
 

 

 

 

 

Vyhodnocení vlivů změny v územně 

plánovací dokumentaci na životní prostředí 

dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy 

č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

Projekt Územní plán Bukovec, změna č. 1 

Obec Bukovec 

Katastrální území Bukovec u Horšovského Týna 

Kraj Plzeňský kraj 

Stavebník 
ZEAS Puclice a.s.   IČO 00115592  

345 61 Puclice 99 

 

Vypracoval 

Ing. Vladimír Křivka 

Jablonského 37, 326 00 Plzeň 

mobil 604 201 252, e-mail: vladimir.krivka@eia.cz  

Zakázka č., datum SEA č. 04/2020                     Plzeň, duben 2020 



  SEA Bukovec u Horšovského Týna 

strana 2 

 

Obsah 

ÚVOD  .................  ......................................................................................................................... 6 

1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM. ................................................. 7 

1.1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace ........................... 7 

1.2 Vztah územního plánu k jiným koncepcím ........................................................................ 12 

1.2.1 Soulad s Politikou územního rozvoje ČR ....................................................................... 12 

1.2.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Plzeňským krajem .......................... 12 

2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K 

CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA 

VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI ........................................................................................... 13 

3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM 

ÚZEMÍ  A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE UPLATNĚNA ....................................... 15 

3.1 Základní charakteristika zájmového území ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ................................... 15 

2.1.1 Geologické a geomorfologické poměry ........................................................................ 15 

2.1.2 Eroze ............................................................................................................................... 16 

2.1.3 Klimatické a hydrologické poměry ............................................................................... 16 

2.1.4 Pedologické poměry ....................................................................................................... 16 

2.1.5 Biogeografické poměry .................................................................................................. 17 

2.1.6 Fytogeografická klasifikace a potenciální přirozená vegetace ...................................... 17 

2.1.7 Radonový index geologického podloží ......................................................................... 18 

2.1.8 Nerostné suroviny ........................................................................................................... 18 

2.1.9 Poddolovaná území ........................................................................................................ 18 

2.1.10 Archeologická naleziště, historické památky................................................................. 19 

3.2 Ochrana přírody a krajiny .................................................................................................... 19 

3.2.1 Velkoplošná zvláště chráněná území ............................................................................ 19 

3.2.2 Maloplošná zvláště chráněná území ............................................................................... 20 

3.2.3 Území soustavy Natura 2000 .......................................................................................... 20 

3.2.4 Památné stromy ............................................................................................................... 20 

3.2.5 Územní systém ekologické stability ............................................................................... 20 

3.2.6 Významné krajinné prvky ............................................................................................... 20 

3.2.7 Přírodní parky ................................................................................................................. 21 

3.2.8 Migrační prostupnost území ........................................................................................... 21 

3.3 Krajinný ráz ......................................................................................................................... 21 

3.4 Nemovité kulturní památky v řešeném území: .................................................................. 21 

3.5 Možné ovlivnění krajinného rázu: ...................................................................................... 22 



  SEA Bukovec u Horšovského Týna 

strana 3 

 

3.6 Předpokládaný vývoj složek ŽP bez realizace územně plánovací dokumentace ............. 22 

4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH, KTERÉ BY 

MOHLY BÝT PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ ZASAŽENY .................. 22 

4.1 Půda a horninové prostředí .................................................................................................. 22 

4.1.1 Zábory ZPF ..................................................................................................................... 22 

4.1.2 Eroze a stabilita svahů .................................................................................................... 23 

4.1.3 Pozemky určené k plnění funkce lesa ............................................................................. 23 

4.2 Voda ..................................................................................................................................... 23 

4.2.1 Jakost povrchových a podzemních vod .......................................................................... 23 

4.2.2 Změny odtokových poměrů ............................................................................................ 23 

4.3 Ovzduší a klima ................................................................................................................... 24 

4.4 Příroda a krajina ................................................................................................................... 24 

4.4.1 Stávající přírodní a přírodě blízké biotopy ..................................................................... 24 

4.4.2 Fauna a flóra ................................................................................................................... 24 

4.4.3 Významné krajinné prvky (VKP) ................................................................................... 24 

4.4.4 Krajinný ráz .................................................................................................................... 24 

4.4.5 Prostupnost krajiny ......................................................................................................... 24 

4.5 Veřejné zdraví obyvatelstva ................................................................................................ 25 

4.5.1 Kvalita ovzduší ............................................................................................................... 25 

4.5.2 Hluk a vibrace ................................................................................................................. 25 

4.6 Hmotný majetek a kulturní památky .................................................................................. 25 

5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY 

MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, 

ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A LOKALITY 

NATURA 2000 ............................................................................................................... 25 

6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 

NAVRHOVANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .......... 26 

6.1 Souhrnné zhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí z hlediska 

kumulativních a synergických vlivů, včetně zhodnocení dlouhodobých, střednědobých, 

krátkodobých, trvalých, přechodných, kladných a záporných, včetně vztahů mezi 

uvedenými oblastmi hodnocení .......................................................................................... 26 

6.1.1 Vlivy na půdu .................................................................................................................. 26 

6.1.2 Dopravní zátěž území...................................................................................................... 26 

6.1.3 Hluková a imisní zátěž, veřejné zdraví ........................................................................... 26 

6.1.4 Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod, zvýšení rizika havárií ............................... 26 

6.1.5 Změny odtokových poměrů ............................................................................................ 27 

6.1.6 Vlivy na čerpání vod ....................................................................................................... 27 



  SEA Bukovec u Horšovského Týna 

strana 4 

 

6.1.7 Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a 

archeologického .............................................................................................................. 27 

6.1.8 Vlivy na ovzduší ............................................................................................................. 27 

6.1.9 Vliv na krajinný ráz, na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, ÚSES a ekosystémy ... 28 

6.1.10 Závěr ............................................................................................................................... 28 

6.2 Detailní zhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí ....................................... 28 

7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A 

ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH 

ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD 

VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ .......................................................... 32 

7.1 Sekundární vlivy realizace návrhu ÚP ............................................................................... 32 

7.2 Synergické vlivy realizace návrhu ÚP ................................................................................ 33 

7.3 Kumulativní vlivy realizace návrhu ÚP ............................................................................. 33 

7.4 Přechodné, střednědobé a dlouhodobé vlivy realizace návrhu ÚP ................................... 33 

7.4.1 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných 

nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí. ...................... 33 

8. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ PŘIJATÝCH NA MEZINÁRODNÍ NEBO KOMUNITÁRNÍ 

ÚROVNI DO POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI 

VÝBĚRU ŘEŠENÍ. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ 

VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI 

VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ ...................................................................................... 34 

9. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU POLITIKY ÚZEMNÍHO 

ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ ................................................................................................................... 35 

10. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH 

PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE 

NEGATIVNÍCH VLIVŮ  NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ................................................ 36 

11. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ ....................................... 36 

12. DOPORUČENÍ STANOVISKA KE ZMĚNĚ ZAŘAZENÍ PLOCHY V ÚP ............... 37 

13. PŘÍLOHY  ....................................................................................................................... 39 

13.1 Autorizační osvědčení zpracovatele ................................................................................... 39 

13.2 Fotopříloha ........................................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SEA Bukovec u Horšovského Týna 

strana 5 

 

 

