíšem na kamenném podstavci (1888)

Na k.ú. Malobratřice:
-

rodný dům Josefa Marka – hrdiny od Dunkerque

Na k.ú. Srbsko:
-

kaplička se zvonicí

-

litinový kříž s Ježíšem na kamenném zdobném podstavci (1896)

-

kamenná stéla s deskou věnovanou padlým za 1. svět. války

Na území obce Koryta se nachází pouze jeden historicky významný objekt – litinový kříž
na kamenném podstavci (r. 1821).

Na území obce Loukov je řada historicky významných staveb a objektů:
-

kříž s Ježíšem na zděném podstavci, kolem kříže ohrádka z litinových zdobných příčlí

-

zděná Boží Muka u cesty

-

zvonička se soškou Panny Marie, v soukromé zahradě
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-

kamenná socha sv. Jana Nepomuckého na kamenném podstavci. Na podstavci nápisy a datum (1719)

-

kamenný funkcionalistický pomník padlým občanům za 1. svět. války

-

litinový kříž s Ježíšem na kamenném podstavci (r. 1874)

-

socha sv. Marie na kamenném podstavci (r. 1809), Dařenice

-

socha sv. Josefa na kamenném podstavci (r.1898)

-

socha se sedící postavou světce

Na území obce Loukovec se nacházejí 2 historicky významné objekty:
-

socha sv. Jana Nepomuckého na kamenném podstavci, na kterém je pouze signatura

-

litinový kříž s Ježíšem a andělem na kamenném podstavci

Na správním území Mnichova Hradiště s místními částmi je řada historicky významných
staveb a objektů.
Na k.ú. Mnichovo Hradiště::
-

hrob válečný z prusko-rakouské války r.1866

k.ú.Veselá:
-

památník padlým v 1.světové válce

-

křížek – torzo, kamenný sokl

k.ú.Lhotice:
-

památník padlým v 1.světové válce (Lhotice)

-

křížek – torzo, kamenný sokl (Dobrá Voda)

-

památník padlým v 1.světové válce (Dobrá Voda)

Na k.ú. Hoškovice:
-

památník padlým v 1.světové válce

Na k.ú. Dneboh:
-

památník obětem 1.světové války

Na k.ú. Olšina:
-

památník TGM

-

skulptura sakrální kamenná

Na k.ú. Podolí:
-

křížek – torzo, kamenný podstavec (Podolí)

-

křížek – torzo, kamenný podstavec (Hoření Kruhy)
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Na území obce Mohelnice se nacházejí 2 historicky významné objekty:
-

skulptura sakrální figurální kamenná

-

skulptura figurální kamenná

Na území obce Mukařov jsou tyto historicky významné objekty:
Na k.ú. Mukařov:
-

2 x kříž kovový na kamenném podstavci

Na k.ú. Vicmanov:
skulptura kamenná – torzo

Na území obce Neveklovice se nacházejí 2 historicky významné objekty:
-

Skulptura kovová malovaná na kamenném podstavci

-

Křížek torzo, kamenný skulpturální podstavec

Na území obce Ptýrov jsou tyto historicky významné objekty.
-

památník obětem 1.světové války u obce Branka,

-

křížek kovový s kamenným podstavcem před obcí Ptýrov,

litinový křížek s pannou Marií na kamenném podstavci v obci Čihátka

Na území obce Rokytá je řada historicky významných staveb a objektů.
Na k.ú. Horní Rokytá:
-

křížek litinový na kamenném podstavci

Na k.ú. Dolní Rokytá:
-

2 válečné hroby 1866

-

památník navrácení půdy českým rolníkům

Na území obce Sezemice se nachází 5 historicky významných objektů:
-

kamenná socha sv. Jana Nepomuckého na kamenném podstavci zdobeném reliéfy
(r. 1823)

-

litinový kříž na kamenném podstavci s citátem

-

litinový kříž na kamenném podstavci u silnice směr na Kobyly

-

kamenná socha sv. Gotharda na kamenném podstavci, podstavec zdoben reliéfy, Jirsko

-

kamenný podstavec s výklenky, Jirsko
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Na území obce Strážiště se nenalézá historicky významná stavba ani objekt.

Na území obce Žďár je řada historicky významných staveb a objektů.
Na k.ú. Žďár:
-

kamenná mohyla s pamětní deskou padlým občanům za 1. a 2. svět války, Doubrava

-

kaplička se zvonicí, Doubrava

-

litinový kříž s Ježíšem na kamenném podstavci (r. 1856)

-

zděná Boží Muka u cesty

-

pomník s plastikou ženy, k 1. a 2. svět válce

-

litinový kříž s Ježíšem a soškou Panny Marie na kamenném podstavci, Břehy

Na k.ú. Žehrov:
-

polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého na kamenném podstavci

-

pomník obětem 1. svět. války

-

litinový kříž na kamenném podstavci, který označoval bývalou studánku, v soukromé
zahradě

(14) Architektonicky cenná stavba, soubor
Na území obce Bílá Hlína se nenalézá.

Na území obce Boseň je řada architektonicky cenných staveb a souborů.
Na k.ú. Boseň:
-

areál hradu Valečov

-

areál kostela sv. Václava

-

fara

-

23 staveb a souborů staveb lidové architektury

-

2 novostavby rodinných domů, s kvalitní venkovskou architekturou

Na k.ú. Mužský:
-

16 staveb a souborů staveb lidové architektury

-

2 novostavby rodinných domů, s kvalitní venkovskou architekturou

Na území obce Branžež je řada architektonicky cenných staveb a souborů.
-

25 staveb a souborů staveb lidové architektury

-

2 novostavby rodinných domů s kvalitní venkovskou architekturou
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-

1 stavba typu „městské vily“

Na území obce Březina je řada architektonicky cenných staveb a souborů.
-

areál kostela sv. Vavřince

-

fara (stavba lidové architektury)

-

5 staveb a souborů staveb lidové architektury

-

nejstarší dům v obci (stavba lidové architektury), ppč. 31

Na území obce Dolní Krupá se nacházejí tyto architektonicky cenné stavby:
-

Kaplička výklenková klasicistní

-

Chalupa poloroubená č.p.51

-

Chalupa zděná s lomenicí č.p.18

Na území obce Horní Bukovina je řada architektonicky cenných staveb a souborů.
-

kostelík sv.Jana Nepomuckého

-

2 stavby lidové architektury

-

vodojem zděný

-

1 kaple sv.Václava (Dolní Bukovina)

Na území obce Chocnějovice je řada architektonicky cenných staveb a souborů.
Na k.ú. Chocnějovice:
-

areál kostela sv. Havla

-

5 staveb a souborů staveb lidové architektury

Na k.ú. Drahotice:
-

7 staveb a souborů staveb lidové architektury

Na k.ú. Sovenice:
-

4 stavby a soubory staveb lidové architektury

Na k.ú. Rostkov:
-

8 staveb a souborů staveb lidové architektury
-

církevní stavba – větší kaplička se zvonicí

Na území obce Jivina se nacházejí tyto architektonicky cenné stavby:
-

kaple hřbitovní
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-

modlitebna církve čsl. Husitské

-

kaple se zvonicí

Na území Klášter Hradiště se nachází tyto architektonicky cenných stavby:
-

dům zděný s mansardovou střechou č.p.51

-

kaple hřbitovní

Na území obce Kněžmost je řada architektonicky cenných staveb a souborů.
Na k.ú. Kněžmost:
-

kostel sv. Fr. Serafinského

-

4 historické stavby městského charakteru

-

1 novostavba maloměstského typu (lékárna)

-

15 staveb a souborů staveb lidové architektury

Na k.ú. Koprník:
-

10 staveb a souborů staveb lidové architektury
Na k.ú. Násedlnice:
-

4 stavby a soubory staveb lidové architektury

Na k.ú. Úhelnice:
-

3 stavby a soubory staveb lidové architektury

Na k.ú. Lítkovice:
-

2 církevní stavby - kapličky se zvonicí
-

12 staveb a souborů staveb lidové architektury

-

2 novostavby rodinných domů s kvalitní venkovskou architekturou

Na k.ú. Solec:
-

kostel sv. Nanebevzetí Panny Marie

-

areál panského dvora -rozsáhlý hosp. dvůr, objekty s klasicistními prvky na fasádě

-

6 staveb a souborů staveb lidové architektury

-

1 novostavba rodinného domu s kvalitní venkovskou architekturou

Na k.ú. Malobratřice:
-

12 staveb a souborů staveb lidové architektury

-

1 novostavba rodinného domu s kvalitní venkovskou architekturou

Na k.ú. Suhrovice:
-

7 staveb a souborů staveb lidové architektury
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-

2 novostavby rodinných domů s kvalitní venkovskou architekturou

Na k.ú. Srbsko:
-

11 staveb a souborů staveb lidové architektury

Na území obce Koryta je řada architektonicky cenných staveb a souborů.
-

novogotická kaple zasvěcená Sedmi bratřím Machabejským (1885)

-

8 staveb a souborů staveb lidové architektury

Na území obce Loukov je řada architektonicky cenných staveb a souborů.
-

pozdněgotický kostel Nejsvětější Trojice (značeno v mapě jako sv. Jakub)

-

panský dvůr Dařenice

-

14 staveb a souborů staveb lidové architektury

Na území obce Loukovec je řada architektonicky cenných staveb a souborů.
-

areál kostela Povýšení sv. Kříže (na mapě uvedeno sv. Václava)

-

zámek

-

6 staveb a souborů staveb lidové architektury

-

1 novostavba rodinného domu s kvalitní venkovskou architekturou

Na správním území Mnichova Hradiště je řada architektonicky cenných staveb a souborů.
Na k.ú. Mnichovo Hradištět:
-

dům poloroubený s mansardovou polovalbou č.p. 155

-

dům roubený omítaný s mansardovou střechou č.p. 174

-

dům měšťanský, secesní fasáda č.p.80

-

radnice s novorenesanční fasádou s prvky soc.realismu (sgrafita) č.p.1

-

dům měšťanský s klasicistní fasádou č.p. 40

-

dům měšťanský s prvky české moderny č.p. 34
-

dům měšťanský s eklektickou fasádou a štítem č.p. 33

-

dům měšťanský s klasicistní fasádou a štítem č.p. 31

-

dům měšťanský s klasicistní fasádou č.p. 28

-

dům měšťanský s eklektickou fasádou č.p. 276

-

dům měšťanský s klasicistní fasádou č.p. 238

-

dům měšťanský s eklektickou fasádou č.p. 243

-

dům měšťanský s eklektickou fasádou č.p. 244
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-

dům měšťanský se secesní fasádou č.p. 245

-

dům měšťanský přízemní s barokní až klasicistní fasádou č.p. 246

-

dům měšťanský č.p. 717

-

bývalá dívčí škola s klasicistní fasádou č.p. 254

-

budova polikliniky s klasicistní fasádou č.p. 395

-

dům měšťanský s klasicistní fasádou č.p. 285

-

dům měšťanský se secesní fasádou č.p. 593

-

dům s pečovatelskou službou – soudobá architektura č.p. 1451

-

vila prvorepubliková č.p. 634

-

bývalý chudobinec, dnes LDN, klasicistní fasáda č.p.500

-

domov důchodců, soudobá architektura č.p.1470

-

smuteční obřadní síň, soudobá architektura, č.p.2

-

kaple hřbitovní novorománská

-

hrobka rodiny Švermovy

Na k.ú. Lhotice:
-

1 kaple se zvonicí (Dobrá Voda)

Na k.ú. Hoškovice:
-

kaple se zvonicí

-

chalupa zděná s lomenicovým štítem č.p.22

-

chalupa poloroubená č.p.37

-

2 špýchary roubené

-

chalupa zděná s dřevěným štítem č.p. 15

-

chalupa zděná s lomenicovým skládaným štítem č.p. 23

Na k.ú. Dneboh:
-

1 kaple se zvonicí

Na k.ú. Olšina:
-

chalupa roubená č.p. 7

-

chalupa poloroubená se skládanou lomenicí č.p.16

-

chalupa roubená č.p. 21

Na k.ú. Sychrov:
1 kaple se zvonicí
Na k.ú. Podolí:
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-

1 kaple se zvonicí

-

chalupa poloroubená patrová s pavlačí č.p.5

-

chalupa roubená č.p.40 (Hradec)

-

výměnek roubený (Hradec)

Na území obce Mohelnice se nachází tyto architektonicky cenné stavby a soubory:
-

bývalý mlýn poloroubený patrový s pavlačí č.p. 3

-

chalupa poloroubená se skládanou lomenicí č.p.8

-

chalupa zděná s dřevěným štítem - Podhora č.p.5

-

chalupa zděná patrová s lomenicí a pavlačí – Podhora č.p.6

Na území obce Mukařov je řada architektonicky cenných staveb a souborů.
Na k.ú. Mukařov:
-

chalupa roubená

-

kaplička výklenková

k.ú.Borovice:
-

chalupa roubená

-

chalupa roubená se zvýšeným zápražím

-

stavby a soubory staveb lidové architektury

-

kaplička výklenková

k.ú. Vicmanov:
-

1 kaple se zvonicí
-

1 chalupa zděná s dřevěnou lomenicí

-

1 chalupa poloroubená

-

1 chalupa roubená s lomenicí

-

1 chalupa roubená s podstávkou

-

1 vejminek roubený

1 chalupa roubená se zděnou lomenicí

Na území obce Neveklovice je řada architektonicky cenných staveb a souborů.
-

Kaple se zvonicí

-

3 chalupy roubené

-

1 chalupa zděná

51

-

1 chalupa se zdobenou lomenicí

-

1 chalupa zděná s bedněným zdobeným štítem

-

1 chalupa poloroubená patrová s boční pavlačí

-

1 chalupa roubená se zápražím a zdobenou lomenicí

-

1 chalupa roubená se zvýšeným zápražím

-

1 chalupa se skládanou zdobenou lomenicí

-

1 chalupa poloroubená se zvýšeným podkrovím (Podhora)

Na území obce Ptýrov je řada architektonicky cenných staveb a souborů.
-

obecná škola s klasicistní fasádou v Brance

-

kaple se zvonicí a chalupa zděná s římsou v Ptýrovci,

-

kaple se zvonicí v Ptýrově

Na území obce Rokytá je řada architektonicky cenných staveb a souborů.
Na k.ú. Horní Rokytá:
-

kaple se zvonicí

-

kaple hřbitovní se zvonicí

-

chalupa poloroubená patrová č.p. 2

-

chalupa poloroubená č.p.14

-

chalupa zděná č.p.28

-

chalupa poloroubená se středovým vikýřem č.p.23

Na k.ú. Dolní Rokytá:
-

kaple se zvonicí

-

kaplička výklenková klasicistní

-

chalupa roubená č.p. 29

-

chalupa zděná č.p. 74

-

patrový zděný bývalý zájezdní hostinec č.p. 25

-

chalupa poloroubená č.p. 64

-

chalupa roubená s pavlačí č.p.49

-

chalupa poloroubená patrová se skládanou lomenicí č.p.řš

-

chalupa roubená patrová č.p. 10

-

chalupa roubená se zvýšeným podkrovím č.p.9

-

chalupa zděná s dřevěným štítem

52

Na území obce Sezemice je řada architektonicky cenných staveb a souborů.
-

areál kostela sv. Bartoloměje

-

9 staveb a souborů staveb lidové architektury

-

1 historizující přestavba statku

-

1 secesní obytná budova statku

Na území obce Strážiště se nenalézá historicky významná stavba ani objekt.

Na území obce Žďár je řada architektonicky cenných staveb a souborů.
Na k.ú. Žďár:
-

novogotická kaple

-

35 staveb a souborů staveb lidové architektury

-

2 secesní obytné stavby

Na k.ú. Žehrov:
-

5 staveb a souborů staveb lidové architektury

-

1 novostavba rodinného domu s kvalitní venkovskou architekturou

(15) Významná stavební dominanta
Na území obce Bílá Hlína se nachází jedna stavební dominanta:
-

Vodojem zděný

Na území obce Boseň jsou dvě stavební dominanty. Obě se nacházejí na katastrálním
území Boseň. Jedná se o:
-

hrad Valečov
-

kostel sv. Václava

Na území obce Branžež se nenachází významná stavební dominanta.
Na území obce Březina se nachází jedna stavební dominanta
-

kostel sv. Vavřince

Na území obce Dolní Krupá se nachází kostel, fara, budova bývalé školy.
Na území obce Horní Bukovina se nachází jedna stavební dominanta.
-

zděný vodojem

Na území obce Chocnějovice jsou dvě stavební dominanty
Na k.ú. Chocnějovice:
-

kostel sv. Havla
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Na ú. Rostkov:
-

věžový vodojem - Kruhový vodojem s osmibokým rozšířením pod střechou, ta opatřena věžičkou. Vstup v podobě klasicistního portiku.

Na území obce Jivina se nenachází stavební dominanta.
Na území obce Klášter Hradiště se nachází tyto stavební dominanty:
-

bývalý cisterciácký klášter, dnes pivovar

-

kostel narození Panny Marie

Na území obce Kněžmost jsou dvě stavební dominanty
Na k.ú. Kněžmost:
-

kostel sv. Františka Serafinského

Na k.ú. Solec:
-

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Na území obce Koryta se nachází jedna stavební dominanta
-

pseudogotická kaple zasvěcená Sedmi bratřím Machabejských.

Na území obce Loukov se nachází jedna stavební dominanta
-

pozdněgotický kostel Nejsvětější Trojice (značeno v mapě jako sv. Jakub)

Na území obce Loukovec se nachází jedna stavební dominanta
-

areál kostela Povýšení sv. Kříže (na mapě uvedeno sv. Václava)

Na správním území Mnichova Hradiště jsou tyto stavební dominanty:
na k.ú. Mnichovo Hradiště:
-

budova gymnázia a základní školy č.p. 895

-

radnice č.p.1

-

kostel sv. Jakuba Většího

-

kaple sv.Anny

-

zámek č.p.148

Na území obce Mohelnice se nachází stavební dominanta – kostel Nanebevzetí Panny
Marie.
Na území obce Mukařov je jedna stavební dominanty.
Na k.ú. Mukařov:
-

kostel sv. Vavřince

Na území obce Neveklovice se nenachází stavební dominanta.
Na území obce Ptýrov je stavební dominantou bývalý lovecký zámeček č.p.1.
Na území obce Rokytá je jedna stavební dominanta.
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Na k.ú. Horní Rokytá:
-

bytový dům č.p. 10

Na území obce Sezemice se nachází jedna stavební dominanta
-

kostel sv. Bartoloměje

Na území obce Strážiště se nenachází stavební dominanta.
Na území obce Žďár je jedna stavební dominanta, která se nachází na k. ú. Žďár
-

novogotická kaple

(16) Území s archeologickými nálezy
Území a archeologickými nálezy se dle metodiky zpracované v rámci výzkumného úkolu
„Státní archeologický seznam ČR“ zadané Ministerstvem kultury ČR, 2003. Tyto kategorie
nejsou definovány zákonem, pouze informují o možnosti archeologického nálezu a jsou interním dokladem archeologů, orgánů státní památkové péče a orgánů územního plánování.
Definice kategorií:
Kategorie I. – území s pozitivně prokázaným výskytem archeologických nálezů
Kategorie II. – území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických
nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují. Pravděpodobnost jejich výskytu je 51 – 100%
Kategorie III. – území na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických pramenů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo
být osídleno nebo jinak využito člověkem. Existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů
Kategorie IV. – území na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů

Území obce Bílá Hlína leží z velké části v archeologickém území III.kategorie
Území ostatních kategorií se vyskytují v těchto lokalitách: I.kategorie – 1 lokalita: bez názvu

Na území obce Boseň jsou vymezena území s archeologickými nálezy těchto kategorií:
Kategorie I. – lokality hrad Valečov, obec se zaniklým sídlem Boseň, skalní ostroh severně od samot Vordaň, U Hrázky.
Kategorie II. – lokality hrad Valečov, Zásadka-intravilán, Mužský-intravilán.
Kategorie III. – celé zbývající území.

Na území obce Branžež jsou vymezena území s archeologickými nálezy těchto kategorií:
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Kategorie I. – lokality Branžež jádro vsi, U Hřbitova, skalní hrádek Hynšta, částečně zasahuje hradiště Sokolka.
Kategorie II. – lokality jádro vsi Nová Ves, skalní lokalita hrádek na Křinečských skalách.
Kategorie III. – celé zbývající území.

Na území obce Březina jsou vymezena území s archeologickými nálezy těchto kategorií:
Kategorie II. – lokalita Březina-intravilán.
Kategorie III. – celé zbývající území.

Území obce Dolní Krupá leží v archeologickém území III.kategorie
Území ostatních kategorií se vyskytují v těchto lokalitách:
II.kategorie – 1 lokalita: Dolní Krupá intravilán

Území obce Horní Bukovina leží téměř celé v archeologickém území III.kategorie
Území ostatních kategorií se vyskytují v těchto lokalitách:
II.kategorie – 2 lokality: Horní Bukovina-intravilán, Dolní Bukovina-intravilán

Na území obce Chocnějovice jsou vymezena území s archeologickými nálezy těchto kategorií:
Kategorie I. – lokality Chocnějovice-intravilán, Janečkův pozemek a okolí, pole p. Adama
a Vysučka (ppč. 84-85).
Kategorie II. – lokality Sovenice jádro vsi, Drahotice-intravilán, Sovínky-intravilán, Rostkov-intravilán, částečně obec s bývalým sídlem Mohelnice nad Jizerou.
Kategorie III. – celé zbývající území.

Území obce Jivina leží téměř celé v archeologickém území III. kategorie
Lokality ostatních kategorií se vyskytují v těchto místech:
I. kategorie – 2 lokality
II. kategorie – 1 lokalita, jedná se o lokality: Drahobel u dvora Pachouně ppč.131/1, Jivina-intravilán, Jivina

Území obce Klášter Hradiště leží téměř celé v archeologickém území III.kategorie
Místa ostatních kategorií se vyskytují v těchto lokalitách:
I.kategorie – 1 lokalita: intravilán města + klášter
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IV.kategorie – 1 lokalita: č.63 (území na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů)

Na území obce Kněžmost jsou vymezena území s archeologickými nálezy těchto kategorií:
Kategorie I. – lokality Kněžmost-Žantov, Na Pískách (77), nad rybníkem Nový, Pod hrází,
vesnice Násedlnice se dvorem, zaniklé sídlo Kačírek, Úhelnice-intravilán, Suhrovice jižně od
vsi, Skalní hradiště Sokolka, Srbsko severně od obce, Srbsko, 82, Solec-intravilán (79),
Pod Solečkem, Pod vsí, Na Křemenech.
Kategorie II. – lokality Na Pískách, Býčina jádro vsi, Koprník jádro vsi, Chlumín vesnice
se zanik. stř. sídlem, areál středověké vsi se zaniklým sídlem, Malobratřice jádro vsi, Čížovka
jádro vsi, Suhrovice jádro vsi.
Kategorie III. – celé zbývající území.
Kategorie IV. – lokalita Poloha Na Pazderně.

Na území obce Koryta jsou vymezena území s archeologickými nálezy těchto kategorií:
Kategorie II. – lokalita Koryta jádro vsi.
Kategorie III. – celé zbývající území.

Na území obce Loukov jsou vymezena území s archeologickými nálezy těchto kategorií:
Kategorie II. – lokality Loukov jádro vsi, Dařenice-intravilán dvůr, částečně Jirsko 1. díl.
Kategorie III. – celé zbývající území.

Na území obce Loukovec jsou vymezena území s archeologickými nálezy těchto kategorií:
Kategorie I. – lokalita Areál panského sídla (zámku bývalé tvrze).
Kategorie II. – lokalita Loukovec.
Kategorie III. – celé zbývající území.

Celé správní území Mnichova Hradiště leží v archeologickém území III.kategorie, lokality
ostatních kategorií se vyskytují v těchto lokalitách:
k.ú.Mnichovo Hradiště – I. kategorie – 3 lokality (zámek a park Mnichovo Hradiště, Haškov, Nad maliním)
II.kategorie – 1 lokalita (zámek a park Mnichov Hradiště)
k.ú.Veselá –

I.kategorie – 1 lokalita
II.kategorie – 1 lokalita(Veselá intravilán)
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IV.kategorie – 1 lokalita – vytěž.štěrk.písk.ložisko (Za strouhou)
k.ú.Lhotice –

I.kategorie – 1 lokalita (Dobrá Voda)
II.kategorie – 1 lokalita (Lhotice – obec s tvrzí ve dvoře)

k.ú.Hoškovice –

II.kategorie – 1 lokalita (obec a zaniklé sídlo Hoškovice)

k.ú.Dneboh –

I.kategorie – 4 lokality (hradiště Hrada a Klamorna, Drábské
světničky, Kavčina, Kavčiny-zaniklá osada)
II.kategorie – 1 lokalita (Dneboh-intravilán)

k.ú.Olšina –

I.kategorie – 2 lokality (dvůr a tvziště Kurovodice, Olšina č.p.42)

k.ú.Podolí –

I.kategorie – 1 lokalita (Hradec)
II.kategorie – 3 lokality (Hradec-intravilán, Podolí –intravilán,
Arnoštice-dvůr-intravilán

k.ú.Sychrov –

I.kategorie – 1 lokalita (tvrziště Hněvousice)
II.kategorie – 1 lokalita (Hněvousice- intravilán)

Území obce Mohelnice leží v archeologickém území III.kategorie
Území II.kategorie – 1 lokalita - obec s bývalým sídlem Mohelnice nad Jizerou

Území obce Mukařov leží v archeologickém území III.kategorie
Území ostatních kategorií se vyskytují v těchto lokalitách:
k.ú.Mukařov – II.kategorie – 1 lokalita (Mukařov - intravilán)
k.ú.Borovice - II.kategorie – 1 lokalita (Borovice – intravilán)

Území obce Neveklovice leží téměř celé v archeologickém území III.kategorie (
Lokalita II.kategorie – 1 lokalita - Neveklovice - intravilán

Území obce Ptýrov leží téměř celé v archeologickém území III.kategorie
Lokalita II.kategorie – 3 lokality: osada Maníkovice, Ptýrov-intravilán,Ptýrovec-intravilán
Lokalita IV.kategorie – 1 lokalita:bývalé štěrkopískové ložisko- částečně.

Území obce Rokytá leží v archeologickém území III.kategorie

Na území obce Sezemice jsou vymezena území s archeologickými nálezy těchto kategorií: Kategorie II. –- lokality Sezemice jádro vsi, Jirsko 1.díl.
Kategorie III. – celé zbývající území.
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Území obce Strážiště leží téměř celé v archeologickém území III.kategorie.
Lokality II.kategorie se vyskytují :
k.ú.Strážiště – II.kategorie – 1 lokalita (obec Strážiště)
k.ú.Kozmice – II.kategorie – 1 lokalita (intravilán Kozmice)

Na území obce Žďár jsou vymezena území s archeologickými nálezy těchto kategorií:
Kategorie I. – lokality Příhrazy, zbytky skalního hradu Staré Hrady, Na Hrobce/Bellevue,
Kategorie II. – lokality Žďár jádro vsi, Žehrov jádro vsi.
Kategorie III. – celé zbývající území.

(17) Oblast krajinného rázu a její charakteristika
Pro území obce Bílá Hlína nejsou vymezeny oblasti krajinného rázu.

Na území obce Boseň jsou vymezeny tyto oblasti krajinného rázu.
Na k.ú. Boseň
oblast Příhrazsko
- oblast Branžež - Zápudov -Zásadka
- oblast Příhrazy - Mužský - Dneboh - Olšina
Na k.ú. Mužský:
oblast Příhrazsko – celé území katastru
- oblast Branžež - Zápudov -Zásadka
- oblast Příhrazy - Mužský - Dneboh – Olšina

Na území obce Branžež jsou vymezeny tyto oblasti krajinného rázu.
oblast Příhrazsko
- oblast Branžež - Zápudov -Zásadka
- oblast Příhrazy - Mužský - Dneboh - Olšina
- oblast Žehrovský les - západ

Na území obce Březina jsou vymezeny tyto oblasti krajinného rázu.
oblast Mnichovohradišťská kotlina
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- oblast Žabakor
- oblast Blatsko
oblast Příhrazsko
-

oblast Příhrazy - Mužský - Dneboh – Olšina

Pro území obce Dolní Krupá nejsou vymezeny oblasti krajinného rázu.
Pro území obce Horní Bukovina nejsou vymezeny oblasti krajinného rázu.
Pro území obce Chocnějovice nejsou vymezeny oblasti krajinného rázu.
Pro území obce Jivina nejsou vymezeny oblasti krajinného rázu.
Pro území obce Klášter Hradiště nejsou vymezeny oblasti krajinného rázu.

Na území obce Kněžmost jsou vymezeny tyto oblasti krajinného rázu.
Na k.ú. Srbsko:
oblast Příhrazsko
- oblast Žehrovský les – západ
oblast Žehrovský les - východ

Pro území obce Koryta nejsou vymezeny oblasti krajinného rázu.
Pro území obce Loukov nejsou vymezeny oblasti krajinného rázu.
Pro území obce Loukovec nejsou vymezeny oblasti krajinného rázu.

Na správním území Mnichova Hradiště jsou vymezeny tyto oblasti krajinného rázu.
Na k.ú. Dneboh:
-

oblast Příhrazy – Mužský – Dneboh – Olšina

Na k.ú. Olšina:
-

oblast Příhrazy – Mužský – Dneboh – Olšina

-

Blatsko

Pro území obce Mohelnice nejsou vymezeny oblasti krajinného rázu.
Pro území obce Mukařov nejsou vymezeny oblasti krajinného rázu.
Pro území obce Neveklovice nejsou vymezeny oblasti krajinného rázu.
Pro území obce Ptýrov nejsou vymezeny oblasti krajinného rázu.
Pro území obce Rokytá nejsou vymezeny oblasti krajinného rázu
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Pro území obce Sezemice nejsou vymezeny oblasti krajinného rázu.
Pro území obce Strážiště nejsou vymezeny oblasti krajinného rázu

Na území obce Žďár jsou vymezeny tyto oblasti krajinného rázu.
Na k.ú. Žďár:
oblast Mnichovohradišťská kotlina
- oblast Žabakor
- oblast Blatsko
oblast Příhrazsko
- oblast Příhrazy - Mužský - Dneboh – Olšina
- Žehrovský les - západ
Na k.ú. Žehrov:
oblast Příhrazsko
- oblast Žehrovský les – západ
oblast Žehrovský les – východ

(18) Místo krajinného rázu a jeho charakteristika
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(19) Místo významné události
V okolí obce Bílá Hlína probíhaly boje Rakousko-uherské armády v roce 1866 s pruskými
vojsky, při silnici II/268 je válečný hrob. Kolem roku 1830 se v okolí pohyboval Václav Babinský.
Na území obce Boseň v k.ú. Mužský jsou dvě lokality, spojené s historicky významnou
událostí:
-

místo střetnutí C.K. 29. praporu polních myslivců s pruskými oddíly 7. divize generálporučíka Franseckyho dne 28.6.1866 (plošina mezi vrchem Mužský a chatou Na Vyhlídce)

-

místo konání čtyř táborů lidu v letech 1869, 1900, 1928 a 1933 (prostor mezi mohylou na vrchu Mužský a cestou)

Na území obce Branžež není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.
Na území obce Březina není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.
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Na území obce Dolní Krupá není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.

Na území obce Horní Bukovina není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.
Na území obce Chocnějovice není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.
Na území obce Jivina není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.
Na území obce Klášter Hradiště není evidováno žádné místo, spojené s významnou
událostí.
Na území obce Kněžmost není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.
Na území obce Koryta není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.
Na území obce Loukov není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.
Na území obce Loukovec není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.
Na správním území Mnichova Hradiště není evidováno žádné místo, spojené
s významnou událostí.
Na území obce Mohelnice není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.
Na území obce Mukařov není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.
Na území obce Neveklovice není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.
Na území obce Ptýrov není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.
Na území obce Rokytá není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.
Na území obce Sezemice není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.
Na území obce Strážiště není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.
Na území obce Žďár není evidováno žádné místo, spojené s významnou událostí.

(20) Významný vyhlídkový bod
Na území obce Bílá Hlína není zaznamenán vyhlídkový bod.
Na území obce Boseň jsou zaznamenány v rámci průzkumů ÚAP následující vyhlídkové
body:
Na k.ú. Boseň:
-

vyhlídkový bod Zásadka, pohled na zříceninu hradu Valečov a Chloumecký hřbet

Na k.ú. Mužský:
-

vyhlídkový bod na vrchu Mužský, panoramatický výhled

-

vyhlídkový bod u chaty Na Vyhlídce, výhled na Ještěd a Turnovsko
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Na území obce Branžež jsou zaznamenány v rámci průzkumů ÚAP následující vyhlídkové body:
-

vyhlídkový bod u kravína, výhled na kotlinu kolem Komárovského rybníka

-

vyhlídkový bod na hrázi, průhled přes Komárovský rybník na Křineč a louky u Srbska

Na území obce Březina nejsou zaznamenány v rámci průzkumů ÚAP žádné významné
vyhlídkové body.
Na území obce Dolní Krupá nejsou zaznamenány v rámci ÚAP vyhlídkové body.
Na území obce Horní Bukovina je zaznamenán v rámci průzkumů ÚAP vyhlídkový bod:
-

vyhlídkový bod Mimřina, výhled na Bezděz a Drábské světničky.

Na území obce Chocnějovice jsou zaznamenány v rámci průzkumů ÚAP následující vyhlídkové body:
Na k.ú. Drahotice:
-

vyhlídkový bod Sovinka, výhled na vrch Mužský a západní část Krkonoš

Na k.ú. Rostkov:
- vyhlídkový bod vodojem, panoramatický výhled z vodárenské věže
Na území obce Jivina jsou zaznamenány v rámci průzkumů ÚAP vyhlídkové body:
-

vyhlídkový bod před hřbitovem s výhledy na Sychrov, Drábské světničky,Krkonoše

-

severně od obce ze silnice na Neveklovice je výhled na Drábské světničky.

Na území obce Klášter Hradiště je zaznamenán v rámci průzkumů ÚAP vyhlídkový bod:
-

pohled na zámek Mnichovo Hradiště z parku kostela.

Na území obce Kněžmost jsou zaznamenány v rámci průzkumů ÚAP následující vyhlídkové body:
Na k.ú. Kněžmost:
-

vyhlídkový bod Na Hrádku, výhled na hrad Bezděz, vrch Babu a Chloumecký hřbet

Na k.ú. Úhelnice:
-

vyhlídkový bod Úhelnice, výhled na hrad Bezděz, vrch Ralsko a Ještěd

-

vyhlídkový bod od Úhelnického průhonu, výhled na hrad Bezděz, Ralsko a Ještěd

Na k.ú. Solec:
-

vyhlídkový bod na silnici, výhled na vrch Babu a Chloumecký hřbet

-

vyhlídkový bod pod vodojemem, výhled na hrad Bezděz, vrch Babu a Chloumecký
hřbet

-

vyhlídkový bod Solec, výhled na Všeborsko a Chloumecký hřbet

Na území obce Koryta nejsou zaznamenány v rámci průzkumů ÚAP žádné významné
vyhlídkové body.
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Na území obce Loukov jsou zaznamenány v rámci průzkumů ÚAP následující vyhlídkové
body:
-

vyhlídkový bod Záhumenský, výhled přes Březinu na Drábské světničky

-

vyhlídkový bod Za křížem, výhled na hrad Bezděz, Ještěd a západní část Krkonoš

-

vyhlídkový bod Na vrškách, výhled na hrad Bezděz, Ještěd a Drábské světničky

Na území obce Loukovec je zaznamenán v rámci průzkumů ÚAP vyhlídkový bod:
-

vyhlídkový bod Na Štemplovsku, výhled na Ještěd a Drábské světničky

Na správním území Mnichova Hradiště jsou zaznamenány v rámci průzkumů ÚAP následující vyhlídkové body.
Na k.ú. Mnichovo Hradiště:
-

vyhlídkový bod od vodojemu Horka, výhled na Mnichovo Hradiště, Bezděz,Ralsko

Na k.ú. Lhotice:
-

vyhlídkový bod před Lhoticemi, výhled na Babu

- vyhlídkový bod mezi Lhoticemi a Dobrou vodou průhonu, výhled na Český Ráj, Babu
a Ještěd
Na k.ú. Sychrov:
-

vyhlídkový bod na silnici, výhled na Ještěd

-

vyhlídkový bod od pohostinství, výhled na Český Ráj a Kozákov

-

vyhlídkový bod z čedičového suku, výhled na Ještěd

-

vyhlídkový bod od lokality Za orlí branou, výhled na Káčov,Drábské světničky

k.ú.Podolí
- vyhlídkový bod od Hradce, výhled na Drábské světničky a Mnichovo Hradiště, na
Horku
k.ú.Olšina
-

vyhlídkový bod, výhled na Káčov

Na území obce Mohelnice není vyhlídkový bod.
Na území obce Mukařov jsou zaznamenány v rámci průzkumů ÚAP následující vyhlídkové body.
Na k.ú. Vicmanov:
-

vyhlídkový bod u Čechova kříže, výhled kruhový na Ještěd, Ralsko

-

vyhlídkový bod Na Poustkách, výhled na Ještěd

Na území obce Neveklovice jsou zaznamenány v rámci průzkumů ÚAP 2 vyhlídkové body:
-

vyhlídkový bod výhled na Ještěd, Kozákov, Český ráj
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-

vyhlídkový bod výhled na Ralsko, Bezděz

Na území obce Ptýrov jsou zaznamenány v rámci průzkumů ÚAP následující vyhlídkové
body.
-

2 vyhlídkové od Maníkovic směřují na Drábské světničky, vrch Babu a na Horku,

-

1 vyhlídkový bod od Branky na Drábské světničky.