Seznam použitých zkratek 

BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka  

CO – oxid uhelnatý 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav  

č.h.p. – číslo hydrologického pořadí 

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí  

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČSN – česká státní norma 

DN – průměr potrubí 

EVL – evropsky významná lokalita  

HPJ – hlavní půdní jednotka  

CHKO – chráněná krajinná oblast 

CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod  

KES – koeficient ekologické stability 

KÚ – krajský úřad 

k. ú. – katastrální území 

LBC – místní biocentrum 

LBK – lokální biokoridor 

MěÚ – městský úřad 

MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území 

MZe ČR – Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky  

NL – nerozpuštěné látky 

NN – nízké napětí 

NOx – oxidy dusíku 

NPP – národní přírodní památka 

KHS – krajská hygienická stanice  

OkÚ – okresní úřad 

OP – ochranné pásmo  

PO – ptačí oblast 

PUPFL - pozemky určené k plnění funkcí lesa  

RŽP – referát životního prostředí 

ř. km. – říční kilometr 

SO2 – oxid siřičitý 

TZL – tuhé znečišťující látky 

ÚPD – územně plánovací dokumentace  

ÚSES – územní systém ekologické stability  

VVN – velmi vysoké napětí  

ZCHÚ – zvláště chráněné území  

ZPF – zemědělský půdní fond  

ZÚR – zásady územního rozvoje 

 

 



  SEA Bukovec u Horšovského Týna 

strana 6 

 

 

Úvod 

 Krajský úřad Plzeňského kraje jako příslušný orgán dle § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů vydal dne 

2.3.2020 následující stanovisko, čj. PK-ŽP/41399/20: změnu č. 1 územního plánu Bukovec je nutno 

posoudit z hlediska vliv na životní prostředí podle § 10i zákona o posuzování vlivů. Byla shledána 

nezbytnost komplexního posouzení vlivu na životní prostředí z těchto důvodů:  

  Změna územního plánu je zpracována invariantně, opatření jsou formulována konkrétně, 

které definuje územní lokalizaci. Předložená koncepce obsahuje dílčí změnu, která spočívá v záměru 

(nová stáj pro 150 ks dojných krav), dále dojde k rozšíření plochy výroby a skladování. Změna 

vzhledem k umístění a velikosti představuje nezbytnost posouzení vlivů na životní prostředí ve 

smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tato dílčí změna, nebude mít vztah k jiným 

územním plánům sousedních obcí. Platný územní plán je strategickým dokumentem s potenciálem 

pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. Koncepce územního 

plánu vytváří předpoklady pro zajištění rozvoje s důrazem na vyvážený vztah územních podmínek. 

Změnou nebudou dotčeny plochy z hlediska přírodních a krajinných hodnot. Územní rozvoj je 

soustředěn do zastavěného území části města. V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné 

území, není zde zastoupený žádný přírodní park, nezasahuje do oblastí Natura 2000. Zůstávají 

zachovány kulturní hodnoty území. Navrženým rozvojem nejsou dotčeny památkově chráněné 

objekty. Za stávající problémy životního prostředí, které jsou závažné pro koncepci lze považovat 

emise z dopravy včetně druhotného znečištění a hluku v okolí komunikací zatížených automobilovou 

dopravou v sídlech. Vzhledem k povaze záměru lze předpokládat zvýšení těchto negativních vlivů. 

Koncepce je bez dopadů v oblasti uplatňování práva na životní prostředí EU.   

 Platný územní plán nezasahuje do krajiny jejím zásadním přetvořením. V případě realizace 

žádosti se předpokládají jen mírné zásahy do okolního prostředí, nenarušující krajinný ráz. 

Využívání území se děje v souladu s koncepcí územního plánu. Koncepce územního plánu zůstává 

nadále v platnosti. Vzhledem k povaze záměru je nutné vyhodnotit kumulativní a synergické vlivy. 

Přeshraniční vlivy jsou vyloučeny a nepředpokládají se rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví v 

souvislosti s přírodními katastrofami či haváriemi.  

 Navrženou změnou nejsou dotčeny památkově významné objekty. Nepředpokládají se žádné 

negativní vazby mezi koncepcí a cíli ostatních strategických dokumentů v oblasti životního prostředí 

a veřejného zdraví, a to ani v souvislosti s problémovými okruhy životního prostředí , ale je nutné 

tuto domněnku potvrdit vyhodnocením vlivů. Koncepce nebude mít žádný dopad na oblast 

uplatňování požadavků vyplývajících z právních předpisů Evropského společenství týkajících se 

životního prostředí a veřejného zdraví. Lze předpokládat vlivy trvalé a nevratné, ale v rámci 

koncepce nelze určit, zda vlivy budou významné. Vyhodnocení prokáže, zda možné vlivy budou 

kumulativní a synergické. Přeshraniční vliv byl vyloučen. Lokality řešené změnou nejsou situovány 

v zvláště chráněném území, v ploše přírodního parku, nezasahují do oblastí Natura 2000. Vzhledem 

k umístění záměrů lze předpokládat, že nedojde k významné změně skladebných prvků územního 

systému ekologické stability. Nepředpokládají se významné potenciální negativní vlivy na sledované 

složky a problémové okruhy životního prostředí, přírodního prostředí a ani vývoje v řešeném území, 

ale toto je nutné potvrdit požadovaným vyhodnocením. Navrženou změnou nejsou dotčeny 

památkově významné objekty. Realizací záměrů se nepředpokládá překračování norem kvality 

životního prostředí, ale je nutno tuto domněnku potvrdit vyhodnocením vlivů. Je nutné respektovat 

přírodně krajinné prostředí řešeného území. V řešeném území se nenacházejí žádná chráněná ložiska 

nerostných surovin ani ložiska s předpokládaným výskytem. V řešeném území se neuplatňuje 

vyhlášené záplavové území ani aktivní záplavová zóna vodního toku Chuchla. V území se nenachází 

poddolované území. V řešeném území se nachází evidované kontaminované místo (území 

ekologického rizika) „U výkrmny" v místě současného zemědělského areálu ZEAS Puclice a.s. při 

východní hranici řešeného území. Řešené území spadá dle ZÚR PK do území se zvýšenou ochranou 

krajinného rázu – Domažlicko-chodská oblast. Nevyskytuje se zde oblast ani místo krajinného rázu. 

 Využity byly také další koncepční podklady a informace, poskytnuté zpracovateli, 
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vyhodnocení předkladatelem koncepce, dále konzultace s orgány veřejné správy a literární a mapové 

podklady. Nezbytným podkladem pro zpracování Vyhodnocení byl také terénní průzkum 

návrhových ploch a jejich okolí v zájmovém území v průběhu února a března 2020. Veškeré použité 

materiály jsou uvedeny v závěru Vyhodnocení v kapitole „Seznam použitých podkladů“. 

 

 

 

     Přehledná mapa území 

 

 

1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací 

dokumentace, vztah k jiným koncepcím. 
 