Na území obce Rokytá jsou zaznamenány v rámci průzkumů ÚAP dva následující vyhlídkové body.
Na k.ú. Horní Rokytá:
-

vyhlídkový bod - výhled na Bezděz

Na k.ú. Dolní Rokytá
-

vyhlídkový bod – výhled na Český Ráj, Kozákov

Na území obce Sezemice jsou zaznamenány v rámci průzkumů ÚAP následující vyhlídkové body.
-

vyhlídkový bod Ke Křivolačinám, výhled na Drábské světničky a vrch Mužský

-

vyhlídkový bod u Sezemic, výhled na Drábské světničky a vrch Mužský

-

vyhlídkový bod Pod vsí, výhled na Drábské světničky, vrch Mužský, vrch Vyskeř, hrad
Bezděz a západní Krkonoše

Na území obce Strážiště jsou zaznamenány v rámci průzkumů ÚAP následující vyhlídkové body.
Na k.ú. Strážiště:
-

vyhlídkový bod u hřbitova, výhled na Ještěd

-

vyhlídkový bod na západním okraji obce, výhled na Ralsko

Na území obce Žďár jsou zaznamenány v rámci průzkumů ÚAP následující vyhlídkové
body.
Na k.ú. Žďár:
-

vyhlídkový bod Příhrazy, průhled na vrchol Ještědu

Na k.ú. Žehrov:
-

vyhlídkový bod Skokovy, průhled na vrchol Ještědu.

(21) Územní systém ekologické stability
Na území obce Bílá Hlína jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability
-

nadregionální biokoridor - Příhrazské skály K 10

-

nadregionální biokoridor - Břehyně Pecopala, Příhrazské skály

Pozn.: Celé území je v ochranné zóně NRBK 33 (Břehyně Pecopala, Příhrazské skály
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-

lokální biocentrum č. 34,35,49,50,77,78

-

lokální biokoridor č. 25,28,29,37,38,39

Na území obce Boseň jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability:
-

nadregionální biocentrum - Příhrazské skály

-

lokální biocentrum č. 57

-

lokální biocentrum č. 58

-

lokální biokoridor č. 42

-

lokální biokoridor č. 44

Na území obce Branžež jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability
-

nadregionální biocentrum – Příhrazské skály

Pozn.:Část území je v ochranné zóně NRBK 33 (Břehyně Pecopala, Příhrazské skály)
-

regionální biokoridor – Údolí Plakánku Věžák

-

regionální biokoridor – Nový rybník, Příhrazské skály

-

lokální biocentrum č. 60

-

lokální biokoridor č. 45

-

lokální biokoridor č. 46

Na území obce Březina jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability
-

nadregionální biocentrum - Příhrazské skály

-

nadregionální biokoridor - Příhrazské skály K 10

-

nadregionální biokoridor - Břehyně Pecopala, Příhrazské skály

Pozn.:Část území je v ochranné zóně NRBK 33 (Břehyně Pecopala, Příhrazské skály)
-

lokální biocentrum č. 47

-

lokální biokoridor č. 35

a území obce Dolní Krupá jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability
-

nadregionální biokoridor - Břehyně Pecopala, Příhrazské skály

Pozn.: Celé území je z větší části v ochranné zóně NRBK 33 (Břehyně Pecopala, Příhrazské skály
-

regionální biocentrum - Radechov

-

lokální biocentrum č. 27,32,33, částečně č.29
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-

lokální biokoridor č. 22,24

Na území obce Horní Bukovina jsou vymezeny plochy územního systému ekologické
stability
-

částečně zasahující ochranná zóna nadregionálního biokoridoru - Příhrazské skály
K 10

-

regionální koridor Vicmanov-K33

-

lokální biocentrum č. 40, částečně 39 a 31

-

lokální biokoridor č. 30, částečně 31

Na území obce Chocnějovice jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability
-

nadregionální biokoridor – Příhrazské skály K 10

-

nadregionální biokoridor – Břehyně Pecopala, Příhrazské skály

Pozn.:Celé území je v ochranné zóně NRBK 33 (Břehyně Pecopala, Příhrazské skály)
-

regionální biocentrum – Na Mohelce

-

regionální biokoridor – Údolí Mohelky na Mohelce

-

regionální biokoridor – Na Mohelce K 32

-

lokální biocentrum č. 7

-

lokální biocentrum č. 8

-

lokální biocentrum č. 15

-

lokální biokoridor č. 1

-

lokální biokoridor č. 2

-

lokální biokoridor č. 3

-

lokální biokoridor č. 4

-

lokální biokoridor č. 13

-

lokální biokoridor č. 15

-

lokální biokoridor č. 16

Na území obce Jivina jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability:
-

nadregionální biokoridor - Příhrazské skály K 10

-

nadregionální biokoridor - Břehyně Pecopala, Příhrazské skály

Pozn.: Celé území je z větší části v ochranné zóně NRBK 33 (Břehyně Pecopala, Příhrazské skály
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-

regionální biokoridor - Vicmanov K33

-

lokální biocentrum č. 36,37,38, částečně č.14

-

lokální biokoridor č. 31

Na území obce Klášter Hradiště jsou vymezeny plochy územního systému ekologické
stability:
-

nadregionální biokoridor - Příhrazské skály K 10

-

nadregionální biokoridor - Břehyně Pecopala, Příhrazské skály

Pozn.: Celé území je v ochranné zóně NRBK 33 (Břehyně Pecopala, Příhrazské skály
-

regionální biokoridor - Vicmanov K33

-

lokální biocentrum č. 41,částečně č.37,51

-

lokální biokoridor č. 39

Na území obce Kněžmost jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability
-

nadregionální biocentrum - Příhrazské skály

Pozn.:Část území je v ochranné zóně NRBK 33 (Břehyně Pecopala, Příhrazské skály)
-

regionální biocentrum - Nový rybník, Mokřady

-

regionální biokoridor - Údolí Plakánku Věžák

-

regionální biokoridor - Nový rybník, Příhrazské skály

-

regionální biokoridor - Baba, Nový rybník

-

lokální biocentrum č. 59

-

lokální biocentrum č. 60

-

lokální biocentrum č. 61

-

lokální biocentrum č. 62

-

lokální biocentrum č. 63

-

lokální biocentrum č. 64

-

lokální biocentrum č. 65

-

lokální biocentrum č. 66

-

lokální biocentrum č. 67

-

lokální biocentrum č. 68

-

lokální biocentrum č. 69

-

lokální biocentrum č. 70

-

lokální biocentrum č. 71

-

lokální biocentrum č. 72
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-

lokální biocentrum č. 79

-

lokální biokoridor č. 45

-

lokální biokoridor č. 47

-

lokální biokoridor č. 48

-

lokální biokoridor č. 49

-

lokální biokoridor č. 50

-

lokální biokoridor č. 51

Na území obce Koryta jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability
Pozn.:Celé území je v ochranné zóně NRBK 33 (Břehyně Pecopala, Příhrazské skály)
-

lokální biocentrum č. 21

-

lokální biocentrum č. 22

-

lokální biokoridor č. 15

-

lokální biokoridor č. 16

-

lokální biokoridor č. 19

Na území obce Loukov jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability
-

nadregionální biocentrum – Příhrazské skály

-

nadregionální biokoridor – Údolí Kamenice a Jizery, Příhrazské skály

-

nadregionální biokoridor – Příhrazské skály K 10

-

nadregionální biokoridor – Břehyně Pecopala, Příhrazské skály

Pozn.: Celé území je v ochranné zóně NRBK 33 (Břehyně Pecopala, Příhrazské skály
-

lokální biocentrum č. 19

-

lokální biocentrum č. 23

-

lokální biocentrum č. 24

-

lokální biokoridor č. 17

-

lokální biokoridor č. 18

-

lokální biokoridor č. 19

Na území obce Loukovec jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability
-

nadregionální biokoridor - Příhrazské skály K 10

-

nadregionální biokoridor - Břehyně Pecopala, Příhrazské skály

Pozn.: Celé území je v ochranné zóně NRBK 33 (Břehyně Pecopala, Příhrazské skály
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-

regionální biocentrum - Březinka, Na Bahnech

-

lokální biocentrum č. 22

-

lokální biokoridor č. 19

Na správním území Mnichova Hradiště jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability
-

nadregionální biocentrum - Příhrazské skály (k.ú.Dneboh a Olšina)

-

nadregionální
biokoridor
(k.ú.MH,Sychrov,Veselá)

Příhrazské

skály,

Břehyně

Pecopala

Pozn.:Část území je v ochranné zóně NRBK 33 (Břehyně Pecopala, Příhrazské skály)
-

regionální biocentrum - Březinka – Na bahnech(k.ú.Podolí)

-

lokální biocentrum č. 18

-

lokální biocentrum č.43

-

lokální biocentrum č. 44

-

lokální biocentrum č.45

-

lokální biocentrum č. 46

-

lokální biocentrum č. 47

-

lokální biocentrum č.55

-

lokální biocentrum č.56

-

lokální biocentrum č.57 (částečně)

-

lokální biokoridor č. 32

-

lokální biokoridor č. 33

-

lokální biokoridor č. 34

-

lokální biokoridor č. 35

-

lokální biokoridor č. 40

-

lokální biokoridor č. 41

-

lokální biokoridor č. 42

-

lokální biokoridor č. 43

-

lokální biokoridor č. 44

Na území obce Mohelnice jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability
-

nadregionální biokoridor - Příhrazské skály K 10
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-

nadregionální biokoridor - Břehyně Pecopala, Příhrazské skály

Pozn.: Celé území je v ochranné zóně NRBK 33 (Břehyně Pecopala, Příhrazské skály
-

regionální biokoridor - Na Mohelce – K32

-

lokální biocentrum č. 16,17,42

-

lokální biokoridor č. 12

Na území obce Mukařov jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability
Pozn.:Část území k.ú.Borovice je v ochranné zóně NRBK 33 (Břehyně Pecopala, Příhrazské skály)
-

regionální biocentrum - Vicmanov

-

regionální biokoridor Vicmanov-Zourov,Vicmanov K33

-

lokální biocentrum č. 3,9,10,14,částečně č.4,12,39

-

lokální biokoridor č. 9,10,11,30

Na území obce Neveklovice jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability
Pozn.: Část území je v ochranné zóně NRBK 33 (Břehyně Pecopala, Příhrazské skály
-

regionální biocentrum - Vicmanov

-

regionální biokoridor – Vicmanov-Zourov, Vicmanov –K33

-

lokální biocentrum č. 13

-

lokální biokoridor č. 12

Na území obce Ptýrov jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability
- nadregionální biokoridor
s ochrannou zónou,

- Příhrazské skály, Břehyně Pecopala-Příhrazské skály

-

regionální biocentrum - Haškov

-

lokální biocentra č. 51 (částečně), 53, 54

-

lokální biokoridory č. 39, 40 (obě částečně)

Na území obce Rokytá jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability:
-

lokální biocentrum č. 11, 30,31,částečně č.12,29

-

lokální biokoridor č. 6,7,8,25,26,27,29
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Na území obce Sezemice jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability
Pozn.:Část území je v ochranné zóně NRBK 33 (Břehyně Pecopala, Příhrazské skály)
-

lokální biocentrum č. 20

-

lokální biokoridor č. 4

-

lokální biokoridor č. 5

-

lokální biokoridor č. 13

-

lokální biokoridor č. 14

-

lokální biokoridor č. 15

Na území obce Strážiště jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability
-

regionální biokoridor – Vicmanov-Zourov

-

lokální biocentrum č. 1,2,5, částečně č.3,4,8,9

-

lokální biokoridor č. 1

Na území obce Žďár jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability
-

nadregionální biocentrum – Příhrazské skály

-

nadregionální biokoridor – Údolí Kamenice a Jizery, Příhrazské skály

-

nadregionální biokoridor – Příhrazské skály, Les Království

Pozn.: Větší část území je v ochranné zóně NRBK 33 (Břehyně Pecopala, Příhrazské
skály).
-

lokální biocentrum č. 25

-

lokální biocentrum č. 26

-

lokální biocentrum č. 48

-

lokální biokoridor č. 36

(22) Významný krajinný prvek registrovaný
Na území obce Bílá Hlína není vymezen registrovaný významný krajinný prvek.
Na území obce Boseň je vymezen registrovaný významný krajinný prvek:
-

komplex lesních porostů, svěžích luk, pramenišť a rybníků.

Na území obce Branžež je vymezen registrovaný významný krajinný prvek:
-

luční porosty lemované lesem.

Na území obce Březina není vymezen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Na území obce Dolní Krupá není vymezen registrovaný významný krajinný prvek
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Na území obce Horní Bukovina není vymezen registrovaný významný krajinný prvek.
Na území obce Chocnějovice není vymezen žádný registrovaný významný krajinný
prvek.
Na území obce Jivina je vymezen registrovaný významný krajinný prvek:
-

malý rybníček se soustředěným dřevitým porostem.

Na území obce Klášter Hradiště není vymezen registrovaný významný krajinný prvek.
Na území obce Kněžmost jsou vymezeny tyto registrované významné krajinné prvky:
-

luční porosty lemované lesem

-

vodní plochy, louka

-

údolní niva Kněžmostky

-

mokřad a polokulturní louky

-

soustava navazujících mokřadů, luk a lesíků

-

vodní plochy s přilehlými loukami

-

lesní porost

-

samostatné dvě části lesa v polích

-

topolová plantáž, květnatá louka, rybníček, výstavka dubů

-

mokřad vodní plochy

-

les

-

lesní plocha, skalní výstupy

Na území obce Koryta není vymezen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Na území obce Loukov není vymezen žádný registrovaný významný krajinný prvek.

Na území obce Loukovec je vymezen registrovaný významný krajinný prvek:
-

mrtvé rameno v nivě Jizery.

Na správním území Mnichova Hradiště jsou vymezeny tyto registrované významné krajinné prvky:
-

místy zamokřená obora, rybník, lipová alej, hnízdiště vodního ptactva (VKP 24)

-

mozaika luk a lesního porostu (VKP 15)

-

dvojice zalesněných neovulkanických vrchů (VKP 5)

-

komplex lesních porostů, svěžích luk, pramenišť a rybníků (VKP 17)

-

vlhké květnaté částečně slatinné louky (VKP 6)

-

údolí potoka Nedbalky (VKP 5)
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-

zámecká zahrada, anglický park (VKP 4)

-

výrazný vrch Káčov (VKP 3)

Na území obce Mohelnice není vymezen registrovaný významný krajinný prvek.
Na území obce Mukařov není vymezen registrovaný významný krajinný prvek.
Na území obce Neveklovice není vymezen registrovaný významný krajinný prvek.
Na území obce Ptýrov se nenachází registrovaný významný krajinný prvek.
Na území obce Rokytá se nenachází registrovaný významný krajinný prvek.
Na území obce Sezemice není vymezen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Na území obce Strážiště se nenachází registrovaný významný krajinný prvek.

Na území obce Žďár je vymezen registrovaný významný krajinný prvek:
-

vlhká louka s olšinami podél potoka.

(23) Významný krajinný prvek ze zákona
Tento jev je vyjádřen jinými položkami v rámci sledovaných jevů.

(24) Přechodně chráněná plocha
Na území obce Bílá Hlína není vymezena žádná přechodně chráněná plocha.
Na území obce Boseň není vymezena žádná přechodně chráněná plocha.
Na území obce Branžež není vymezena žádná přechodně chráněná plocha.
Na území obce Březina není vymezena žádná přechodně chráněná plocha.
Na území obce Dolní Krupá není vymezena žádná přechodně chráněná plocha.
Na území obce Horní Bukovina není vymezena žádná přechodně chráněná plocha
Na území obce Chocnějovice není vymezena žádná přechodně chráněná plocha.
Na území obce Jivina není vymezena žádná přechodně chráněná plocha.
Na území obce Klášter Hradiště není vymezena žádná přechodně chráněná plocha.
Na území obce Kněžmost je vymezena přechodně chráněná plocha v k.ú. Srbsko
-

čedičový vrch s okroticí červenou.

Na území obce Koryta není vymezena žádná přechodně chráněná plocha.
Na území obce Loukov není vymezena žádná přechodně chráněná plocha.
Na území obce Loukovec není vymezena žádná přechodně chráněná plocha.
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Na správním území Mnichova Hradiště nejsou vymezeny přechodně chráněné plochy.
Na území obce Mohelnice není vymezena žádná přechodně chráněná plocha.
Na území obce Mukařov není vymezena přechodně chráněná plocha.
Na území obce Neveklovice není vymezena žádná přechodně chráněná plocha.
Na území obce Ptýrov není vymezena přechodně chráněná plocha.
Na území obce Rokytá není vymezena přechodně chráněná plocha.
Na území obce Sezemice není vymezena žádná přechodně chráněná plocha.
Na území obce Strážiště není vymezena přechodně chráněná plocha.
Na území obce Žďár jsou vymezeny přechodně chráněné plochy:
Na k.ú. Žďár:
-

mokřadní louka s prstnatcem májovým

Na k.ú. Žehrov:
-

slatinné louky (kosatec sibiřský, bledule jarní, upolín evropský, prstnatec májový)

-

slatinné louky (kosatec sibiřský, bledule jarní, upolín evropský, prstnatec májový).

(25) Národní park včetně zón a ochranného pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje

(26) Chráněná krajinná oblast včetně zón
Území obce Bílá Hlína se nenalézá v CHKO.

Část území obce Boseň se nalézá v CHKO Český Ráj.
Na k.ú. Boseň jsou vymezeny:
-

2. zóna odstupňované ochrany přírody

-

3. zóna odstupňované ochrany přírody

Na k.ú. Mužský jsou vymezeny:
-

1. zóna odstupňované ochrany přírody

-

2. zóna odstupňované ochrany přírody

-

3. zóna odstupňované ochrany přírody

Ochranné pásmo CHKO Český Ráj je vymezeno v šíři 50 m.
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Celé území obce Branžež se nalézá v CHKO Český Ráj. Na území obce jsou vymezeny:
-

1. zóna odstupňované ochrany přírody

-

2. zóna odstupňované ochrany přírody

-

3. zóna odstupňované ochrany přírody

-

4. zóna odstupňované ochrany přírody

Ochranné pásmo CHKO Český Ráj je vymezeno v šíři 50 m.

Část území obce Březina se nalézá v CHKO Český Ráj. Na území obce jsou vymezeny:
-

1. zóna odstupňované ochrany přírody

-

2. zóna odstupňované ochrany přírody

-

3. zóna odstupňované ochrany přírody

-

Ochranné pásmo CHKO Český Ráj je vymezeno v šíři 50 m.

Území obce Dolní Krupá se nenalézá v CHKO.
Území obce Horní Bukovina se nenalézá v CHKO.
Území obce Chocnějovice se nenalézá v CHKO.
Území obce Jivina se nenalézá v CHKO.
Území obce Klášter Hradiště se nenalézá v CHKO.

Část území obce Kněžmost se nalézá v CHKO Český Ráj.
Na k.ú. Suhrovice jsou vymezeny:
-

1. zóna odstupňované ochrany přírody

-

2. zóna odstupňované ochrany přírody

-

3. zóna odstupňované ochrany přírody

-

4. zóna odstupňované ochrany přírody

Na k.ú. Malobratřice jsou vymezeny:
-

3. zóna odstupňované ochrany přírody

-

4. zóna odstupňované ochrany přírody

Na k.ú. Srbsko jsou vymezeny:
-

1. zóna odstupňované ochrany přírody

-

2. zóna odstupňované ochrany přírody

-

3. zóna odstupňované ochrany přírody

-

4. zóna odstupňované ochrany přírody
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Ochranné pásmo CHKO Český Ráj je vymezeno v šíři 50 m.

Území obce Koryta se nenalézá v CHKO.

Území obce Loukov se nenalézá v CHKO, ale na části území je vymezeno ochranné
pásmo CHKO Český ráj, které je vymezeno v šíři 50 m.

Území obce Loukovec se nenalézá v CHKO.

Část správního území Mnichova Hradiště se nalézá v CHKO Český Ráj na k.ú. Dneboh
a Olšina:
Na k.ú. Dneboh jsou vymezeny:
-

1. zóna odstupňované ochrany přírody

-

2. zóna odstupňované ochrany přírody

Na k.ú. Olšina jsou vymezeny:
-

1. zóna odstupňované ochrany přírody

-

2. zóna odstupňované ochrany přírody

Ochranné pásmo CHKO Český Ráj je vymezeno v šíři 50 m.

Území obce Mohelnice se nenalézá v CHKO.
Území obce Mukařov se nenalézá v CHKO.
Území obce Neveklovice se nenalézá v CHKO.
Území obce Ptýrov se nenalézá v CHKO.
Území obce Rokytá se nenalézá v CHKO.
Území obce Sezemice se nenalézá v CHKO.
Území obce Strážiště se nenalézá v CHKO.

Část území obce Žďár se nalézá v CHKO Český Ráj.
Na k.ú. Žďár jsou vymezeny:
-

1. zóna odstupňované ochrany přírody

-

2. zóna odstupňované ochrany přírody

-

3. zóna odstupňované ochrany přírody

Na k.ú. Žehrov jsou vymezeny:
-

1. zóna odstupňované ochrany přírody
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-

2. zóna odstupňované ochrany přírody

-

3. zóna odstupňované ochrany přírody

Ochranné pásmo CHKO Český Ráj je vymezeno v šíři 50 m.

(27) Národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(28) Přírodní rezervace včetně ochranného pásma
Na území obce Bílá Hlína nejsou vymezeny plochy přírodní rezervace.
Na části území obce Boseň jsou vymezeny plochy přírodní rezervace.
Na k.ú. Mužský jsou vymezeny:
-

Příhrazské skály - lesní pozemek

-

Příhrazské skály - lesní pozemek

-

Příhrazské skály - lesní pozemek

Ochranné pásmo přírodní rezervace je vymezeno v šíři 50 m.

Na části území obce Branžež jsou vymezeny plochy přírodní rezervace
-

Příhrazské skály - lesní pozemek

Ochranné pásmo přírodní rezervace je vymezeno v šíři 50 m.

Na části území obce Březina jsou vymezeny plochy přírodní rezervace.
-

Příhrazské skály - lesní pozemek
-

Žabakor – vodní plocha a trvalý porost

-

Žabakor – vodní plocha a trvalý porost

-

Žabakor – vodní plocha a trvalý porost

-

Žabakor – vodní plocha a trvalý porost

Ochranné pásmo přírodní rezervace je vymezeno v šíři 50 m.

Na území obce Dolní Krupá nejsou vymezeny plochy přírodní rezervace.
Na území obce Horní Bukovina nejsou vymezeny plochy přírodní rezervace.
Na území obce Chocnějovice nejsou vymezeny plochy přírodní rezervace.
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Na části území obce Jivina nejsou vymezeny plochy přírodní rezervace.
Na části území obce Klášter Hradiště nejsou vymezeny plochy přírodní rezervace.

Na části území obce Kněžmost jsou vymezeny plochy přírodní rezervace.
Na k.ú. Srbsko je vymezena:
-

Příhrazské skály - lesní pozemek

Ochranné pásmo přírodní rezervace je vymezeno v šíři 50 m.

Na území obce Koryta nejsou vymezeny plochy přírodní rezervace.

Na části území obce Loukov je vymezena plocha přírodní rezervace.
-

Bažantnice u Loukova – lesní pozemek

Ochranné pásmo přírodní rezervace je vymezeno v šíři 50 m.

Na území obce Loukovec nejsou vymezeny plochy přírodní rezervace.

Na části správního území Mnichova Hradiště je vymezena plocha přírodní rezervace.
Na k.ú. Dneboh a k.ú.Olšina je vymezena:
-

Příhrazské skály - lesní pozemek

Ochranné pásmo přírodní rezervace je vymezeno v šíři 50 m.

Na území obce Mohelnice nejsou vymezeny plochy přírodní rezervace.
Na území obce Mukařov nejsou vymezeny plochy přírodní rezervace.
Na území obce Neveklovice nejsou vymezeny plochy přírodní rezervace.
Na území obce Ptýrov nejsou vymezeny plochy přírodní rezervace.
Na území obce Rokytá nejsou vymezeny plochy přírodní rezervace.
Na území obce Sezemice nejsou vymezeny plochy přírodní rezervace.
Na území obce Strážiště nejsou vymezeny plochy přírodní rezervace.

Na části území obce Žďár jsou vymezeny plochy přírodní rezervace.
Na k.ú. Žďár jsou vymezeny:
-

Příhrazské skály - lesní pozemek
-

Žabakor – vodní plocha a trvalý travní porost
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Na k.ú. Žehrov jsou vymezeny:
-

Příhrazské skály - lesní pozemek

-

V dubech – mokřad na úpatí Příhrazských skal

Ochranné pásmo přírodní rezervace je vymezeno v šíři 50 m.

(29) Národní přírodní památka včetně ochranného pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(30) Přírodní park
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(31) Přírodní památka včetně ochranného pásma
Na území obce Bílá Hlína není vymezena žádná přírodní památka.
Na území obce Boseň není vymezena žádná přírodní památka.
Na území obce Branžež není vymezena žádná přírodní památka.
Na území obce Březina není vymezena žádná přírodní památka.
Na území Dolní Krupá je vymezena přírodní památka Velký Radechov (nařízení okresního úřadu Mladá Boleslav č.j. 103/99 ze dne 21.4.1999). Výměra PP je 21,99 ha, ochranné
pásmo je ze zákona ve vzdálenosti 50 m od hranic lokality.
Na území obce Horní Bukovina není vymezena žádná přírodní památka.
Na území obce Chocnějovice není vymezena žádná přírodní památka.
Na území obce Jivina není vymezena žádná přírodní památka.
Na území obce Klášter Hradiště není vymezena žádná přírodní památka.
Na území obce Kněžmost není vymezena žádná přírodní památka.
Na území obce Koryta není vymezena žádná přírodní památka.
Na území obce Loukov není vymezena žádná přírodní památka.
Na území obce Loukovec není vymezena žádná přírodní památka.
Na správním území Mnichova Hradiště na k.ú. Sychrov je vrch Káčov – kód 516.
Na území obce Mohelnice není vymezena žádná přírodní památka.
Na území obce Mukařov není vymezena žádná přírodní památka.
Na území obce Neveklovice není vymezena žádná přírodní památka.
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Na území obce Ptýrov není vymezena žádná přírodní památka.
Na území obce Rokytá není vymezena žádná přírodní památka.
Na území obce Sezemice není vymezena žádná přírodní památka.
Na území obce Strážiště není vymezena žádná přírodní památka.
Na území obce Žďár není vymezena žádná přírodní památka.

(32) Památný strom včetně ochranného pásma
Na území obce Bílá Hlína není evidován žádný památný strom.
Na území obce Boseň jsou evidovány tyto památné stromy:
Na k.ú. Boseň
-

Boseňská lípa, ppč. 416/1, ochranné pásmo průměr 50 m

-

Boseňská lípa, ppč. 603/2, 724, ochranné pásmo průměr 24 m

Na k.ú. Mužský
-

skupina stromů na návsi 31 x jírovec maďál, 2 x lípa srdčitá

Na území obce Branžež není evidován žádný památný strom.
Na území obce Březina je evidován jeden památný strom.
-

Dub u oběšence, ppč. 593/1, ochranné pásmo průměr 36 m.

Na území obce Dolní Krupá je evidován památný strom: lípa srdčitá –3778(u silnice
z Dolní Krupé k Radechovu) s otevřenou dutinou v kmenu.
Na území obce Horní Bukovina není evidován žádný památný strom.
Na území obce Chocnějovice není evidován žádný památný strom.
Na území obce Jivina není evidován žádný památný strom.
Na území obce Klášter Hradiště je evidovaný památný strom:
3843 – líska u pivovaru (na zahradě)
Na území obce Kněžmost jsou evidovány tyto památné stromy:
Na k.ú. Koprník
-

skupina 2 dubů letních

-

skupina 11 dubů letních.

Na území obce Koryta je evidován jeden památný strom.
-

lípa srdčitá, ppč. 789/1, ochranné pásmo průměr 22 m.

Na území obce Loukov je evidována jedna skupina památných stromů
-

skupina 7 dubů letních
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Na území obce Loukovec není evidován žádný památný strom.
Na správním území Mnichova Hradiště jsou evidovány tyto památné stromy:
Na k.ú. Mnichovo Hradiště
-

3777 – lípa na ostrově

-

3786 – dub u Hněvousic

-

3837 – dub v Mnichově Hradišti u truhlářské provozovny v areálu likérky.

Uvedené památné stromy mají vymezená ochranná pásma v grafické části.
Na území obce Mohelnice není evidován žádný památný strom.
Na území obce Mukařov jsou evidované 2 skupiny památných stromů pod kódem 3844 –
2 lípy u Mukařova.
Na území obce Neveklovice je evidovaná skupina památných stromů pod kódem 3779 –
2 lípy srdčité u kapličky na návsi.
Na území obce Ptýrov jsou evidovány tyto památné stromy - skupina 8 dubů letních.
Na území obce Rokytá není evidovaný památný strom.
Na území obce Sezemice není evidován žádný památný strom.
Na území obce Strážiště jsou evidovány tyto památné stromy:na k.ú. Strážiště-4 skupiny
lip srdčitých s celkovým počtem 7 ks.
Na území obce Žďár jsou evidovány tyto památné stromy:
Na k.ú. Žehrov
-

dub v Dubech, ppč. 408, ochranné pásmo průměr 34 m

-

5 dubů letních v Rohanské oboře

(33) Biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO
Území obce Bílá Hlína není zařazeno do biosferické rezervace ani do geoparku.
Část území obce Boseň je zařazena do geoparku Český ráj.
Celé území obce Branžež je zařazeno do geoparku Český ráj.
Část území obce Březina je zařazena do geoparku Český ráj.
Území obce Dolní Krupá není zařazeno do biosferické rezervace ani do geoparku.
Území obce Horní Bukovina není zařazeno do biosferické rezervace ani do geoparku.
Území obce Chocnějovice není zařazeno do biosferické rezervace ani do geoparku.
Území obce Jivina není zařazeno do biosferické rezervace ani do geoparku.
Území obce Klášter Hradiště není zařazeno do biosferické rezervace ani do geoparku.
Část území obce Kněžmost je zařazena do geoparku Český ráj.
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Území obce Koryta není zařazeno do biosferické rezervace ani do geoparku.
Část území obce Loukov je zařazena do geoparku Český ráj.
Území obce Loukovec není zařazeno do biosferické rezervace ani do geoparku.
Část správního území obce Mnichova Hradiště zařazena do geoparku Český ráj.
K.ú.Olšina celé, k.ú.Dneboh téměř celé (k silinici I/10), k.ú. Hoškovice (část k silnici I/10),
k.ú. Lhotice (severní část nad II/268), k.ú.Mnichovo Hradiště (malá část za I/10).
Území obce Mohelnice není zařazeno do biosferické rezervace ani do geoparku.
Území obce Mukařov není zařazeno do biosferické rezervace ani do geoparku.
Území obce Neveklovice není zařazeno do biosferické rezervace ani do geoparku.
Území obce Ptýrov není zařazeno do biosferické rezervace ani do geoparku.
Území obce Rokytá není zařazeno do biosferické rezervace ani do geoparku.
Území obce Sezemice není zařazeno do biosferické rezervace ani do geoparku.
Území obce Strážiště není zařazeno do biosferické rezervace ani do geoparku.
Celé území obce Žďár je zařazeno do geoparku Český ráj.

(34) NATURA 2000 – evropsky významná lokalita
Na území obce Bílá Hlína není vymezena žádná evropsky významná lokalita soustavy
NATURA 2000.
Na území obce Boseň v k.ú. Mužský je vymezena evropsky významná lokalita soustavy
NATURA 2000 – Příhrazské skály.
Na území obce Branžež je vymezena evropsky významná lokalita soustavy NATURA
2000 – Příhrazské skály.
Na území obce Březina je vymezena evropsky významná lokalita soustavy NATURA
2000 – Příhrazské skály.
Na území obce Dolní Krupá není vymezena žádná evropsky významná lokalita soustavy
NATURA 2000.
Na území obce Horní Bukovina není vymezena žádná evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000.
Na území obce Chocnějovice není vymezena žádná evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000.
Na území obce Jivina není vymezena žádná evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000.
Na území obce Klášter Hradiště není vymezena žádná evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000.
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Na území obce Kněžmost v k.ú. Srbsko je vymezena evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 – Příhrazské skály a v k.ú. Suhrovice vymezena evropsky významná
lokalita soustavy NATURA 2000 – Drhleny.
Na území obce Koryta není vymezena žádná evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000.
Na území obce Loukov není vymezena žádná evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000.
Na území obce Loukovec není vymezena žádná evropsky významná lokalita soustavy
NATURA 2000.
Na části správního území Mnichova Hradiště v k.ú. Dneboh a Olšina je vymezena evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 – Příhrazské skály.
Na území obce Mohelnice není vymezena žádná evropsky významná lokalita soustavy
NATURA 2000.
Na území obce Mukařov není vymezena žádná evropsky významná lokalita soustavy
NATURA 2000.
Na území obce Neveklovice není vymezena žádná evropsky významná lokalita soustavy
NATURA 2000.
Na území obce Ptýrov není vymezena žádná evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000.
Na území obce Rokytá není vymezena žádná evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000.
Na území obce Sezemice není vymezena žádná evropsky významná lokalita soustavy
NATURA 2000.
Na území obce Strážiště není vymezena žádná evropsky významná lokalita soustavy
NATURA 2000.
Na území obce Žďár v k.ú. Žďár i v k.ú. Žehrov je vymezena evropsky významná lokalita
soustavy NATURA 2000 – Příhrazské skály.

(35) NATURA 2000 – ptačí oblast
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(36) Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.
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(37) Lesy ochranné
Na území obce Bílá Hlína nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné.
Na území obce Boseň jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné:
-

subkategorie 21A - lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích

Na území obce Branžež jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné:
-

subkategorie 21A - lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích

Na území obce Březina jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné:
-

subkategorie 21A - lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích

Na území obce Dolní Krupá je vymezen les ochranný – na území přírodní památky velký
Radechov.
Na území obce Horní Bukovina nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné.
Na území obce Chocnějovice jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné:
-

subkategorie 21A - lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích

Na území obce Jivina nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné.
Na území obce Klášter Hradiště jsou na lesních pozemcích při severovýchodní hranici
k.ú. vymezeny lesy ochranné:
-

subkategorie 21A - lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích

Na území obce Kněžmost jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné:
-

subkategorie 21A - lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích

Na území obce Koryta nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné.
Na území obce Loukov jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné:
-

subkategorie 21A - lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích

Na území obce Loukovec jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné:
-

subkategorie 21A - lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích

Na správním území Mnichova Hradiště jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy
ochranné: k.ú. Dneboh, Olšina, Sychrov, Podolí
-

subkategorie 21A - lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích

Na území obce Mohelnice nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné.
Na území obce Mukařov nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné.
Na území obce Neveklovice nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné.
Na území obce Ptýrov nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné.
Na území obce Rokytá nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné.
Na území obce Sezemice nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné.
Na území obce Strážiště nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné.
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Na území obce Žďár jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné:
-

subkategorie 21A - lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích.

(38) Les zvláštního určení
Na území obce Bílá Hlína jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního určení
Na území obce Boseň jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního určení:
-

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

-

subkategorie 32E - lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou.

Na území obce Branžež jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního určení:
-

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

Na území obce Březina jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního určení:
-

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

Na území obce Dolní Krupá v jižní části katastrálního území je evidovány lesy zvláštního
určení typu: 3g3 geobanka, 3g2 vojenské lesy a 3C obory a bažantnice.
Na území obce Horní Bukovina nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního
určení.
Na území obce Chocnějovice nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního
určení.
Na území obce Jivina nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního určení.
Na území obce Klášter Hradiště nejsou na lesních pozemcích vymezeny.
Na území obce Kněžmost jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního určení:
-

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

-

subkategorie 32E – lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou

-

subkategorie 32 G – lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích

Na území obce Koryta nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního určení.
Na území obce Loukov nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního určení.
Na území obce Loukovec nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního určení.
Na správním území
zvláštního určení:

Mnichova Hradiště jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy
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na k.ú. Mnichovo Hradiště, Dneboh, Olšina, Sychrov, Podolí.
subkategorie 32A - lesy v 1. zónách CHKO, lesy v přírodních rezervacích a přírodních
památkách
Na území obce Mohelnice nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního určení.
Na území obce Mukařov nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního určení.
Na území obce Neveklovice nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního určení.
Na území obce Ptýrov jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního určení- jen
na velmi malé části při hranici s k.ú. Bílá Hlína.
Na území obce Rokytá nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního určení.
Na území obce Sezemice nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního určení.
Na území obce Strážiště nejsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního určení.
Na území obce Žďár jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy zvláštního určení:
-

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

-

subkategorie 32E – lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou

-

subkategorie 32 G – lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích.

(39) Lesy hospodářské
Na území obce Bílá Hlína jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Na území obce Boseň jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Na území obce Branžež jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Na území obce Březina jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Lesní pozemky na katastru obce Dolní Krupá jsou převážně zařazeny do lesů hospodářských.
Na území obce Horní Bukovina jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Na území obce Chocnějovice jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Na území obce Jivina jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Na území obce Klášter Hradiště jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Na území obce Kněžmost jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Na území obce Koryta jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Na území obce Loukov jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
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Na území obce Loukovec jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Na správním území Mnichova Hradiště jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské, na k.ú. Olšina lesy hospodářské se nevyskytují.
Na území obce Mohelnice jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Na území obce Mukařov jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Na území obce Neveklovice jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Na území obce Ptýrov jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Na území obce Rokytá jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Na území obce Sezemice jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Na území obce Strážiště jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.
Na území obce Žďár jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské.

(40) Vzdálenost 50 m od okraje lesa
Vzdálenost 50 m od okraje lesa je vyznačena v grafické příloze.

(41) Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Na území obce Bílá Hlína se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky
zařazené do třídy ochrany:
Třída ochrany I.

- 5.58.00

Třída ochrany II.

- 3.14.00, 3.58.00, 5.47.00

Třída ochrany III. - 3.42.00, 3.25.01
Třída ochrany IV. - 3.16.02, 3.31.01, 3.17.00, 3.20.01
Třída ochrany V. - 5.47.13

Na území obce Boseň se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky,
zařazené do tříd ochrany:
třída ochrany I.

– 5.11.10, 5.10.00, 5.11.00, 5.58.00, 5.10.10, 3.10.00, 3.60.00

třída ochrany II. – 3.11.00, 3.58.00, 5.08.10, 5.13.00, 5.13.10, 5.15.00
třída ochrany III. – 3.13.00, 3.06.00, 3.19.01, 5.08.50, 5.30.11, 5.08.50, 5.50.11, 5.31.01
třída ochrany IV. – 3.22.12, 3.22.13, 3.63.00, 3.31.01, 3.30.01, 5.54.11, 5.31.11
třída ochrany V. – 5.41.77
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Na území obce Branžež se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky,
zařazené do tříd ochrany:
třída ochrany I.

– 5.58.00, 5.10.00, 5.10.10, 5.56.00, 5.14.00

třída ochrany II. – 5.13.10, 5.08.10, 5.15.02, 5.14.10,
třída ochrany III. – 5.30.11, 5.31.01, 5.08.50, 5.55.00, 5.08.40,
třída ochrany IV. – 5.30.14, 5.31.11, 5.30.51
třída ochrany V. – 5.41.77, 5.70.01, 5.31.41, 5.31.51, 5.31.04, 5.31.14, 5.72.01, 5.65.01,
5.41.99, 5.41.89, 5.71.01, 5.40.67, 5.40.89

Na území obce Březina se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky,
zařazené do tříd ochrany:
třída ochrany I.

– 5.56.00, 5.11.00

třída ochrany II. – 5.15.00, 5.47.00, 5.64.01
třída ochrany III. – 3.06.00, 3.13.00, 5.22.10, 5.31.01, 5.53.01, 5.52.01, 3.47.00, 5.08.50,
5.55.00
třída ochrany IV. – 5.22.12, 5.23.10, 3.30.01, 3.53.01, 5.54.11, 5.21.10, 5.51.11
třída ochrany V. – 5.51.13

Na území obce Dolní Krupá se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky zařazené do třídy ochrany:
Třída ochrany I.

- 5.58.00,

Třída ochrany II.

- 5.13.00,

Třída ochrany III. - 5.31.01,
Třída ochrany IV. - 5.17.10, 5.16.02, 5.31.11, 5.17.00
Třída ochrany V. - 5.31.51, 5.40.99, 5.40.77, 5.31.41, 5.67.01

Na území obce Horní Bukovina se nacházejí následující bonitované půdně ekologické
jednotky zařazené do třídy ochrany:
Třída ochrany I.

- 3.09.00, 3.10.00

Třída ochrany II.

- 5.14.10, 3.14.00, 5.13.10, 3.09.10, 3.11.00

Třída ochrany III. - 5.14.50, 3.14.10, 5.45.11, 5.20.11, 3.42.00, 3.25.01, 5.55.00
Třída ochrany IV. - 5.31.11, 3.17.00, 5.20.51, 3.16.02, 3.31.01, 3.45.11, 3.31.41
Třída ochrany V. - 5. 31.41, 3.41.67, 3.67.01, 5.41.67
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Na území obce Chocnějovice se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky, zařazené do tříd ochrany:
třída ochrany I.

– 5.14.00, 5.11.10, 5.58.00, 5.11.00

třída ochrany II. – 5.13.00, 5.14.10, 5.42.10, 5.43.10
třída ochrany III. – 5.31.01, 5.08.50, 5.55.00
třída ochrany IV. – 5.31.11, 5.53.11
třída ochrany V. – 5.41.67, 5.31.04, 5.31.14,
5.68.11, 5.31.44, 5.77.69

5.41.77, 5.41.78, 5.41.99, 5.40.67,

Na území obce Jivina se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky zařazené do třídy ochrany:
Třída ochrany I.

- 5.10.00, 5.10.10, 5.11.10, 5,14.00, 3.56.00

Třída ochrany II.

- 5.14.10, 5.43.10

Třída ochrany III. - 5.52.01, 5.31.01, 5.47.10, 5.45.11, 5.55.00
Třída ochrany IV. - 5.47.12, 5.31.11, 5.47.02, 5.20.51
Třída ochrany V. - 5. 72.01

Na území obce Klášter Hradiště se nacházejí následující bonitované půdně ekologické
jednotky zařazené do třídy ochrany:
Třída ochrany I.

- 5.14.00, 5.10.10, 5.10.00, 3.56.00

Třída ochrany II.

- 5.14.10, 5.47.00, 5.13.00

Třída ochrany III. - 5.45.11, 5.20.11, 3.25.01, 5.19.01, 5.47.10
Třída ochrany IV. - 5.47.02, 5.20.51, 3.45.11, 3.20.01, 3.31.01, 5.17.00, 3.47.02, 3.17.00
Třída ochrany V. - 3.67.01, 5. 47.13

Na území obce Kněžmost se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky, zařazené do tříd ochrany:
třída ochrany I.

– 3.10.00, 5.10.00, 5.10.10, 5.14.00, 5.58.00, 3.03.00, 3.60.00

třída ochrany II. – 5.08.10, 5.14.10, 5.13.10, 3.58.00, 3.11.00, 3.02.10, 3.62.00, 3.61.00
třída ochrany III. – 5.08.50, 5.08.40, 5.31.01, 5.19.11, 3.06.00, 3.07.00, 3.13.00, 3.13.10,
3.12.00, 5.30.11
třída ochrany IV. – 3.20.01, 3.22.12, 3.22.10, 3.21.12, 3.21.10, 3.23.10, 3.55.00, 3.63.00,
3.53.01, 3.20.11, 3.23.12, 5.31.11
třída ochrany V. – 3.21.13, 3.70.01, 3.72.01, 5.70.01, 5.72.01, 5.41.77, 5.31.41, 3.31.51,
5.71.01, 5.41.67, 5.68.11, 5.40.77
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Na území obce Koryta se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky,
zařazené do tříd ochrany:
třída ochrany I.

– 5.56.00, 5.11.00, 5.11.10, 5.14.00

třída ochrany III. – 5.08.50
třída ochrany V. – 5.41.67, 5.41.77, 5.41.89, 5.41.99

Na území obce Loukov se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky,
zařazené do tříd ochrany:
třída ochrany I.

– 5.56.00, 5.58.00, 5.11.00, 5.14.00, 5.09.00, 5.11.10

třída ochrany II. – 5.13.10
třída ochrany III. – 5.55.00, 5.19.41, 5.20.11, 5.08.50
třída ochrany IV. – 5.22.13, 5.51.11
třída ochrany V. – 5.41.99, 5.37.16, 5.72.01, 5.21.12

Na území obce Loukovec se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky, zařazené do tříd ochrany:
třída ochrany I.

– 5.56.00, 5.11.10, 5.14.00

třída ochrany II. – 5.13.00
třída ochrany III. – 5.55.00, 5.08.50, 5.19.41
třída ochrany V. – 5.41.67, 5.41.99, 5.21.13, 5.41.89

Na správním území obce Mnichova Hradiště se nacházejí následující bonitované půdně
ekologické jednotky zařazené do třídy ochrany:
Třída ochrany I.

- 5.56.00, 3.56.00, 5.11.10, 5.25.01, 3.60.00, 3.10.00, 5.58.00, 5.11.00,

Třída ochrany II. - 5.44.00, 5.15.00, 5.47.00, 3.10.10, 3.14.00, 5.08.10, 5.13.00, 3.09.10,
3.58.00, 3.61.00, 3.11.00, 5.30.01,
Třída ochrany III. - 5.55.00, 5.53.01, 5.22.10, 5.08.50, 5.25.51, 5.53.01, 3.13.00, 3.47.00,
3.06.00, 5.52.01, 5.31.01, 3.25.02, 3.19.01, 3.13.10, 5.31.11, 3.25.11, 3.06.10, 5.30.11,
3.11.10, 5.20.11, 5.20.01,
Třída ochrany IV. - 5.30.51, 5.51.11, 5.22.12, 5.23.10, 3.30.01, 5.54.11, 5.53.00, 3.20.11,
3.20.01, 3.31.01, 3.22.13, 3.31.00, 5.52.11, 3.30.11, 3.31.41, 3.23.10, 5.53.11, 5.30.11,
3.07.50, 3.20.51, 3.30.01, 3.21.10, 3.22.10, 3.31.11, 3.51.11, 3.16.02, 3.54.11, 3.52.11,
3.21.12, 3.23.12, 5.22.13, 3.55.00, 3.51.13,
Třída ochrany V. - 5.22.53, 5.41.99, 5.31.51, 5.41.89, 5.41.77, 5.41.67, 3.67.01, 3.21.13,
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Na území obce Mohelnice se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky zařazené do třídy ochrany:
Třída ochrany I.

- 5.14.00, 5.10.10, 5.11.10, 3.56.00

Třída ochrany II.

- 5.14.10, 5.42.10, 5.13.10, 5.43.10

Třída ochrany III. - 5.55.00, 5.14.50, 3.14.40
Třída ochrany IV. - 5.47.12
Třída ochrany V. - 5. 41.67, 5.41.78

Na území obce Mukařov se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky
zařazené do třídy ochrany:
Třída ochrany I.

- 5.58.00, 5.10.10, 5.14.00, 5.10.00, 5.11.10

Třída ochrany II.

- 5.13.10, 5.14.10

Třída ochrany III. - 5.55.00, 5.14.50, 5.14.40
Třída ochrany IV. - 5.31.10, 5.31.11, 5.16.02
Třída ochrany V. - 5. 40.67, 5.40.77, 5.31.51, 5.68.11, 5.31.41, 5.72.01, 5.68.11,
5.41.67, 3.41.67

Na území obce Neveklovice se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky zařazené do třídy ochrany:
Třída ochrany I.

- 5.58.00, 5.14.00, 5.11.00, 5.11.10

Třída ochrany II.

- 5.13.10, 5.13.00, 5.14.10, 5.43.10

Třída ochrany III. - 5.55.00, 5.31.01, 5.14.50, 5.14.40, 5.47.10
Třída ochrany IV. - 5.31.11, 5.30.14, 5.47.12, 5.52.11, 5.53.11, 5.22.12
Třída ochrany V. - 5.31.51, 5.72.01, 5.41.67, 5.78.69, 5.31.14, 5.40.78, 5.30.44, 5.73.11,
5.41.77, 5.23.12

Na území obce Ptýrov se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky
zařazené do třídy ochrany:
Třída ochrany I.

- 3.56.00, 5.56.00, 5.43.00

Třída ochrany II.

- 5.47.00, 5.13.00, 5.15.00, 3.11.00

Třída ochrany III. - 5.47.10, 5.55.00, 5.13.00, 3.13.00, 3.13.10
Třída ochrany IV. - 5.17.00, 5.22.12, 3.22.12, 3.55.00, 3.45.11
Třída ochrany V. - 5. 47.13
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Na území obce Rokytá se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky
zařazené do třídy ochrany:
Třída ochrany I.

-

5.14.00, 3.09.00, 5.58.00

Třída ochrany II.

-

5.13.10, 5.13.00, 3.14.10, 3.14.00, 3.09.10, 3.58.00

Třída ochrany III. -

5.31.01, 3.14.10, 5.14.50

Třída ochrany IV. -

5.17.10, 5.16.02, 5.31.11, 3.17.00

Třída ochrany V. -

5. 31.51, 5.76.41, 5.67.01

Na území obce Sezemice se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky, zařazené do tříd ochrany:
třída ochrany I.

– 5.11.10, 5.14.00, 5.43.00

třída ochrany II. – 5.14.10, 5.43.10
třída ochrany III. – 5.08.50
třída ochrany V. – 5.41.77

Na území obce Strážiště se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky
zařazené do třídy ochrany:
Třída ochrany I.

-

5.58.00, 5.14.00, 5.56.00, 5.43.00,

Třída ochrany II.

-

5.30.01, 5.14.10, 5.13.10, 5.13.00, 5.15.10,

Třída ochrany III. -

5.14.50, 5.30.11, 5.55.00, 5.31.01, 5.08.50, 5.14.40, 5.08.40,

Třída ochrany IV. -

5.31.11, 5.31.11, 5.30.51, 3.30.51, 5.30.41,

Třída ochrany V. 5.31.44, 5.40.77, 5.31.51.

5.31.14, 5.31.54, 5.40.67, 5.31.41, 5.68.11, 5.41.99, 5.41.77,

Na území obce Žďár se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky, zařazené do tříd ochrany:
třída ochrany I.

– 5.11.10, 5.58.00

třída ochrany II. – 5.64.01, 5.44.00
třída ochrany III. – 5.20.01, 5.53.01, 5.31.01
třída ochrany IV. – 5.51.11, 5.23.10, 5.54.11
třída ochrany V. – 5.40.77, 5.67.01, 5.41.77, 5.51.13, 5.37.16, 5.21.12
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(42) Hranice biochor
Biogeograficky leží území obce Bílá Hlína v biogeografickém regionu – Ralském a Mosteckém. V území jsou zastoupeny následující biochory (viz mapová část):
2RN – Mostecký – bukodubový, plošiny roviny, zahliněné štěrkopísky
3RB – Mostecký – dubobukový, plošina roviny, slíny a rozbřídavé slínovce, vápnité jíly
3BE – Ralský – dubobukový, rozřezané plošiny s mělkými údolími, spraše a sprašové hlíny
3UF – Ralský – dubobukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce
4RW – Ralský – pahorkatiny s plošinami na spraši, na vápnitých křemenných pískovcích,
písčitých slínovcích a jílovcích 4. vegetačního stupně (bukový)

Na území obce Boseň jsou zastoupeny následující biochory:
3BE – Hruboskalský – dubobukový, rozřezané plošiny s mělkými údolími, spraše a sprašové hlíny
3QW – Hruboskalský – dubobukový, pahorkatiny se skalními městy, kyselé kvádrové pískovce
2RE – Mladoboleslavský – bukodubový, plošiny, roviny, spraše a sprašové hlíny
2Db – Mladoboleslavský – bukodubový, sníženiny, deprese zpravidla podmáčené, bazické podmáčené anorganické sedimenty
2RN – Mladoboleslavský – bukodubový, plošiny roviny, zahliněné štěrkopísky.

Na území obce Branžež jsou zastoupeny následující biochory:
3BE – Hruboskalský – dubobukový, rozřezané plošiny s mělkými údolími, spraše a sprašové hlíny
3QW – Hruboskalský – dubobukový, pahorkatiny se skalními městy, kyselé kvádrové pískovce
3To – Hruboskalský – dubobukový, podmáčené roviny mimo nivy, kyselé oligotrofní podmáčené sedimenty.

Na území obce Březina jsou zastoupeny následující biochory:
3QW – Hruboskalský – dubobukový, pahorkatiny se skalními městy, kyselé kvádrové pískovce
3To – Hruboskalský – dubobukový, podmáčené roviny mimo nivy, kyselé oligotrofní podmáčené sedimenty
3Ro – Hruboskalský – dubobukový, plošiny roviny, kyselé oligotrofní podmáčené sedimenty
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3RB – Mladoboleslavský – dubobukový, plošiny roviny, slíny a rozbřídavé slínovce, vápnité jíly
3RE – Mladoboleslavský – dubobukový, plošiny roviny, spraše a sprašové hlíny
3Nh – Hruboskalský – dubobukový, užší nivy, převážně hlinité fluviální nivní sedimenty
3UF – Mostecký – dubobukový, údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce
2RN – Mladoboleslavský – bukodubový, plošiny roviny, zahliněné štěrkopísky.

Biogeograficky leží území obce Dolní Krupá v biogeografickém regionu Ralském.
V území jsou zastoupeny následující biochory (viz mapová část):
4II -Ralský– izolované vrchy z bazických vulkanitů na slínovcích 4. vegetačního stupně
(bukový),
4RW –Ralský – pahorkatiny s plošinami na spraši, na vápnitých křemenných pískovcích,
písčitých slínovcích a jílovcích 4. vegetačního stupně (bukový),
3BE-Ralský – členitá pahorkatina na odvápněných (kyselých) opukách a spraších 3. vegetačního stupně (dubo bukový),
3UF-Ralský – výrazná údolí ve vápnitých pískovcích 3. vegetačního stupně (dubo bukový).

V území Horní Bukovina jsou zastoupeny následující biochory (viz mapová část):
3BE – Ralský – dubobukový,rozřezané plošiny s mělkými údolími,spraše a sprašové hlíny
3UF – Ralský – dubobukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce
3RE – Mostecký – dubobukový, plošiny roviny, spraše a sprašové hlíny
3UF – Mostecký – dubobukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce

Na území obce Chocnějovice jsou zastoupeny následující biochory:
3UF – Mostecký – dubobukový, údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce
3BE – Mostecký – dubobukový, rozřezané plošiny s mělkými údolími, spraše a sprašové
hlíny
3BE – Hruboskalský – dubobukový, rozřezané plošiny s mělkými údolími, spraše a sprašové hlíny
4UF – Ralský – bukový, údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce,
3BE – Ralský – dubobukový, rozřezané plošiny s mělkými údolími, spraše a sprašové hlíny
4BE – Ralský – bukový, rozřezané plošiny s mělkými údolími, spraše a sprašové hlíny.
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Biogeograficky leží řešené území obce Jivina v biogeografickém regionu – Ralském a
Mosteckém. V území jsou zastoupeny následující biochory (viz mapová část):
3RB – Mostecký – dubobukový, plošiny roviny, slíny a rozbřídavé slínovce, vápnité jíly
3BE – Mostecký - dubobukový,rozřezané plošiny s mělkými údolími,spraše a spraš. hlíny
3UF – Mostecký – dubobukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce
3UF – Ralský – dubobukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce

Biogeograficky leží řešené území obce Klášter Hradiště v biogeografickém regionu Mosteckém. V území jsou zastoupeny následující biochory (viz mapová část):
3RB – Mostecký – dubobukový, plošiny roviny, slíny a rozbřídavé slínovce, vápnité jíly
3BE – Mostecký - dubobukový,rozřezané plošiny s mělkými údolími,spraše a spraš. hlíny
3UF – Mostecký – dubobukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce
2RN – Mostecký – bukodubový, plošiny roviny, zahliněné štěrkopísky.
3RE – Mostecký – dubobukový, plošiny roviny, spraše, sprašové hlíny

Na území obce Kněžmost jsou zastoupeny následující biochory:
3BE – Hruboskalský – dubobukový, rozřezané plošiny s mělkými údolími, spraše a sprašové hlíny
3To – Hruboskalský – dubobukový, podmáčené roviny mimo nivy,
podmáčené sedimenty

kyselé oligotrofní

3QW – Hruboskalský – dubobukový, pahorkatiny se skalními městy, kyselé kvádrové pískovce
3RE – Mladoboleslavský – dubobukový, plošiny roviny, spraše a sprašové hlíny
2RE – Mladoboleslavský – bukodubový, plošiny roviny, spraše a sprašové hlíny
2RB – Mladoboleslavský – bukodubový, plošiny roviny, slíny a rozbřídavé slínovce, vápenité jíly
2RN – Mladoboleslavský – bukodubový, plošiny roviny, zahliněné štěrkopísky
2Db – Mladoboleslavský – bukodubový, sníženiny deprese zpravidla podmáčené, bazické podmáčené anorganické sedimenty
2RU – Mladoboleslavský – bukodubový, plošiny roviny, terasové štěrkopísky.

Na území obce Koryta jsou zastoupeny následující biochory:
3BE – Mostecký – dubobukový, rozřezané plošiny s mělkými údolími, spraše a sprašové
hlíny
3UF – Mostecký – dubobukový, údolí výrazná zaříznutá, vápenité pískovce.
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Na území obce Loukov jsou zastoupeny následující biochory:
3BE – Hruboskalský – dubobukový, rozřezané plošiny s mělkými údolími, spraše a sprašové hlíny
3BE – Mostecký – dubobukový, rozřezané plošiny s mělkými údolími, spraše a sprašové
hlíny
3UF – Mostecký – dubobukový, údolí výrazná zaříznutá, vápenité pískovce
3RE – Mostecký – dubobukový, plošiny roviny, spraše a sprašové hlíny
3Nh – Hruboskalský – dubobukový, užší nivy, převážně hlinité fluviální nivní sedimenty
3Ro – Hruboskalský – dubobukový, plošiny roviny, kyselé oligotrofní podmáčené sedimenty.

Na území obce Loukovec jsou zastoupeny následující biochory:
3UF – Mostecký – dubobukový, údolí výrazná zaříznutá, vápenité pískovce
3RE – Mostecký – dubobukový, plošiny roviny, spraše a sprašové hlíny

Biogeograficky leží správní území Mnichova Hradiště v biogeografických regionech:
Mladoboleslavském, Hruboskalském, Mosteckém.
V území jsou zastoupeny následující biochory (viz mapová část):
k.ú.Mnichovo Hradiště: b.r.Mostecký – 3Nh, 3UF, b.r.Mladoboleslavský – 2RN,2RE,3PB,
k.ú.Veselá: b.r.Mostecký – 2Nh, 2RN, b.r.Mladoboleslavský – 2RE,3Db,
k.ú.Lhotice: b.r.Mladoboleslavský – 2RN,2RE,3PB,3RB,2Db,
k.ú.Hoškovice: b.r.Mladoboleslavský – 2RN,2RB,2RE,malá část 3PB,
b.r.Hruboskalský-malá část 3QW,
k.ú.Dneboh: b.r.Mladoboleslavský – 2RN,3RB,b.r.Hruboskalský – 3QW,3BE,
k.ú.Olšina: b.r.Mladoboleslavský – 2RN,3RB,b.r.Hruboskalský – 3QW,3Ro,
k.ú.Sychrov: b.r.Mladoboleslavský – 2RB,3RB,2RN,b.r.Mostecký – 3UF,
k.ú.Podolí: b.r.Mladoboleslavský – 2RB,3RB,3RE,2RN,b.r.Mostecký – 3UF.
3Nh – Mostecký – dubobukový, užší nivy, převážně hlinité fluviální nivní sedimenty
3UF – Mostecký – dubobukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce
2RN – Mladoboleslavský – bukodubový, plošiny roviny, zahliněné štěrkopísky
2RE – Mladoboleslavský – bukodubový, plošiny roviny, spraše, sprašové hlíny
2Nh – Mostecký – bukodubový, užší nivy, převážně hlinité fluviální nivní sedimenty
2RB – Mladoboleslavský – bukodubový, plošiny roviny, slíny a rozbřídavé slínovce, vápnité jíly
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3QW – Hruboskalský – dubobukový, pahorkatiny se skalními městy, kyselé kvádrové
pískovce
3BE – Hruboskalský - dubobukový,rozřezané plošiny s mělkými údolími,spraše a spraš.
Hlíny
3Ro – Hruboskalský – dubobukový, plošiny roviny, kyselé oligotrofní podmáčené sedimenty
3RE – Mladoboleslavský – dubobukový, plošiny roviny, spraše a sprašové hlíny
2Db – Mladoboleslavský – bukodubový, sníženiny, deprese zpravidla podmáčené, bazické podmáčené anorganické sedimenty
3Db – Mladoboleslavský – dubobukový, sníženiny, deprese zpravidla podmáčené, bazické podmáčené anorganické sedimenty

V území obce Mohelnice jsou zastoupeny následující biochory (viz mapová část):
3BE – Mostecký – dubobukový,rozřezané plošiny s mělkými údolími,spraše a sprašové
hlíny
3UF – Mostecký – dubobukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce
4UF – Ralský - bukový, údolí výrazně zaříznutá, vápnité pískovce

V území obce Mukařov jsou zastoupeny následující biochory (viz mapová část):
3BE – Ralský – dubobukový,rozřezané plošiny s mělkými údolími,spraše a sprašové hlíny
4BE – Ralský - bukový,rozřezané plošiny s mělkými údolími,spraše a sprašové hlíny
3UF – Ralský – dubobukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce
4UF – Ralský – bukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce
3UF – Mostecký – dubobukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce
4RW- Ralský - pahorkatiny s plošinami na spraši, na vápnitých křemenných pískovcích,
písčitých slínovcích a jílovcích 4. vegetačního stupně (bukový)

Biogeograficky leží území obce Neveklovice v biogeografickém regionu – Ralském a
Mosteckém. V území jsou zastoupeny následující biochory (viz mapová část):
3BE – Ralský – dubobukový,rozřezané plošiny s mělkými údolími,spraše a sprašové hlíny
3UF – Ralský – dubobukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce
4UF – Ralský – bukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce
3RB – Mostecký – dubobukový, plošiny roviny, slíny a rozbřídavé slínovce, vápnité jíly
3BE – Mostecký - dubobukový,rozřezané plošiny s mělkými údolími,spraše a sprašové
hlíny
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V území Ptýrov jsou zastoupeny následující biochory (viz mapová část):
3RB – Mostecký – dubobukový, plošiny roviny,slíny a rozbřídavé slínovce,vápnité jíly
2RN – Mostecký – bukodubový, plošiny roviny, zahliněné štěrkopísky
3Nh – Mostecký – dubobukový, užší nivy, převážně hlinité fluviální nivní sedimenty
3UF – Mostecký – dubobukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce.

V území obce Rokytá jsou zastoupeny následující biochory (viz mapová část):
Biogeograficky leží řešené území v biogeografickém regionu Ralském.
k.ú.Horní Rokytá:
3BE – Ralský – dubobukový,rozřezané plošiny s mělkými údolími,spraše a sprašové hlíny
3UF – Ralský – dubobukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce
4BW - Ralský
k.ú.Dolní Rokytá:
3BE – Ralský – dubobukový,rozřezané plošiny s mělkými údolími,spraše a sprašové hlíny
3UF – Ralský – dubobukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce
3RE – Ralský – dubobukový, plošiny roviny, spraše, sprašové hlíny
4RW – Ralský - pahorkatiny s plošinami na spraši, na vápnitých křemenných pískovcích,
písčitých slínovcích a jílovcích 4. vegetačního stupně (bukový)

Na území obce Sezemice jsou zastoupeny následující biochory:
3BE - Hruboskalský – dubobukový, rozřezané plošiny s mělkými údolími, spraše a sprašové hlíny
3BE – Mostecký – dubobukový, rozřezané plošiny s mělkými údolími, spraše a sprašové
hlíny

Biogeograficky leží území obce Strážiště v biogeografickém regionu – Ralském. V území
jsou zastoupeny následující biochory (viz mapová část):
3BE – Ralský – dubobukový,rozřezané plošiny s mělkými údolími,spraše a sprašové hlíny
4BE – Ralský - bukový,rozřezané plošiny s mělkými údolími,spraše a sprašové hlíny
3UF – Ralský – dubobukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce
4UF – Ralský – bukový,údolí výrazná zaříznutá, vápnité pískovce

Na území obce Žďár jsou zastoupeny následující biochory:
3Nh – Hruboskalský – dubobukový,užší nivy, převážně hlinité fluviální nivní sedimenty
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3Ro – Hruboskalský – dubobukový, plošiny roviny, kyselé oligotrofní podmáčené sedimenty
3To – Hruboskalský – dubobukový, podmáčené roviny mimo nivy, kyselé oligotrofní podmáčené sedimenty
3QW – Hruboskalský – dubobukový, vrchoviny se skalními městy, kyselé kvádrové pískovce.

(43) Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
Na území obce Bílá Hlína jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti:
-

3 odvodňované plochy

Na území obce Boseň jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti:
Na k.ú. Boseň se skládají ze:
-

2 liniových odvodňovacích zařízení

-

20 odvodňovaných ploch

Na k.ú. Mužský se skládají ze:
-

3 odvodňovaných ploch

Na území obce Branžež jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti:
-

2 liniová odvodňovací zařízení

-

10 odvodňovaných ploch

Na území obce Březina jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti:
-

1 liniové odvodňovací zařízení

-

27 odvodňovaných ploch

Na území obce Dolní Krupá jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem zlepšení
půdní úrodnosti:
-

1 odvodňovaná plocha
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Na území obce Horní Bukovina jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti:
-

3 odvodňovací linie zaústěné do toku Zábrdky

-

4 odvodňované plochy

Na území obce Chocnějovice jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem zlepšení
půdní úrodnosti:
Na k.ú. Chocnějovice se skládají ze:
-

3 odvodňovaných ploch

Na k.ú. Sovenice se skládají z:
-

1 liniové revitalizace Pěnčinského potoka

-

1 liniového odvodňovacího zařízení

-

1 odvodňované plochy

Na území obce Jivina jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti:
-

3 linie odvodnění

-

14 odvodňovaných ploch

Na území obce Klášter Hradiště jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti:
11 odvodňovaných ploch

Na území obce Kněžmost jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem zlepšení
půdní úrodnosti:
Na k.ú. Kněžmost se skládají ze:
-

6 liniových odvodňovacích zařízení

-

36 odvodňovaných ploch

Na k.ú. Koprník se skládají z:
-

8 liniových odvodňovacích zařízení

-

16 odvodňovaných ploch

Na k.ú. Násedlnice se skládají z:
-

5 liniových odvodňovacích zařízení

-

19 odvodňovaných ploch

Na k.ú. Lítkovice se skládají z:
101

-

9 liniových odvodňovacích zařízení

-

27odvodňovaných ploch

Na k.ú. Solec se skládají ze:
-

7 liniových odvodňovacích zařízení

-

7 odvodňovaných ploch

Na k.ú. Úhelnice se skládají z:
-

18 odvodňovaných ploch

Na k.ú. Malobratřice se skládají ze:
-

4 odvodňovaných ploch

Na k.ú. Suhrovice se skládají ze:
-

3 odvodňovaných ploch

Na k.ú. Srbsko se skládají ze:
-

2 odvodňovaných ploch

Na území obce Koryta jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti:
-

1 liniová revitalizace Pěnčinského potoka

-

2 liniová odvodňovací zařízení

Na území obce Loukov jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti:
-

1 liniová revitalizace Pěnčinského potoka

-

3 liniová odvodňovací zařízení

-

14 odvodňovaných ploch

Na území obce Loukovec jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem zlepšení
půdní úrodnosti:
-

1 liniová revitalizace Pěnčinského potoka

-

7 odvodňovaných ploch

Na správním území Mnichova Hradiště jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem
zlepšení půdní úrodnosti:
Na k.ú. Mnichovo Hradiště se skládají:
-

2 liniové odvodnění
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-

9 odvodňovaných ploch

Na k.ú. Veselá se skládají:
-

4 liniová odvodnění

-

28 odvodňovaných ploch

Na k.ú. Lhotice se skládají:
-

5 liniových odvodnění

-

24 odvodňovaných ploch

Na k.ú. Hoškovice se skládají:
-

3 liniové odvodnění

-

7odvodňovaných ploch

Na k.ú. Dneboh se skládají:
-

3 liniová odvodnění

-

10 odvodňovaných ploch

Na k.ú. Olšina se skládají:
-

1 odvodňovaná plocha

Na k.ú. Podolí se skládají:
-

2 liniová odvodnění

-

24 odvodňovaných ploch

Na k.ú. Sychrov se skládají:
-

4 odvodňované plochy

Na území obce Mohelnice nejsou provedeny investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti.
Na území obce Mukařov nejsou provedeny investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti.
Na území obce Neveklovice jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem zlepšení
půdní úrodnosti:
- 10 odvodňovaných ploch

Na území obce Ptýrov jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti:
-

1 liniových odvodňovacích zařízení

-

13 odvodňovaných ploch

Na území obce Rokytá jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti:
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Na k.ú. Dolní Rokytá:
1 odvodňovaná plocha
Na území obce Sezemice nejsou provedeny žádné investice do půdy za účelem zlepšení
půdní úrodnosti.
Na území obce Strážiště nejsou provedeny investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti.
Na území obce Žďár jsou provedeny tyto investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti:
Na k.ú. Žďár se skládají ze:
-

2 liniových odvodňovacích zařízení

-

46 odvodňovaných ploch

Na k.ú. Žehrov se skládají ze:
-

3 liniových odvodňovacích zařízení

-

9 odvodňovaných ploch.

(44) Vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných
pásem
Na území obce Bílá Hlína jsou dva vodní zdroje s roční vydatností
69.586m3 (rok 2003)

3 923 378m3,

Ochranné pásmo 1.a 2. stupně vodního zdroje zasahuje na území obce.

Na území obce Boseň se nachází tyto vodní zdroje
-

vodní zdroj Boseň – zásobuje obec Boseň

-

vodní zdroj Mužský – zásobuje m.č. Mužský a Zásadku

Ochranná pásma vodních zdrojů jsou vymezena, do území obce zasahuje i ochranné
pásmo vodního zdroje Dneboh.

Na území obce Branžež se nachází jeden vodní zdroj
-

vodní zdroj Zakopaná (roční množství vody v r. 2003 bylo 38 254 m3)

Ochranné pásmo 2. stupně vodního zdroje je vymezena.

Na území obce Březina není evidován žádný vodní zdroj.
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Vodní zdroj se na území obce Dolní Krupá nachází, ale je neregistrovaný a od roku 2000
nesplňuje limity pro pitnou vodu. Na k.ú. se nachází ochranné pásmo vodních zdrojů 2. stupně Klokočka – Bělá. V obci byl provedený průzkumný vrt v roce 2007(vydatnost 5 l/s, hloubky
81m) jako možný zdroj pitné vody.

Na území obce Horní Bukovina je evidován jeden vodní zdroj s vydatností 23.471m3/rok
s ochranným pásmem.
Ochranné pásmo. stupně vodního zdroje Klokočka zasahuje na území obce.

Na území obce Chocnějovice se nachází jeden vodní zdroj
-

vodní zdroj Mohelská skupina (roční množství vody v r. 2003 bylo 123 338 m3)

Ochranná pásma 1. a 2. stupně vodního zdroje jsou vymezena.

Na území obce Jivina není evidován žádný vodní zdroj a nezasahuje ochranné pásmo.

Na území obce Klášter Hradiště není evidován žádný vodní zdroj.
Ochranné pásmo 2. stupně vodního zdroje na k.ú. Bílá Hlína zasahuje na území obce.

Na území obce Kněžmost se nacházejí tyto vodní zdroje
-

vodní zdroj Suhrovice (roční množství vody v r. 2003 bylo 91 993 m3)

-

vodní zdroj Srbsko (roční množství vody v r. 2003 bylo 17 951 m3)

Ochranná pásma 1. a 2. stupně vodního zdroje jsou vymezena.

Na území obce Koryta se nachází:
-

vodní zdroj Koryta (roční množství vody v r. 2003 bylo 19 305 m3)

Ochranná pásma 1. a 2. stupně vodního zdroje jsou vymezena.

Na území obce Loukov se nachází:
-

vodní zdroj Loukov (roční množství vody v r. 2003 bylo 6 476 m3)

Ochranná pásma vodního zdroje nejsou vymezena.

Na území obce Loukovec není evidován žádný vodní zdroj.
Ochranné pásmo 2. stupně vodního zdroje Koryta zasahuje na území obce.
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Na správním území Mnichova Hradiště se nacházejí tyto vodní zdroje
-

vodní zdroj Mnichovo Hradiště (roční množství vody v r. 2003 bylo 512 469 m3)

-

vodní zdroj Dolce (k.ú.Mnichovo Hradiště)

-

vodní zdroj Dneboh (k.ú. Dneboh)

Ochranná pásma 1. a 2. stupně vodního zdroje jsou vymezena.

Na území obce Mohelnice není evidován žádný vodní zdroj.

Na území obce Mukařov se nacházejí tyto vodní zdroje:
k.ú.Mukařov: vodní zdroj Mukařov (roční množství vody v r. 2003 bylo 21 573 m3)
s ochranným pásmem vodního zdroje nevymezeným
k.ú.Vicmanov: vodní zdroj (roční množství vody v r. 2003 bylo 7 182m3) +ochranné pásmo
1.a2. stupně

Na území obce Neveklovice není evidován žádný vodní zdroj.
Ochranné pásmo 2. stupně vodního zdroje k.ú. Strážiště zasahuje severní cíp
k.ú.Neveklovice.
Na území obce Ptýrov se nenacházejí vodní zdroje.
Na území obce Rokytá se nenachází vodní zdroj.Ochranná pásma 2. stupně vodních
zdrojů ze sousedního katastru Bílá Hlína je vymezené.
Na území obce Sezemice není evidován žádný vodní zdroj.
Na území obce Strážiště se nenachází vodní zdroj, od vodního zdroje na k.ú. Vicmanov
(roční množství vody v r. 2003 bylo 7 182m3) je vymezené ochranné pásmo 1. a 2. stupně.
Na území obce Žďár se nachází:
-

vodní zdroj Žďár

Ochranná pásma 1. a 2. stupně vodního zdroje jsou vymezena.

(45) Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Území obce Bílá Hlína spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV) Severočeská křída.
Území obce Boseň spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV) Severočeská křída.
Území obce Branžež spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV) Severočeská křída.

106

Území obce Březina spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV) Severočeská křída.
Území obce Dolní Krupá spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních
vod (CHOPAV) Severočeská křída.
Území obce Horní Bukovina spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod (CHOPAV) Severočeská křída.
Území obce Chocnějovice spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních
vod (CHOPAV) Severočeská křída.
Území obce Jivina spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV) Severočeská křída.
Území obce Klášter Hradiště spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod (CHOPAV) Severočeská křída.
Část území obce Kněžmost spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních
vod (CHOPAV) Severočeská křída.
Katastry Suhrovice a Srbsko tam spadají v celém rozsahu, katastry Kněžmost, Solec, Malobratřice pouze částí území.
Území obce Koryta spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV) Severočeská křída.
Území obce Loukov spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV) Severočeská křída.
Území obce Loukovec spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV) Severočeská křída.
Území obce Mohelnice spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV) Severočeská křída.
Celé správní území Mnichova Hradiště spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace
podzemních vod (CHOPAV) Severočeská křída.
Území obce Mukařov spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV) Severočeská křída.
Území obce Neveklovice spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních
vod (CHOPAV) Severočeská křída.
Území obce Ptýrov spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV) Severočeská křída.
Území obce Rokytá spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV) Severočeská křída.
Území obce Sezemice spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV) Severočeská křída.
Území obce Strážiště spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV) Severočeská křída.
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Území obce Žďár spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV) Severočeská křída.