1.1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace 

 Územní plán obce Bukovec je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s požadavky 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 

Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  

Obec Bukovec má zpracovaný Územní plán města (SLADKÝ&PARTNERS s.r.o., Projektový 

ateliér, 160 00 Praha 6, Nad Šárkou 60 IČ: 274 39 500), schválený zastupitelstvem obce Bukovec 

dne 19. 5. 2015, s účinností od 24.6.2015. 
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V prostoru obce Bukovec jsou ve změně č.1 návrhu územního plánu nově vymezeny následující 

plochy s rozdílným způsobem využití: 

 

Objekt č. Název Typ plochy  kat.č. Poznámka 

   1.    stáj pro krávy orná půda 
1289/2 

1290/21 
nová stavba 

   2.    silážní žlaby orná půda 1290/18, 19, 21 nová stavba 

   3. 
plocha pro 

uskladnění vaků 
část orná půda 1290/6 nová stavba 

   4. sklad a garáže 
plocha výroby a 

skladování, zemědělské 
1290/6, 26 nová stavba 

   5.  
nástavba 

služebního bytu 
zastavěná plocha st. 77 

nástavba bez 

vlivu 

   6.  skladovací plocha nádvoří 1290/2, 28 nová stavba 

   7.  silážní žlab ostatní plocha 91/2, 8, 24, 25 nová stavba 

   8.  kejdová jímka orná půda 1290/28 nová stavba 

 

Součástí návrhu je několik změn plochy, bez zásahů do výstavby technické infrastruktury – rozšíření 

veřejného vodovodu, výstavba splaškové kanalizace, rozšíření vedení elektrické energie a výstavba 

nové trafostanice. 

 

Seznam parcel, které tvoří plochu pro změnu č. 1 ÚP, pro obec Bukovec, katastrální území Bukovec  

 

katastrální číslo výměra m2 druh pozemku BPEJ m2 

st. 77 199 zast. plocha, stavba   

91/2 3 986 ostatní plocha, LV 77   

91/8 499 orná půda, LV 10002 52611 499 

91/24  2 776 ostatní pl., LV 10002   

91/25 819 ostatní plocha, LV 77   

1289/2 4 405 orná půda, LV 128 54811 

52611 

2 410 

1 995 

1290/6 11 708 orná půda, LV 128 52611 

52601 

   150 

3 111 

1290/18 3 261 orná půda, LV 128 52611 

54811 

11 599 

     109 

1290/19 3 418 orná půda, LV 128 

 

52611 

54811 

   112 

3 306 

1290/21 2 989 ostatní plocha 52611 

54811 

     85 

2 904 

1290/26 1 566 orná půda, LV 128 52611 1 566 

1290/28 11 877 orná půda, LV 306 52604 

52611 

5 652 

6 225 

celkem 47 503 m2 
z toho:       199 m2 zastavěná plocha 

               7 581 m2 ostatní plocha     
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LV 77  Římskokatolická farnost Holýšov - sv. Petra a Pavla, náměstí 5. května 1, 345 62 Holýšov 

LV 128  ZEAS Puclice a.s., č. p. 99, 34561 Puclice  

LV 306  Buličková Eva, U Tří Borovic 736, 345 62 Holýšov 

LV 10002 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

ÚP vymezuje tyto zastavitelné plochy (RXX-XX): 

Kód Název / umístění Navržený způsob využití 
Výměra 
plochy (m2) 

R01-BO Bukovec - jihovýchod plochy bydlení (BO) 4 690 

R02-BO Bukovec - jih plochy bydlení (BO) 4 150 

R03-DU Bukovec - jih plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU) 220 

R04-VZ Bukovec - východ plochy výroby a skladování - zemědělské (VZ) 22 510 

R05-ZV Bukovec - jihozápad plochy zeleně - vyhrazené (ZV) 2 810 

R06-BO Bukovec - jihozápad plochy bydlení (BO) 4 620 

Celkem:   39 000 

 
VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

ÚP vymezuje tyto plochy přestavby (PXX-XX): 

 

Kód Název / umístění Navržený způsob využití Výměra plochy 

(m2) 

P01-BO Bukovec - jihovýchod plochy bydlení (BO) 3 140 

P02-PO Bukovec - jihovýchod plochy veřejných prostranství - obecné (PO) 500 

P03-ZZ Bukovec - severovýchod plochy zemědělské - ZPF (ZZ) 1 240 
Celkem:    4 880 

 

 Plochy zemědělské – ZPF (ZZ) 

Hlavní využití:  zemědělský půdní fond 

Přípustné využití:  

 

- zařízení a jiná opatření pro zemědělství* 

- účelové komunikace, místní komunikace IV. třídy 

- liniová vedení technické infrastruktury 

- stavby a zařízení technické infrastruktury lokálního významu 

- zařízení důležitá pro polní závlahy, malé vodní nádrže přírodního 

charakteru, rybníky, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před 

zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy a vegetační úpravy zabraňující 

erozi, protipovodňová opatření, stavby zvyšující retenční schopnost území a 

biologické dočišťovací rybníky apod. 

- související dopravní infrastruktura 

Podmíněně 

přípustné využití:  

 

- zařízení systému čištění odpadních vod za podmínky, že bude lokalizováno 

východním směrem od sídla Bukovec při říčce Chuchle v rámci vymezeného 

výřezu z výkresu č.02 – viz bod D2.1. 

- doprovodné stavby pro hospodářská zvířata* za podmínky, že nebudou 

situovány v sousedství se zastavěným územím a zastavitelnými plochami 

Nepřípustné 

využití:  

 

- stavby pro zemědělství mimo stavby uvedené v podmínečně přípustném 

využití této plochy 

- stavby a zařízení technické infrastruktury nadmístního významu 

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady 

- dálnice a silnice, místní komunikace I., II. a III. třídy 

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů 

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 
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P o d m í n k y   p r o s t o r o v é h o   u s p o ř á d á n í:  

- zařízení nesmí svým vzhledem a umístěním narušovat charakter okolní krajiny 

- musí být zajištěna dopravní obslužnost tohoto zařízení 

- je nutné zachovat stávající sjezdy pro obsluhu zemědělských pozemků či zajistit nové 

 

Výřez územního plánu obce Bukovec: 

 

 

Přehledná situace umístění zájmových ploch pro změnu č.1 ÚP  

 



  SEA Bukovec u Horšovského Týna 

strana 11 

 

Výřez územního plánu obce Bukovec a zakreslené navržené změny: 

 

 

 

1 -  Stáj pro krávy   2 – silážní žlaby 

3 – plocha na uskladnění vaků  4 – sklad a garáže 

5 – nástavba služebního bytu  6 – skladovací plocha 

7 – silážní žlab    8 – kejdová jímka 

 

Stáj pro krávy – nová stáj pro cca 150 ks dojných krav ustájených v individuálních lehacích boxech. 

Bude využita stejná technologie jako stávající stáje s napojením na stávající inženýrské sítě (kejda, 

voda). Rozměr stáje max 20 x 100 m. Krávy na dojírnu budou přeháněny přes spodní sekci spodního 

kravína. Okolo kravína budou zpevněné asfaltové komunikace pro obsluhu kravína. Kravín bude 

navazovat na stávající asfaltové plochy. Při hranici mezi katastrálním územím Bukovec a Čečovice 

zůstane pruh ochranné zeleně minimální šířky 4 metry po celé délce hranice. Kravín bude mít 

kejdový provoz s produkcí cca 6 000 m3 kejdy ročně. Uskladnění kejdy bude ve stávajících 

skladovacích jímkách.  

 

Silážní žlaby - nový silážní žlab o rozměrech cca 60x80 m s kapacitou 19 800 m3 pro skladování 

zelené píce, kukuřice apod. Silážní žlab bude rozdělen do 4 komor. Výška naskladňované hmoty 4 

m. Součástí žlabů bude vybudování odkanalizování silážních šťáv do nové vybudované skladovací 

jímky o příslušné kapacitě (cca 150 m3).  