(46) Zranitelná oblast
Území obce Bílá Hlína není zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Boseň není zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Branžež není zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Březina není zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Dolní Krupá není zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Horní Bukovina je zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Chocnějovice je zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Jivina je zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Klášter Hradiště je zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Kněžmost není zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Koryta je zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Loukov je zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Loukovec je zařazeno do zranitelné oblasti.
Správní území Mnichova Hradiště není zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Mohelnice je zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Mukařov je zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Neveklovice je zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Ptýrov je zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Rokytá není zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Sezemice je zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Strážiště je zařazeno do zranitelné oblasti.
Území obce Žďár není zařazeno do zranitelné oblasti.

(47) Vodní útvar povrchových, podzemních vod
Územím obce Bílá Hlína protéká tok Rokytka.
V oblasti podzemních vod spadá celé území obce do bazálního křídového kolektoru na Jizeře a i do Jizerské křídy pravobřežní.
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Územím obce Boseň protéká Býčinský potok a několik bezejmenných vodních toků.
V oblasti podzemních vod spadá celé území obce do bazálního křídového kolektoru na Jizeře, jižní část do Jizerské křídy levobřežní, severní část do Jizerského coniaku.

Územím obce Branžež protéká potok Kněžmostka a několik bezejmenných vodních toků.
V oblasti podzemních vod spadá celé území obce do bazálního křídového kolektoru na Jizeře a současně i do Jizerského coniaku.

Územím obce Březina protéká řeka Jizera, potok Žehrovka a několik bezejmenných vodních toků.
V oblasti podzemních vod spadá celé území obce do bazálního křídového kolektoru na Jizeře, severní větší část do Jizerské křídy levobřežní, malá severní část do Jizerského coniaku.
Územím obce Dolní Krupá protéká Krupský potok. V oblasti podzemních vod spadá celé
území obce do Jizerské křídy pravobřežní.

Územím obce Horní Bukovina protéká tok Zábrdky.V oblasti podzemních vod spadá celé
území obce do Jizerské křídy pravobřežní.

Územím obce Chocnějovice protéká řeka Jizera, řeka Mohelka, Pěnčinský potok, potok
Malá Mohelka a několik bezejmenných občasných vodních toků.
V oblasti podzemních vod spadá celé území obce do bazálního křídového kolektoru na Jizeře a i do Jizerské křídy pravobřežní.

Územím obce Jivina protéká řeka Jizera a několik bezejmenných převážně občasných
vodních toků.
V oblasti podzemních vod spadá celé území obce do bazálního křídového kolektoru na Jizeře a i do Jizerské křídy pravobřežní.

Územím obce Klášter Hradiště protéká řeka Jizera, Zábrdka a několik bezejmenných
převážně občasných vodních toků.
V oblasti podzemních vod spadá celé území obce do bazálního křídového kolektoru na Jizeře a i do Jizerské křídy pravobřežní.

Územím obce Kněžmost protéká potok Kněžmostka, Býčinský potok, Koprnický potok a
několik bezejmenných vodních toků.
V oblasti podzemních vod spadá celé území obce do bazálního křídového kolektoru na Jizeře, jižní část do Jizerské křídy levobřežní, severní část do Jizerského coniaku.
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Územím obce Koryta protéká Pěnčinský potok a několik bezejmenných převážně občasných vodních toků.
V oblasti podzemních vod spadá celé území obce do bazálního křídového kolektoru na Jizeře a i do Jizerské křídy pravobřežní.

Územím obce Loukov protéká řeka Jizera, Pěnčinský potok a několik bezejmenných
vodních toků.
V oblasti podzemních vod spadá celé území obce do bazálního křídového kolektoru na Jizeře a i do Jizerské křídy pravobřežní.

Územím obce Loukovec protéká řeka Jizera, Pěnčinský potok a několik bezejmenných
převážně občasných vodních toků.
V oblasti podzemních vod spadá celé území obce do bazálního křídového kolektoru na Jizeře a i do Jizerské křídy pravobřežní.

V oblasti podzemních vod spadá správní území Mnichova Hradiště do bazálního křídového kolektoru na Jizeře a do Jizerské křídy levobřežní, k.ú. Dneboh a k.ú.Olšina spadají
částečně do Jizerského coniaku.
Správním územím protéká řeka Jizera, potok Veselka, Nedbalka a několik bezejmenných
vodních toků.

Územím obce Mohelnice protéká řeka Jizera a Mohelka.V oblasti podzemních vod spadá celé území obce do Jizerské křídy pravobřežní.

Územím obce Mukařov protéká potok Zábrdka a Mukařovský potok. V oblasti podzemních vod spadá celé území obce do Jizerské křídy pravobřežní.

Územím obce Neveklovice protéká Zábrdka a Malá Mohelka. V oblasti podzemních vod
spadá celé území obce do Jizerské křídy pravobřežní.

Územím obce Ptýrov protéká řeka Jizera a několik bezejmenných občasných vodních toků.V oblasti podzemních vod spadá celé území obce do Jizerské křídy pravobřežní.

V oblasti podzemních vod spadá celé území obce Rokytá do bazálního křídového kolektoru na Jizeře a i do Jizerské křídy pravobřežní.

Územím obce Sezemice protéká několik bezejmenných převážně občasných vodních toků.
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V oblasti podzemních vod spadá celé území obce do bazálního křídového kolektoru na Jizeře a i do Jizerské křídy pravobřežní.

Územím obce Strážiště protéká potok Zábrdka a Malá Mohelka.
V oblasti podzemních vod spadá celé území obce do Jizerské křídy pravobřežní.

Územím obce Žďár protéká řeka Jizera, potok Žehrovka, Arnoštický potok a několik bezejmenných vodních toků.
V oblasti podzemních vod spadá celé území obce do bazálního křídového kolektoru na Jizeře, severní část do Jizerské křídy levobřežní, jižní část do Jizerského coniaku.

(48) Vodní nádrž
Na území obce Bílá Hlína se nacházejí 3 vodní nádrže.

Na území obce Boseň se nacházejí tyto vodní nádrže:
-

Farský rybník

-

6 nepojmenovaných vodních nádrží

Na území obce Branžež se nacházejí tyto vodní nádrže:
-

Komárovský rybník

-

2 nepojmenované vodní nádrže

Na území obce Březina se nacházejí tyto vodní nádrže:
-

rybník Žabakor

-

rybník Oběšenec

-

7 nepojmenovaných vodních nádrží

Na území obce Dolní Krupá se nachází Krupský rybník s funkcí převážně rybochovnou.
Jeho využití pro rekreační účely se nepředpokládá. V současné době je rybník značně zarostlý a jeho budoucí provozování bude vyžadovat odbahnění.

Na území obce Horní Bukovina se nacházejí tyto vodní nádrže:
-

1 nepojmenovaná vodní nádrže na návsi v Horní Bukovině
1 koupaliště v Dolní Bukovině na toku Zábrdky
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Na území obce Chocnějovice se nacházejí tyto vodní nádrže:
-

6 nepojmenovaných vodních nádrží

Na území obce Jivina se nachází 3 vodní nádrže.

Na území obce Klášter Hradiště se nacházejí tyto vodní nádrže:
3 nepojmenované vodní nádrže, 1 koupaliště na Zábrdce.

Na území obce Kněžmost se nacházejí tyto vodní nádrže:
-

Komárovský rybník

-

Farářský rybník

-

Drhlenský rybník

-

rybník Patřín

-

Kněžmostský rybník

-

Býčinský rybník

-

Nový rybník

-

rybník Havránek

-

rybník Brodek

-

rybník Lomenďák

-

rybník Zlato

-

rybník Mordýř

-

29 nepojmenovaných vodních nádrží

území obce Koryta se nachází:
-

1 nepojmenovaná vodní nádrž

Na území obce Loukov se nacházejí tyto vodní nádrže:
-

4 nepojmenované vodní nádrže

Na území obce Loukovec se nacházejí tyto vodní nádrže:
-

3 nepojmenované vodní nádrže

Na správním území Mnichova Hradiště se nacházejí tyto vodní nádrže:
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-

k.ú. Mnichov Hradiště – 1 malá nádrž v zastavěném území, 1 malá nádrž mimo zasatvěné území,

-

k.ú. Veselá bývalá štěrkopískovna, 2 rybníky na návsi, 2 sedimentační nádrže bývalého cukrovaru,

-

k.ú.Lhotice – 2 rybníky na návsi ve Lhoticích, 2 nádrže v Dobré Vodě,

-

k.ú.Hoškovice - 1 malá vodní nádrž mimo zastavěné území,

-

k.ú.Dneboh - 1 rybník v zastavěném území

-

k.ú.Olšina –1 nádrž v zastavěném území (Kurovodice),3 nádrže mimo zast.území,

-

k.ú. Podolí – v Podolí, v Dolích Kruhách a v Hradci celkem 5 nádrží v obcích, 5 nádrží
mimo zastavěná území a 1 rybník u Arnoldic,

k.ú. Sychrov – 2 nádrže v zastavěném území Sychrova, 1 nádrž v zastavěném území
Hněvousic, + nádrž mimo zastavěné úz

Na území obce Mohelnice se nacházejí tyto vodní nádrže:
-

2 nepojmenované vodní nádrže

Na území obce Mukařov se nacházejí tyto vodní nádrže:
k.ú.Mukařov – 1 vodní nádrž na návsi, 13 ostatních vodních nádrží,
k.ú.Borovice – rybník Borovice 4,4 ha, 23 ostatních nádrží,
k.ú.Vicmanov – 1vodní nádrž v zastavěném území, 1 vodní nádrž

Na území obce Neveklovice se nacházejí tyto vodní nádrže:
-

1 nepojmenovaná vodní nádrž na návsi

Na území obce Ptýrov se nacházejí tyto vodní nádrže:
-

bývalá štěrkopískovna Veselá –Ptýrov (menší část)

10 nepojmenovaných vodních nádrží

Na území obce Rokytá se nachází 2 vodní nádrže.

Na území obce Sezemice se nachází:
-

1 nepojmenovaná vodní nádrž

Na území obce Strážiště se nacházejí tyto vodní nádrže:
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k.ú. Strážiště – 1nádrž na návsi, 1 nádrž v rekreačním areálu
k.ú.Kozmice – 2 nádrže v zastavitelném území

Na území obce Žďár se nacházejí tyto vodní nádrže:
-

Hájenský rybník

-

Dolní rybník

-

Horní rybník

-

Rybník Lápek

-

14 nepojmenovaných vodních nádrží

(49) Povodí vodního toku, rozvodnice
Celé území obce Bílá Hlína spadá do povodí řeky Jizery resp.Labe. Na území obce se
nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Rokytky (ČHP 1-05-02-070)

-

Jizery (ČHP 1-05-02-0xx)

-

Jizery (ČHP 1-05-02-0xx)

-

Zábrdky (ČHP 1-05-02-056)

Celé území obce Boseň spadá do povodí řeky Jizery (resp. Labe). Na území obce se nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Býčinského potoka (ČHP 1-05-02-074)

-

Veselky (ČHP 1-05-02-059)

-

Nedbalky (ČHP 1-05-02-050)

-

Žehrovky (ČHP 1-05-02-026)

-

Arnoštického potoka (ČHP 1-05-02-029)

-

Kněžmostky (ČHP 1-05-02-073)

Celé území obce Branžež spadá do povodí řeky Jizery (resp. Labe). Na území obce se
nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Arnoštického potoka (ČHP 1-05-02-029)

-

Kněžmostky (ČHP 1-05-02-073).
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Celé území obce Březina spadá do povodí řeky Jizery (resp. Labe). Na území obce se
nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Jizery (ČHP 1-05-02-031)

-

Nedbalky (ČHP 1-05-02-050)

-

Žehrovky (ČHP 1-05-02-030)

-

Arnoštického potoka (ČHP 1-05-02-029)

Celé území obce Dolní Krupá spadá do povodí řeky Jizery (resp. Labe). Na území obce
se nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Krupský potok (ČHP 1-05-02-069)

-

Radechovské povodí (ČHP 1-05-02-066)

-

Rokytka (ČHP 1-05-02-068)

Celé území obce Horní Bukovina spadá do povodí řeky Jizery resp.Labe. Na území obce
se nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Rokytky (ČHP 1-05-02-070)

-

Rokytky (ČHP 1-05-02-068)

-

Zábrdky (ČHP 1-05-02-056)

Celé území obce Chocnějovice spadá do povodí řeky Jizery (resp. Labe). Na území obce se nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Mohelky (ČHP 1-05-02-046)

-

Mohelky (ČHP 1-05-02-048)

-

Pěnčinského potoka (ČHP 1-05-02-032)

-

Malé Mohelky (ČHP 1-05-02-047)

-

Jizery (ČHP 1-05-02-033)

Celé území obce Jivina spadá do povodí řeky Jizery (resp. Labe). Na území obce se nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Jizery (ČHP 1-05-02-049)
Zábrdky (ČHP 1-05-02-056)

Celé území obce Klášter Hradiště spadá do povodí řeky Jizery (resp. Labe). Na území
obce se nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Jizery (ČHP 1-05-02-049)
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-

Jizery (ČHP 1-05-02-0xx)
Zábrdky (ČHP 1-05-02-056)

Celé území obce Kněžmost spadá do povodí řeky Jizery (resp. Labe). Na území obce se
nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Kněžmostky (ČHP 1-05-02-075)

-

Kněžmostky (ČHP 1-05-02-073)

-

Sukoradské stoky (ČHP 1-05-02-094)

-

Přepeřského potoka (ČHP 1-05-02-092)

-

Klenice (ČHP 1-05-02-081)

-

Býčinského potoka (ČHP 1-05-02-074)

-

Žehrovky (ČHP 1-05-02-028)

-

Arnoštického potoka (ČHP 1-05-02-029)

Celé území obce Koryta spadá do povodí řeky Jizery (resp. Labe). Na území obce se nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Pěnčinského potoka (ČHP 1-05-02-032)

Celé území obce Loukov spadá do povodí řeky Jizery (resp. Labe). Na území obce se
nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Jizery (ČHP 1-05-02-023)

-

Jizery (ČHP 1-05-02-031)

-

Pěnčinského potoka (ČHP 1-05-02-032)

Celé území obce Loukovec spadá do povodí řeky Jizery (resp. Labe). Na území obce se
nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Jizery (ČHP 1-05-02-031)

-

Pěnčinského potoka (ČHP 1-05-02-032)

Celé správní území obce Mnichovo Hradiště spadá do povodí řeky Jizery resp.Labe. Na
území obce se nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Jizery (ČHP 1-05-02-0xx) – 7 povodí

-

Žehrovky (ČHP 1-05-02-030)

-

Nedbalky (ČHP 1-05-02-050)

-

Veselky (ČHP 1-05-02-059)
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-

Býčinský potok (ČHP 1-05-02-074)

Celé území obce Mohelnice spadá do povodí řeky Jizery resp.Labe. Na území obce se
nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Malé Mohelky (ČHP 1-05-02-047)

-

Mohelky (ČHP 1-05-02-046)

-

Jizery (ČHP 1-05-02-049)

-

Jizery (ČHP 1-05-02-0xx)

Celé území obce Mukařov spadá do povodí řeky Jizery resp.Labe. Na území obce se nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Mukařovský potok (ČHP 1-05-02-055)

-

Zábrdky (ČHP 1-05-02-056)

-

Zábrdky (ČHP 1-05-02-054)

Celé území obce Neveklovice spadá do povodí řeky Jizery resp.Labe. Na území obce se
nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Malé Mohelky (ČHP 1-05-02-047)

-

Zábrdky (ČHP 1-05-02-056)

-

Zábrdky (ČHP 1-05-02-054)

Celé území obce Ptýrov spadá do povodí řeky Jizery resp.Labe. Na území obce se nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Jizery (ČHP 1-05-02-0xx)

-

Jizery (ČHP 1-05-02-0xx)

-

Jizery (ČHP 1-05-02-0xx)

-

Zábrdky (ČHP 1-05-02-056)

Celé území obce Rokytá spadá do povodí řeky Jizery resp.Labe. Na území obce se nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Malé Mohelky (ČHP 1-05-02-047)

-

Zábrdky (ČHP 1-05-02-054)
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Celé území obce Sezemice spadá do povodí řeky Jizery (resp. Labe). Na území obce se
nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Pěnčinského potoka (ČHP 1-05-02-032)

Celé území obce Strážiště spadá do povodí řeky Jizery resp. Labe. Na území obce se
nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Malé Mohelky (ČHP 1-05-02-047)

-

Zábrdky (ČHP 1-05-02-054)

Celé území obce Žďár spadá do povodí řeky Jizery (resp. Labe). Na území obce se nachází povodí (číslo hydrologického pořadí):
-

Jizery (ČHP 1-05-02-023)

-

Žehrovky (ČHP 1-05-02-030)

-

Žehrovky (ČHP 1-05-02-026)

-

Žehrovky (ČHP 1-05-02-028)

-

Arnoštického potoka (ČHP 1-05-02-029)

-

Kněžmostky (ČHP 1-05-02-073)

(50) Záplavové území
Na území obce Bílá Hlína není vymezeno záplavové území.
Na území obce Boseň není vymezeno.
Na území obce Branžež není vymezeno.
Na území obce Březina je vymezeno záplavové území řeky Jizery. Jsou stanoven záplavová území Q5, Q20 a Q100.
Na území obce Dolní Krupá není vymezeno.
Na území obce Horní Bukovina nebylo vymezeno záplavové území toku Zábrdka.
Na území obce Chocnějovice je vymezeno záplavové území řeky Jizery. Jsou stanovena
záplavová území Q5, Q20 a Q100 (k.ú. Sovenice). Dále je vymezeno záplavové území řeky
Mohelky, kde je stanoveno záplavové území Q100 (k.ú. Chocnějovice a k.ú. Sovenice).
Na území obce Jivina je vymezeno záplavové území řeky Jizery. Jsou stanovena záplavová území Q5, Q20 a Q100.
Na území obce Klášter Hradiště je vymezeno záplavové území řeky Jizery. Jsou stanovena záplavová území Q5, Q20 a Q100.
Na území obce Kněžmost není vymezeno.
Na území obce Koryta není vymezeno.
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Na území obce Loukov je vymezeno záplavové území řeky Jizery. Jsou stanovena záplavová území Q5, Q20 a Q100.
Na území obce Loukovec je vymezeno záplavové území řeky Jizery. Jsou stanovena záplavová území Q5, Q20 a Q100.
Na správním
5.Q,2.0Q,100.Q.

území

Mnichova

Hradiště

jsou

vymezena

záplavová

území

Jedná se o k.ú. Mnichovo Hradiště, k.ú. Veselá, Sychrov, k.ú.Podolí.
Na území obce Mohelnice je vymezeno záplavové území řeky Jizery. Jsou stanovena
záplavová území Q5, Q20 a Q100. Pro Mohelku je na území obce vymezeno záplavové
území Q 100.
Na území obce Mukařov není vymezeno.
Na území obce Neveklovice není vymezeno.
Na území obce Ptýrov je vymezeno záplavové území řeky Jizery. Jsou stanovena záplavová území Q5, Q20 a Q100.
Na území obce Rokytá není vymezeno.
Na území obce Sezemice není vymezeno.
Na území obce Strážiště není vymezeno.
Na území obce Žďár (k.ú. Žďár) je vymezeno záplavové území řeky Jizery. Jsou stanovena záplavová území Q5, Q20 a Q100.

(51) Aktivní zóna záplavového území
Na území obce Bílá Hlína není vymezena aktivní zóna záplavového území.
Na území obce Boseň není vymezeno.
Na území obce Branžež není vymezeno.
Na území obce Březina je vymezena aktivní zóna záplavového území řeky Jizery.
Na území obce Dolní Krupá není vymezeno.
Na území obce Horní Bukovina není vymezena aktivní zóna záplavového území toku
Zábrdka.
Na území obce Chocnějovice (k.ú. Sovenice) je vymezena aktivní zóna záplavového
území řeky Jizery.
Na území obce Jivina je vymezena aktivní zóna záplavového území řeky Jizery.
Na území obce Klášter Hradiště je vymezena aktivní zóna záplavového území řeky Jizery.
Na území obce Kněžmost není vymezeno.
Na území obce Koryta není vymezeno.
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Na území obce Loukov je vymezena aktivní zóna záplavového území řeky Jizery.
Na území obce Loukovec je vymezena aktivní zóna záplavového území řeky Jizery.
Na správním území Mnichova Hradiště je vymezena na k.ú. Mnichovo Hradiště, k.ú.
Veselá, Sychrov, k.ú.Podolí.
Na území obce Mohelnice je vymezena aktivní zóna záplavového území řeky Jizery.
Na území obce Mukařov není vymezeno.
Na území obce Neveklovice není vymezeno.
Na území obce Ptýrov je vymezena aktivní zóna záplavového území řeky Jizery.
Na území obce Rokytá není vymezeno.
Na území obce Sezemice není vymezeno.
Na území obce Strážiště není vymezeno.
Na území obce Žďár (k.ú. Žďár) je vymezena aktivní zóna záplavového území řeky Jizery.

(52) Území určené k rozlivům povodí
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(53) Území zvláštní povodně pod vodním dílem
Na území obce Bílá Hlína není vymezeno území ohrožené zvláštní povodní vodního díla
Josefův Důl.
Na území obce Boseň není vymezeno.
Na území obce Branžež není vymezeno.
Na území obce Březina je vymezeno území ohrožené zvláštní povodní vodního díla Josefův Důl.
Na území obce Dolní Krupá není vymezeno.
Na území obce Horní Bukovina není území ohrožené zvláštní povodní vodního díla Josefův Důl.
Na území obce Chocnějovice (k.ú. Sovenice) je vymezeno území ohrožené zvláštní povodní vodního díla Josefův Důl.
Na území obce Jivina je vymezeno území ohrožené zvláštní povodní vodního díla Josefův Důl.
Na území obce Klášter Hradiště je vymezeno území ohrožené zvláštní povodní vodního
díla Josefův Důl.
Na území obce Kněžmost není vymezeno.
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Na území obce Koryta není vymezeno.
Na území obce Loukov je vymezeno území ohrožené zvláštní povodní vodního díla Josefův Důl.
Na území obce Loukovec je vymezeno území ohrožené zvláštní povodní vodního díla
Josefův Důl.
Na správním území Mnichova Hradiště je vymezeno území ohrožené zvláštní povodní
vodního díla Josefův Důl. Nachází se na k.ú. Mnichovo Hradiště, k.ú. Veselá, Sychrov,
k.ú.Podolí.
Na území obce Mohelnice je vymezeno území ohrožené zvláštní povodní vodního díla
Josefův Důl.
Na území obce Mukařov není vymezeno.
Na území obce Neveklovice není vymezeno.
Na území obce Ptýrov je vymezeno území ohrožené zvláštní povodní vodního díla Josefův Důl.
Na území obce Rokytá není vymezeno.
Na území obce Sezemice není vymezeno.
Na území obce Stražiště není vymezeno.
Na území obce Žďár (k.ú. Žďár) je vymezeno území ohrožené zvláštní povodní vodního
díla Josefův Důl.

(54) Objekt / zařízení protipovodňové ochrany
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(55) Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně
ochranných pásem
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(56) Lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.
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(57) Dobývací prostor
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(58) Chráněné ložiskové území
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(59) Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(60) Ložisko nerostných surovin
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(61) Poddolované území
Na území obce Bílá Hlína není.
Na území obce Boseň se nevyskytuje.
Na území obce Branžež se nevyskytuje.
Na území obce Březina se nevyskytuje.
Na území obce Dolní Krupá není.
Na území obce Horní Bukovina není.
Na území obce Chocnějovice se nevyskytuje.
Na území obce Jivina není.
Na území obce Klášter Hradiště není.
Na území obce Kněžmost se nevyskytuje.
Na území obce Koryta se nevyskytuje.
Na území obce Loukov se nevyskytuje.
Na území obce Loukovec se nevyskytuje.
Na správním území Mnichova Hradiště na k.ú. Lhotice se nachází lokalita poddolovaného území.
Na území obce Mohelnice se nevyskytuje.
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Na území obce Mukařov se nevyskytuje.
Na území obce Neveklovice se nevyskytuje.
Na území obce Ptýrov se nevyskytuje.
Na území obce Rokytá se nevyskytuje.
Na území obce Sezemice se nevyskytuje.
Na území obce Strážiště se nevyskytuje.
Na území obce Žďár se nevyskytuje.

(62) Sesuvné území a území jiných geologických rizik
Na území obce Bílá Hlína se nenachází žádná lokalita sesuvů.
Na území obce Boseň se nacházejí plošně i bodově vymezená místa:
Na k.ú. Boseň:
-

1 bodově vymezené místo potencionálního sesuvu (Zásadka)

-

1 bodově vymezené místo aktivního sesuvu (Zásadka)

Na k.ú. Mužský:
-

1 plocha aktivního sesuvu

-

3 místa potencionálních odvalů

Na území obce Branžež se nacházejí plošně i bodově vymezená místa:
-

1 bodově vymezené místo potencionálního sesuvu

-

1 místa potencionálního odvalu

Na území obce Březina se nacházejí plošně vymezená místa:
-

2 plošně vymezená místa potencionálního sesuvu (Olšina a Březina u Mnichova Hradiště)

Na území obce Dolní Krupá se nachází jedna malá lokalita- bod- aktivního sesuvu.
Na území obce Horní Bukovina se nenachází žádná lokalita sesuvů ani území jiných geolog. rizik.
Na území obce Chocnějovice se nenachází sesuvné území ani území jiných geologických rizik.
Na území obce Jivina se nenachází žádná lokalita sesuvů ani území jiných geolog. rizik.
Na území obce Klášter Hradiště se nenachází žádná lokalita sesuvů ani území jiných
geolog. rizik.
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Na území obce Kněžmost se nenachází sesuvné území ani území jiných geolog. rizik.
Na území obce Koryta se nenachází sesuvné území ani území jiných geologických rizik.
Na území obce Loukov se nenachází sesuvné území ani území jiných geologických rizik.
Na území obce Loukovec se nenachází sesuvné území ani území jiných geolog. rizik.
Na správním území Mnichova Hradiště nachází poměrně velké množství sesuvných
území.
Na k.ú. Dneboh se nachází 1 aktivní sesuv č.1279, 1 stabilizovaný č.1280, 5 potencionální č.1290,1291,1292,1303,1305. Dále jsou zde 4 aktivní sesuvy bodové
č.1293,1294,1295,1300 a 2 potencionální sesuvy bodové č. 1304,1306.
Na k.ú.Olšina je
č.1281,1283,1285.

1

aktivní

č.1284,

1

stabilizovaný

č.1282,

3

potencionální

Na k.ú.Sychrov jsou 3 potencionální č.1058,1059,1060.
Na k.ú.Podolí se nachází 3 potencionální č.1061,1062,1063.
Na k.ú.Lhotice jsou 4 potencionální č.1064,1065,1066,1067. Dále jsou u Dobré Vody 2
aktivní sesuvy bodové č.1276,1278 a jeden potencionální bodový sesuv č.1277.
Na území obce Mohelnice se nenachází sesuvné území ani území jiných geolog. rizik.
Na území obce Mukařov se nenachází sesuvné území ani území jiných geolog. rizik.
Na území obce Neveklovice se nenachází sesuvné území ani území jiných geolog. rizik.
Na území obce Ptýrov se nenachází sesuvné území ani území jiných geologichých rizik.
Na území obce Rokytá se nenachází sesuvné území ani území jiných geologických rizik.
Na území obce Sezemice se nenachází sesuvné území ani území jiných geolog. rizik.
Na území obce Strážiště se nenachází sesuvné území ani území jiných geologic. rizik.
Na území obce Žďár se nacházejí plošně vymezená místa:
Na k.ú. Žďár:
-

3 plošně vymezená místa potencionálního sesuvu (Březina u Mnichova Hradiště,
Žďár u Mnichova Hradiště, Žďár u Mnichova Hradiště)

Na k.ú. Žehrov:
-

1 plošně vymezené místo potencionálního sesuvu (Žďár u Mnichova Hradiště)
1 plošně vymezené místo blokového posuvu (Branžež)

(63) Staré důlní dílo
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.
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(64) Staré zátěže území a kontaminované plochy
Žádné staré zátěže území na území obce Bílá Hlína ani kontaminované plochy nejsou
evidovány.
Na území obce Boseň jsou evidovány 2 skládky komunálního odpadu (Boseň a Zásadka).
Na území obce Branžež je evidována 1 skládka komunálního odpadu. Rekultivace dokončena, chybí kolaudační rozhodnutí. Projekt rekultivace řešen minerálním zatěsněním původně uloženého komunálního odpadu a zavezením odsířeného popílku z výtopny.
Na území obce Březina není evidována žádná stará zátěž území ani kontaminované plochy.
Na území obce Dolní Krupá není evidována žádná stará zátěž území ani kontaminované
plochy.
Na území obce Horní Bukovina je kontaminovaná plocha bývalé komunální skládky č.3.
Na území obce Chocnějovice jsou evidovány 3 skládky komunálního odpadu (Chocnějovice, Rostkov-Ouč a Rostkov).
Na území obce Jivina u silnice III/26819 směrem na Mukařov a Borovici je vyznačená
komunální skládka.
Na území obce Klášter Hradiště žádné staré zátěže území ani kontaminované plochy
nejsou evidovány.
Na území obce Kněžmost jsou evidovány 3 skládky komunálního odpadu (Žantov,
Kněžmost a Kamenice).
Na území obce Koryta je evidována 1 skládka komunálního odpadu.
Na území obce Loukov není evidována žádná stará zátěž území ani kontaminované plochy.
Na území obce Loukovec není evidována žádná stará zátěž území ani kontaminované
plochy.
Na správním území Mnichova Hradiště žádné staré zátěže území ani kontaminované
plochy nejsou evidovány.
Na území obce Mohelnice žádné staré zátěže území ani kontaminované plochy nejsou
evidovány.
Na území obce Mukařov žádné staré zátěže území ani kontaminované plochy nejsou
evidovány.
Na území obce Neveklovice žádné staré zátěže území ani kontaminované plochy nejsou
evidovány.
Na území obce Ptýrov je evidovaná ze starých zátěží území a kontaminovaných ploch
skládka Maníkovice a skládka Ptýrovec.
Na území obce Rokytá žádné staré zátěže území ani kontaminované plochy nejsou evidovány.
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Na území obce Sezemice není evidována žádná stará zátěž území ani kontaminované
plochy.
Na území obce Strážiště nejsou žádné staré zátěže území ani kontaminované plochy.
Na území obce Žďár není evidována žádná stará zátěž území ani kontaminované plochy.

(65) Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
Na území obce Bílá Hlína je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu(LV)
překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV+MT (mez tolerance)
není překročena ani u jedné. (ZDR-LVMT)
Na celém území obce Bílá Hlína byl imisní limit LV (indikace překročení /cílového/limitu)
překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03).

Na území obce Boseň je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu (LV)
překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV + MT (mez tolerance)
není překročena ani u jedné. (ZDR_LVMT)
Indikace překročení (cílového) limitu pro zdraví lidí včetně přírodního ozónu - imisní limit
LV překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03) – na celém území.

Na území obce Branžež je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu (LV)
překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV + MT (mez tolerance)
není překročena ani u jedné (ZDR_LVMT).
Indikace překročení (cílového) limitu pro zdraví lidí včetně přírodního ozónu - imisní limit
LV nepřekročen u žádné ze sledovaných škodlivin (EKO_03) - východní část území.
Indikace překročení (cílového) limitu pro zdraví lidí včetně přírodního ozónu - imisní limit
LV překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03) – většina území.

Na území obce Březina je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu (LV)
překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV + MT (mez tolerance)
není překročena ani u jedné. (ZDR_LVMT)
Indikace překročení (cílového) limitu pro zdraví lidí včetně přírodního ozónu - imisní limit
LV nepřekročen u žádné ze sledovaných škodlivin (EKO_03) – většina území.
Indikace překročení (cílového) limitu pro zdraví lidí včetně přírodního ozónu - imisní limit
LV překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03) – jižní část území.

Na území obce Dolní Krupá je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu(LV) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV+MT (mez tolerance) není překročena ani u jedné. (ZDR-LVMT)
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Na celém území obce Dolní Krupá byl imisní limit LV (indikace překročení /cílového/limitu)
překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03).

Na území obce Horní Bukovina je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního
ozónu(LV) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV+MT (mez
tolerance) není překročena ani u jedné. (ZDR-LVMT)
Na celém území obce Horní Bukovina byl imisní limit LV (indikace překročení
/cílového/limitu) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03).

Na území obce Chocnějovice je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu (LV) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV + MT (mez
tolerance) není překročena ani u jedné. (ZDR_LVMT)
Indikace překročení (cílového) limitu pro zdraví lidí včetně přírodního ozónu - imisní limit
LV nepřekročen u žádné ze sledovaných škodlivin (EKO_03) – ve třech samostatných oblastech území.
Indikace překročení (cílového) limitu pro zdraví lidí včetně přírodního ozónu - imisní limit
LV překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03) – větší část území.

Na území obce Jivina je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu(LV)
překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV+MT (mez tolerance)
není překročena ani u jedné. (ZDR-LVMT)
Na malé části celého území obce Jivina – jihovýchodní část cca 15% - nebyl imisní limit
LV (indikace překročení /cílového/limitu) překročen u žádné ze sledovaných škodlivin
(EKO_03).
Na většině celého území obce Jivina byl imisní limit LV (indikace překročení
/cílového/limitu) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03).

Na území obce Klášter Hradiště imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu(LV) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV+MT (mez tolerance) není překročena ani u jedné. (ZDR-LVMT)
Na malé části celého území obce Klášter Hradiště – východní část cca 8% - nebyl imisní
limit LV (indikace překročení /cílového/limitu) překročen u žádné ze sledovaných škodlivin
(EKO_03).
Na většině celého území obce Mukařov byl imisní limit LV (indikace překročení
/cílového/limitu) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03).

Na území obce Kněžmost je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu
(LV) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV + MT (mez tolerance) není překročena ani u jedné. (ZDR_LVMT)
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Indikace překročení (cílového) limitu pro zdraví lidí včetně přírodního ozónu - imisní limit
LV nepřekročen u žádné ze sledovaných škodlivin (EKO_03) – část území k.ú. Srbsko.
Indikace překročení (cílového) limitu pro zdraví lidí včetně přírodního ozónu - imisní limit
LV překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03) – většina území.

Na území obce Koryta je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu (LV)
překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV + MT (mez tolerance)
není překročena ani u jedné. (ZDR_LVMT)
Indikace překročení (cílového) limitu pro zdraví lidí včetně přírodního ozónu - imisní limit
LV nepřekročen u žádné ze sledovaných škodlivin (EKO_03) – na celém území.

Na území obce Loukov je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu (LV)
překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV + MT (mez tolerance)
není překročena ani u jedné. (ZDR_LVMT)
Indikace překročení (cílového) limitu pro zdraví lidí včetně přírodního ozónu - imisní limit
LV nepřekročen u žádné ze sledovaných škodlivin (EKO_03) – na celém území.

Na území obce Loukovec je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu
(LV) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV + MT (mez tolerance) není překročena ani u jedné. (ZDR_LVMT)
Indikace překročení (cílového) limitu pro zdraví lidí včetně přírodního ozónu - imisní limit
LV nepřekročen u žádné ze sledovaných škodlivin (EKO_03) – na většině území.
Indikace překročení (cílového) limitu pro zdraví lidí včetně přírodního ozónu - imisní limit
LV překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03) – malá část západního
území.

Na celém správním území Mnichova Hradiště je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí
přízemního ozónu(LV) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota
LV+MT (mez tolerance) není překročena ani u jedné. (ZDR-LVMT)
Na malé části tohoto území v sousedství s k.ú. Klášter Hradiště a k.ú. Jivina a na severozápadní části tohoto území nebyl imisní limit LV (indikace překročení /cílového/limitu) překročen u žádné ze sledovaných škodlivin (EKO_03).
Na většině správního území byl imisní limit LV (indikace překročení /cílového/limitu) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03).

Na území obce Mohelnice je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu(LV) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV+MT (mez tolerance) není překročena ani u jedné. (ZDR-LVMT)
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Na menší části celého území obce Mohelnice – východní část cca 30% - nebyl imisní limit
LV (indikace překročení /cílového/limitu) překročen u žádné ze sledovaných škodlivin
(EKO_03).
Na většině celého území obce Mohelnice byl imisní limit LV (indikace překročení
/cílového/limitu) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03).

Na území obce Mukařov je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu(LV)
překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV+MT (mez tolerance)
není překročena ani u jedné. (ZDR-LVMT)
Na nepatrné části celého území obce Mukařov – severní cíp - nebyl imisní limit LV (indikace překročení /cílového/limitu) překročen u žádné ze sledovaných škodlivin (EKO_03).
Na většině celého území obce Mukařov byl imisní limit LV (indikace překročení
/cílového/limitu) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03).

Na území obce Neveklovice je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu(LV) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV+MT (mez tolerance) není překročena ani u jedné. (ZDR-LVMT)
Na celém území obce Neveklovice byl imisní limit LV (indikace překročení /cílového/limitu)
překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03).

Na území obce Ptýrov je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu(LV)
překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV+MT (mez tolerance)
není překročena ani u jedné. (ZDR-LVMT)
Na celém území obce Ptýrov byl imisní limit LV (indikace překročení /cílového/limitu) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03).

Na území obce Rokytá je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu(LV)
překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV+MT (mez tolerance)
není překročena ani u jedné. (ZDR-LVMT)
Na celém území obce Rokytá byl imisní limit LV (indikace překročení /cílového/limitu) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03).

Na území obce Sezemice je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu
(LV) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV + MT (mez tolerance) není překročena ani u jedné (ZDR_LVMT).
Indikace překročení (cílového) limitu pro zdraví lidí včetně přírodního ozónu - imisní limit
LV nepřekročen u žádné ze sledovaných škodlivin (EKO_03) – v menší části jižního území.
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Indikace překročení (cílového) limitu pro zdraví lidí včetně přírodního ozónu - imisní limit
LV překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03) – větší část severního
území.

Na území obce Strážiště je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu(LV)
překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV+MT (mez tolerance)
není překročena ani u jedné. (ZDR-LVMT)
Na nepatrné části celého území obce Strážiště – západní cíp - nebyl imisní limit LV (indikace překročení /cílového/limitu) překročen u žádné ze sledovaných škodlivin (EKO_03).
Na většině celého území obce Strážiště byl imisní limit LV (indikace překročení
/cílového/limitu) překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03).

Na území obce Žďár je imisní limit pro zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozónu (LV)
překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin, ale hodnota LV + MT (mez tolerance)
není překročena ani u jedné. (ZDR_LVMT)
Indikace překročení (cílového) limitu pro zdraví lidí včetně přírodního ozónu - imisní limit
LV nepřekročen u žádné ze sledovaných škodlivin (EKO_03) – severní část území.
Indikace překročení (cílového) limitu pro zdraví lidí včetně přírodního ozónu - imisní limit
LV překročen nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin (EKO_03) – jižní část území.

(66) Odval, výsypka, odkaliště, halda
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(67) Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného
pásma
Na území obce Bílá Hlína se nalézá několik čerpacích stanic –Rečkov.

Na území obce Boseň jsou evidovány:
Na k.ú. Boseň:
-

čerpací stanice Boseň

-

úpravna vody Boseň

-

zemní vodojem Boseň

Na k.ú. Mužský:
-

čerpací stanice Mužský
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-

zemní vodojem Mužský

Na území obce Branžež jsou evidovány:
-

čerpací stanice Branžež

-

zemní vodojem Branžež

Na území obce Březina nejsou evidovány žádné objekty.
Na území obce Dolní Krupá se nenachází technologický objekt.
Na území obce Horní Bukovina se nachází vodojem objemu 34m3 a čerpací stanice.

Na území obce Chocnějovice jsou evidovány:
Na k.ú. Rostkov:
-

čerpací stanice Buřínsko

-

věžový vodojem Rostkov

-

ATS čerpací stanice Kojovice

Na k.ú. Drahotice:
-

zemní vodojem Sovínky (Mohelnice nad Jizerou)

Na území obce Jivina se nenachází žádný technologický objekt.
Na území obce Klášter Hradiště se nachází vodojem objemu 200m3.

Na území obce Kněžmost jsou evidovány:
Na k.ú. Solec:
-

čerpací stanice Obruby

-

úpravna vody Solec

-

věžový vodojem Solec (Kněžmost)

Na k.ú. Suhrovice:
-

čerpací stanice Solec (Kněžmost)

-

čerpací stanice Čížovka

-

zemní vodojem Čížovka

-

ATS čerpací stanice Kojovice

-

ATS čerpací stanice Kojovice

-

ATS čerpací stanice Kojovice
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Na k.ú. Srbsko:
-

čerpací stanice Srbsko

-

zemní vodojem Srbsko

Na území obce Koryta je evidována:
-

čerpací stanice Koryta (+PČS)

Na území obce Loukov jsou evidovány:
-

čerpací stanice Loukov

-

ATS čerpací stanice Kojovice

-

zemní vodojem Loukov

Na území obce Loukovec je evidován:
-

věžový vodojem Loukovec

Na správním území Mnichova Hradiště se nachází vodojemy: Mnichovo Hradiště
3000m3 (na Horce), v Sychrově 40m3, ve Dnebohu je starý vodojem 100m3 a nový vodojem 100m3. U dvou čerpacích stanic je voda akumulovaná po 10m3.
Čerpací stanice jsou v Sychrově – 2, v Mnichově Hradišti 1 (Dolce) a ve Dnebohu 2.
Úpravna vody je na Sychrově – 1.

Na území obce Mohelnice není žádný technologický objekt.

Na území obce Mukařov se nalézá čerpací stanice a vodojem zemní – objem 23m3. Ve
Vicmanově je čerpací stanice a vodojem.

Na území obce Neveklovice je zemní vodojem 100 m3.
Na území obce Ptýrov se nenachází žádné technologické objekty.
Na území obce Rokytá se nachází vodojem a čerpací stanice.
Na území obce Sezemice nejsou evidovány žádné objekty.
Na území obce Strážiště se nachází 2 čerpací stanice a zemní vodojem 50 m3.

Na území obce Žďár jsou evidovány:
Na k.ú. Žehrov: čerpací stanice Žďár, zemní vodojem Žďár
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(68) Vodovodní síť včetně ochranného pásma
V obci Bílá Hlína jsou vybudované rozvody pitné vody z místních zdrojů.
Na území obce Boseň jsou 2 samostatné vodovodní sítě. Vodovod Boseň zajišťuje rozvod pitné vody pro vlastní obec Boseň. Vodovod Mužský zajišťuje rozvod pitné vody pro
místní části Mužský a Zásadka. Místní část Zápudov není vodovodní sítí vybavena.
Na území obce Branžež je samostatná vodovodní síť. Vodovod Branžež zajišťuje rozvod
pitné vody pro vlastní obec Branžež a místní části Nová Ves a Zakopaná. Vodovod Branžež
je propojen s vodovodem Srbsko.
Na území obce Březina je vodovodní síť řešena v rámci vodovodu Mnichovo Hradiště.,
který zajišťuje rozvod pitné vody pro vlastní obec Březina. Místní část Honsob není vodovodní sítí vybavena.
V obci Dolní Krupá jsou částečně vybudované rozvody pitné vody z neregistrovaného (od
roku 2000 nesplňuje limity pro pitnou vodu). Ostatní domy jsou zásobeny z vlastních studní.
V obci Horní Bukovina je rozvod pitné vody z místního zdroje, je zde samostatná vodovodní síť.
Na území obce Chocnějovice je skupinová vodovodní síť. Vodovod Chocnějovice zajišťuje rozvod pitné vody pro vlastní obec Chocnějovice, místní části Drahotice, Sovenice,
Horní Mohelnice, Sovinka, Buda, Rostkov, Ouč a Buřínsko. Ze skupinového vodovodu
Chocnějovice jsou pitnou vodou zásobeny i okolní obce (Neveklovice, Jivina, Sezemice,
Koryta a Loukovec).
V obci Jivina jsou vybudované rozvody pitné vody, zásobování je v rámci skupinového
vodovodu Jivina - Chocnějovice.
V obci Klášter Hradiště jsou vybudované rozvody pitné vody.
Na území obce Kněžmost je 7 samostatných vodovodních sítí.
Skupinový vodovod Kněžmost zajišťuje rozvod pitné vody pro vlastní obec Kněžmost a místní části Býčina, Koprník, Násedlnice, Lítkovice a Žantov.
Vodovod Suhrovice zajišťuje rozvod pitné vody pro místní část Suhrovice.
Vodovod Drhleny zajišťuje rozvod pitné vody pro místní část Drhleny.
Vodovod Čížovka zajišťuje rozvod pitné vody pro místní část Čížovka a rekreační oblast Malobratřic.
Vodovod Srbsko zajišťuje rozvod pitné vody pro místní část Srbsko a je propojen
s vodovodem Branžež.
Místní č. Úhelnice je zásobována z vodovodu Zkušebního areálu Škoda Mladá Boleslav a.s.
Katastry Solec a Malobratřice prochází vodovodní přivaděč Obruby. Připravuje se připojení
místní části Solec na vodovod Obruby. Vodovod v místní části Malobratřice je napojen na
vodovodní přivaděč Obruby.
Místní část Chlumín není vodovodní sítí vybavena.
Na území obce Koryta je vodovodní síť řešena v rámci skupinového vodovodu Chocnějovice.
Na území obce Loukov je samostatná vodovodní síť - vodovod Loukov, který zajišťuje
rozvod pitné vody pro vlastní obec.
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Na území obce Loukovec je vodovodní síť řešena v rámci skupinového vodovodu Chocnějovice.
Většina obcí na správním území Mnichova Hradiště je zásobená pitnou vodou z uličních
řadů. Provozovatelem je VaK Mladá Boleslav a.s. Rozvody vody jsou vyznačené v grafické
části.
Obce Lhotice a Dobrá Voda na k.ú. Lhotice a obce Kruhy a Hradec na k.ú.Podolí odebírají
vodu z domovních studní.
V obci Mohelnice není vybudovaná vodovodní síť.
Obce Mukařov a Borovice mají společnou vodovodní síť, obec Vicmanov má samostatné
rozvody vody.
Obec Neveklovice je zásobená pitnou vodou z vodovodní sítě, která je součástí skupinové sítě Jivina-Chocnějovice.
V k.ú. Ptýrov jsou všechny obce napojeny na vodovodní řad pitné vody.
V obci Rokytá jsou vybudované rozvody vodovodního potrubí, zásobování vodou je
v rámci skupinového vodovodu Dolní Krupá - Rokytá.
Na území obce Sezemice je vodovodní síť řešena v rámci skupinového vodovodu Chocnějovice.
Obce Strážiště a Kozmice mají vybudovanou vodovodní síť.
Na území obce Žďár je samostatná vodovodní síť. Vodovod Žďár zajišťuje rozvod pitné
vody pro vlastní obec Žďár a místní části Žehrov, Skokovy, Příhrazy, Doubrava a Břehy.

(69) Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod
včetně ochranného pásma
Obec Bílá Hlína nemá čistírnu odpadních vod.
Obec Boseň má čistírnu odpadních vod, na kterou je napojena kanalizační síť obce Boseň. Místní části Zásadka, Zápudov a Mužský nejsou na ČOV Boseň napojeny.
Obec Branžež nemá čistírnu odpadních vod.
Obec Březina má čistírnu odpadních vod. V záměru je vybudování čerpací stanice odpadních vod.
Obec Dolní Krupá nemá čistírnu odpadních vod. V souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací se počítá se zřízením centrální čistírny odpadních vod pro celou obec.
Obec Horní Bukovina má čistírnu odpadních vod.
Obec Chocnějovice nemá čistírnu odpadních vod.
Obec Jivina má čistírnu odpadních vod s biologickým čistěním.
V obci Klášter Hradiště není ČOV, je navržená v územním plánu obce.
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Obec Kněžmost má čistírnu odpadních vod, na kterou je napojena kanalizační síť obce
Kněžmost a místní části Žantov. Pro odvod splaškových vod z průmyslových areálů je vybudována přečerpávací stanice. V záměru je vybudování přečerpávací stanice splaškových vod
z rozvojových obytných ploch. Místní části Býčina, Koprník, Násedlnice, Úhelnice, Lítkovice,
Chlumín, Solec, Soleček, Malobratřice, Suhrovice, Drhleny, Čížovka a Srbsko nejsou na
ČOV Kněžmost napojeny. Ochranné pásmo ČOV je vymezeno.
Obec Koryta nemá čistírnu odpadních vod.
Obec Loukov nemá čistírnu odpadních vod.
Obec Loukovec nemá čistírnu odpadních vod.
Jediná ČOV na správním území je v Mnichově Hradišti s kapacitou 3956 eo.Ochranné
pásmo je vymezené, je vyznačené v grafické části.
Obec Mohelnice nemá čistírnu odpadních vod.
Obec Mukařov nemá čistírnu odpadních vod.
Obec Neveklovice nemá čistírnu odpadních vod.
Na k.ú. Ptýrov se nenachází žádná ČOV, pouze ve východním okraji k.ú. zasahuje
ochranné pásmo ČOV Mnichova Hradiště.
Obec Rokytá nemá čistírnu odpadních vod.
Obec Sezemice nemá čistírnu odpadních vod.
Obec Strážiště nemá čistírnu odpadních vod.
Obec Žďár nemá čistírnu odpadních vod. V záměru je její vybudování ČOV mezi Žďárem
a Doubravou.

(70) Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma
V obci Bílá Hlína není vybudovaná kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou svedené do
kanalizačních jímek,odkud se vyvážejí na nejbližší ČOV.
V obci Boseň je zřízena splašková kanalizace, která pokrývá vlastní obec Boseň a částečně místní část Zásadka. V místních částech Mužský a Zápudov jsou splaškové vody
shromažďovány pomocí nepropustných jímek a likvidovány vyvážením.
V obci Branžež není zřízena kanalizace. Splaškové vody jsou shromažďovány pomocí
nepropustných jímek a likvidovány vyvážením.
V obci Březina je zřízena splašková kanalizace, která pokrývá vlastní obec Březina. V
místní části Honsob není zřízena kanalizace, splaškové vody jsou zde shromažďovány pomocí nepropustných jímek a likvidovány vyvážením.
V obci Dolní Krupá není zařízena kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou svedené do
kanalizačních jímek, odkud jsou vyvážené do nejbližší ČOV.
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V obci Horní Bukovina je částečně vybudovaná kanalizace. Ostatní splaškové odpadní
vody jsou svedeny do domovních kanalizačních jímek, odkud jsou pravidelně vyváženy
obecním fekálním vozem do obecní ČOV.
V obci Chocnějovice není zřízena kanalizace. Splaškové vody jsou shromažďovány
pomocí nepropustných jímek a likvidovány vyvážením.
V obci Jivina je vybudovaná jednotná kanalizační síť.
V obci Klášter Hradiště je splašková kanalizace zatím v návrhu. Likvidace odpadních vod
probíhá pomocí kanalizačních jímek, které jsou pravidelně vyvážené do nejbližší ČOV.
V obci Kněžmost je zřízena splašková kanalizace, která pokrývá pouze vlastní obec
Kněžmost. V místních částech Býčina, Žantov, Koprník, Násedlnice, Úhelnice, Lítkovice,
Chlumín, Solec, Soleček, Malobratřice, Suhrovice, Drhleny, Čížovka a Srbsko jsou splaškové vody shromažďovány pomocí nepropustných jímek a likvidovány vyvážením.
V obci Koryta není zřízena kanalizace. Splaškové vody jsou shromažďovány pomocí
nepropustných jímek a likvidovány vyvážením.
V obci Loukov není zřízena kanalizace. Splaškové vody jsou shromažďovány pomocí
nepropustných jímek a likvidovány vyvážením.
V obci Loukovec není zřízena kanalizace. Splaškové vody jsou shromažďovány pomocí
nepropustných jímek a likvidovány vyvážením.
Odkanalizované je pouze město Mnichovo Hradiště. V ostatních obcích je kanalizace
navržená v rámci generelu vodního hospodářství, pro lokální ČOV jsou vymezené plochy
mimo zastavěné území obcí. Obec Veselá a Hoškovice jsou v návrhu odkanalizované do
ČOV Mnichovo Hradiště.
V obci Mohelnice není zřízena kanalizace. Splaškové vody jsou shromažďovány pomocí
nepropustných jímek a likvidovány vyvážením.
V obci Mukařov není zřízena kanalizace. Splaškové vody jsou shromažďovány pomocí
nepropustných jímek a likvidovány vyvážením.
V obci Neveklovice není zřízena kanalizace. Splaškové vody jsou shromažďovány pomocí nepropustných jímek a likvidovány vyvážením.
V obci Ptýrov není zřízena kanalizace. Splaškové vody jsou shromažďovány pomocí
nepropustných jímek a likvidovány vyvážením.
V obci Rokytá není zřízena kanalizace. Splaškové vody jsou shromažďovány pomocí
nepropustných jímek a likvidovány vyvážením.
V obci Sezemice není zřízena kanalizace. Splaškové vody jsou shromažďovány pomocí
nepropustných jímek a likvidovány vyvážením.
V obci Strážiště není zřízena kanalizace. Splaškové vody jsou shromažďovány pomocí
nepropustných jímek a likvidovány vyvážením.
V obci Žďár není zřízena splašková kanalizace. Připravuje se podtlaková kanalizace která
pokrývá v 1 a 2.etapě vlastní obec Žďár a místní část Doubravu. V dalších etapách místní
části Žehrov, Skokovy a Břehy. Příhrazy budou bez kanalizace. V místních částech Žehrov,
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Skokovy, Příhrazy a Břehy jsou splaškové vody shromažďovány pomocí nepropustných
jímek a likvidovány vyvážením.

(71) Výroba elektřiny včetně ochranného pásma
V obci Bílá Hlína se uvedený jev nevyskytuje.
V obci Boseň se uvedený jev nevyskytuje.
V obci Branžež se uvedený jev nevyskytuje.
V obci Březina se uvedený jev nevyskytuje.
V obci Dolní Krupá se uvedený jev nevyskytuje.
V obci Horní Bukovina se uvedený jev nevyskytuje.
V obci Chocnějovice se uvedený jev nevyskytuje.
V obci Jivina se uvedený jev nevyskytuje.
Na území obce Klášter Hradiště je 1 vodní elektrárna na Zábrdce.
V obci Kněžmost se uvedený jev nevyskytuje.
V obci Koryta se uvedený jev nevyskytuje.
V obci Loukov se uvedený jev nevyskytuje.
V obci Loukovec je soukromá vodní elektrárna na řece Jizeře (místní část Hubálov).
Na správním území Mnichova Hradiště jsou vodní elektrárny na řece Jizeře:
-

2 x ve Hněvousicích

-

Veselá - Haškov

V obci Mohelnice se uvedený jev nevyskytuje.
V obci Mukařov se uvedený jev nevyskytuje.
V obci Neveklovice se uvedený jev nevyskytuje.
V obci Ptýrov se uvedený jev nevyskytuje.
V obci Rokytá se uvedený jev nevyskytuje.
V obci Sezemice se uvedený jev nevyskytuje.
V obci Strážiště se uvedený jev nevyskytuje.
V obci Žďár se uvedený jev nevyskytuje.

(72) Elektrická stanice včetně ochranného pásma
Zásobování obce Bílá Hlína el.energií zabezpečuje 8 trafostanice VN. Ochranná pásma
jsou vymezena.
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Na území obce Boseň je 7 trafostanic VN – NN (napětí 1 kV - 52 kV). Na k.ú. Boseň je 6
trafostanic a na k.ú. Mužský 1 trafostanice. Ochranná pásma jsou vymezena.
Na území obce Branžež je 10 trafostanic VN – NN (napětí 1 kV - 52kV). Ochranná pásma jsou vymezena.
Na území obce Březina je 6 trafostanic VN – NN (napětí 1 kV - 52kV). Ochranná pásma
jsou vymezena.
Zásobování obce Dolní Krupá el.energií zabezpečuje 7 trafostanic VN. Ochranná pásma
jsou vymezena.
Obec Horní Bukovina je zásobována z 5ti trafostanic. Ochranná pásma jsou vymezena.
Na území obce Chocnějovice je 12 trafostanic VN – NN (napětí 1 kV - 52kV). Na k.ú.
Chocnějovice 3 trafostanice, na k.ú. Drahotice 2 trafostanice, na k.ú. Sovenice 4 trafostanice
a na k.ú. Rostkov 3 trafostanice. Ochranná pásma jsou vymezena.
Zásobování el.energií v obci Jivina zabezpečuje 5 trafostanic VN s vymezenými ochrannými pásmy.
Zásobování el.energií v obci Klášter Hradiště zabezpečuje 9 trafostanice VN s vymezenými ochrannými pásmy.
Na území obce Kněžmost je 39 trafostanic VN – NN (napětí 1 kV - 52kV). Na k.ú.
Kněžmost 15 trafostanic, na k.ú. Koprník 4 trafostanice, na k.ú. Násedlnice 3 trafostanice, na
k.ú. Úhelnice 3 trafostanice, na k.ú. Lítkovice 2 trafostanice, na k.ú. Solec 2 trafostanice, na
k.ú. Malobratřice 5 trafostanic, na k.ú. Suhrovice 4 trafostanice a na k.ú. Srbsko 1 trafostanice. Ochranná pásma jsou vymezena.
Na území obce Koryta jsou 2 trafostanice VN – NN (napětí 1 kV - 52kV). Ochranná pásma jsou vymezena.
Na území obce Loukov je 5 trafostanic VN – NN (napětí 1 kV - 52kV) a 1 rozvodna
transformovna VN (napětí 1 kV - 52kV). Ochranná pásma jsou vymezena.
Na území obce Loukovec je 6 trafostanic VN – NN (napětí 1 kV - 52kV). Ochranná pásma jsou vymezena.
Zásobování el.energií na správním území Mnichova Hradiště zabezpečuje 71 trafostanice VN s vymezenými ochrannými pásmy.
Na k.ú. Mnichovo Hradiště - 37, k.ú. Veselá 11, k.ú.Lhotice 3, k.ú Hoškovice 3,
k.ú.Dneboh 3, k.ú.Olšina 2, k.ú.Sychrov 4, k.ú. Podolí 8
Zásobování el.energií na území obce Mohelnice zabezpečují 3 trafostanice VN-NN
s vymezenými ochrannými pásmy.
Zásobování el.energií na území obce Mukařov zabezpečuje 7 trafostanic VN-NN. Na k.ú.
Mukařov 3,k.ú.Borovice 3 a k.ú. Vicmanov 2.
Zásobování el.energií na území obce Neveklovice zabezpečuje 4 trafostanice VN-NN
s vymezenými ochrannými pásmy.
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Všechny obce na k.ú. Ptýrov jsou zásobeny el. energií ze 6 trafostanic VN-NN
s vymezenými ochrannými pásmy, trafostanice na severovýchodě k.ú. zásobuje obec Klášter –Hradiště.
Zásobování el.energií na území obce Rokytá zabezpečuje 7 trafostanic VN-NN
s vymezenými ochrannými pásmy.
Na území obce Sezemice jsou 3 trafostanice VN – NN (napětí 1 kV - 52kV) a 1 rozvodna transformovna VN (napětí 1 kV - 52kV). Ochranná pásma jsou vymezena.
Zásobování el.energií na území obce Strážiště zabezpečují 4 trafostanice VN –NN
s vymzenými ochrannými pásmy.
Na území obce Žďár je 19 trafostanic VN – NN (napětí 1 kV - 52kV). Na k.ú. Žďár je 14
trafostanic a na k.ú. Žehrov 5 trafostanic. Ochranná pásma jsou vymezena.

(73) Nadzemní a podzemní soustava elektrizační soustavy včetně
ochranného pásma
Územím obce Bílá Hlína prochází trasa vrchního vedení VVN. 0bec je zásobená systémem vrchního vedení rozvodu v napěťové hladině 22 kV. V zastavěné části obce jsou
el.rozvody NN. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které je
vymezeno.

0bce je zásobená systémem vrchního vedení rozvodu v napěťové hladině 22 kV. Území
obce Boseň je vybaveno rozvody elektrické energie VN, které jsou nadzemní v napěťové
hladině 1-35 kV. V zastavěné části území jsou rozvody NN, které zásobují jednotlivé odběratele. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které je vymezeno.
Území obce Branžež je vybaveno rozvody elektrické energie VN, které jsou nadzemní
v napěťové hladině 1-35 kV. V zastavěné části území jsou rozvody NN, které zásobují jednotlivé odběratele. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které
je vymezeno.
Území obce Březina je vybaveno rozvody elektrické energie VN, které jsou nadzemní
v napěťové hladině 1-35 kV. V zastavěné části území jsou rozvody NN, které zásobují jednotlivé odběratele. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které
je vymezeno.

0bec Dolní Krupá je zásobená systémem vrchního vedení rozvodu v napěťové hladině
22 kV. V zastavěné části obce jsou el.rozvody NN. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které je vymezeno.
Území obce Horní Bukovina je zásobeno systémem vedení vrchního rozvodu VN
v napěťové hladině 22 kV. V zastavěné části obce jsou el.rozvody NN. Technická i rozvodná
zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které je vymezeno.
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Území obce Chocnějovice je vybaveno rozvody elektrické energie VN, které jsou nadzemní v napěťové hladině 1-35 kV. V zastavěné části území jsou rozvody NN, které zásobují jednotlivé odběratele. Dále územím obce prochází nadzemní ele. vedení VVN 220 kV a
110 kV. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které je vymezeno.
Územím obce Jivina prochází trasa vrchního vedení VVN.0bec je zásobená systémem
vrchního vedení rozvodu v napěťové hladině 22 kV. V zastavěné části obce jsou el.rozvody
NN. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které je vymezeno.
Územím obce Klášter Hradiště prochází trasa vrchního vedení VVN.0bec je zásobená
systémem vrchního vedení rozvodu v napěťové hladině 22 kV. V zastavěné části obce jsou
el.rozvody NN. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které je
vymezeno.
Území obce Kněžmost je vybaveno rozvody elektrické energie VN, které jsou nadzemní
v napěťové hladině 1-35 kV. V zastavěné části území jsou rozvody NN, které zásobují jednotlivé odběratele. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které
je vymezeno.
Území obce Koryta je vybaveno rozvody elektrické energie VN, které jsou nadzemní
v napěťové hladině 1-35 kV. V zastavěné části území jsou rozvody NN, které zásobují jednotlivé odběratele. Dále územím obce prochází nadzemní ele. vedení VVN 110 kV. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které je vymezeno.
Území obce Loukov je vybaveno rozvody elektrické energie VN, které jsou nadzemní
v napěťové hladině 1-35 kV. V zastavěné části území jsou rozvody NN, které zásobují jednotlivé odběratele. Dále územím obce prochází nadzemní ele. vedení VVN 110 kV. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které je vymezeno.
Území obce Loukovec je vybaveno rozvody elektrické energie VN, které jsou nadzemní
v napěťové hladině 1-35 kV. V zastavěné části území jsou rozvody NN, které zásobují jednotlivé odběratele. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které
je vymezeno.
Správním územím Mnichova Hradiště neprochází hlavní trasa vrchního vedení VVN, odbočka z ní je navržená k nově projektované rozvodně v Mnichově Hradišti.
0bce správního území jsou zásobené převážně systémem vrchního vedení VN rozvodu
v napěťové hladině 22 kV. V některých částech Mnichova Hradiště jsou trasy vedení VN
kabelové. Správa celého systému spadá do působnosti rozvodného závodu Mladá Boleslav
skupiny ČEZ,a.s.
Územím obce Mohelnice prochází trasa vrchního vedení VVN. 0bec je zásobená systémem vrchního vedení rozvodu v napěťové hladině 22 kV. V zastavěné části obce jsou
el.rozvody NN. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které je
vymezeno.
0bec Mukařov je zásobená systémem vrchního vedení rozvodu v napěťové hladině 22
kV. V zastavěné části obce jsou el.rozvody NN. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna
ochranným pásmem, které je vymezeno.
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0bec Neveklovice je zásobená systémem vrchního vedení rozvodu v napěťové hladině
22 kV. V zastavěné části obce jsou el.rozvody NN. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které je vymezeno.
Územím obce Ptýrov prochází trasa VVN a jednotlivé trafostanice k.ú. jsou propojeny
vedením VN v napěťové hladině 22 kV. V zastavěné části obce jsou el.rozvody NN. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které je vymezeno.
0bec Rokytá je zásobená systémem vrchního vedení rozvodu v napěťové hladině 22 kV.
V zastavěné části obce jsou el.rozvody NN. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna
ochranným pásmem, které je vymezeno.
Území obce Sezemice je vybaveno rozvody elektrické energie VN, které jsou nadzemní
v napěťové hladině 1-35 kV. V zastavěné části území jsou rozvody NN, které zásobují jednotlivé odběratele. Dále územím obce prochází nadzemní ele. vedení VVN 220 kV a 110
kV. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které je vymezeno.
0bec Strážiště je zásobená systémem vrchního vedení rozvodu v napěťové hladině 22
kV. V zastavěné části obce jsou el.rozvody NN. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna
ochranným pásmem, které je vymezeno.
Území obce Žďár je vybaveno rozvody elektrické energie VN, které jsou nadzemní
v napěťové hladině 1-35 kV. V zastavěné části území jsou rozvody NN, které zásobují jednotlivé odběratele. Technická i rozvodná zařízení jsou chráněna ochranným pásmem, které
je vymezeno.

(74) Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného
a bezpečnostního pásma

Na území obce Bílá Hlína se nenachází žádný technologický objekt zásobování plynem.
Na území obce Boseň se nenachází žádný technologický objekt zásobování plynem.
Na území obce Branžež se nenachází žádný technologický objekt zásobování plynem.

Na území obce Březina se nachází:
-

2 x armaturní uzel VTL

-

1 x regulační měřící stanice VTL

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou vymezena.
Na území obce Dolní Krupá se nenachází žádný technologický objekt zásobování plynem.
Na území obce Horní Bukovina není.
Na území obce Chocnějovice se nenachází žádný technologický objekt zásobování plynem.
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Na území obce Jivina není.
Na území obce Klášter Hradiště není.

Na území obce Kněžmost se nachází:
Na k.ú. Kněžmost:
-

3 x armaturní uzel VTL
-

1 x regulační měřící stanice VTL

Na k.ú. Koprník:
-

1 x armaturní uzel VTL

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou vymezena.
Na území obce Koryta se nenachází žádný technologický objekt zásobování plynem.
Na území obce Loukov se nachází 2 x armaturní uzel VTL. Ochranná a bezpečnostní
pásma jsou vymezena.
Na území obce Loukovec se nenachází žádný technologický objekt zásobování plynem.

Správním územím Mnichova Hradiště prochází trasa VTL plynovodu Mladá BoleslavTurnov. Na této trase a na trasách z ní odbočujících se nachází tyto objekty:
k.ú.Veselá : 1 regulační a měřící stanice VTL, 2 armaturní uzly VTL
k.ú.Lhotice : 1 armaturní uzel VTL
k.ú.Mnichovo Hradiště : 3 regulační a měřící stanice VTL, 2 regulační a měřící stanice
STL, 8 armaturních uzlů VTL
k.ú.Hoškovice : 2 armaturní uzly VTL

Na území obce Mohelnice se nenachází žádný technologický objekt zásobování plynem.
Na území obce Mukařov se nenachází žádný technologický objekt zásobování plynem.
Na území obce Neveklovice se nenachází žádný technolog. objekt zásobování plynem.
Na území obce Ptýrov se nenachází žádný technologický objekt zásobování plynem.
Na území obce Rokytá se nenachází žádný technologický objekt zásobování plynem.
Na území obce Sezemice se nenachází žádný technologický objekt zásobování plynem.
Na území obce Strážiště se nenachází žádný technologický objekt zásobování plynem.
Na území obce Žďár v k.ú. Žďár se nachází:
-

1 x armaturní uzel VTL
-

1 x regulační měřící stanice VTL

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou vymezena.
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(75) Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního
pásma
Území obce Bílá Hlína není plynofikováno a ani jím neprochází plynovod.
Území obce Boseň není plynofikováno a ani jím neprochází plynovod.
Území obce Branžež není plynofikováno a ani jím neprochází plynovod.
Území obce Březina je plynofikováno rozvody STL. Územím obce prochází VTL plynovod. Ochranná a bezpečnostní pásma jsou vymezena.
Územím obce Dolní Krupá neprochází žádné rozvody plynovodu.
Územím obce Horní Bukovina neprochází žádné rozvody plynovodu.
Území obce Chocnějovice není plynofikováno a ani jím neprochází plynovod.
Na území obce Jivina žádný plynovod není vedený, obec není plynofikovaná
Na území obce Klášter Hradiště jsou provedeny STL rozvody plynu, hlavní trasa je vedená z Mnichova Hradiště.
Území obce Kněžmost je plynofikováno rozvody STL ve vlastní obci Kněžmost a
v místních částech Žantov, Suhrovice, Drhleny. Průmyslová zóna Koprník je zásobována
plynem přes armaturní uzel VTL. Katastry Solec a Lítkovice prochází VTL plynovod. Ochranná a bezpečnostní pásma jsou vymezena.
Území obce Koryta není plynofikováno a ani jím neprochází plynovod.
Území obce Loukov je plynofikováno rozvody STL. Územím obce prochází VTL plynovod. Ochranná a bezpečnostní pásma jsou vymezena.
Území obce Loukovec je plynofikováno rozvody STL z plynovodu STL Loukov. Ochranná
a bezpečnostní pásma jsou vymezena.
Správním územím Mnichova Hradiště prochází trasa plynovodu VTL DN 200 Mladá Boleslav-Turnov těmito k.ú.: Veselá, Lhotice, Mnichovo Hradiště, Hoškovice, Dneboh.
Do obce Veselá odbočuje trasa VTL plynovodu k regulační stanici, z ní je veden rozvod
plynu STL po obci.
Město Mnichovo Hradiště je plynofikováno, ze dvou odbočujících tras VTL plynovodu jsou
z regulačních stanic provedené STL rozvody plynu v městské zástavbě. V několika lokalitách
jsou v ulicích NTL rozvody plynu.
Ochranná a bezpečnostní pásma jsou vymezena.

Území obce Mohelnice není plynofikováno a ani jím neprochází plynovod.
Území obce Mukařov není plynofikováno a ani jím neprochází plynovod.
Území obce Neveklovice není plynofikováno a ani jím neprochází plynovod.
Území obce Ptýrov není plynofikováno a ani jím neprochází plynovod.
Území obce Rokytá není plynofikováno a ani jím neprochází plynovod.
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Území obce Sezemice není plynofikováno a ani jím neprochází plynovod.
Území obce Strážiště není plynofikováno a ani jím neprochází plynovod.

Území obce Žďár je plynofikováno rozvody STL ve vlastní obci Žďár a v místních částech
Doubrava a Břehy. Plynovod VTL je přiveden do místní části Doubrava. Katastrální území
Žehrov je také plynofikováno rozvody STL. Ochranná a bezpečnostní pásma jsou vymezena.

(76) Technologický objekt zásobování jinými produkty včetně
ochranného pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(77) Ropovod včetně ochranného pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(78) Produktovod včetně ochranného pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(79) Technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného
pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(80) Teplovod včetně ochranného pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(81) Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
Na území obce Bílá Hlína se nevyskytuje žádné elektronické komunikační zařízení.
Na území obce Boseň se nevyskytuje žádné elektronické komunikační zařízení.
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Na území obce Branžež se vyskytuje vysílač mobilního operátora. (graficky nedodáno,
zjištěno průzkumem)
Na území obce Březina se nevyskytuje žádné elektronické komunikační zařízení.
Na území obce Dolní Krupá se nachází 2 vysílače mobilních operátorů.
Na území obce Horní Bukovina se nevyskytuje žádné elektronické komunikační zařízení.
Na území obce Chocnějovice se nevyskytuje žádné elektronické komunikační zařízení.
Na území obce Jivina se nevyskytuje žádné elektronické komunikační zařízení.
Na území obce Klášter Hradiště se nevyskytuje žádné elektron. komunikační zařízení.
Na území obce Kněžmost v k.ú. Kněžmost se nachází elektronické komunikační zařízení
– základnová stanice.
Na území obce Koryta se nevyskytuje žádné elektronické komunikační zařízení.
Na území obce Loukov se nachází elektronické komunikační zařízení – základnová stanice.
Na území obce Loukovec se nevyskytuje žádné elektronické komunikační zařízení.
Na správním území Mnichovo Hradiště přímo ve městě se nachází 3 vysílače mobilních
operátorů. 1 vysílač se nalézá na vrchu Káčov na k.ú.Sychrov.Na požární stanici HZS
v Mnichově Hradišti jsou 3 el.komunikační zařízení.
Na území obce Mohelnice se nachází vysílač mobilního operátora.
Na území obce Mukařov se nevyskytuje žádné elektronické komunikační zařízení.
Na území obce Neveklovice se nevyskytuje žádné elektronické komunikační zařízení.
Na území obce Ptýrov se nevyskytuje žádné elektronické komunikační zařízení.
Na území obce Rokytá se nevyskytuje žádné elektronické komunikační zařízení.
Na území obce Sezemice se nevyskytuje žádné elektronické komunikační zařízení.
Na území obce Strážiště se nevyskytuje žádné elektronické komunikační zařízení.
Na území obce Žďár se nevyskytuje žádné elektronické komunikační zařízení.