 

Plocha na uskladnění vaků – nová zpevněná manipulační plocha (beton, nebo betonové panely)  

o rozměrech 20x 80 m pro uskladnění vakuované kukuřice (CCM) případně vakuované kukuřice  

Sklad + garáže – nová plechová hala pro uskladnění zemědělské techniky, případné drobné opravy 

zemědělské techniky a zemědělských komodit o půdorysných rozměrech 20 x 10 m  

Služební byt - nástavba jednoho nadzemního patra u stávající administrativní budovy na pozemku 

p.č. st. 77, ve kterém bude umístěn byt správce areálu. (případně provést vestavbu do 1. NP zázemí 

dojírny na poz. č. st.174/2). V územním plánu nutno změnit přípustné využití ploch VZ i na služební 

bydlení.  
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Skladovací plocha - nová opěrná zídka na jihozápadní části areálu. Vyrovnání terénu. Tímto 

vzniknou další skladovací prostory, plot bude možné posunout o 2 metry blíže k silnici. Posunutím 

dojde ke zmenšení ochranné zeleně (zůstane pruh o šířce 9 m).  

Skladovací jímka – novostavba skladovací jímky na kejdu. Kruhová částečně zapuštěná jímka na 

kejdu s objemem 5 000 m3.  

Silážní žlab u stáje pro prasata - přístavba stávající silážní jámy u budovy bývalého vepřína na 

pozemku p.č. 91/8 a 91/24 na nové rozměry 80 x 18 m a to směrem na západ a na jih (vč. zvětšení 

skladovací kapacity jímek na silážní šťávy). Kapacita žlabu bude 5 800 m3.  

 

 

1.2 Vztah územního plánu k jiným koncepcím 

 

1.2.1 Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 

Pro hodnocení širších vztahů obce Bukovec jsou výchozím podkladem vymezení a definice 

rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých regionů, jak je 

provedeno v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR). Dle PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1 neleží 

obec Bukovec v žádné rozvojové oblasti a neprochází jím žádná rozvojová osa (nejbližší rozvojovou 

oblastí je OB5 Plzeň a rozvojovou osou OS1 Praha-Plzeň-hranice ČR/Německo (Nürnberg). Vlastní 

řešené území je součástí obce. Zájmové území není součástí žádné rozvojové osy ani rozvojové 

oblasti.  

 Změna č. 1 ÚP obce Bukovec je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve 

znění Aktualizace č. 1. Návrh ÚP není v rozporu s obecnými požadavky pro územní plánování ani 

požadavky vyplývajícími z polohy ve výše uvedené specifické oblasti. 

 

1.2.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Plzeňským krajem 

  Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje 

Řešené území není dle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje z r. 2008 a Aktualizace č.1 ZÚR 

Plzeňského kraje z r. 2014 součástí rozvojové osy OR4 Plzeň-Domažlice-hranice ČR (Regensburg), 

s výraznou vazbou na významné dopravní cesty. Soulad s dalšími koncepčními rozvojovými 

materiály není hodnocen, obec Bukovec nezasahuje do regionálních plánů rozvoje území. 

 

Navržená urbanistická koncepce rozvoje obce Bukovec stanovuje základní principy: 

a) rozvíjet sídlo Bukovec: 

- tak, aby dominantní podíl ve struktuře zástavby zaujímaly plochy bydlení, 

- zejména využitím volných ploch a proluk v místech nevyužitých či konverzí urbanistické struktury 

v místech zdevastovaných v rámci zastavěných území, 

- vymezováním zastavitelných ploch pouze v návaznosti na zastavěné území, 

- soustředit rozvoj nízkopodlažního bydlení do jižní a jihovýchodní části sídla Bukovec, 

- nepropojovat zástavbu sídla s areálem hřbitova, situovaným jižně od sídla; 

b) chránit nivu vodního toku říčky Chuchly, která prochází severní částí sídla (tzn. nerozšiřovat do 

nivy zástavbu, ponechat zde trvale travní porosty a respektovat regulativy pro prvky ÚSES –dle kap. 

E3. textové části výroku ÚP); 

c) rozvíjet a kultivovat centrální část sídla, resp. veřejné prostranství kolem kostela Nanebevzetí 

Panny Marie se zastoupením sídelní zeleně; 

d) umožnit paralelní propojení centrální části sídla s kostelem s prostorem kolem fotbalového hřiště 

prostřednictvím ploch veřejných prostranství (plocha přestavby P02-PO); 

e) realizovat pěší propojení sídla s areálem hřbitova (zastavitelná plocha R03-DU) 

f) výrazněji nerozvíjet výrobní kapacity v sídle a v místě stávající solitérní zemědělské stavby ležící 
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při silnici III/19346 severovýchodně od sídla (a to nad rámec zastavěného území vymezeného tímto 

ÚP); 

g) rozvíjet plochu solitérního zemědělského areálu ve východní části řešeného území pouze severním 

směrem, případný další rozvoj nesmí výrazněji vystupovat nad horizont; 

h) zmírnit rušivé působení uvedeného zemědělského areálu v dálkových pohledech prostřednictvím 

pásu izolační a ochranné zeleně N10-ZI a N11-ZI; 

i) respektovat stávající plochy občanského vybavení jako stabilizované a umožnit jejich dílčí rozvoj; 

j) podpořit rozvoj lokality kolem chatové osady "Korida“, tzn. stabilizovat zde funkční plochy 

rekreačního využití, ať už soukromého či veřejného charakteru a umožnit rozvoj areálu přírodního 

koupaliště; 

k) podpořit a rozvíjet pěší a cyklistické propojení sídla Bukovec s okolními sídly, zejména pak 

směrem na Čečovice a Všekary; 

l) respektovat výškovou hladinu současné zástavby sídla ve vazbě na morfologii terénu a krajinné 

vztahy se zachováním stávajících dominant, pohledových os a nenarušenost dálkových pohledů; 

m) chránit, podporovat a rozvíjet krajinotvornou sídelní vegetaci 

 

2. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům 

ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni 

Hlavní cíle ochrany životního prostředí přijaté na vnitrostátní úrovni jsou obsaženy ve Státní              

politice životního prostředí České republiky 2012 - 2020 (SPŽP 2012). Lze konstatovat, že návrh ÚP 

není s těmito cíli v rozporu. 

Ekologická problematika legislativy České republiky a Evropské unie se v relevantních požadavcích 

dále promítá do platných obecně závazných předpisů a krajských dokumentů a      odráží se v cílech, 

které jsou v těchto dokumentech uvedeny. Je třeba vzít v úvahu, že územní plán je nástrojem pro 

vymezování ploch a linií daného zaměření, nikoliv nástrojem pro aplikaci opatření organizačního 

charakteru. Z tohoto pohledu jsou také vnímány možné aplikace dále uváděných dokumentů. 

Vztah ÚP obce Bukovec k jednotlivým cílům uvedeným ve strategických dokumentech je vyjádřen 

pomocí symboliky A/N*, která v tomto případě vyjadřuje, zda ÚP Bukovec přispívá k jejich 

dosažení. 