(82) Komunikační vedení včetně ochranného pásma
Území obce Bílá Hlína je plně telefonizováno sítí Telefonica O2 Czech Republic a.s. Severním okrajem k.ú. Bílá Hlína prochází dálkový optický kabel č.203 v trase komunikace
II/268 od křižovatky na Horní Bukovinu.Obcí Horní Bukovina prochází radioreléová trasa
s ochranným pásmem, které pokrývá větší část k.ú.
Územím obce Boseň (k.ú. Boseň) prochází optický dálkový kabel Telefonica O2 Czech
Republic a.s. Celé území obce je vybaveno místní sítí Telefonica O2 Czech Republic a.s.
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Část území obce Branžež se nachází v ochranném pásmu komunikačního radiového
směrového vedení (VUSS Praha). Celé území obce je vybaveno místní sítí Telefonica O2
Czech Republic a.s.
Územím obce Březina prochází optický dálkový kabel Telefonica O2 Czech Republic a.s.
a komunikační radiové směrové vedení (VUSS Praha). Celé území obce je vybaveno místní
sítí Telefonica O2 Czech Republic a.s.
Území obce Dolní Krupá je plně telefonizováno sítí Telefonica O2 Czech Republic a.s.,
v obci se nachází digitální ATU (u zemědělského areálu). Katastrem obce prochází dálkový
optický kabel č.203. Územím obce Mohelnice prochází radioreléová trasa a její ochranné
pásmo.
Území obce Horní Bukovina je plně telefonizováno sítí Telefonica O2 Czech Republic
a.s. Dálkový optický kabel event.č.203 územím prochází. Obcí Horní Bukovina prochází radioreléová trasa s ochranným pásmem, které pokrývá větší část k.ú.
Část území obce Chocnějovice (k.ú. Rostkov) se nachází v ochranném pásmu komunikačního radiového směrového vedení (VUSS Praha).
Území obce Jivina je plně telefonizováno sítí Telefonica O2 Czech Republic a.s., v obci
se nachází digitální ATU. Katastrem obce Jivina prochází dálkový optický kabel č.203.
Územím obce Jivina prochází ochranné pásmo radioreléové trasy, které pokrývá malou část
na severozápadě k.ú.
Území obce Klášter Hradiště je plně telefonizováno sítí Telefonica O2 Czech Republic
a.s. Dálkový optický kabel prochází severní částí k.ú. Územím obce Klášter Hradiště neprochází žádná radioreléová trasa, ani na území nezasahuje její ochranné pásmo.
Územím obce Kněžmost (k.ú. Kněžmost, Solec a Malobratřice) prochází optický dálkový
kabel Telefonica O2 Czech Republic a.s. Část území obce Kněžmost (k.ú. Kněžmost, Koprník, Násedlnice, Úhelnice, Lítkovice, Malobratřice, Suhrovice a Srbsko) se nachází
v ochranném pásmu komunikačního radiového směrového vedení (VUSS Praha). Katastrálním územím Násedlnice prochází komunikační radiové směrové vedení (VUSS Praha). Celé
území obce je vybaveno místní sítí Telefonica O2 Czech Republic a.s.
Území obce Koryta je částečně vybaveno místní sítí Telefonica O2 Czech Republic a.s.
Územím obce Loukov prochází optický dálkový kabel Telefonica O2 Czech Republic a.s.
a komunikační radiové směrové vedení (VUSS Praha). Územím obce je částečně vybaveno
místní sítí Telefonica O2 Czech Republic a.s.
Územím obce Loukovec prochází komunikační radiové směrové vedení (VUSS Praha).
Území obce je částečně vybaveno místní sítí Telefonica O2 Czech Republic a.s.
Správní území obce Mnichovo Hradiště je plně telefonizováno. Město Mnichovo Hradiště
je uzlovým bodem pro telefonizaci řešené oblasti. Celé území je komplexně pokryto telekomunikačními službami.
Dálkové kabely
Správním územím obce prochází dálkový optický kabel v trase silnice R10, další– dálkový
optický kabel č.203 prochází v trase silnice II/268 z Bosně do Mnichova Hradiště a dále
v trase silnice III/26813 Mnichovo Hradiště-Podolí, Sychrov.Severní částí prochází dálkový
optický kabel č.203.
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Území obce Mohelnice je plně telefonizováno sítí Telefonica O2 Czech Republic a.s.,
v obci se nachází digitální ATU. Katastrem obce Mohelnice prochází dálkový optický kabel
č.203. Územím obce Mohelnice neprochází radioreléová trasa, ani nezasahuje její ochranné
pásmo.
Území obce Mukařov je plně telefonizováno sítí Telefonica O2 Czech Republic a.s. Dálkové optické kabely územím neprochází. Obcí Mukařov prochází radioreléová trasa
s ochranným pásmem, které pokrývá téměř celá tři k.ú.
Území obce Neveklovice je plně telefonizováno sítí Telefonica O2 Czech Republic a.s.
Dálkové optické kabely územím neprochází. Obcí Neveklovice prochází ochranné pásmo
radioreléové trasy, které pokrývá polovinu k.ú.
Území obce Ptýrov je plně telefonizováno sítí Telefonica O2 Czech Republic a.s. Katastrem obce neprochází dálkový optický kabel. Územím obce Ptýrov neprochází radioreléová
trasa, ani nezasahuje její ochranné pásmo.
Území obce Rokytá je plně telefonizováno sítí Telefonica O2 Czech Republic a.s. Dálkové optické kabely územím prochází – při silnici II/268. Obcí Rokytá prochází radioreléová
trasa s ochranným pásmem, které pokrývá částečně obě k.ú.
Území obce Sezemice je částečně vybaveno místní sítí Telefonica O2 Czech Republic
a.s.
Území obce Strážiště je plně telefonizováno sítí Telefonica O2 Czech Republic a.s. Dálkové optické kabely územím neprochází. Obcí Strážiště prochází radioreléová trasa
s ochranným pásmem, které pokrývá obě k.ú.
Část území obce Žďár (k.ú. Žehrov) se nachází v ochranném pásmu komunikačního radiového směrového vedení (VUSS Praha). Území obce je částečně vybaveno místní sítí Telefonica O2 Czech Republic a.s.

(83) Jaderné zařízení
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(84) Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B
s umístěnými nebezpečnými látkami
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(85) Skládka odpadu včetně ochranného pásma
Na území obce Bílá Hlína se nenachází skládka.
Na území obce Boseň nejsou evidovány žádné provozované skládky odpadu.
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Na území obce Branžež nejsou evidovány žádné skládky odpadu.
Na území obce Březina nejsou evidovány žádné skládky odpadu.
Na území obce Dolní Krupá se nenachází skládka.
Na území obce Horní Bukovina se nenachází skládka.
Na území obce Chocnějovice jsou evidovány 4 bývalé skládky odpadu.
Na k.ú. Chocnějovice:
-

skládka Chocnějovice

Na k.ú. Drahotice:
-

skládka Drahotice

Na k.ú. Rostkov:
-

skládka Rostkov

-

skládka Rostkov – Ouč

Na území obce Jivina se nenachází skládka.
Na území obce Klášter Hradiště je evidovaná skládka.

Na území obce Kněžmost jsou evidovány 3 skládky odpadu.
Na k.ú. Kněžmost:
-

skládka Kněžmost

Na k.ú. Malobratřice:
-

skládka Kamenice

Na k.ú. Suhrovice:
-

skládka Žantov

Na území obce Koryta je evidována 1 skládka odpadu.
Na území obce Loukov nejsou evidovány žádné skládky odpadu.
Na území obce Loukovec nejsou evidovány žádné skládky odpadu.
Na správním území Mnichova Hradiště se nenachází skládka.
Na území obce Mohelnice se nenachází skládka odpadu.
Na území obce Mukařovse nenachází skládka odpadu.
Na území obce Neveklovice se nenachází skládka odpadu.
Na území obce Ptýrovse nenachází skládka odpadu.
Na území obce Rokytá se nenachází skládka odpadu.
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Na území obce Sezemice nejsou evidovány žádné skládky odpadu.
Na území obce Strážiště se nenachází skládka odpadu.
Na území obce Žďár nejsou evidovány žádné skládky odpadu.

(86) Spalovna včetně ochranného pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(87) Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně
ochranného pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(88) Dálnice včetně ochranného pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(89) Rychlostní silnice včetně ochranného pásma
Územím obce Bílá Hlína neprochází.
Územím obce Boseň neprochází žádná rychlostní silnice.
Územím obce Branžež neprochází žádná rychlostní silnice.
Územím obce Březina prochází rychlostní silnice R10, která je současně silnicí I. tř. č.10.
Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Dolní Krupá neprochází.
Územím obce Horní Bukovina neprochází.
Územím obce Chocnějovice neprochází žádná rychlostní silnice.
Územím obce Jivina neprochází.
Územím obce Klášter Hradiště neprochází.
Územím obce Kněžmost neprochází žádná rychlostní silnice.
Územím obce Koryta neprochází žádná rychlostní silnice.
Územím obce Loukov prochází rychlostní silnice R10, která je současně silnicí I. tř. č.10.
Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Loukovec neprochází žádná rychlostní silnice.
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Silnice R10 protíná správní území Mnichova Hradiště severojižně k.ú. Dneboh, k.ú. Hoškovice, k.ú. Mnichovo Hradiště a k.ú. Veselou. Ochranné pásmo je vymezeno v šířce 100
m na každou stranu od osy jízdního pruhu.
Územím obce Mohelnice neprochází žádná rychlostní silnice.
Územím obce Mukařov neprochází žádná rychlostní silnice.
Územím obce Neveklovice neprochází žádná rychlostní silnice.
Územím obce Ptýrov neprochází žádná rychlostní silnice.
Územím obce Rokytá neprochází žádná rychlostní silnice.
Územím obce Sezemice neprochází žádná rychlostní silnice.
Územím obce Strážiště neprochází žádná rychlostní silnice.
Územím obce Žďár prochází rychlostní silnice R10, která je současně silnicí I. tř. č.10.
Ochranná pásma vymezena.

(90) Silnice I. třídy včetně ochranného pásma
Územím obce Bílá Hlína neprochází.
Územím obce Boseň neprochází žádná silnice I.třídy.
Územím obce Branžež neprochází žádná silnice I.třídy.
Územím obce Březina prochází silnice I.třídy č.10, která je současně rychlostní silnicí
R10. Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Dolní Krupá neprochází.
Územím obce Horní Bukovina neprochází.
Územím obce Chocnějovice neprochází žádná silnice I.třídy.
Územím obce Jivina neprochází.
Územím obce Klášter Hradiště neprochází.
Územím obce Kněžmost neprochází žádná silnice I.třídy.
Územím obce Koryta neprochází žádná silnice I.třídy.
Územím obce Loukov prochází silnice I.třídy č.10, která je současně rychlostní silnicí
R10. Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Loukovec neprochází žádná silnice I.třídy.
Správním územím Mnichova Hradiště prochází silnice I/10, která je totožná s výše popsanou R10 včetně ochranného pásma.
Územím obce Mohelnice neprochází žádná silnice I.třídy.
Územím obce Mukařov neprochází žádná silnice I.třídy.
Územím obce Neveklovice neprochází žádná silnice I.třídy.
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Územím obce Ptýrov neprochází žádná silnice I.třídy.
Územím obce Rokytá neprochází žádná silnice I.třídy.
Územím obce Sezemice neprochází žádná silnice I.třídy.
Územím obce Strážiště neprochází žádná silnice I.třídy.
Územím obce Žďár prochází silnice I.třídy č.10, která je současně rychlostní silnicí R10.
Ochranná pásma vymezena.

(91) Silnice II. třídy včetně ochranného pásma
Zastavěným územím obce Bílá Hlína prochází komunikace II. třídy číslo 268.
Územím obce Boseň prochází silnice II.třídy č.268. Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Branžež neprochází žádná silnice II.třídy.
Územím obce Březina prochází silnice II.třídy č.610. Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Dolní Krupá prochází silnice II. třídy číslo 268, která tvoří zároveň osu zastavěného území obce. Ochranné pásmo je vymezeno.
Územím obce Horní Bukovina neprochází.
Územím obce Chocnějovice prochází silnice II.třídy č.277. Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Jivina neprochází.
Územím obce Klášter Hradiště prochází komunikace II/268.
Územím obce Kněžmost procházejí silnice II.třídy č.268 a č.276. Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Koryta neprochází žádná silnice II.třídy.
Územím obce Loukov prochází silnice II.třídy č.610. Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Loukovec neprochází žádná silnice II.třídy.
Souběžně se silnicí R10 prochází městem Mnichovo Hradiště a obcemi Veselá a Hoškovice silnice II/610 (bývalá silnice I/10). Z Mnichova Hradiště směrem na Český Dub podél
Jizery vede silnice II/277. Silnice II/268 trasa Česká Lípa-Jičín vytváří jižní obchvat města
Mnichova Hradiště a prochází Dobrou Vodou (k.ú. Lhotice).
Silnice, včetně ochranných pásem, jsou zakreslené v grafické příloze.
Územím obce Mohelnice prochází silnice II/277 z Mnichova Hradiště do Českého Dubu
s vymezeným ochranným pásmem.
Územím obce Mukařov neprochází žádná silnice II.třídy.
Územím obce Neveklovice neprochází žádná silnice II.třídy.
Severní okrajem území obce Ptýrov prochází komunikace II. třídy číslo 268.
Jižní částí území obce Rokytá - k.ú. Dolní Rokytá prochází komunikace II/268.
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Územím obce Sezemice neprochází žádná silnice II.třídy.
Územím obce Strážiště neprochází žádná silnice II.třídy.
Územím obce Žďár procházejí silnice II.třídy č.279 a č.610. Ochranná pásma vymezena.

(92) Silnice III. třídy včetně ochranného pásma
Silnice III/268 23 prochází územím obce Bílá Hlína při hranicí k.ú.
Územím obce Boseň procházejí silnice III.třídy č.2689 a 26810. Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Branžež prochází silnice III.třídy č.2687. Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Březina procházejí silnice III.třídy č.2689 ač.26814. Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Dolní Krupá prochází silnice III/268 28 zajišťuje propojení obce Dolní
Krupé s obcí Bělá pod Bezdězem.
Územím obce Horní Bukovina prochází tyto silnice III/26828, II/26825, III/26820.
Územím obce Chocnějovice procházejí silnice III.třídy č.27917, č.2791, č.2775, č.2776,
č.2777, č.2773 a č.2778. Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Jivina prochází komunikace III/268 17, III/26819 a při hranici k.ú. III/26820.
Územím obce Klášter Hradiště prochází silnice III/268 15, III/ 268 17, III/268 20 a III/268
23 prochází k.ú. obce Klášter Hradiště.
Územím obce Kněžmost procházejí silnice III.třídy č.2685, č.2683, č.27938, č.27611,
č.27610, č.27614, č.2684 a č.2687. Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Koryta procházejí silnice III.třídy č.27917 a 2792. Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Loukov procházejí silnice III.třídy č.27917 a 27922. Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Loukovec procházejí silnice III.třídy č.27917 a 27918. Ochranná pásma
vymezena.
Správním územím Mnichova Hradiště vedou tyto silnice:
Silnice III/27613 (Bakov –Veselá) prochází k.ú. Veselá, III/2688 (Veselá-Lhotice-Boseň)
prochází k.ú. Veselá a k.ú. Lhotice.
Silnice III/26813 (MH –Podolí-Sychrov prochází k.ú. Mnichovo Hradiště,k.ú. Podolí a k.ú.
Sychrov, III/28814 (Podolí zem.areál –Kruhy-Hradec-Březina) se nalézá na k.ú. Podolí.
Silnice III/26811 (Hoškovice-Dneboh) vede přes k.ú. Hoškovice a k.ú. Dneboh. Silnice
III/2689 (Boseň-Zásadka-Dneboh-Olšina-Březina) vede přes k.ú. Dneboh a k.ú.Olšina.
Silnice, včetně ochranných pásem, jsou zakreslené v grafické příloze.
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Územím obce Mohelnice vede silnice III/2771 do Neveklovic, II/2791 spojuje Mohelnici
s Chocnějovicemi a III/27917 s obcí Koryta. Ochranná pásma jsou vymezena.
Územím obce Mukařov prochází silnice III/268 20 a III/268 21. Ochranná pásma jsou
vymezena.
Územím obce Neveklovice prochází silnice III/268 17. Ochranná pásma jsou vymezena.
Územím obce Ptýrov vedou tyto komunikace III.třídy: 2761, 2762, 2763 a 26823.
Silnice III/268 27 procházející územím obce Rokytá je zároveň páteřní komunikací procházející zastavěným územím obce přes obě katastrální území.
Územím obce Sezemice procházejí silnice III.třídy č.2775, č.2792 a 2791. Ochranná
pásma vymezena.
Územím obce Strážiště prochází silnice III/268 17.
Územím obce Žďár procházejí silnice III.třídy č.27919, č.27920, č.27922, č.27923,
č.27924 a č.27929. Ochranná pásma vymezena.

(93) Místní a účelové komunikace
V zastavěném území obce Bílá Hlína jsou místní komunikace převážně asfaltové, ostatní
jsou zpevněné.
Komunikační síť obce Boseň tvoří obslužné nebo dopravně zklidněné komunikace. Mimo
zastavěné území mají charakter polních a lesních cest, často jen se štěrkovým povrchem.
Komunikační síť obce Branžež tvoří obslužné nebo dopravně zklidněné komunikace. Mimo zastavěné území mají charakter polních a lesních cest, často jen se štěrkovým povrchem.
Komunikační síť obce Březina tvoří obslužné nebo dopravně zklidněné komunikace. Mimo zastavěné území mají charakter polních a lesních cest, často jen se štěrkovým povrchem.
Komunikační síť obce Dolní Krupá tvoří obslužné nebo dopravně zklidněné komunikace
obvykle v šířce 3,0 m. Značná část těchto komunikací má štěrkový povrch nebo je zarostlá
travou.
Komunikační síť obce Horní Bukovina tvoří místní obslužné komunikace převážně se
zpevněným povrchem.
Komunikační síť obce Chocnějovice tvoří obslužné nebo dopravně zklidněné komunikace. Mimo zastavěné území mají charakter polních a lesních cest, často jen se štěrkovým
povrchem.
V zastavěném území obce Jivina jsou místní komunikace převážně asfaltové, ostatní
jsou zpevněné.
V zastavěném území obce Klášter Hradiště jsou místní komunikace převážně asfaltové,
ostatní jsou zpevněné.
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Komunikační síť obce Kněžmost tvoří obslužné nebo dopravně zklidněné komunikace.
Mimo zastavěné území mají charakter polních a lesních cest, často jen se štěrkovým povrchem.
Komunikační síť obce Koryta tvoří obslužné nebo dopravně zklidněné komunikace. Mimo
zastavěné území mají charakter polních a lesních cest, často jen se štěrkovým povrchem.
Komunikační síť obce Loukov tvoří obslužné nebo dopravně zklidněné komunikace. Mimo zastavěné území mají charakter polních a lesních cest, často jen se štěrkovým povrchem.
Komunikační síť obce Loukovec tvoří obslužné nebo dopravně zklidněné komunikace.
Mimo zastavěné území mají charakter polních a lesních cest, často jen se štěrkovým povrchem.
Komunikační síť Mnichova Hradiště s místními částmi tvoří obslužné nebo dopravně
zklidněné komunikace převážně se zpevněným povrchem.
Komunikační síť obce Mohelnice tvoří obslužné nebo dopravně zklidněné komunikace
převážně se zpevněným povrchem.
Komunikační síť obce Mukařov tvoří obslužné nebo dopravně zklidněné komunikace převážně se zpevněným povrchem.
Komunikační síť obce Neveklovice tvoří obslužné nebo dopravně zklidněné komunikace
převážně se zpevněným povrchem.
Kromě místních komunikací na území obce Ptýrov převážně zpevněných v zastavěných
územích obcí jsou těmito komunikacemi propojeny obce Maníkovice s Brankou a Ptýrov
s Ptýrovcem.
V zastavěném území obce Rokytá jsou místní komunikace převážně asfaltové, ostatní
jsou zpevněné.
Komunikační síť obce Sezemice tvoří obslužné nebo dopravně zklidněné komunikace.
Mimo zastavěné území mají charakter polních a lesních cest, často jen se štěrkovým povrchem.
Komunikační síť obce Strážiště tvoří obslužné nebo dopravně zklidněné komunikace převážně se zpevněným povrchem.
Komunikační síť obce Žďár tvoří obslužné nebo dopravně zklidněné komunikace. Mimo
zastavěné území mají charakter polních a lesních cest, často jen se štěrkovým povrchem.

(94) Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma
Územím obce Bílá Hlína neprochází celostátní železniční dráha.
Územím obce Boseň neprochází celostátní železniční dráha.
Územím obce Branžež neprochází celostátní železniční dráha.
Územím obce Březina prochází celostátní železniční dráha č.70 (trakce nezávislá, trať
jednokolejná, rozchod kolejí normální). Ochranná pásma vymezena.
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Územím obce Horní Bukovina neprochází celostátní železniční dráha.
Územím obce Dolní Krupá neprochází celostátní železniční dráha.
Územím obce Chocnějovice neprochází celostátní železniční dráha.
Územím obce Jivina neprochází celostátní železniční dráha.
Územím obce Klášter-Hradiště neprochází celostátní železniční dráha.
Územím obce Kněžmost neprochází celostátní železniční dráha.
Územím obce Koryta neprochází celostátní železniční dráha.
Územím obce Loukov prochází celostátní železniční dráha č.70 (trakce nezávislá, trať
jednokolejná, rozchod kolejí normální). Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Loukovec neprochází celostátní železniční dráha.
Státní trať č.070 Praha – Liberec prochází správním územím Mnichova Hradiště -k.ú.
Veselá, k.ú. Mnichovo Hradiště a k.ú. Hoškovice. Ochranné pásmo 60 m je vymezené
v grafické části.
Územím obce Mohelnice neprochází celostátní železniční dráha.
Územím obce Mukařov neprochází celostátní železniční dráha.
Územím obce Neveklovice neprochází celostátní železniční dráha.
Územím obce Ptýrov neprochází celostátní železniční dráha.
Územím obce Rokytá neprochází celostátní železniční dráha.
Územím obce Sezemice neprochází celostátní železniční dráha.
Územím obce Strážiště neprochází celostátní železniční dráha.
Územím obce Žďár neprochází celostátní železniční dráha.

(95) Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma

Územím obce Bílá Hlína neprochází regionální železniční dráha.
Územím obce Boseň neprochází regionální železniční dráha.
Územím obce Branžež neprochází regionální železniční dráha.
Územím obce Březina neprochází regionální železniční dráha.
Územím obce Dolní Krupá neprochází regionální železniční dráha.
Územím obce Horní Bukovina neprochází regionální železniční dráha.
Územím obce Chocnějovice neprochází regionální železniční dráha.
Územím obce Jivina neprochází regionální železniční dráha.
Územím obce Klášter Hradiště neprochází regionální železniční dráha.
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Územím obce Kněžmost prochází regionální železniční dráha č.63 (trakce nezávislá, trať
jednokolejná, rozchod kolejí normální). Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Koryta neprochází regionální železniční dráha.
Územím obce Loukov neprochází regionální železniční dráha.
Územím obce Loukovec neprochází regionální železniční dráha.
Správním územím Mnichova Hradiště k.ú. Veselá prochází regionální železniční dráha
č.63 (trakce nezávislá, trať jednokolejná, rozchod kolejí normální). Ochranná pásma vymezena.
Územím obce Mohelnice neprochází regionální železniční dráha.
Územím obce Mukařov neprochází regionální železniční dráha.
Územím obce Neveklovice neprochází regionální železniční dráha.
Územím obce Ptýrov neprochází regionální železniční dráha.
Územím obce Rokytá neprochází regionální železniční dráha.
Územím obce Sezemice neprochází regionální železniční dráha.
Územím obce Strážiště neprochází regionální železniční dráha.
Územím obce Žďár neprochází regionální železniční dráha.

(96) Koridor vysokorychlostní železniční trati
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(97) Vlečka včetně ochranného pásma
Na území obce Bílá Hlína se nenachází železniční vlečka.
Na území obce Boseň se nenachází železniční vlečka.
Na území obce Branžež se nenachází železniční vlečka.
Na území obce Březina se nenachází železniční vlečka.
Na území obce Dolní Krupá se nenachází železniční vlečka.
Na území obce Horní Bukovina se nenachází železniční vlečka.
Na území obce Chocnějovice se nenachází železniční vlečka.
Na území obce Jivina se nenachází železniční vlečka.
Na území obce Klášter Hradiště se nenachází železniční vlečka.
Na území obce Kněžmost na k.ú. Koprník se nachází železniční vlečka, zajišťující dopravní obsluhu průmyslového areálu (trakce nezávislá, rozchod kolejí normální). Ochranná
pásma vymezena.
156

Na území obce Koryta se nenachází železniční vlečka.
Na území obce Loukov severně od nádraží se nachází železniční vlečka, zajišťující dopravní obsluhu průmyslového areálu (trakce nezávislá, rozchod kolejí normální). Ochranná
pásma vymezena.
Na území obce Loukovec se nenachází železniční vlečka.
V Mnichově Hradišti se nachází 1 vlečka, která ústila do areálu cukrovaru. Dnes, když
cukrovar již neexistuje, je nefunkční.
Na území obce Mohelnice se nenachází železniční vlečka.
Na území obce Mukařov se nenachází železniční vlečka.
Na území obce Neveklovice se nenachází železniční vlečka.
Na území obce Ptýrov se nenachází železniční vlečka.
Na území obce Rokytá se nenachází železniční vlečka.
Na území obce Sezemice se nenachází železniční vlečka.
Na území obce Strážiště se nenachází železniční vlečka.
Na území obce Žďár se nenachází železniční vlečka.

(98) Lanová dráha včetně ochranného pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(99) Speciální dráha včetně ochranného pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(100) Tramvajová dráha včetně ochranného pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(101) Trolejbusová dráha včetně ochranného pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.
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(102) Letiště včetně ochranných pásem
Menší část území obce Bílá Hlína zasahuje ochranné pásmo hlukové veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště (LKMH).
Část území obce Boseň zasahuje ochranné pásmo hlukové veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště (LKMH).
Část území obce Branžež zasahuje ochranné pásmo hlukové veřejného mezinárodního
letiště Mnichovo Hradiště (LKMH).
Na území obce Březina se nalézá část veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště (LKMH). Vzletová a přistávací dráha má zpevněný povrch. Ochranné pásmo provozních
ploch, ochranné pásmo s výškovým omezením staveb, ochranné pásmo proti klamavým a
nebezpečným světlům, ochranné pásmo s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN,
ochranná pásma ornitologická a ochranné pásmo hlukové jsou vymezena.
Území obce Dolní Krupá nezasahuje žádné ochranné pásmo veřejného mezinárodního
letiště Mnichovo Hradiště (LKMH).
Jižní část území obce Horní Bukovina zasahuje ochranné pásmo hlukové veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště (LKMH).
Jižní část území obce Chocnějovice zasahuje ochranné pásmo hlukové veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště (LKMH).
Celé území obce Jivina zasahuje ochranné pásmo hlukové veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště (LKMH).
Celé území obce Klášter Hradiště zasahuje ochranné pásmo hlukové veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště (LKMH), část zastavěného území ochranné pásmo proti
klamavým světlům, východní část ochranné pásmo pro vzdušná vedení VVN a VN.
Malou část severního území obce Kněžmost zasahuje ochranné pásmo hlukové veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště (LKMH).
Celé území obce Koryta zasahuje ochranné pásmo hlukové veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště (LKMH).
Část území obce Loukov zasahují ochranná pásma veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště (LKMH). Pouze ochranné pásmo hlukové zasahuje celé území obce.
Ochranné pásmo s výškovým omezením staveb, ochranné pásmo proti klamavým a nebezpečným světlům, ochranné pásmo s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN,
ochranná pásma ornitologická a ochranné pásmo hlukové jsou vymezena.
Celé území obce Loukovec zasahuje ochranné pásmo hlukové veřejného mezinárodního
letiště Mnichovo Hradiště (LKMH).
Na správním území Mnichova Hradiště na katastrálním území Hoškovice se nachází veřejné mezinárodní letiště LKMH. Ochranné pásmo hlukové zasahuje celé správní území.
Ochranné pásmo provozních ploch, ochranné pásmo s výškovým omezením staveb,
ochranné pásmo proti klamavým a nebezpečným světlům, ochranné pásmo s omezením
staveb vzdušných vedení VN a VVN, ochranná pásma ornitologická a ochranné pásmo hlukové jsou vymezena na k.ú. Mnichovo Hradiště, Hoškovice, Sychrov, Podolí. K.ú. Dneboh a
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k.ú.Olšina zasahuje ochranné pásmo s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN, k.ú.
Olšina navíc ochranné pásmo proti klamavým světlům.
Na části k.ú.Mnichovo Hradiště a k.ú. Sychrov jsou vymezené izofony omezující rozvojové
plochy pro bydlení.
Většinu území obce Mohelnice zasahuje ochranné pásmo hlukové veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště (LKMH).
Území obce Mukařov zasahuje ochranné pásmo hlukové veřejného mezinárodního letiště
Mnichovo Hradiště (LKMH).
Malou jižní část území obce Neveklovice zasahuje ochranné pásmo hlukové veřejného
mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště (LKMH).
Většinu území obce Ptýrov zasahuje ochranné pásmo hlukové veřejného mezinárodního
letiště Mnichovo Hradiště (LKMH) a velmi malou část území ochranné pásmo proti klamavým
světlům.
Území obce Rokytá nezasahuje žádné ochranné pásmo veřejného mezinárodního letiště
Mnichovo Hradiště (LKMH).
Jižní část území obce Sezemice zasahuje ochranné pásmo hlukové veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště (LKMH).
Území obce Strážiště nezasahuje žádné ochranné pásmo veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště (LKMH).
Část území obce Žďár zasahují ochranná pásma veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště (LKMH). Ochranné pásmo s výškovým omezením staveb, ochranné pásmo
proti klamavým a nebezpečným světlům, ochranné pásmo s omezením staveb vzdušných
vedení VN a VVN, ochranná pásma ornitologická a ochranné pásmo hlukové jsou vymezena.

(103) Letecká stavba včetně ochranných pásem
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(104) Vodní cesta
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(105) Hraniční přechod
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.
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(106) Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka
Územím obce Bílá Hlína nevedou značené turistické trasa, cyklostezky ani hipostezky.

Na území obce Boseň:
-

nejsou evidovány žádné cyklostezky

-

jsou evidovány cyklotrasy IV.třídy (místní) č.4013, č.4009, č.8150

-

nejsou evidovány žádné samostatné hipostezky

-

jsou evidovány značené turistické trasy (barevné značení v mapách odpovídá barevnému značení v terénu).

Na území obce Branžež:
-

nejsou evidovány žádné cyklostezky

-

jsou evidovány cyklotrasy IV.třídy (místní) č.4009 a č.4013.

-

nejsou evidovány žádné samostatné hipostezky

-

jsou evidovány značené turistické trasy (barevné značení v mapách odpovídá barevnému značení v terénu).

Na území obce Březina:
-

nejsou evidovány žádné cyklostezky

-

jsou evidovány cyklotrasy III.třídy (regionální) č.223 a IV.třídy (místní) č. 4009

-

nejsou evidovány žádné samostatné hipostezky

-

jsou evidovány značené turistické trasy (barevné značení v mapách odpovídá barevnému značení v terénu).

V území obce Dolní Krupá jsou značené cyklostezky č.8150, 3045, turistické stezky ani
hipostezky se zde nenacházejí.
Územím obce Horní Bukovina prochází trasa značené cyklostezky č. 241. Podél toku
Zábrdky vede turistická stezka zelená. Hipostezka není vymezená.

Na území obce Chocnějovice:
-

nejsou evidovány žádné cyklostezky

-

nejsou evidovány cyklotrasy

-

nejsou evidovány žádné samostatné hipostezky

-

jsou evidovány značené turistické trasy (barevné značení v mapách odpovídá barevnému značení v terénu).
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V území obce Jivina prochází turistické stezka modrá, značená cyklostezka ani hipostezka není vymezená.
V území obce Klášter Hradiště se nacházejí turistické stezky zelená a modrá, značené
cyklostezky č.241 (údolím Zábrdky) a 8150 (na Mnichovo Hradiště). Hipostezka není vymezená.

Na území obce Kněžmost:
-

nejsou evidovány žádné cyklostezky

-

jsou evidovány cyklotrasy IV.třídy (místní) č.4013, č.4009, č.4014, č.8150, č.8153

-

nejsou evidovány žádné samostatné hipostezky

-

jsou evidovány značené turistické trasy (barevné značení v mapách odpovídá barevnému značení v terénu).

Na území obce Koryta:
-

nejsou evidovány žádné cyklostezky

-

není evidována žádná cyklotrasa

-

nejsou evidovány žádné samostatné hipostezky

-

jsou evidovány značené turistické trasy (barevné značení v mapách odpovídá barevnému značení v terénu).

Na území obce Loukov:
-

nejsou evidovány žádné cyklostezky

-

je evidována cyklotrasa III.třídy (regionální) č.223

-

nejsou evidovány žádné samostatné hipostezky

-

jsou evidovány značené turistické trasy (barevné značení v mapách odpovídá barevnému značení v terénu).

Na území obce Loukovec:
-

nejsou evidovány žádné cyklostezky

-

není evidována žádná cyklotrasa

-

nejsou evidovány žádné samostatné hipostezky

-

jsou evidovány značené turistické trasy (barevné značení v mapách odpovídá barevnému značení v terénu).
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Turistické stezky vedou přímo z centra Mnichova Hradiště – červená míří do Českého
Ráje – na hrad Valečov a na Drábské světničky. Zelená vede na Káčov, Zásadku a do Mohelnice.
Značené jsou cyklostezky č.223 (kolem Káčova) a s Českým Rájem spojují Mnichovo
Hradiště dvě značené cyklotrasy – červená a modrá.
V obci Mohelnice prochází turistická stezka zelená, cyklotrasy, cyklostezky a hipostezky
nejsou určené.
Územím obce Mukařov prochází zelená turistická stezka a značená cyklostezka č.241.
Hipostezky nejsou určené.
Severním okrajem obce Neveklovice prochází turistická stezka zelená – z Podhory do
Mukařova. Cyklostezky, cyklotrasy a hipostezky nebyly na území obce vyznačené.
Územím obce Ptýrov přes obec Maníkovice prochází trasa značené cyklostezky č. 241 a
souběžně s ní vede turistická stezka červená. Hipotezky nejsou určené.
Územím obce Rokytá nevedou značené turistické trasy ani cyklostezky ani hipostezky.

Na území obce Sezemice:
-

nejsou evidovány žádné cyklostezky

-

nejsou evidovány žádné cyklotrasy

-

nejsou evidovány žádné samostatné hipostezky

-

nejsou evidovány žádné turistické trasy.

Na území obce Strážiště se nenacházejí žádné turistické stezky ani značené cyklostezky
ani hipostezky.

Na území obce Žďár:
-

nejsou evidovány žádné cyklostezky

-

je evidována cyklotrasa IV.třídy (místní) č.4009

-

nejsou evidovány žádné samostatné hipostezky

-

jsou evidovány značené turistické trasy (barevné značení v mapách odpovídá barevnému značení v terénu).

(107) Objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.
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(108) Vojenský újezd
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(109) Vymezené zóny havarijního plánování
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(110) Objekt civilní ochrany
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(111) Objekt požární ochrany
V obci Bílá Hlína se nenachází požární zbrojnice.
Na území obce Boseň se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů (v místních částech Zásadka a Mužský. Zařízení MV-GŘ HZS ČR a HZS středočeského kraje se
v obci nenacházejí.
V obci Branžež se nenachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů. Zařízení MVGŘ HZS ČR a HZS středočeského kraje se v obci také nenacházejí.
V obci Březina se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů. Zařízení MV-GŘ
HZS ČR a HZS středočeského kraje se v obci nenacházejí.
V obci Dolní Krupá se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů. Ostatní zařízení se nenacházejí.
V obci Horní Bukovina se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů. Ostatní
zařízení se nenacházejí.
Na území obce Chocnějovice se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů (v
místních částech Chocnějovice, Drahotice, Horní Mohelnice a Rostkov). Zařízení MV-GŘ
HZS ČR a HZS středočeského kraje se v obci nenacházejí.
V obci Jivina se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů na návsi. Ostatní
zařízení se nenacházejí.
V obci Klášter Hradiště se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů.
Na území obce Kněžmost se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů (v
místních částech Kněžmost, Násedlnice a Lítkovice). Zařízení MV-GŘ HZS ČR a HZS středočeského kraje se v obci nenacházejí.
V obci Koryta se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v objektu obecního úřadu. Zařízení MV-GŘ HZS ČR a HZS středočeského kraje se v obci nenacházejí.
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V obci Loukov se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů. Zařízení MV-GŘ
HZS ČR a HZS středočeského kraje se v obci nenacházejí.
V obci Loukovec se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů. Zařízení MVGŘ HZS ČR a HZS středočeského kraje se v obci nenacházejí.
Na správním území Mnichovo Hradiště se nachází hasičská stanice - zařízení MV-GŘ
HZS ČR a HZS Středočeského kraje.
V obcích: Veselá, Lhotice, Dneboh, Hoškovice, Sychrov se nachází požární zbrojnice
sboru dobrovolných hasičů.
V obci Mohelnice se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů, je umístěná u
obecního úřadu. Ostatní zařízení se nenacházejí.
V obci Mukařov se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů vedle obecního
úřadu, ve Vicmanově je požární zbrojnice na návsi. Ostatní zařízení se nenacházejí.
V obci Neveklovice se nachází požární zbrojnice – v současnosti je nevyužívaná.
V obci Ptýrov-Branka se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů.
V obci Rokytá se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů.
V obci Sezemice se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v budově
Obecního úřadu. Zařízení MV-GŘ HZS ČR a HZS středočeského kraje se v obci nenacházejí.
V obci Strážiště se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů.
Na území obce Žďár (v místní části Doubrava) se nachází požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů. Zařízení MV-GŘ HZS ČR a HZS středočeského kraje se v obci nenacházejí.

(112) Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytuje.

(113) Ochranné pásmo hřbitova/krematoria
Na území obce Bílá Hlína není hřbitov.
Na území obce Boseň (v k.ú. Boseň) je umístěn hřbitov. Jeho ochranné pásmo je vymezeno.
Na území obce Branžež je umístěn hřbitov. Jeho ochranné pásmo je vymezeno.
Na území obce Březina je umístěn hřbitov. Jeho ochranné pásmo je vymezeno.
Na území obce Dolní Krupá v těsném sousedství kostela, je umístěn hřbitov. Jeho
ochranné pásmo tvoří 100 metrů široký pás.
Na území obce Horní Bukovina není hřbitov.
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Na území obce Chocnějovice (v k.ú. Chocnějovice) je umístěn hřbitov. Jeho ochranné
pásmo je vymezeno.
Na území obce Jivina, při jihozápadním okraji, je umístěn hřbitov. Jeho ochranné pásmo
tvoří 100 metrů široký pás. Ochranné pásmo je zakresleno ve výkresu Limity využití území.
Na území obce Klášter Hradiště v severní části obce je umístěn hřbitov. Jeho ochranné
pásmo tvoří 100 metrů široký pás. Ochranné pásmo je zakresleno ve výkresu Limity využití
území.
Na území obce Kněžmost (v k.ú. Kněžmost, k.ú. Násedlnice a k.ú. Solec) je umístěn hřbitov. Jeho ochranné pásmo je vymezeno.
Na území obce Koryta není umístěn hřbitov.
Na území obce Loukov je umístěn hřbitov. Jeho ochranné pásmo je vymezeno.
Na území obce Loukovec je umístěn hřbitov. Jeho ochranné pásmo je vymezeno.
Na správním území Mnichova Hradiště se nachází 2 hřbitovy. V Mnichově Hradišti nedaleko náměstí je hřbitov se smuteční obřadní síní. Druhý hřbitov je ve Veselé za obcí směrem
na Bakov. Ochranné pásmo tvoří 100 metrů široký pás. Ochranné pásmo je zakresleno ve
výkresu Limity využití území.
Na území obce Mohelnice, v těsném sousedství kostela, je umístěn hřbitov bez vymezeného ochranného pásma.
Na území obce Mukařov, v těsném sousedství kostela, je umístěn hřbitov s vymezeným
ochranným pásmem.
Na území obce Neveklovice není hřbitov.
Na území obce Ptýrov se nenachází žádný hřbitov.
Na území Rokytá k.ú. Horní Rokytá se nachází umístěn hřbitov se hřbitovní kaplí, který již
není funkční. Ochranné pásmo není vymezeno.
Na území obce Sezemice je umístěn hřbitov. Jeho ochranné pásmo je vymezeno.
Na území obce Strážiště je hřbitov s vymezeným ochranným pásmem.
Na území obce Žďár jsou umístěny 2 hřbitovy (oba na k.ú. Žďár - v obci Žďár a v místní
části Doubrava). Jejich ochranná pásma jsou vymezena.