 

*A   Realizací ÚP je možné ovlivnit dosažení cíle (cíl je z hlediska ÚP Bukovec relevantní) 

*N   Realizace ÚP nemá na dosažení cíle žádný vliv (cíl není z hlediska ÚP Bukovec relevantní) 

 

Koncepce/Cíl        Vztah změny č. 1ÚP Bukovec 

         k danému cíli 

Státní politika životního prostředí ČR pro období 2012/2020    A 

Ochrana a udržitelné využívání zdrojů 

Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu; 

Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí; 

Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí 

Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší       N 

Snižování emisí skleníkových plynů, 

Snížení úrovně znečištění ovzduší; 

Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie) 

 

Ochrana přírody a krajiny         A 

Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny; 

Zachování přírodních a krajinných hodnot; 
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Zlepšení kvality prostředí v sídlech 

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2010, společnost, člověk a zdraví  

Zlepšování podmínek pro zdravý život, zlepšování životního stylu    A 
a zdravotního stavu populace 

  

Krajina, ekosystémy a biodiverzita        A 

Ochrana krajiny jako předpoklad pro ochranu druhové diverzity 

Odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví, adaptace na změny klimatu 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 

Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v regionech      A 

Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields   A 

a území po bývalé těžbě nerostných surovin 

 

Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálního využití  N 

 

Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie ve vazbě   N 

na místní podmínky 

 

Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach atd.) na obyvatelstvo a krajinu A 

 

Udržitelné využívání vodních zdrojů        A 

 

Ochrana přírody a krajiny, kvalitní a bezpečné prostředí pro život    A 

 

Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot   A 

 

Posílení preventivních opatření proti vzniku živelných pohrom    A 

Plán hlavních povodí České republiky 

Ochrana vod jako složky životního prostředí - chránit povrchové a podzemní   A 

vody, umožnit udržitelné a vyvážené užívání vodních zdrojů, 

udržení a systematické zvyšování biologické rozmanitosti původních druhů  A 

Ochrana před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod     A 

 

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 

- udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny s mozaikou vzájemně propojených  A 

biologicky funkčních prvků a částí, schopných odolávat vnějším negativním vlivům;  

-  udržet a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny;     A 

- zajistit udržitelné využívání krajiny jako celku především omezením    

zástavby   krajiny, zachováním   její   prostupnosti a omezením další fragmentace  A 

s přednostním využitím ploch v sídelních útvarech, případně ve vazbě na ně;  

- zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a vymezený ÚSES A 

- obnovit přirozené hydroekologické funkce krajiny a posílit schopnosti krajiny   A 

odolávat a přizpůsobovat se očekávaným klimatickým změnám,  

- zajistit udržitelné využívání vodního bohatství jako celku,    A 

-   zachovávat    a    zvýšit    biologickou    rozmanitost    vodních a mokřadních   A 

ekosystémů obnovením volné prostupnosti vodního prostředí a omezit jeho  

další fragmentaci  

- zabezpečit ochranu půdy jako nezastupitelného a neobnovitelného přírodního zdroje A 

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR 

- Dosažení imisních limitů na celém území ČR do roku 2020 a současně udržování  N 

a zlepšování kvality ovzduší tam, kde jsou současné koncentrace znečišťujících látek  

pod hodnotami imisních limitů  
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- Dodržení k roku 2020 národních emisních stropů stanovených scénářem NPSEW a M N 

- Postupné vytváření podmínek pro splnění národních závazků snížení  

emisí k roku 2025 a 2030         N 

- Dobudování   kapacit   systému   posuzování   kvality   ovzduší    N 

(technická a znalostní základna, lidské zdroje) 

Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR 

- Pro efektivní ochranu před povodněmi vycházet z kombinace opatření v krajině,  N 

která zvyšují přirozenou akumulaci a retardaci vody v území a technických opatření  

k ovlivnění povodňových průtoků 

 

Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti 

- Podpora obnovy a vytváření ekologicky významných 

krajinných segmentů (meze, remízky, liniová i mimolesní zeleň,    A 

travní porosty zvláště pak nivní louky atd.) 

- Zachování nebo zvýšení současné výměry lesů jako minimálního základu pro  

uplatňování potřeb ochrany lesní biodiverzity při zachování všech ostatních funkcí lesa A 

 

Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti 

- Zlepšení retenční funkce krajiny diverzifikací využívání krajiny a krajinných prvků  A 

a odstraněním melioračních úprav v zemědělsky neperspektivních částech krajiny  

- Prosazování účinných protipovodňových opatření s využitím přirozených   A 

hydroekologických funkcí  

- Podpora významu zvláště chráněných území a ÚSES zajištění prostupnosti krajiny A 

- Dokončení systému účinného čištění odpadních vod na území České republiky  A 

- Snížit rizika znečištění podzemních a povrchových vod ze starých ekologických  

 zátěží a ekologických havárií         N 

- Zachování pestrých hydromorfologické útvarů, umožnit jejich vznik,  

 existenci a ošetřit jejich ochranu        N 

- Posílení nástroje podporujícího opětovné využití starých průmyslových zón (brownfields) A 

- Realizace chybějících skladebných částí ÚSES      A 

- Omezování fragmentace krajiny způsobené migračními bariérami    A 

 

 

3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území  

a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla územně plánovací 

dokumentace uplatněna 
 

3.1 Základní charakteristika zájmového území ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 Řešené území je vymezeno hranicí správního území obce Bukovec (ZÚJ/kód obce 553506) 

o rozloze 584 ha. Řešené území tvoří pouze jedno katastrální území, Bukovec u Horšovského Týna 

(615935), ve kterém se nachází sídlo Bukovec, chatová osada a solitérní zemědělský areál. Trvale 

zde žije 116 obyvatel (k 1.1.2019). Současný charakter sídla je určen původní zástavbou. V územním 

plánu je tato zástavba vymezena převážně jako zóna smíšená obytná centrální, s podmínkami, 

danými pro využití území.  

 

 

2.1.1 Geologické a geomorfologické poměry 

Větší část území můžeme z hlediska typového hodnocení krajinářské hodnoty zařadit jako krajinu 

harmonickou s poměrně vyrovnaným poměrem antropogenních a přírodních prvků. Na severu až 

severozápadě území mezi městy Bukovec a Bor se nachází přírodní park Sedmihoří. Tvoří ho 

zalesněný, morfologicky výrazný útvar. Tuto oblast tvoří téměř pravidelný věnec kopců a vršků s 
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dominantním půlkruhovým tvarem, které vznikly působením sopečné činnosti, při které vyvřela řada 

žulových hornin. Nejvyšším vrcholkem je s 619 m n. m. Racovský vrch. Prakticky na celém území 

Sedmihoří se na jeho povrchu nacházejí rozpadlá žulová skaliska vzniklá mrazovým větráním. V 

nivě řeky Radbuzy se vyskytují kvartérní horniny (hlíny, písky, spraše a štěrky). Okrajově na 

jihovýchodě najdeme vulkanické horniny, z části metamorfované, proterozoické až paleozoické 

(amfibolity, diabasy, metafyry, porfyry). 

 

2.1.2 Eroze 

V podmínkách pro využití ploch jsou vytvořeny předpoklady pro jejich možnou realizaci v celém 

řešeném území, což je důležité pro zpracování dalších komplexních pozemkových úprav v území. 

 

2.1.3 Klimatické a hydrologické poměry 

Území náleží (členění Quit 1971) do mírně teplé klimatické oblasti (MT 5 – MT 10) s průměrnými 

teplotami 6 – 7°C. Léto zde bývá dlouhé, teplé a mírně suché, zima krátká, mírně teplá a velmi 

suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Přechodné období bývá krátké s mírně teplým jarem a 

mírně teplým podzimem. 

 Území obce Budovec a ORP Stod náleží do povodí Berounky. Hlavním tokem místního i 

regionálního významu je řeka Radbuza. Radbuza pramení ve výšce 720 m.n.m. Protéká Českým 

lesem, Chodskou a Plaskou pahorkatinou. Ústí zprava do Berounky (zdrojnice - soutok se Mží) v 

Plzni. Před Plzní je na Radbuze vybudována nádrž České údolí. Délka toku řeky Radbuzy je 111,5 

km, plocha povodí činí 2 179,4 km2. Výše uvedené obce jsou při vysokém úhrnu srážek ohroženy 

lokálními záplavami. Toky místního významu jsou: Slatina - pramenící na severním okraji území, 

Mezholezský potok, Horný luh - nacházející se v severní části, Křakovský, Semošický, Lazecký 

potok, Lukavice a Podhájský potok v části střední, v části jižní řeka Zubřina, potok Mračnický, 

Hradišťský, Dravý a potok Černý v západní části území. V severní a západní části území (od 

Horšovského Týna) se vyskytují rybníky ve volné krajině i v obcích. Mezi nejvýznamnější v krajině 

patří rybník Mezholezský, Jivjanský, soustava tří rybníků Mířkovských, Velký Křakovský, Dolní 

Hornometelský rybník, Podhajský, Březí a rybník Novoveský. V jihovýchodní části (okolí Blížejova, 

Staňkova) se rybníky ve volné krajině téměř nevyskytují. 

 

2.1.4 Pedologické poměry 

Podle taxonomického klasifikačního systému půd České republiky (TKSP) v zájmovém území 

převažují dystrické a arenické kambizemě (geoportal.cenia.cz). Podmínky tvorby a oběhu zásob 

podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických dispozic - 17 - území dány především 

celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin. Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor 

kvartérních uloženin spolu se zvětralinovým pláštěm a zónou přípovrchového zvětrání a rozpukání 

hornin skalního podloží. Oběh podzemních vod má většinou lokální charakter. V pokryvných 

útvarech kvartérního stáří se uplatňuje výhradně průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy 

hlinitého a písčitého charakteru s příměsí štěrku. V zóně intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin 

se na oběhu podzemní vody podílí průlinově – puklinové prostředí, přičemž jeho propustnost závisí 

na stupni rozevření puklin a charakteru jejich výplně. Hloubkový dosah svrchní zvodně se pohybuje 

řádově do 10-15 m pod terénem v závislosti na mnoha lokálních činitelích. Pro vody tohoto pásma je 

charakteristická především volná hladina, která konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci 

dochází zpravidla po celé ploše rozšíření kolektorové zvodně a závislosti na propustnosti 

pokryvných útvarů. Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do uloženin niv nebo přímo 

do vodotečí. Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na 

klimatické poměry – zejména srážky v období sucha. Neporušená krajina má schopnost akumulovat 

a zpomalit odtok velkého množství vody. Tato schopnost krajiny je výrazně snížena především 

velkovýrobními způsoby hospodaření v krajině, jež se projevují vysokým zorněním půdy, velkými 

půdními bloky s nízkým obsahem organického podílu v půdě, nevhodnou skladbou dřevin v lese 

(smrková kultura na nevhodných místech) atd. Důsledkem negativních projevů takového 

hospodaření je nižší stabilita krajiny a v konečném důsledku zvyšující se riziko povodní. Nejhorší 
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kombinací pro přirozený vodní režim v krajině je intenzivní zemědělská činnost na svažitém území. 

Tomu v ČR odpovídá definice orné půdy na sklonitých pozemcích. Dle metodik je z hlediska 

zrychleného odtoku pro ornou půdu považován za kritický sklon nad 7 %. Z těchto důvodů je tento 

typ kultury a sklonitosti předpokladem ke zhoršování přirozeného vodního režimu v krajině. 

Důsledkem je zvýšené riziko vzniku lokálních povodní nebo vysychání a degradace půdy. 

 

2.1.5 Biogeografické poměry 

 Biogeografický region (bioregion) je individuální jednotkou biogeografického členění krajiny na 

regionální úrovni. V rámci bioregionu se vyskytuje identická vegetační stupňovitost. Biocenózy 

bioregionu jsou ovlivněny jeho polohou a mají charakteristické chorologické rysy, dané ve střední 

Evropě zvláštnostmi postglaciální geneze flóry a fauny. V rámci bioregionu se tak většinou již 

nevyskytují jiné rozdíly v potenciální biotě než rozdíly způsobené odlišným ekotopem. Bioregion 

bývá v podmínkách střední Evropy vnitřně heterogenní, zahrnuje charakteristickou mozaiku nižších 

jednotek – biochor a také elementárních typologických jednotek potenciální bioty. Zpravidla se také 

vyznačuje charakteristickým georeliéfem, mezoklimatem a půdami. Bioregion je převážně jednotkou 

potenciální bioty, nevychází tedy z aktuálního stavu krajiny, zpravidla však má specifický typ a 

určitou intenzitu antropogenního využívání. Bioregiony tak, stručně řečeno, zahrnují pravidla 

výrazně odlišné krajiny. Plocha bioregionu dosahuje přibližně 100–5.103
 
km2. 

Plzeňský bioregion (1.28) 

Bioregion se rozprostírá v mezofytiku a jeho plocha se v převážné části kryje s fytogeografickým 

podokresem 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní (s výjimkou jihozápadní části), dále s 

fytogeografickým podokresem 28f. Svojšínská pahorkatina, zasahuje sem i severovýchodní část 

fytogeografického podokresu 28g. Sedmihoří a jihozápadní část fytogeografického podokresu 35a. 

Holoubkovské Podbrdsko. 

Potenciální vegetaci tvoří ve vysoké míře kyselé bučiny ( Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae), 

na kyselých karbonských sedimentech nižších poloh jsou význačné acidofilní doubravy (Genisto 

germanicae-Quercion), místy s autochtonní borovicí, na ostrůvcích bohatších substrátů i fragmenty 

teplomilných doubrav (Potentillo albae-Quercetum ), výše i květnaté bučiny svazu Fagion sylvaticae. 

V údolích větších toků, zvl. Ve východní části, je mozaika acidofilních doubrav (Genisto germanicae-

Quercion ) a dubohabřin (Melampyr onemorosi-Carpinetum betuli), na skalách jsou přítomny i reliktní 

bory ( Dicrano-Pinion sylvestris).  

 

2.1.6 Fytogeografická klasifikace a potenciální přirozená vegetace 

Bioregion leží v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 27. Tachovská brázda, dále zaujímá 

jihozápadní část fytogeografického podokresu 28g. Sedmihoří, jihozápadní část fytogeografického 

podokresu 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní a část fytogeografického podokresu 31b. Koubská 

kotlina. Vegetační stupně (Skalický): suprakolinní. Potenciální přirozenou vegetaci tvoří vesměs 

bikové bučiny (Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae), místy s příměsí jedle a dubu. V jižní části 

bioregionu byly v minulosti borové doubravy (svaz Genisto germanicae-Quercion). Specifický 

vegetační kryt mají hadcové ostrůvky s bory (Dicrano-Pinion sylvestris). V podmáčených depresích 

byly pravděpodobně přirozenou vegetací dubojedliny, které přecházely v bažinné olšiny (Alnion 

glutinosae). V nivách potoků jsou charakteristické luhy (Alnion incanae). Přirozenou náhradní 

vegetaci na vlhkých loukách představovaly v nedávné minulosti rašelinné louky svazu Caricion 

canescenti-nigrae, které přecházely na výronech pramenů do vegetace svazu Magno-Caricion elatae 

a pravděpodobně zde byla i menší rašeliniště (svaz Sphagno recurvi-Caricion canescentis). 