(114) Jiná ochranná pásma
Tento jev se na území ORP Mnichovo Hradiště většinou nevyskytuje, výjimkou jsou hygienická pásma zemědělských areálů.

(115) Ostatní veřejná infrastruktura
Na území obce Bílá Hlína se nachází autobusová zastávka.
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V obci Boseň ostatní veřejnou infrastrukturu neuvedenou v bodu 003 představují autobusové zastávky.
V obci Branžež ostatní veřejnou infrastrukturu neuvedenou v bodu 003 představují autobusové zastávky.
V obci Březina ostatní veřejnou infrastrukturu neuvedenou v bodu 003 představují autobusové zastávky.
Na území obce Dolní Krupá se nachází autobusové zastávky.
Na území obce Horní Bukovina se nachází autobusová zastávka.
V obci Chocnějovice ostatní veřejnou infrastrukturu neuvedenou v bodu 003 představují
autobusové zastávky.
Na území obce Jivina se nachází autobusová zastávka.
Na území obce Klášter Hradiště se nachází autobusové zastávky.
V obci Kněžmost ostatní veřejnou infrastrukturu neuvedenou v bodu 003 představují autobusové zastávky.
V obci Koryta ostatní veřejnou infrastrukturu neuvedenou v bodu 003 představují autobusové zastávky.
V obci Loukov ostatní veřejnou infrastrukturu neuvedenou v bodu 003 představují autobusové zastávky.
V obci Loukovec ostatní veřejnou infrastrukturu neuvedenou v bodu 003 představují autobusové zastávky.
Na správním území Mnichova Hradiště se nachází autobusové zastávky, ve městě Mnichovo Hradiště autobusové nádraží.
Na území obce Mohelnice se nachází autobusová zastávka.
Na území obce Mukařov se nachází autobusové zastávky.
Na území obce Neveklovice se nachází autobusová zastávka.
Na území obce Ptýrov se nachází autobusová zastávka.
Na území obce Rokytá se nachází autobusová zastávka.
V obci Sezemice ostatní veřejnou infrastrukturu neuvedenou v bodu 003 představují autobusové zastávky.
Na území obce Strážiště se nachází autobusová zastávka.
V obci Žďár ostatní veřejnou infrastrukturu neuvedenou v bodu 003 představují autobusové zastávky.
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(116) Počet dokončených bytů v roce 2007
Ve sledovaném období nebyl v obci Bílá Hlína podle údajů ČSÚ dokončen žádný byt.
Ve sledovaném období bylo v obci Boseň podle údajů Českého statistického úřadu dokončeno 5 bytů.
Ve sledovaném období nebyl v obci Branžež podle údajů Českého statistického úřadu
dokončen žádný byt.
Ve sledovaném období byl v obci Březina podle údajů Českého statistického úřadu dokončen 1 byt.
Ve sledovaném období nebyl v obci Dolní Krupá podle údajů ČSÚ dokončen žádný byt.
Ve sledovaném období byl v obci Horní Bukovina podle údajů ČSÚ dokončen 1 byt.
Ve sledovaném období nebyl v obci Chocnějovice podle údajů Českého statistického
úřadu dokončen žádný byt.
Ve sledovaném období bylo v obci Jivina podle údajů ČSÚ dokončeno 5 bytů.
Ve sledovaném období bylo v obci Klášter Hradiště podle údajů ČSÚ dokončeno 14 bytů.
Ve sledovaném období bylo v obci Kněžmost podle údajů Českého statistického úřadu
dokončeno 9 bytů.
Ve sledovaném období nebyl v obci Koryta podle údajů Českého statistického úřadu dokončen žádný byt.
Ve sledovaném období byl v obci Loukov podle údajů Českého statistického úřadu dokončen 1 byt.
Ve sledovaném období nebyl v obci Loukovec podle údajů Českého statistického úřadu
dokončen žádný byt.
Ve sledovaném období na správním území Mnichovo Hradiště bylo podle údajů ČSÚ
dokončeno 21 bytů.
Ve sledovaném období byl v obci Mohelnice podle údajů ČSÚ dokončen 1 byt.
Ve sledovaném období nebyl v obci Mukařov podle údajů ČSÚ dokončen žádný byt.
Ve sledovaném období nebyl v obci Neveklovice podle údajů ČSÚ dokončen žádný byt.
Ve sledovaném období byly v obci Ptýrov podle údajů ČSÚ dokončené tři byty.
Ve sledovaném období byl dokončen v obci Rokytá podle údajů ČSÚ 1 byt.
Ve sledovaném období nebyl v obci Sezemice podle údajů Českého statistického úřadu
dokončen žádný byt.
Ve sledovaném období nebyl v obci Strážiště podle údajů ČSÚ dokončen žádný byt.
Ve sledovaném období byly v obci Žďár podle údajů Českého statistického úřadu dokončeny 4 byty.
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Za rok 2007 nejsou pro území ORP Mnichovo Hradiště statistické údaje k dispozici.
V roce 2006 bylo na území ORP Mnichovo Hradiště dokončeno celkem 52 bytů. Z toho v:
rodinných domech

39

bytových domech

0

nástavbách, přístavbách a vestavbách rodinných domů

12

nástavbách, přístavbách a vestavbách bytových domů

0

v nebytových stavbách

1

(117) Zastavitelná plocha
Obec Bílá Hlína dosud nemá územní plán. Zastavitelné plochy nejsou vymezeny.
Obec Boseň má schválený územní plán. Zastavitelné plochy jsou vymezeny na základě
schváleného územního plánu a změny č.1.
Obec Branžež dosud nemá schválený územní plán. Zastavitelné plochy tedy nejsou vymezeny.
Obec Březina dosud nemá schválený územní plán. Zastavitelné plochy nejsou vymezeny.
Obec Dolní Krupá dosud nemá schválený územní plán. Zastavitelné plochy jsou vymezeny pouze ve schváleném regulačním plánu.
Obec Horní Bukovina má schválený územní plán. Zastavitelné plochy jsou vymezeny pro
bydlení, smíšené obytné, rekreační, občanské vybavení a sídelní zeleně.
Obec Chocnějovice dosud nemá schválený územní plán. Zastavitelné plochy nejsou vymezeny.
Obec Jivina má schválený územní plán. Je zde vymezeno 5 zastavitelných ploch pro
bydlení. 1 pro zemědělství a 1 plocha prostranství. Další dvě plochy pro bydlení jsou označené v rámci ploch přestavby.
Obec Klášter Hradiště má schválený územní plán. Zastavitelné plochy jsou vymezeny a
vyznačeny v grafické části ÚP.
Obec Kněžmost má schválený územní plán. Zastavitelné plochy jsou vymezeny na základě schváleného územního plánu a jeho změn č.1 a č.2.
Obec Koryta má schválený územní plán. Zastavitelné plochy jsou vymezeny na základě
územního plánu.
Obec Loukov dosud nemá schválený územní plán. Zastavitelné plochy tedy nejsou vymezeny.
Obec Loukovec dosud nemá schválený územní plán. Zastavitelné plochy tedy nejsou
vymezeny.
Mnichovo Hradiště s místními částmi má schválený územní plán – 2.změnu. Zastavitelné plochy jsou vymezeny:
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k.ú.Mnichovo Hradiště: 5 ploch pro bydlení, 4 plochy pro občanskou vybavenost, 1 plocha
smíšená,
k.ú.Veselá: 15 ploch pro bydlení, 1 plocha pro obč.vybavenost – školní hřiště,3 rekreační,
z toho 1 sportovní,
k.ú.Lhotice: 3 plochy pro bydlení, 2 plochy pro obč.vybavenost a 1 plocha specifická,
k.ú.Hoškovice: 5 ploch pro bydlení, 1 plocha pro občanskou vybavenost (u letiště)
k.ú.Dneboh: 19 ploch pro bydlení,
k.ú.Olšina: 1 plocha pro bydlení,
k.ú. Sychrov: lokalita Za orlí branou,MH – bydlení, obec Sychrov – 2 plochy pro bydlení,
k.ú. Podolí: 8 ploch pro bydlení, 4 plochy pro rekreaci, z toho 1 čistě sportovní,
Obec Mohelnice dosud nemá schválený územní plán, zastavitelné plochy nebyly vymezeny.
Obec Mukařov má schválený územní plán.
Na k.ú. Mukařov je navrženo 5 zastavitelných ploch pro bydlení.
Na k.ú. Vicmanov jsou vymezené 4 plochy pro bydlení.
Obec Neveklovice dosud nemá schválený územní plán, zastavitelné plochy nebyly vymezeny.
Obec Ptýrov má schválený územní plán. Zastavitelné plochy jsou vymezeny pro bydlení,
občanskou vybavenost, výrobní-zemědělské, pro sídelní zeleň a vodní.
Obec Rokytá má schválený územní plán. Zastavitelné plochy jsou vymezeny.
Obec Sezemice má schválený územní plán. Zastavitelné plochy jsou vymezeny na základě schváleného územního plánu.
Obec Strážiště má schválený územní plán. Na k.ú. Strážiště je navrženo 7 zastavitelných
ploch pro bydlení a 2 plochy pro rekreaci.Na k.ú. Kozmice jsou 3 zastavitelné plochy vymezeny pro bydlení a jedna plocha pro sídelní zeleň.
Obec Žďár má schválený územní plán. Zastavitelné plochy jsou vymezeny na základě
schváleného územního plánu a jeho změn č.1 a č.2.

(118) Jiné záměry
V obci Bílá Hlína nejsou jiné záměry.
Záměrem obce Boseň v oblasti dopravní infrastruktury je vybudování menšího parkoviště
na pozemku ppč. 251/1 k.ú. Mužský. Dále pro zajištění bezkolizní dopravní obsluhy území
zařadit soukromé místní komunikace do veřejně prospěšných staveb.
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Rozvojové plochy a záměry v oblasti technické a dopravní infrastruktury jsou v obci
Branžež vymezeny na základě dosud zpracované územní dokumentace, ke které proběhlo
a bylo uzavřeno veřejné projednání.
Rozvojové plochy a záměry v oblasti technické a dopravní infrastruktury jsou v obci Březina vymezeny na základě dosud zpracované územní dokumentace, ke které proběhlo a
bylo uzavřeno veřejné projednání.
Rozvojové plochy a záměry v oblasti technické a dopravní infrastruktury jsou v obci Dolní
Krupá vymezeny zpracovaným regulačním plánem.
Rozvojové plochy a záměry v oblasti technické a dopravní infrastruktury jsou v obci Horní
Bukovina vymezeny zpracovaným územním plánem.
Rozvojové plochy a záměry v oblasti technické a dopravní infrastruktury jsou v obci
Chocnějovice vymezeny na základě dosud zpracované územní dokumentace, ke které proběhlo a bylo uzavřeno veřejné projednání.
Rozvojové plochy a záměry v oblasti technické a dopravní infrastruktury jsou v obci Jivina vymezeny na základě stávající zpracované územní dokumentace.
Rozvojové plochy a záměry v oblasti technické a dopravní infrastruktury jsou v obci Klášter Hradiště vymezeny na základě stávající zpracované územní dokumentace.
Pro obec Kněžmost jsou záměry v oblasti technické a dopravní infrastruktury a využitelnosti ploch pro další výstavbu předmětem projednávání Změny č. 3 územního plánu.
Jiné záměry v obci Koryta nejsou v současnosti definovány.
Rozvojové plochy a záměry v oblasti technické a dopravní infrastruktury jsou v obci Loukov vymezeny na základě dosud zpracované územní dokumentace, ke které proběhlo a bylo
uzavřeno veřejné projednání. Rozvoj obce je omezován řadou limitů v ochraně ZPF, přírody,
nemovitých kulturních památek a limitů vyplývajících ze záplavového území, atd. Další záměry obce proto budou ovlivněny vyjednáním změn uvedených limitů.
Rozvojové plochy a záměry v oblasti technické a dopravní infrastruktury jsou v obci Loukovec vymezeny na základě dosud zpracované územní dokumentace, ke které proběhlo a
bylo uzavřeno veřejné projednání.
Na správním území Mnichovo Hradiště jsou záměry v oblasti technické a dopravní infrastruktury schváleny územním plánem a jeho následnými změnami.
Na území Mohelnice obce nejsou.
Rozvojové plochy a záměry v oblasti techn. a dopravní infrastruktury jsou v obci Mukařov
vymezeny na základě stávající zpracované územní dokumentace.
Na území obce Neveklovice nejsou, obec nemá zpracovanou územně plánovací dokumentaci.
Rozvojové plochy a záměry v oblasti technické a dopravní infrastruktury jsou v obci Ptýrov vymezeny zpracovaným územním plánem.
Rozvojové plochy a záměry v oblasti technické a dopravní infrastruktury jsou v obci Rokytá vymezeny zpracovaným územním plánem.
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Pro obec Sezemice jsou záměry v oblasti technické a dopravní infrastruktury a využitelnosti ploch pro další výstavbu vymezeny na základě schváleného zadání Změny č.1 územního plánu.
Rozvojové plochy a záměry v oblasti technické a dopravní infrastruktury jsou v obci Strážiště vymezeny na základě stávající zpracované územní dokumentace.
Jiné záměry v obci Žďár nejsou v současnosti definovány.

(119) Další dostupné informace, např. průměrná cena m2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území
Obec Bílá Hlína:
Životní prostředí
Kvalita životní prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné průmyslové zdroje znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
•

místní znečištění ovzduší způsobované některými lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva,

•

znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, prašnost),

•

radioaktivní ohrožení vázané na výskyt radonu v horninách,

•

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohroženíKategorie radonového indexu geologického podloží,které se
nacházejí na území obce:
-

radonové riziko nízké (polovina k.ú.)

-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – polovina k.ú.

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů t..j. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do nádob nebo pytlů, z nichž je odpad odvážen mimo obec na příslušnou skládku. Tříděné plasty a sklo jsou pravidelně vyváženy.
Inertní materiály (stavební suť,zemina) se odváží na určenou skládku, nebo se použijí
zpětně.
Odpady nebezpečné nebo zvláštní kategorie se na území nevyskytují.
Základní demografické údaje
Dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)
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rok 1970

počet obyvatel:

149

rok 1980

počet obyvatel:

137

rok 1991

počet obyvatel:

100

rok 2001

počet obyvatel:

99

rok 2007

počet obyvatel:

101

Věková skladba obyvatelstva:
0 – 14 let

17

16,8 %

v produktivním věku

73

72,3 %

v postproduktivním věku

11

10,9 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

22

22,0 %

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

3

3,0 %

40

88,9 %

1

2,2 %

počet vyjíždějících za prací
podíl nezaměstnaných

Struktura domovního a bytového fondu k roku 2001 (dle údajů ČSÚ)
Počet rodinných domů trvale obydlených

35

Počet bytových domů

0

Počet rod.domů užívaných pro individ.rekreaci

6

Obec Boseň:
Životní prostředí
Kvalita životního prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné významné průmyslové
zdroje znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
-

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva,

-

znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, prašnost),

-

hluk z automobilové dopravy v okolí silnic,

-

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží, které se vyskytují v podloží:
-

radonové riziko nízké - převážně na celém území
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-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – jižní okraj k.ú. Boseň

-

radonové riziko střední – osamocené území v k.ú. Mužský

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů tj. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do popelových nádob či pytlů. Sbírané odpady jsou likvidovány odvozem mimo území obce.
Inertní odpady, jako jsou stavební suť a zemina, jsou likvidovány odvozem mimo území
obce nebo zpracovány při terénních úpravách.
Odpady z kategorie zvláštních a nebezpečných na území obce nevznikají.
V obci se provádí separovaný sběr netříděného skla, plastů a papíru.

Základní demografické údaje
dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1971

počet obyvatel:

656

rok 1980

počet obyvatel:

533

rok 1991

počet obyvatel:

349

rok 2001

počet obyvatel:

369

rok 2007

počet obyvatel:

419

Věková skladba obyvatelstva
0 – 14 let

16,0 %

v produktivním věku

72,1 %

v postproduktivním věku

11,9 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

65

(21,5%)

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

5

( 1,7%)

142

(47,0%)

počet vyjíždějících za prací
podíl nezaměstnaných

(4,2 %)

Struktura domovního a bytového fondu k r. 2001 (dle údajů ČSÚ)
počet rodinných domů trvale obydlených

114

počet bytových domů

2

počet objektů užívaných pro individ. rekreaci - domy
- chaty

46
4

Obec Branžež:
Životní prostředí
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Kvalita životního prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné průmyslové zdroje
znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
-

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva,

-

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží, které se vyskytují v podloží:
-

radonové riziko nízké – severní část území

-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým –převážně jižní část území

-

radonové riziko střední – osamocené území

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů tj. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do popelových nádob či pytlů. Sbírané odpady jsou likvidovány odvozem mimo území obce.
Inertní odpady, jako jsou stavební suť a zemina, jsou likvidovány odvozem mimo území
obce nebo zpracovány při terénních úpravách.
Odpady z kategorie zvláštních a nebezpečných na území obce nevznikají.
V obci se provádí separovaný sběr netříděného skla, plastů a papíru.
Základní demografické údaje
dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1971

počet obyvatel:

349

rok 1980

počet obyvatel:

neuvedeno

rok 1991

počet obyvatel:

201

rok 2001

počet obyvatel:

196

rok 2007

počet obyvatel:

212

Věková skladba obyvatelstva
0 – 14 let

16,5 %

v produktivním věku

66,0 %

v postproduktivním věku

17,5 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

31

(22,1%)

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

10

( 7,1%)

počet vyjíždějících za prací

64

(45,7%)

podíl nezaměstnaných

( 3,1 %)
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Struktura domovního a bytového fondu k r. 2001 (dle údajů ČSÚ)
počet rodinných domů trvale obydlených

64

počet bytových domů

1

počet objektů užívaných pro individ. rekreaci - domy

63

- chaty

74

Obec Březina:
Životní prostředí
Kvalita životního prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné významné průmyslové
zdroje znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
-

znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, prašnost),

-

hluk z automobilové dopravy v okolí silnic,

-

erozní ohrožení orných půd větrnou erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží, které se vyskytují v podloží:
-

radonové riziko nízké – jižní část území

-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – severní část území

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů tj. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do popelových nádob či pytlů. Sbírané odpady jsou likvidovány odvozem mimo území obce.
Inertní odpady, jako jsou stavební suť a zemina, jsou likvidovány odvozem mimo území
obce nebo zpracovány při terénních úpravách.
Odpady z kategorie zvláštních a nebezpečných na území obce nevznikají.
V obci se provádí separovaný sběr netříděného skla, plastů a papíru.
Základní demografické údaje
dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1971

počet obyvatel:

549

rok 1980

počet obyvatel:

858 (údaj uveden vč. Podolí)

rok 1991

počet obyvatel:

322

rok 2001

počet obyvatel:

341

rok 2007

počet obyvatel:

390 (nejisté číslo)

rok 2008

počet obyvatel:

365
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Věková skladba obyvatelstva
0 – 14 let

13,8 %

v produktivním věku

72,9 %

v postproduktivním věku

13,3 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

69

(25,9%)

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

13

( 4,9%)

počet vyjíždějících za prací

111

(41,7%)

podíl nezaměstnaných

(3,6 %)

Struktura domovního a bytového fondu k r. 2008 (dle údajů OÚ)
počet rodinných domů trvale obydlených

103

počet bytových domů

4

počet objektů užívaných pro individ. rekreaci - domy

19

- chaty

0

Obec Dolní Krupá:
Životní prostředí
Kvalita životní prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné průmyslové zdroje znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
•

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva,

•

znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, prašnost),

•

radioaktivní ohrožení vázané na výskyt radonu v horninách,

•

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží,které se nacházejí na území obce:
-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – většina plochy území,

-

radonové riziko nízké

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů t..j. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do nádob nebo pytlů, z nichž je odpad odvážen mimo obec na příslušnou skládku. Tříděné plasty a sklo jsou pravidelně vyváženy.
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Inertní materiály (stavební suť,zemina) se odváží na určenou skládku, nebo se použijí
zpětně.
Základní demografické údaje
Dosavadní vývoj počtu obyvatel:
rok 1970

počet obyvatel:

278

rok 1980

počet obyvatel:

210

rok 1991

počet obyvatel:

160

rok 2001

počet obyvatel:

164

rok 2007

počet obyvatel:

190

(ČSÚ)

Věková skladba obyvatelstva:
0 – 14 let

29

15,3 %

v produktivním věku

130

68,4 %

v postproduktivním věku

31

16,3 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

15

9,1 %

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

6

3,6 %

64

90,1 %

4

5,6 %

počet vyjíždějících za prací
podíl nezaměstnaných

Struktura domovního a bytového fondu k roku 2001 (dle údajů ČSÚ)
Počet rodinných domů trvale obydlených
Počet bytových domů

43
2

Počet rod.domů užívaných pro individ.rekreaci 24

Obec Horní Bukovina:
Životní prostředí
Kvalita životní prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné průmyslové zdroje znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
•

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva,
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•

znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, prašnost),

•

radioaktivní ohrožení vázané na výskyt radonu v horninách,

•

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží,které se nacházejí na území obce:
-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – menší západní část plochy
území,

-

radonové riziko nízké – většina území

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů t..j. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do nádob nebo pytlů, z nichž je odpad odvážen mimo obec na příslušnou skládku. Tříděné plasty a sklo jsou pravidelně vyváženy.
Inertní materiály (stavební suť,zemina) se odváží na určenou skládku, nebo se použijí
zpětně.
Odpady nebezpečné nebo zvláštní kategorie se na území nevyskytují.
Základní demografické údaje
Dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1970

počet obyvatel:

235

rok 1980

počet obyvatel:

216

rok 1991

počet obyvatel:

204

rok 2001

počet obyvatel:

206

rok 2007

počet obyvatel:

212

Věková skladba obyvatelstva:
0 – 14 let

33

15,6 %

v produktivním věku

153

72,2 %

v postproduktivním věku

26

12,2 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

28

13,2 %

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

6

2,8 %

92

88,5 %

7

6,7 %

počet vyjíždějících za prací
podíl nezaměstnaných
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Struktura domovního a bytového fondu k roku 2001 (dle údajů ČSÚ)
Počet rodinných domů trvale obydlených
Počet bytových domů

61
1

Počet rod.domů užívaných pro individ.rekreaci

16

Obec Chocnějovice:
Životní prostředí
Kvalita životního prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné průmyslové zdroje
znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
-

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva,

-

znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, prašnost),

-

hluk z automobilové dopravy v okolí silnic,

-

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží, které se vyskytují v podloží:
-

radonové riziko nízké - převážně na k.ú.Chocnějovice, k.ú. Rostkov a severozápadní
část k.ú. Sovenice

-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – pruh na hranici mezi k.ú. Chocnějovice a k.ú. Rostkov, část k.ú. Sovenice a převážná část k.ú. Drahotice

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů tj. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do popelových nádob či pytlů. Sbírané odpady jsou likvidovány odvozem mimo území obce.
Inertní odpady, jako jsou stavební suť a zemina, jsou likvidovány odvozem mimo území
obce nebo zpracovány při terénních úpravách.
Odpady z kategorie zvláštních a nebezpečných na území obce nevznikají.
V obci se provádí separovaný sběr netříděného skla, plastů a papíru.
Základní demografické údaje
dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1971

počet obyvatel

neuvedeno

rok 1980

počet obyvatel

508
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rok 1991

počet obyvatel

407

rok 2001

počet obyvatel

395

rok 2007

počet obyvatel

412

Věková skladba obyvatelstva
0 – 14 let

15 %

v produktivním věku

67,5 %

v postproduktivním věku

17,5 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

57

(20,5%)

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

8

( 2,9%)

107

(38,5%)

počet vyjíždějících za prací
podíl nezaměstnaných:

( 1,1%)

Struktura domovního a bytového fondu k r. 2001 (dle údajů ČSÚ)
počet rodinných domů trvale obydlených

109

počet bytových domů

4

počet objektů užívaných pro individ. rekreaci - domy

85

- chaty

48

Obec Jivina:
Životní prostředí
Kvalita životní prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné průmyslové zdroje znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
•

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva,

•

znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, prašnost),

•

radioaktivní ohrožení vázané na výskyt radonu v horninách,

•

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží,které se nacházejí na území obce:
-

radonové riziko nízké (západní část k.ú.)

-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – většina plochy území.

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů t..j. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
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Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do nádob nebo pytlů, z nichž je odpad odvážen mimo obec na příslušnou skládku. Tříděné plasty,sklo a papír jsou pravidelně vyváženy.
Inertní materiály (stavební suť,zemina) se odváží na určenou skládku, nebo se použijí
zpětně.
Odpady nebezpečné nebo zvláštní kategorie se na území nevyskytují.
Základní demografické údaje
Dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1970

počet obyvatel:

326

rok 1980

počet obyvatel:

313

rok 1991

počet obyvatel:

363

rok 2001

počet obyvatel:

401

rok 2007

počet obyvatel:

431

Věková skladba obyvatelstva:
0 – 14 let

68

15,8 %

v produktivním věku

321

74,5 %

v postproduktivním věku

42

9,7 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

84

19,5 %

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

10

2,3 %

počet vyjíždějících za prací

185

87,7 %

7

3,8 %

podíl nezaměstnaných

Struktura domovního a bytového fondu k roku 2001 (dle údajů ČSÚ)
Počet rodinných domů trvale obydlených
Počet bytových domů
Počet rod.domů užívaných pro individ.rekreaci

92
6
18

Obec Klášter Hradiště:
Životní prostředí
Kvalita životní prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné průmyslové zdroje znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
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•

místní znečištění ovzduší způsobované některými lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva,

•

znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, prašnost),

•

radioaktivní ohrožení vázané na výskyt radonu v horninách,

•

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží,které se nacházejí na území obce:
-

radonové riziko nízké (polovina k.ú.)

-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – polovina k.ú.

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů t..j. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do nádob nebo pytlů, z nichž je odpad odvážen mimo obec na příslušnou skládku. Tříděné plasty a sklo jsou pravidelně vyváženy.
Inertní materiály (stavební suť,zemina) se odváží na určenou skládku, nebo se použijí
zpětně.
Odpady nebezpečné nebo zvláštní kategorie se na území nevyskytují.
Základní demografické údaje
Dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1970

počet obyvatel:

826

rok 1980

počet obyvatel:

716

rok 1991

počet obyvatel:

641

rok 2001

počet obyvatel:

661

rok 2007

počet obyvatel:

782

Věková skladba obyvatelstva:
0 – 14 let

120

15,3 %

v produktivním věku

578

73,9 %

v postproduktivním věku

84

10,8%

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

100

15,1%

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

13

2,0%

263

80,9 %

počet vyjíždějících za prací
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podíl nezaměstnaných

27

8,3 %

Struktura domovního a bytového fondu k roku 2001 (dle údajů ČSÚ)
Počet rodinných domů trvale obydlených

170

Počet bytových domů

5

Počet rod.domů užívaných pro individuál.rekreaci

34

Obec Kněžmost:
Životní prostředí
Kvalita životního prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde významné průmyslové zdroje
znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
-

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva (týká se pouze místních částí bez plynofikace)

-

znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, prašnost),

-

hluk z automobilové dopravy v okolí silnic,

-

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží, které se vyskytují v podloží:
-

radonové riziko nízké – převážná část k.ú. Srbsko,k.ú. Násedlnice, k.ú. Úhelnice a
k.ú. Lítkovice, část k.ú. Suhrovice, k.ú. Solec a k.ú. Malobratřice

-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – převážná část k.ú. Kněžmost a
k.ú. Koprník, část k.ú. Solec, k.ú. Malobratřice a k.ú. Lítkovice

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů tj. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do popelových nádob či pytlů. Sbírané odpady jsou likvidovány odvozem mimo území obce.
Inertní odpady, jako jsou stavební suť a zemina, jsou likvidovány odvozem mimo území
obce nebo zpracovány při terénních úpravách.
Odpady z kategorie zvláštních a nebezpečných na území obce nevznikají.
V obci se provádí separovaný sběr netříděného skla, plastů a papíru.
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Základní demografické údaje
dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1971

počet obyvatel:

994

rok 1980

počet obyvatel:

1938 (včetně Obrub)

rok 1991

počet obyvatel:

1469

rok 2001

počet obyvatel:

1520

rok 2007

počet obyvatel:

1661

Věková skladba obyvatelstva
0 – 14 let

15,8 %

v produktivním věku

68,6 %

v postproduktivním věku

15,6 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

308

(27,0%)

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

49

( 4,3%)

412

(36,2%)

počet vyjíždějících za prací
podíl nezaměstnaných

(1,9%)

Struktura domovního a bytového fondu k r. 2001 (dle údajů ČSÚ)
počet rodinných domů trvale obydlených

362

počet bytových domů

17

počet objektů užívaných pro individ. rekreaci - domy

96

- chaty

92

Obec Koryta:
Životní prostředí
Kvalita životního prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde významné průmyslové zdroje
znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
-

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva,

-

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží, které se vyskytují v podloží:
-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – na celém území

Hospodaření s odpady
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Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů tj. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do popelových nádob či pytlů. Sbírané odpady jsou likvidovány odvozem mimo území obce.
Inertní odpady, jako jsou stavební suť a zemina, jsou likvidovány odvozem mimo území
obce nebo zpracovány při terénních úpravách.
Odpady z kategorie zvláštních a nebezpečných na území obce nevznikají.
V obci se provádí separovaný sběr netříděného skla, plastů a papíru.
Základní demografické údaje
dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1971

počet obyvatel:

113

rok 1980

počet obyvatel:

neuvedeno

rok 1991

počet obyvatel:

neuvedeno (rok 1992-65obyv)

rok 2001

počet obyvatel:

68

rok 2007

počet obyvatel:

88

Věková skladba obyvatelstva
0 – 14 let

21,6 %

v produktivním věku

65,9 %

v postproduktivním věku

12,5 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

13

(22,4%)

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

4

( 6,9%)

23

(39,7%)

počet vyjíždějících za prací
podíl nezaměstnaných

(5,9 %)

Struktura domovního a bytového fondu k r. 2001 (dle údajů ČSÚ)
počet rodinných domů trvale obydlených

23

počet bytových domů

0

počet objektů užívaných pro individ. rekreaci - domy

15

- chaty

1

Obec Loukov:
Životní prostředí
Kvalita životního prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde významné průmyslové zdroje
znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
-

znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, prašnost),
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-

hluk z automobilové dopravy v okolí silnic,

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží, které se vyskytují v podloží:
-

radonové riziko nízké – menší východní část území

-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – větší část území

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů tj. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do popelových nádob či pytlů. Sbírané odpady jsou likvidovány odvozem mimo území obce.
Inertní odpady, jako jsou stavební suť a zemina, jsou likvidovány odvozem mimo území
obce nebo zpracovány při terénních úpravách.
Odpady z kategorie zvláštních a nebezpečných na území obce nevznikají.
V obci se provádí separovaný sběr netříděného skla, plastů a papíru.
Základní demografické údaje
dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1971

počet obyvatel:

358

rok 1980

počet obyvatel:

neuvedeno

rok 1991

počet obyvatel:

191

rok 2001

počet obyvatel:

179

rok 2007

počet obyvatel:

149

rok 2008

počet obyvatel:

168 údaj z obce

Věková skladba obyvatelstva
0 – 14 let

10,7 %

v produktivním věku

70,5 %

v postproduktivním věku

18,8 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

38

(32,2%)

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

5

( 4,2%)

54

(45,8%)

počet vyjíždějících za prací
podíl nezaměstnaných

(2,1%)

Struktura domovního a bytového fondu k r. 2001 (dle údajů ČSÚ, upraveno dle obce)
počet rodinných domů trvale obydlených

48

počet bytových domů

1

počet objektů užívaných pro individ. rekreaci - domy

22

- chaty

1
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Obec Loukovec:
Životní prostředí
Kvalita životního prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde významné průmyslové zdroje
znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží, které se vyskytují v podloží:
-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – na celém území

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů tj. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do popelových nádob či pytlů. Sbírané odpady jsou likvidovány odvozem mimo území obce.
Inertní odpady, jako jsou stavební suť a zemina, jsou likvidovány odvozem mimo území
obce nebo zpracovány při terénních úpravách.
Odpady z kategorie zvláštních a nebezpečných na území obce nevznikají.
V obci se provádí separovaný sběr netříděného skla, plastů a papíru.
Základní demografické údaje
dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1971

počet obyvatel:

316

rok 1980

počet obyvatel:

792 (včetně Loukova a Koryt)

rok 1991

počet obyvatel:

419 (včetně Loukova)

rok 2001

počet obyvatel:

270

rok 2007

počet obyvatel:

257

rok 2008

počet obyvatel:

258

Věková skladba obyvatelstva
0 – 14 let

14,4 %

v produktivním věku

71,6 %

v postproduktivním věku

14,0 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

64

(34,6%)

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

9

( 4,9%)

65

(35,2%)

počet vyjíždějících za prací
podíl nezaměstnaných

(2,2%)

Struktura domovního a bytového fondu 2008 (dle údajů obce)
počet rodinných domů trvale obydlených

59
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počet bytových domů

3

počet objektů užívaných pro individ. rekreaci - domy

32

- chaty

1

Mnichovo Hradiště s místními částmi:
Životní prostředí
Kvalita životní prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné průmyslové zdroje znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
•

znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, hluk, prašnost),

•

hluková zátěž od letištního provozu

•

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva (v místních částech),

•

radioaktivní ohrožení vázané na výskyt radonu v horninách,

•

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží,které se nacházejí na území obce:
-

radonové riziko nízké (západní část k.ú.cca 25%)

-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – většina plochy území.

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů t..j. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do nádob nebo pytlů, z nichž je odpad odvážen mimo obec na příslušnou skládku. Tříděné plasty,sklo a papír jsou pravidelně vyváženy.
Ve městě Mnichovo Hradiště je sběrný dvůr.
Inertní materiály (stavební suť,zemina) se odváží na určenou skládku, nebo se použijí
zpětně.
Odpady nebezpečné nebo zvláštní kategorie se na území nevyskytují.

Základní demografické údaje
Dosavadní vývoj počtu obyvatel:
rok 1970

počet obyvatel:

(ČSÚ)

6 920
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rok 1980

počet obyvatel:

8 009

rok 1991

počet obyvatel:

8 435

rok 2001

počet obyvatel:

8 393

rok 2007

počet obyvatel:

8 575

Věková skladba obyvatelstva:
0 – 14 let

1 045

12,2 %

v produktivním věku

6 195

72,2 %

v postproduktivním věku

1 335

15,6 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

2 037 46,2 %

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

460 10,4 %

počet vyjíždějících za prací

1 848 41,9 %

podíl nezaměstnaných

165

2,5 %

Struktura domovního a bytového fondu k roku 2001 (dle údajů ČSÚ)
Počet rodinných domů trvale obydlených

1 418

Počet bytových domů

153

Počet rod.domů užívaných pro individuál.rekreaci

119

Obec Mohelnice:
Životní prostředí
Kvalita životní prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné průmyslové zdroje znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
•

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva,

•

znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, prašnost),

•

radioaktivní ohrožení vázané na výskyt radonu v horninách,

•

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží,které se nacházejí na území obce:
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-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – většina plochy území,

-

radonové riziko nízké (jen velmi malá část na jihu k.ú.

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů t..j. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do nádob nebo pytlů, z nichž je odpad odvážen mimo obec na příslušnou skládku. Tříděné plasty a sklo jsou pravidelně vyváženy.
Inertní materiály (stavební suť,zemina) se odváží na určenou skládku, nebo se použijí
zpětně.
Odpady nebezpečné nebo zvláštní kategorie se na území nevyskytují.
Základní demografické údaje
Dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1970

počet obyvatel:

144

rok 1980

počet obyvatel:

109

rok 1991

počet obyvatel:

81

rok 2001

počet obyvatel:

77

rok 2007

počet obyvatel:

73

Věková skladba obyvatelstva:
0 – 14 let

15

20,5 %

v produktivním věku

39

53,4 %

v postproduktivním věku

19

26,1 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

13

18,0 %

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

2

2,7 %

počet vyjíždějících za prací

18

72,0 %

3

12,0 %

podíl nezaměstnaných

Struktura domovního a bytového fondu k roku 2001 (dle údajů ČSÚ)
Počet rodinných domů trvale obydlených

24

Počet bytových domů

1

Počet rod.domů užívaných pro individuál.rekreaci

11
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Obec Mukařov:
Životní prostředí
Kvalita životní prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné průmyslové zdroje znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
•

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva,

•

menší znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, prašnost),

•

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží,které se nachází na území obce:
-

radonové riziko nízké na všech třech katastrálních územích- téměř celé území

-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým (malý východní cíp k.ú.Borovice)

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů t.j. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do nádob nebo pytlů, z nichž je odpad odvážen mimo obec na příslušnou skládku. Tříděné plasty a sklo jsou pravidelně vyváženy.
Inertní materiály (stavební suť,zemina) se odváží na určenou skládku, nebo se použijí
zpětně.
Odpady nebezpečné nebo zvláštní kategorie se na území nevyskytují.
Základní demografické údaje
Dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1970

počet obyvatel:

295

rok 1980

počet obyvatel:

230

rok 1991

počet obyvatel:

174

rok 2001

počet obyvatel:

171

rok 2007

počet obyvatel:

175

rok 2008

počet obyvatel:

183

Věková skladba obyvatelstva:
0 – 14 let

25

14,3 %

v produktivním věku

111 63,4 %
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v postproduktivním věku

39

22,3 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

30

17,5 %

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

1

0,6 %

62

80,5 %

5

9,1 %

počet vyjíždějících za prací
podíl nezaměstnaných

Struktura domovního a bytového fondu k roku 2001 (dle údajů ČSÚ)
Počet rodinných domů trvale obydlených
Počet bytových domů
Počet rod.domů užívaných pro individuál.rekreaci

55
1
44

Obec Neveklovice:
Životní prostředí
Kvalita životní prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné průmyslové zdroje znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
•

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva,

•

malé znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, prašnost),

•

radioaktivní ohrožení vázané na výskyt radonu v horninách,

•

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží,které se nachází na území obce:
-

radonové riziko nízké (přibližně severní polovina k.ú.)
-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým (jižní polovina k.ú.)