Na místech bez humolitu se objevovala vedle vegetace svazu Calthion palustris i vegetace střídavě 

vlhkých luk svazu Molinion caeruleae. Dá se předpokládat i přítomnost krátkostébelných pastvin 

s vegetací svazů Cynosurion cristati a Violion caninae. Na mělkých půdách byla charakteristická 

neuzavřená subatlantská společenstva svazu Thero-Airion, která na obdělávaných pozemcích 

přecházela ve vegetaci svazu Arnoseridion minimae. Ve flóře bioregionu dominují mezofilní druhy, 

např. vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), sítina niťovitá (Juncus filiformis), velmi 

charakteristický je podíl subatlantských typů. Mezi ně patří sítina kostrbatá (Juncus squarrosus), 

ovsíček obecný (Aira caryophyllea), písečnatka nejmenší (Arnoseris minima), bělolist nejmenší 
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(Filago minima), jehlice rolní (Ononis arvensis) a třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum). 

Podíl termofilnějších druhů je zanedbatelný, náleží k nim prvosenka jarní (Primula veris), 

rozchodník skalní (Sedum reflexum) a rmen barvířský (Anthemis tinctoria). Na hadcích roste 

sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium). Z lesnického hlediska za významný se považuje zdejší 

ekodém borovice lesní, která roste na žulových skalnatých vrcholcích. Nachází se i v Sedmihoří, ale 

největší plochy jsou u osady Valcha, celkem asi na 230 ha. Fauna regionu je výrazně hercynská, se 

západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). V lesních porostech jsou zastoupeny i horské 

a podhorské druhy (rejsek horský, tetřívek obecný, ořešník kropenatý, mlok skvrnitý), degradovaná 

luční a podmáčená stanoviště s rybníky umožňují existenci zbytkových stavů bahenního ptactva, 

jako kolihy velké. Vodní toky jsou zpravidla charakteru potoků a bystřin a náleží pstruhovému až 

lipanovému pásmu. 

 

2.1.7 Radonový index geologického podloží 

Zvýšené koncentrace radonu v podloží mohou následně ovlivnit i koncentrace radonu ve 

stavebních materiálech přírodního původu a ve vodě, dodávané do objektů z podzemních zdrojů. 

Radon z podloží proto nejvíce ovlivňuje výslednou koncentraci radonu v objektech. 

Hlavním cílem mapování radonového rizika z geologického podloží je vymezení území, v nichž lze 

předpokládat vyšší frekvenci výskytu objektů s ekvivalentní objemovou aktivitou radonu 

převyšující směrnou hodnotu 200 Bq.m-3. Posouzení efektivity vyhledávání lze provést srovnáním 

předpokládané kategorie radonového rizika z podloží a odpovídajícího počtu objektů nad 200 

Bq.m-3. Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno 

očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Nejvíce zatížené území se 

nachází na severu – oblast Sedmihoří.  

 

2.1.8 Nerostné suroviny 

Na území ORP Horšovský Týn a ORP Stod je evidována řada ložisek nerostných surovin, zejména 

se jedná o jíly, stavební kámen, živcové štěrkopísky a živec. Významný potenciál keramických a 

stavebních surovin, nenachází se zde například palivoenergetické suroviny. Těžba probíhá pouze na 

malé části těchto lokalit. Většina ložisek nerostných surovin má pro svou ochranu vymezeno 

chráněné ložiskové území. Většina z těchto ložisek se nachází v jihozápadní části území, a to 

zejména u obcí Meclov, Bozdíš, a Blížejov. V obci Mračnice se nachází průzkumné ložiskové 

území. V řešeném území se nenacházejí žádná výhradní ložiska nerostných surovin, chráněná 

ložisková území, dobývací prostory ani prognózní zdroje. 

 

Chráněná ložisková území  

Lokalita Nerostná surovina Organizace KLIC 

Meclov živcové suroviny Česká geologická služba 123433 

Bozdíš-Třebnice živcové suroviny Česká geologická služba 123141 

Blížejov I. cihlářská surovina Česká geologická služba 122977 

Meclov III. živcové suroviny Minerals s.r. o. Horní Bříza 122450 

Meclov I. živcové suroviny Česká geologická služba 122699 

 

 

2.1.9 Poddolovaná území 

 Jako poddolovaná území se rozumí polygony, zahrnující známý nebo předpokládaný výskyt 

hlubinných důlních děl, vzniklých za účelem těžby nebo průzkumu nerostných surovin. Nepatří sem 

tedy objekty typu tunelů, sklepů, kanalizací, podzemních skladů, krytů apod. Důlní díla jsou v rámci 

uvedených ploch rozložena nepravidelně a mohou zde být i zcela nepoddolované úseky. Možné 

postižení terénu hornickou činností je tedy většinou podstatně menší, než je rozsah zákresů a 

soustřeďuje se zpravidla zejména do prostoru vyznačených hlavních důlních děl. Z báňsko-
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technického hlediska je za poddolované území zpravidla považován pouze prostor dobývek nebo 

komor v určitém hloubkovém intervalu, kde probíhala těžba a kde hrozí největší nebezpečí projevů 

na povrch (poklesy, propady). Poddolované území může představovat omezení pro rozvoj obcí, 

například omezení výstavby. Na území obce Bukovec se nenachází území, které je evidováno jako 

poddolované Území, kde se navrhuje změna využití, není poddolované území ani se nenachází staré 

důlní dílo. 

 

2.1.10 Archeologická naleziště, historické památky 

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1177 v souvislosti s bratry Mutinou a 

Dobrohostem z Bukovce. V této době byla ve vsi též vystavěna oběma bratry tvrz a o něco později i 

kostel. Obec Bukovec následně často měnila majitele. Z řady rodin, které obec vlastnily, vynikají 

páni z Velhartic, z Gutštejna a vladykové z Ronspergu. Obec měli dokonce nějaký čas pronajatou i 

páni z Rožmberka. Roku 1546 získali obec Lobkowiczové, kteří ji připojili k horšovskotýnskému 

panství. To jim však bylo roku 1623 zkonfiskováno a levně ho zakoupili Trauttmansdorffové. Ti 

nechali roku 1771 přestavět patrně zchátralou tvrz na barokní lovecký zámek, který byl poté, co 

dosloužila původní roubená fara, přenechán k užívání bukoveckému faráři. Roku 1885 byla v obci 

vystavěna lidová škola. Při všech zásazích do terénu bude proto postupováno v souladu s platnou 

legislativou (zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). 

 

 

    Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 

3.2  Ochrana přírody a krajiny 

 

3.2.1 Velkoplošná zvláště chráněná území 

V zájmové území se nenachází v žádném velkoplošném zvláště chráněném území. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_p%C3%ADsemn%C3%A1_zm%C3%ADnka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1177
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z_Velhartic
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z_Gut%C5%A1tejna&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z_Ronspergu&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEmberkov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/1546
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lobkowiczov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/1623
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trauttmansdorffov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/1771
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bukovec_(z%C3%A1mek)
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3.2.2 Maloplošná zvláště chráněná území 

Ve správním území města není vymezeno žádné maloplošné zvláště chráněné území (MZCHÚ). 

 

3.2.3 Území soustavy Natura 2000 

 Evropsky významná lokalita Pocinovice, katastrální území Pocinovice u Semněvic, Šlovice u 

Bukovce – CZ0323160. Evropsky významná lokalita Radbuza, katastrální území Tasnovice, Svinná 

u Štítar, Vítání, Srby u Horšovského Týna, Polžice u Horšovského Týna - CZ0323165. Výskyt 

paryby mihule potoční.  