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů t.j. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do nádob nebo pytlů, z nichž je odpad odvážen mimo obec na příslušnou skládku. Tříděné plasty a sklo jsou pravidelně vyváženy.
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Inertní materiály (stavební suť,zemina) se odváží na určenou skládku, nebo se použijí
zpětně.
Odpady nebezpečné nebo zvláštní kategorie se na území nevyskytují.
Základní demografické údaje
Dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1970

počet obyvatel:

66

rok 1980

počet obyvatel:

40

rok 1991

počet obyvatel:

27

rok 2001

počet obyvatel:

33

rok 2007

počet obyvatel:

45

Věková skladba obyvatelstva:
0 – 14 let

10

22,2 %

v produktivním věku

30

66,7 %

v postproduktivním věku

5

11,1 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

6

18,2 %

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

1

3,0 %

14

93,3 %

počet vyjíždějících za prací
podíl nezaměstnaných

0

0%

Struktura domovního a bytového fondu k roku 2001 (dle údajů ČSÚ)
Počet rodinných domů trvale obydlených
Počet bytových domů
Počet rod.domů užívaných pro individuál.rekreaci

14
0
24

Obec Ptýrov:
Životní prostředí
Kvalita životní prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné průmyslové zdroje znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
•

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva,

•

radioaktivní ohrožení vázané na výskyt radonu v horninách,
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•

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží,které se nacházejí na území obce:
-

radonové riziko nízké (západní část k.ú.cca 25%)

-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – většina plochy území.

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů t..j. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do nádob nebo pytlů, z nichž je odpad odvážen mimo obec na příslušnou skládku. Tříděné plasty a sklo jsou pravidelně vyváženy.
Inertní materiály (stavební suť,zemina) se odváží na určenou skládku, nebo se použijí
zpětně.
Odpady nebezpečné nebo zvláštní kategorie se na území nevyskytují.
Základní demografické údaje
Dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1970

počet obyvatel:

220

rok 1980

počet obyvatel:

200

rok 1991

počet obyvatel:

161

rok 2001

počet obyvatel:

152

rok 2007

počet obyvatel:

170

Věková skladba obyvatelstva:
0 – 14 let

24

14,1 %

v produktivním věku

117

68,8%

v postproduktivním věku

29

17,1 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

29

17,0 %

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

11

6,4 %

počet vyjíždějících za prací

55

80,9 %

0

0,0 %

podíl nezaměstnaných

Struktura domovního a bytového fondu k roku 2001 (dle údajů ČSÚ)
Počet rodinných domů trvale obydlených

50

Počet bytových domů

2
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Počet rod.domů užívaných pro individuál.rekreaci

14

Obec Rokytá:
Životní prostředí
Kvalita životní prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné průmyslové zdroje znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
•

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva,

•

znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, prašnost),

•

radioaktivní ohrožení vázané na výskyt radonu v horninách,

•

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží,které se nacházejí na území obce:
-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – většina plochy území,

-

radonové riziko nízké

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů t..j. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do nádob nebo pytlů, z nichž je odpad odvážen mimo obec na příslušnou skládku. Tříděné plasty a sklo jsou pravidelně vyváženy.
Inertní materiály (stavební suť,zemina) se odváží na určenou skládku, nebo se použijí
zpětně.
Odpady nebezpečné nebo zvláštní kategorie se na území nevyskytují.
Základní demografické údaje
Dosavadní vývoj počtu obyvatel:
rok 1970

počet obyvatel:

258

rok 1980

počet obyvatel:

235

rok 1991

počet obyvatel:

182

rok 2001

počet obyvatel:

192

rok 2007

počet obyvatel:

224

(ČSÚ)

Věková skladba obyvatelstva:

195

0 – 14 let

37

16,5 %

v produktivním věku

152

67,9 %

v postproduktivním věku

35

15,6 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

22

9,8 %

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

1

0,4 %

77

86,5 %

4

4,5 %

počet vyjíždějících za prací
podíl nezaměstnaných

Struktura domovního a bytového fondu k roku 2001 (dle údajů ČSÚ)
Počet rodinných domů trvale obydlených

39

Počet bytových domů

4

Počet rod.domů užívaných pro individ.rekreaci 65

Obec Sezemice:
Životní prostředí
Kvalita životního prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné významné průmyslové
zdroje znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
-

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva,

-

erozní ohrožení orných půd vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží, které se vyskytují v podloží:
-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – na celém území

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů tj. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do popelových nádob či pytlů. Sbírané odpady jsou likvidovány odvozem mimo území obce.
Inertní odpady, jako jsou stavební suť a zemina, jsou likvidovány odvozem mimo území
obce nebo zpracovány při terénních úpravách.
Odpady z kategorie zvláštních a nebezpečných na území obce nevznikají.
V obci se provádí separovaný sběr netříděného skla, plastů a papíru.
Základní demografické údaje
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dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1971

počet obyvatel:

162

rok 1980

počet obyvatel:

neuvedeno

rok 1991

počet obyvatel:

neuvedeno (r.1992-112 obyv)

rok 2001

počet obyvatel:

104

rok 2007

počet obyvatel:

109

rok 2008

počet obyvatel:

110

Věková skladba obyvatelstva
0 – 14 let

13,8 %

v produktivním věku

70,6 %

v postproduktivním věku

15,6 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

19

(24,5%)

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

3

( 3,9%)

42

(65,6%)

počet vyjíždějících za prací
podíl nezaměstnaných

( 0%)

Struktura domovního a bytového fondu k r. 2001 (dle údajů ČSÚ)
počet rodinných domů trvale obydlených

40

počet bytových domů

0

počet objektů užívaných pro individ. rekreaci - domy
- chaty

23
4

Obec Strážiště:
Životní prostředí
Kvalita životní prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné průmyslové zdroje znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
•

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva,

•

menší znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, prašnost),

•

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží,které se nacházejí na území obce:
-

radonové riziko nízké (celá část k.ú.)
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Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů t..j. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do nádob nebo pytlů, z nichž je odpad odvážen mimo obec na příslušnou skládku. Tříděné plasty a sklo jsou pravidelně vyváženy.
Inertní materiály (stavební suť,zemina) se odváží na určenou skládku, nebo se použijí
zpětně.
Odpady nebezpečné nebo zvláštní kategorie se na území nevyskytují.

Základní demografické údaje
Dosavadní vývoj počtu obyvatel:
rok 1970

počet obyvatel:

174

rok 1980

počet obyvatel:

128

rok 1991

počet obyvatel:

94

rok 2001

počet obyvatel:

95

rok 2007

počet obyvatel:

94

(ČSÚ)

Věková skladba obyvatelstva:
0 – 14 let

11

11,7 %

v produktivním věku

60

63,8%

v postproduktivním věku

23

24,5 %

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

23

24,4 %

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

4

4,2 %

32

76,2 %

1

2,4 %

počet vyjíždějících za prací
podíl nezaměstnaných

Struktura domovního a bytového fondu k roku 2001 (dle údajů ČSÚ)
Počet rodinných domů trvale obydlených

36

Počet bytových domů

0

Počet rod.domů užívaných pro individ.rekreaci 17
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Obec Žďár:
Životní prostředí
Kvalita životního prostředí je ovlivněna jen málo. Nejsou zde žádné významné průmyslové
zdroje znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na životní prostředí možno shrnout do následujících okruhů:
-

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva, na plyn připojeno jen 52% obyvatel

-

znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, prašnost),

-

hluk z automobilové dopravy v okolí silnic,

-

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.

Radioaktivní ohrožení
Kategorie radonového indexu geologického podloží, které se vyskytují v podloží:
-

radonové riziko nízké – část území k.ú. Žďár a větší část území K.ú. Žehrov

-

radonové riziko přechodné mezi středním a nízkým – část území k.ú. Žďár a menší
část území k.ú. Žehrov

Hospodaření s odpady
Odpady vznikající u jednotlivých producentů jsou likvidovány prostřednictvím nasmlouvaných odběrů tj. odvozem a zpracováním u provozovatelů skládek.
Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do popelových nádob či pytlů. Sbírané odpady jsou likvidovány odvozem mimo území obce.
Inertní odpady, jako jsou stavební suť a zemina, jsou likvidovány odvozem mimo území
obce nebo zpracovány při terénních úpravách.
Odpady z kategorie zvláštních a nebezpečných na území obce nevznikají.
V obci se provádí separovaný sběr netříděného skla, plastů a papíru.
Základní demografické údaje
dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1971

počet obyvatel:

1322

rok 1980

počet obyvatel:

1296

rok 1991

počet obyvatel:

1205

rok 2001

počet obyvatel:

1169

rok 2007

počet obyvatel:

1232

Věková skladba obyvatelstva
0 – 14 let

14,6 %

v produktivním věku

69,7 %

v postproduktivním věku

15,7 %
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Vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjížďka za prací a míra nezaměstnanosti
počet obyvatel se středoškolským vzděláním

285

(33,2%)

počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

42

(4,9%)

423

(49,2%)

počet vyjíždějících za prací
podíl nezaměstnaných

(3,0%)

Struktura domovního a bytového fondu k r. 2008
počet rodinných domů trvale obydlených

407

počet bytových domů

2

počet objektů užívaných pro individ. rekreaci - domy

123

- chaty

74

V celém území ORP Mnichovo Hradiště:
Základní demografické údaje
dosavadní vývoj počtu obyvatel:

(ČSÚ)

rok 1995

počet obyvatel:

15 085

rok 2001

počet obyvatel:

15 238

rok 2006

počet obyvatel:

15 774

rok 2007

počet obyvatel:

16 001

Věková skladba obyvatelstva k roku 2006
0 – 14 let

13,75 %

v produktivním věku

70,93 %

v postproduktivním věku

15,32 %

Míra nezaměstnanosti
podíl nezaměstnaných

(4,26%)
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Sledované jevy ÚAP v ORP Mnichovo Hradiště
– tabulkový přehled
s vyznačením:
-

jevů, které se na území obce vyskytují (X) a jsou zvýrazněny

-

jevů, které se na území ORP Mnichovo Hradiště nevyskytují (0)

Řádek
číslo

Sledovaný jev

1.

zastavěné území

X

2.

plochy výroby

X

3.

plochy občanského vybavení

X

4.

plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnocených území

X

5.

památková rezervace včetně ochranného pásma

X

6.

památková zóna včetně ochranného pásma

X

7.

krajinná památková zóna

0

8.

nemovitá kulturní památka, případně soubor, včetně ochranného pásma

X

9.

nemovitá národní kulturní památka, případně soubor, vč. ochranného pásma

X

10.

památka UNESCO včetně ochranného pásma

0

11.

urbanistické hodnoty

X

12.

region lidové architektury

X

13.

historicky významná stavba, soubor

X

14.

architektonicky cenná stavba, soubor

X

15.

významná stavební dominanta

X

16.

území s archeologickými nálezy

X

17.

oblast krajinného rázu a její charakteristika

X

18.

místo krajinného rázu a jeho charakteristika

0

19.

místo významné události

X

20.

významný vyhlídkový bod

X

21.

územní systém ekologické stability

X

22.

významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou

X

23.

významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou

X

24.

přechodně chráněná plocha

X

25.

národní park včetně zón a ochranného pásma

0
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Řádek
číslo

Sledovaný jev

26.

chráněná krajinná oblast včetně zón

X

27.

národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma

0

28.

přírodní rezervace včetně ochranného pásma

X

29.

národní přírodní památka včetně ochranného pásma

0

30.

přírodní park

0

31.

přírodní památka včetně ochranného pásma

X

32.

památný strom včetně ochranného pásma

X

33.

biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO

X

34.

NATURA 2000 - evropsky významná lokality

X

35.

NATURA 2000 - ptačí oblast

0

36.

lokalita výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů s národním významem

0

37.

lesy ochranné

X

38.

lesy zvláštního určení

X

39.

lesy hospodářské

X

40.

vzdálenost 50 m od okraje lesa

X

41.

bonitovaná půdně ekologická jednotka

X

42.

hranice biochor

X

43.

investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

X

44.

vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem

X

45.

chráněná oblast přirozené akumulace vod

X

46.

zranitelná oblast

X

47.

vodní útvar povrchových, podzemních vod

X

48.

vodní nádrž

X

49.

povodí vodního toku, rozvodnice

X

50.

záplavové území

X

51.

aktivní zóna záplavového území

X

52.

území určené k rozlivům povodní

0

53.

území zvláštní povodně pod vodním dílem

X

54.

objekt / zařízení protipovodňové ochrany

0

55.

přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem

0

56.

lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa

0

57.

dobývací prostor

0

58.

chráněné ložiskové území

0
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Řádek
číslo

Sledovaný jev

59.

chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry

0

60.

ložisko nerostných surovin

0

61.

poddolované území

X

62.

sesuvné území a území jiných geologických rizik

X

63.

staré důlní dílo

0

64.

staré zátěže území a kontaminované plochy

X

65.

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

X

66.

odval, výsypka, odkaliště, halda

0

67.

technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma

X

68.

vodovodní síť včetně ochranného pásma

X

69.

technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochran. pásma

X

70.

síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma

X

71.

výroba elektřiny včetně ochranného pásma

X

72.

elektrická stanice včetně ochranného pásma

X

73.

nadzemní a podzemní soustava elektrizační soustavy včetně ochran. pásma

X

74.

technologický objekt zásobování plynem vč. ochran. a bezpečnostního pásma

X

75.

vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma

X

76.

technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma

0

77.

ropovod včetně ochranného pásma

0

78.

produktovod včetně ochranného pásma

0

79.

technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma

0

80.

teplovod včetně ochranného pásma

0

81.

elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma

X

82.

komunikační vedení včetně ochranného pásma

X

83.

jaderné zařízení

0

84.

objekty a zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpeč. látkami

0

85.

skládka včetně ochranného pásma

X

86.

spalovna včetně ochranného pásma

0

87.

zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma

0

88.

dálnice včetně ochranného pásma

0

89.

rychlostní silnice včetně ochranného pásma

X

90.

silnice I. třídy včetně ochranného pásma

X

91.

silnice II. třídy včetně ochranného pásma

X
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Řádek
číslo

Sledovaný jev

92.

silnice III. třídy včetně ochranného pásma

X

93.

místní a účelové komunikace

X

94.

železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma

X

95.

železniční dráha regionální včetně ochranného pásma

X

96.

koridor vysokorychlostní železniční trati

0

97.

vlečka včetně ochranného pásma

X

98.

lanová dráha včetně ochranného pásma

0

99.

speciální dráha včetně ochranného pásma

0

100.

tramvajová dráha včetně ochranného pásma

0

101.

trolejbusová dráha včetně ochranného pásma

0

102.

letiště včetně ochranných pásem

X

103.

letecká stavba včetně ochranného pásem

0

104.

vodní cesta

0

105.

hraniční přechod

0

106.

cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka

X

107.

objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma

0

108.

vojenský újezd

0

109.

vymezené zóny havarijního plánování

0

110.

objekt civilní ochrany

0

111.

objekt požární ochrany

X

112.

objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky

0

113.

ochranné pásmo hřbitova, krematoria

X

114.

jiná ochranná pásma

X

115.

ostatní veřejná infrastruktura

X

116.

počet dokončených bytů k 31. 12. každého roku

X

117.

zastavitelná plocha

X

118.

jiné záměry

X

119.

další dostupné informace, např. průměrná cena m2 zemědělské půdy v členění
X
podle katastrálních území
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B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
1. Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje s uvedením jeho
silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území ORP Mnichovo Hradiště je zpracováno
v tematickém členění uvedeném ve znění vyhlášky č. 500/2006 Sb. a v klasifikaci tzv. SWOT
analýzy. SWOT analýza členění skutečnosti v území do čtyř skupin podle jejich kladného či
záporného vlivu na území a podle toho, zda jsou reálné nebo potenciální. Skutečnosti jsou
tak zařazeny do skupiny:
S – silná stránka řešeného území;
W – slabá stránka řešeného území;
O – příležitost pro řešené území;
T – hrozba pro řešené území.
Hodnocení je zpracováno v křížovém diagramu odpovídajícím popsanému způsobu členění, kdy v horní polovině jsou skutečnosti reálné, v dolní části skutečnosti potenciální. Levá
strana diagramu reprezentuje kladné jevy v řešeném území, pravá strana jevy záporné.
Hodnocení vychází z podkladů pro rozbor udržitelného území (viz kapitola „Podklady pro
rozbor udržitelného rozvoje území“).

SWOT analýza

1. Horninové prostředí a geologie

S

W

nejsou

- v území se nachází několik potenciálních
sesuvných území, 2 stabilizované sesuvy, 4
aktivní sesuvné území a několik potencionálních odvalů a území potenciálního blokového
posunu
- v území nejsou žádné zdroje surovin

O

T

nejsou

nejsou
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2. Vodní režim

S

W

- na části území je chráněné území přirozené
akumulace podzemních vod (CHOPAV)
- územím protékají řeky Jizera, Mohelnice a
významnější potoky Pěnčínský, Nedbalka,
Veselka, Malá Mohelka, Žehrovský, Kněžmostský, Rokytka, Zábrdka, Mukařovský a
Koprnický
- na území lze realizovat rozlivové území
(Jizera, Mohelnice), které by omezilo nebezpečí plynoucí ze záplav
v území jsou 2 větší rybníky (Komárovský a
Žabakor) a množství menších

- podél Jizery a Mohelky je záplavové území
a zóna aktivního záplavového území
- eutrofizace a zabahnění rybníků
- existence CHOPAV (omezuje některé aktivity)
- v části území je minimální množství vodních toků
- část území je zařazena do zranitelných oblastí
- lokální ohrožení zastavěného území přívalovými srážkovými vodami (Sovenice, Ždár,
Boseň, Kněžmost, Sezemice,Jivina)

O

T

- odbahnění rybníků
- provedení protipovodňových opatření
- provedení opatření před přívalovými srážkovými vodami
- revitalizace vodních toků
- výstavba nových malých rybníků na Kněžmostce a vodních děl na potocích,
- zpomalení odtoku vody z území

- odklad řešení ohrožení území přívalovými
srážkovými vodami
- nedostatek finančních prostředků
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3. Hygiena životního prostředí

S
- dlouhodobě se zlepšující kvalita životního
prostředí

W
- na části území radioaktivní ohrožení vázané na výskyt radonu v horninách, části
území jsou zařazeny do oblasti přechodového radonového rizika mezi nízkým a středním, v k.ú. Mužský a k.ú. Branžež menší lokality do oblasti středního radonového rizika
- místní znečištění ovzduší způsobované
lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva
- hluková zátěž z automobilové dopravy na
silnicích 1.tř a 2.tř.
- hluková zátěž z provozu letiště Mnichovo
Hradiště
- od roku 2001 nepovolený provoz odlakovacího centra ABL-Technic Bohemia s.r.o.,
zdroj škodlivých zplodin do ovzduší

O

T

- obecný důraz na zdravý životní styl
- zvýšit podíl obnovitelných zdrojů při vytápění objektů
- zajistit částečnou energetickou soběstačnost prostřednictvím alternativních zdrojů
energie
- protihluková opatření na vybraných úsecích
silnic 1.tř. a 2.tř.
- protihluková opatření na letišti Mnichovo
Hradiště

- nebezpečí narušení zdraví obyvatelstva
spojené s radonovým rizikem zejména ve
staré zástavbě
- zvýšení podílu domácností spalujících nekvalitní tuhá paliva (i vlivem zdražování plynu
a el. energie)
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4. Ochrana přírody a krajiny

S

W

- část území je v CHKO Český ráj
- část území tvoří přírodní rezervace
- část území je zařazeno do geoparku Český
ráj.
- v území jsou vymezeny 2 evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 –
Příhrazské skály a Drhleny.
- v území jsou vymezeny oblasti krajinného
rázu
- převážně funkční prvky ÚSES
- vyšší podíl lesních ploch
- v území je evidováno mnoho památných
stromů
- přírodní památky Velký Radechov(k.ú.Dolní
Krupá) a čedičový suk –vrch Káčov
(k.ú.Sychrov)

nejsou

O

T

- nedostatek finančních prostředků na reali- obnova a revitalizace stromořadí podél kozaci navržených prvků ÚSES a na údržbu
munikací
stávajících prvků
- výsadba stromů podél vodotečí
- výstavba nových malých rybníků

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

S
- příznivé klimatické podmínky
- nadprůměrná rozloha zemědělských půd v
1. a 2. třídě ochrany
- v části území jsou provedeny pozemkové
úpravy
- vyšší podíl lesních ploch

O
- výsadba interakčních prvků v krajině, mezí
a remízků
- návrh a realizace komplexních pozemkových úprav
- přechod v části území, které spadá do
CHKO, z intenzivní zemědělské výroby na
zemědělskou výrobu s funkcí údržby krajiny
- využití vhodných ploch pro biopaliva
- výsadba stromořadí jako větrolamů
- při obměně lesních ploch přechod na druhově přirozenější skladbu dřevin

W
- ohrožení orných půd vodní a větrnou erozí
- v některých obcích je zemědělská půda v 1.
tř. ochrany v kontaktu se zastavěným územím

T
nejsou

208

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura

S

W

- některá sídla jsou plynofikována, vybavena
splaškovou kanalizací a ČOV, vodovodem je
vybavena většina sídel, rozvody elektrické
energie pro celé území
- dostupnost města Mnichovo Hradiště
v celém území v rozsahu cca 3 až 16 km do
centra města
- rychlá dostupnost na důležité silniční komunikace
- existence cyklostezek
- zajištěná hromadná doprava do míst pracovních příležitostí
- celostátní železniční dráha (spojení Turnov
– Praha, přes Mladou Boleslav a Neratovice),
regionální železniční dráha (Bakov- Kopidlno), využitelnost pro rozvoj průmyslu
- veřejné mezinárodní letiště Mnichovo Hradiště (LKMH).

- v řadě sídel absence ČOV a kanalizace,
pouze odpadní jímky
- plynofikace sídel jen v blízkosti páteřních
vedení
- minimální vliv železnice na hromadnou dopravu
- absence rychlost omezujících prvků na silnicích 2.tř. v sídlech
- absence chodníků podél některých částí
komunikací 2.tř a přechodů pro chodce v
sídlech
- nevhodný průtah silnice 2.tř.č.268 a
3.tř.č.2687
- nevyhovující směrové a výškové vedení
silnic 3.tř.č.2775 a 3.tř.č.2773 – parametry
neumožňují provoz nákladové dopravy

O

T

- trvalé zajištění odvozu splaškových vod a
jejich likvidace (koncepce pro celé ORP)
- orientace na individuální stavební úpravy
objektů, zateplení, využití energie ze solárních kolektorů a fotovoltaniky
- vybudování bezpečnostních prvků pro
chodce a prvků omezujících rychlost na silnicích 2.tř v sídlech
- návrh průtahu silnice 2.tř.č.268 Kněžmostem
- využití dotačních titulů z programů EU na
zlepšení veřejné infrastruktury
- dobudování provozního a technického zázemí veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště (LKMH).

- nedostatek vlastních finančních prostředků
na realizaci záměrů
- zhoršování kvality ovzduší v důsledku spalování méně kvalitních paliv
- nekontrolované vypouštění odpadních vod
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7. Sociodemografické podmínky

S

W

- na území ORP trvalý růst počtu obyvatel
- počet obyvatel stabilizován ve většině sídel
- počet lidí v produktivním věku takřka shodný s republikovým průměrem (-0,39%)
- nezaměstnanost 1,9%
- přístup na internet v obcích
- přístup k poštovním a bankovním službám
v dosahu 6 km
- dostupnost základní a odborné zdravotní
péče, lékáren, ZŠ a MŠ v rozsahu 0-15 km
- v některých sídlech rozvinutá spolková a
klubová činnost

- počet dětí je o 4,38% nižší než republikový
průměr
- počet lidí v postproduktivním věku o 6,52%
vyšší než je republikový průměr

O

T

- v malých sídlech trvale zastabilizovat a postupně zvyšovat počet trvale bydlících obyvatel pomocí podpory bydlení
- zřízení regionální hromadné dopravy do
základních a odborných škol (podpora dostupnosti vzdělání)

- hrozba nezaměstnanosti pramenící ze zániku nebo omezení výroby v nosných podnicích regionu
- stárnutí populace
- omezování hromadné dopravy za vzděláním
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8. Bydlení

S

W

- s výjimkou města Mnichovo Hradiště převažující typ bydlení v rodinném domě se zahradou
- v Mnichově Hradišti 53% bytů v rodinných
domech a 47% bytů v bytových domech
- zájem o stavební parcely převážně
z regionu a sousední Mladé Boleslavi

- menší zájem o stavební pozemky ze strany
developerů
- v některých obcích zastaralý bytový fond,
složité řešení modernizace díky památkové
ochraně
- v některých obcích omezené možnosti rozvoje bydlení způsobené hlukovou zátěží
z automobilové, železniční dopravy a letiště,
- omezené možnosti rozvoje bydlení způsobené vymezením území pro ÚSES a ochranou ZPF

O

T

- v menších sídlech výstavba nových objektů
pro bydlení, posilování sídelního charakteru
- ve vybraných sídlech rekonstrukce veřejných prostranství a zeleně

- zhoršení kvality obytného prostředí
- pokles zájmu o bydlení v regionu
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9. Rekreace

S

W

- severovýchodní část území je součástí vyhlášené rekreační oblasti Český Ráj
- Pojizeří a údolí Mohelky
- dobré podmínky pro turistiku, cykloturistiku,
sportovní rybolov a agroturistiku, místně i pro
horolezectví
- menší sídla a obce v CHKO Český Ráj jsou
stabilní oblast individuální rekreace (chalupaření a chataření)
- na celém území dobré přírodní prostředí

- v části území chybí značené cyklotrasy
- nestabilní kvalita vody v Komárovském rybníku (výjimečná lokalita pro koupání a vodní
sporty v přírodě), obdobná situace v Drhlenách
- nevyjasněnost koncepce rozvoje rekreace
zejména v CHKO Český Ráj (střety mezi
ochranou přírody a potřebou rozvíjet rekreační funkce území)

O

T

- poptávka po individuálním rekreačním bydlení
- poskytnutí rekreačního zázemí blízkým
městům (jednodenní rekreace)
- využití místních podnikatelských aktivit
- obnova a údržba hodnotných architektonických a památkově chráněných objektů
- vybudování rekreačního areálu kolem vodní
plochy Veselá Ptýrov s ubytovacími službami
a kempinkem
- obnovou jezu na Jizeře (Březina), zvýšení
atraktivity Jizery pro vodácké sporty a sportovní rybolov
- možnost využít neužívané plochy zemědělských zařízení pro hromadnou rekreaci

- nedostatek finančních prostředků na rekonstrukce památkově chráněných objektů
- bránění v rozvoji rekreace ze strany orgánů
památkové péče, ochrany přírody, ekologických iniciativ apod.
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10. Hospodářské podmínky

S

W

- stabilizace zemědělské výroby
- relativní dostatek pracovních příležitostí v
blízkých městech
- rozvinutější podnikání v turistickém ruchu
na území CHKO a na území v dotyku
s bývalým vojenským újezdem Ralsko-Bělá
- stabilizace a rozvoj místního průmyslu,
technických a servisních služeb v Mnichově
Hradišti, Kněžmostě, Koprníku

- nedostatek pracovních příležitostí v malých
a menších sídlech
- omezené možnosti pro podnikání v malých
a menších sídlech a s tím související nižší
míra podnikatelské aktivity obyvatel
- závislost na prosperitě podniků v blízkých
městech regionu

O

T

- využití prostředků z rozvojových programů
regionální ekonomiky

- útlum zemědělské výroby vlivem státní politiky a limitů EU
- útlum průmyslové výroby
- stagnace turistického ruchu
- omezování rozvoje rekreace ze strany orgánů ochrany přírody a ekologických aktivit

2. Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro harmonický rozvoj území
Právní předpis specifikuje požadované hodnocení jako „vyhodnocení vyváženosti vztahu
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a soudržnost obyvatel území“ (citace).
Územní podmínky stávající i potenciální, vyplývají z charakteristik obcí v regionu, jejich
zázemí a vzájemných vztahů mezi nimi. Územní podmínky soustředěné jen na vlastní území
obcí jsou popsány pro jednotlivé obce samostatně. Územní podmínky celého regionu Mnichova Hradiště zahrnují vztahy mezi sídly, jejich vzájemné působení a ovlivňování. Ty mohou působit v následujících interakcích.
Ve vývoji životního prostředí, i při zohlednění vlivu přenosů imisí, radioaktivního ohrožení
z podloží, vlivu železniční přepravy, provozu letiště a průjezdní automobilové dopravy, jsou
problémy životního prostředí regionu řešitelné z větší části na regionální úrovni.
Ve spolupráci s nadřízenými orgány a zainteresovanými subjekty je nutné řešit ty okruhy
problémů, které vyplývají z rozdílných úrovní jejich vnímání (místní na úrovni obce, regionálních na úrovni ORP, v širších souvislostech na úrovni kraje a v globálních na úrovni republikové). Současný stav, ovlivněný současnou politikou, ve vývoji území se v oblasti územního
plánování projevuje soutěží jednotlivých obcí. Toto soutěžení spočívá ve snaze nabídnout co
nejvíce ploch pro bydlení, v příhodných lokalitách (z místního hlediska a bez ohledu na dopravní nároky) plochy pro výrobu, sklady a služby, plochy pro rekreaci apod. Na nekoordino213

vaném velkém nárůstu rozvojových ploch v územních plánech se velkou měrou podílejí developeři a majitelé pozemků v těsné blízkosti zastavěného území (spekulace s pozemky).
Zvyšování počtu trvale bydlících obyvatel a lokalizace podniků bez rozdílu funkce mají
vliv na příjmovou stránku obecních rozpočtů. Pokračováním této tendence „volné soutěže“
dojde na úrovni regionu k prolínání vzájemně protikladných funkcí ve využití území, vzniku
vzájemného negativního působení a následně i ovlivňování v dalším vývoji území. Průběžným jevem „volné soutěže“ jsou názorové střety mezi ochranou ZPF, přírody atd. na straně
jedné a rozvojovými záměry obcí v oblasti bydlení, občanské vybavenosti průmyslu a rekreace na straně druhé.
Některé z problémů regionu Mnichovo Hradiště jsou již řešeny (odvoz komunálních a dalších odpadů mimo území, jejich třídění apod.). Jiné na řešení dosud čekají (problematika
dopravy, rozvoj průmyslu a rozvoj rekreace a turistiky).
Hospodářský rozvoj regionu Mnichovo Hradiště může využít stávající potenciál území,
z něhož jsou nejvýznamnější faktory tyto:
•

počet trvale bydlících obyvatel

•

dostatek pracovních sil

•

jen velmi mírně odlišná - negativní věková struktura od celorepublikového průměru

•

vysoce kvalitní, esteticky velmi hodnotné a turisticky přitažlivé životní prostředí
v některých částech území

•

dobrá dostupnost centra regionu - města Mnichovo Hradiště ze sídel regionu

•

dobrá dostupnost větších sídelních i průmyslových center (zejména Mnichovo Hradiště, Turnov a Mladá Boleslav), relativně snadno dostupná Praha a Liberec

•

část území je vyhlášenou oblastí rekreace

•

zajištění části území rozhodujícími sítěmi technické infrastruktury

•

v územních plánech obcí navržené plochy pro bydlení

•

v územních plánech obcí navržené plochy pro průmysl a služby

Hospodářský rozvoj regionu Mnichovo Hradiště bude limitován:
•

nalezením kompromisu mezi rozvojovými záměry a prvky ÚSES a přírodními hodnotami území včetně ochrany půdního fondu

•

stárnutím populace

Požadované „Hodnocení vztahu územních podmínek pro soudržnost obyvatel v území“
bylo provedeno s využitím poznatků získaných průzkumem v terénu a vyhodnocením sociálně ekonomických ukazatelů, trvalou spoluprácí s některými obcemi a dlouholetým sledováním vývoje obcí v regionu. Lze konstatovat, že území regionu Mnichovo Hradiště je stabilizované s malým růstovým trendem počtu trvale bydlících obyvatel. Výrazněji se projevují rozdíly ve vývoji mezi jednotlivými obcemi.
Hodnotová orientace většiny stávajícího obyvatelstva menších sídel preferuje přednostně
bydlení ve venkovském sídle, v rodinných domech, častěji již bez hospodářského zemědělského zázemí. Stávající standard bydlení v celku podporuje pocit sounáležitosti místních
214

obyvatel s obcí. Pocit sounáležitosti obyvatel malých obcí je často vyvolán i patriotismem
k rodnému sídlu (místní části obce), konkrétní formě bydlení a nedosažitelnosti obdobného
typu bydlení v místě vyšší nabídky pracovních příležitostí z finančních důvodů.

3. Určení problémů k řešení
Určení problémů k řešení vyplývá z předchozích kapitol, zabývajících se jak podklady, tak
i rozborem udržitelného rozvoje území.
Z hlediska předepsaných povinností i žádoucí užitečnosti a reálnosti udržitelného rozvoje
regionu Mnichovo Hradiště je nutné zpracovat územní dokumentaci ve které budou řešeny
problémy přesahující úroveň územních plánů jednotlivých obcí:
•

Problematika a koncepce zemědělské produkce v regionu, řešená ve vztazích
k plošným nárokům v území, potřeby menšího počtu pracovníků v sektoru, nárokům
na dopravní obsluhu území, zatížení silničních komunikací nižších tříd atd. V místech
střetů s požadavky obcí se rozvíjet, stanovit limity plošného rozvoje, ale současně i
stanovit kompenzace vyplývající z omezené možnosti rozvoje tak, aby bylo zabráněno
degradaci takto postižených sídel. Kompenzace by se měly v rámci územního plánování orientovat do podpory rozvoje sítí technické infrastruktury a podpory přepravních
potřeb z hlediska vyjížďky za prací, vzděláním a zábavou.

•

Problematika a koncepce vývoje průmyslových ploch v regionu, řešená ve vztahu
k možnostem jejich dopravní obsluhy železnicí a automobilovou nákladovou dopravou.
Zohlednit požadavky na dojížďkové vzdálenosti z míst bydlení. Zohlednit vliv průmyslu
v Mladé Boleslavi a schopnost konkurence vůči dalším průmyslovým centrům (Turnov,
Liberec, Praha)

•

Problematika a koncepce rozvoje občanské vybavenosti. Ta by měla prověřit možnosti soustředění vyšší občanské vybavenosti z oblasti odborného zdravotnictví, školství, služeb, speciálních činností, kultury, sportu a administrativně správní na straně
jedné a decentralizace základní vybavenosti obchodní a sportovně rekreační na straně druhé. Decentralizovaná základní občanská vybavenost by v ideálním případě měla být dostupná bez použití přepravních prostředků.

•

K problematice občanské vybavenosti v regionu náleží i řešení doplnění chybějících
zařízení pro některé zimní sporty a letní krátkodobou rekreaci – koupání.

•

Problematika a koncepce rekreace a turistiky v regionu je řešitelná jen ve spolupráci
s orgány ochrany přírody. Cílem je nalezení řešení, které zajistí potřeby regionu
v oblasti jednodenní rekreace, dále nároků spádové oblasti na pobytovou rekreaci
(velká města Středočeského kraje, Hradeckého kraje, Libereckého kraje a Prahy) a
potřeb rozvíjet oblast mezinárodního cestovního ruchu a rekreace, jako zdrojů ekonomiky regionu. Současně s tím je nutné stanovit limity rozvoje rekreace, aby nedošlo
k ohrožení přírodního prostředí a jeho hodnot.
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•

S koncepcí rekreace souvisí i způsob obhospodařování zemědělských ploch.
V rekreačních oblastech a na území CHKO by mělo dojít ke změně
v obhospodařování zemědělských půd z intenzivního na extenzivní s cílem údržby
krajiny a jejích přírodních hodnot. Se změnou způsobů obhospodařování souvisí i stanovení kompenzace vzniklých ztrát pro subjekty zde hospodařící. V úrovni územního
plánování se bude jednat např. o možnost realizovat těmito subjekty provozovaná agrorekreační zařízení.

•

V koncepci dopravy řešit možnosti většího využití letiště a železnice. Dále prověřit
možnosti silniční sítě a její využití automobilovou nákladní dopravou. Navrhnout úseky
silnic, kde bude účelné omezit provoz nákladních automobilů. Součástí koncepce dopravy musí být odstranění dopravních závad a rizikových úseků. Půjde o řešení týkajících se nevhodných vedení silnic 1.tř a 2.tř. zastavěným územím sídel, směrově a
výškově nevyhovujících vedení silnic 3.tř., rizikových křižovatek apod.

Vedle problémů řešitelných prostředky územního plánování je udržitelný rozvoj území regionu, respektive některých jeho sídel závislý i na dalších faktorech jako jsou:
•

Stanovení koncepce veřejné hromadné dopravy. Pro řadu malých sídel je četnost
dopravních spojů, časové rozvržení a jejich cíle faktorem ovlivňující jejich existenci a
strukturu obyvatel.

•

Řešení etnických problémů a konfliktů pramenících ze způsobů života, výše kriminality v regionu apod.
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