 

3.2.4 Památné stromy 

V obci se nenachází památné stromy. 

 

3.2.5 Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je obecně tvořen soustavou biocenter vzájemně 

propojených biokoridory. Principiálně je rozlišován územní systém ekologické stability ve třech 

úrovních – nadregionální, regionální a místní ÚSES. 

V řešeném území se vyskytují pouze prvky místní úrovně ÚSES. V rámci zpracování návrhu 

územního plánu byly provedeny některé změny oproti návrhu ÚSES v platném územním plánu obce, 

jejichž cílem je zajištění lepšího souladu návrhu ÚSES se stávajícím využitím krajiny a zajištění 

návaznosti na vymezení ÚSES v územních plánech sousedních obcí. Na území obce Bukovec 

nenachází biokoridor i biocentrum nadregionálního významu. Nachází se zde však několik 

biokoridorů a biocenter lokálního významu:  

 

Označení Charakteristika Název Plocha (ha) 

LBK ST074-

2031/06 

funkční, hygrofilní 

nefunkční 

- 8,24 

0,7 

LBK ST074-3019 funkční, hygrofilní+mezofilní (2 části) 

nefunkční (2 části) 
- 16,42 

0,74 

LBC ST074 funkční, hygrofilní+mezofilní,  

nefunkční 
Bukovec  

Bukovec 

7,66 

4,03 
LBK ST073-ST074  funkční, hygrofilní - 4.51 
LBK ST074-HT??  funkční, hygrofilní - 7.39 
LBK ST078-ST074  funkční, hygrofilní - 7,85 
LBC ST078  funkční, hygrofilní Zadní rokle 4,47 
LBK HT005-ST078 funkční, hygrofilní 

nefunkční 

- 6,34 

0,95 
LBK ST074-HT005  funkční, mezofilní 

nefunkční 

 6,31 

0,61  

LBK HT005  nefunkční  0,57  

LBK HT004-HT005  funkční, mezofilní  2.95 

LBK HT??-HT004  funkční, mezofilní  3,28 

LBK HT003-HT004  funkční, mezofilní -  0.72  

LBK HT002-HT003  funkční, mezofilní 

nefunkční 

- 0,08 

0,02 

 

3.2.6 Významné krajinné prvky 

Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., v 
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platném znění: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, resp. jiné části krajiny 

zaregistrované podle § 6 výše citovaného zákona. V řešeném území se registrované významné 

krajinné prvky nenacházejí. 

 

3.2.7 Přírodní parky 

V zájmovém území není vymezen žádný přírodní park. 

Přírodní park Sedmihoří (2 762 ha)  vyhláška OkÚ Domažlice č. 5/94 a č. 434/94 (1994). 

 Zalesněný věnec devíti vrcholů s nejvyšším Racovským vrchem – 619,2 m n.m. Leží ve 

Stříbrské pahorkatině na území bývalých okresů Domažlice a Tachov. Střední část je tvořena 

depresí, ze které vystupují izolované vrcholy. Z dřevin převažuje smrk a borovice. V okrajových 

částech převažují zemědělské a vodní plochy. Sedmihoří je často označováno jako lokalita s nejlépe 

vyvinutými formami zvětrávání žuly u nás. Krajina se zvýšenou estetickou hodnotou byla 

vyhodnocena na 84 % území parku. Dominuje krajina relativně přírodní C (+) – 62 %, dále se 

uplatňují typy B (0) – 22 % a B (+) – 16 %. 

 

3.2.8 Migrační prostupnost území 

Migračně významná území (MVÚ) zahrnují oblasti stálého výskytu velkých savců i prostory 

potřebné k migraci a chrání propustnost krajiny jako celku. Celková rozloha MVÚ je 42 % území 

ČR. Požadavkem je, aby hledisko zachování jejich propustnosti bylo jedním z důležitých kritérií v 

rámci procesů územního plánování. 

Dálkové migrační koridory (DMK) jsou vedeny uvnitř MVÚ a představují prostory pro zajištění 

alespoň minimální průchodnosti krajiny. Jsou reprezentovány osou a bufferem o šířce 250 m na 

každou stranu (intravilány obcí jsou z DMK) vyčleněny. Jsou vymezeny v místech, která jsou v 

současnosti stále ještě průchozí, přičemž se často jedná o poslední možnosti, kudy mohou velcí savci 

projít. Pokud je DMK přerušen bariérou, označuje se tato lokalita jako místo kritické. Přitom je 

podmínkou, že kritická místa je možné technicky reálnými prostředky zprůchodnit. Místa, která jsou 

dnes průchozí, ale s velkým omezením, jsou na mapě vyznačena jako místa problémová. 

Požadavkem pro ochranu DMK je, že v nich nesmí být povolovány žádné stavby, které by snížily 

migrační prostupnost koridoru. Celková délka vymezených DMK v ČR je 10 060 km. 

 Žádná z ploch navržených v rámci úpravy ÚP Bukovec nezasahuje do trasy DMK či jeho 

ochranného pásma. 

 

3.3 Krajinný ráz 

 Koncepce uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik: území je 

situováno v provincii Česká vysočina, subprovincii Šumavská soustava, oblasti Českoleská 

podsoustava, celku Podčeskoleská pahorkatina, podcelku Chodská pahorkatina, okrsku Hostouňská 

pahorkatina. Řešené území se tedy rozkládá v pahorkatině v nadmořské výšce cca 375 – 512 m n. 

m., nicméně celkově je reliéf dosti pestrý. Potenciální přirozenou vegetací jsou zejména doubravy 

(bukové, jedlové, acidofilní, borové), méně bučiny a dubohabřiny, ve vlhčích polohách hlavně 

jaseniny (olšové, střemchové, ostřicové) a olšiny.  

 Krajina v okolí je harmonická, s vyváženým poměrem mezi přírodním prostředím a 

antropickými vlivy. V území se nenachází žádná zvláště chráněná území, Radbuza je Evropsky 

významnou lokalitou chráněnou v rámci soustavy Natura 2000. V těchto plochách územní plán – 

zejména jejich zařazením do ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek využití 

(plochy přírodní, lesní a plochy zeleně přírodního charakteru) – zachovává stávající hodnoty a 

vytváří podmínky pro jejich další posilování. Celková koncepce uspořádání krajiny je řešena jako 

invariantní. 

 

3.4  Nemovité kulturní památky v řešeném území:  

V řešeném území se nenacházejí nemovité kulturní památky. 
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3.5 Možné ovlivnění krajinného rázu:  

 Realizace navržených zastavitelných ploch převážně pro zemědělskou zástavbu negativně 

neovlivní místní krajinný ráz – plochy jsou pohledově významně exponované, ale již stávajícími 

stavbami. V textové části ÚP jsou pro ochranu krajinného rázu stanoveny výškové a plošné limity 

pro stavby v nově navrhovaných zastavitelných plochách, včetně uvedení jejich hlavního, 

přípustného a nepřípustného využití. 

 

3.6 Předpokládaný vývoj složek ŽP bez realizace územně plánovací dokumentace 

 V případě, že by nebyl schválen návrh změny ÚP Bukovce, zůstal by v platnosti stávající ÚP. 

Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro optimální budoucí rozvoj 

řešeného území při respektování veškerých jeho hodnot, zejména přírodních, kulturních a 

historických. Schválená změna územního plánu obce by měla být zárukou, že rozvoj zejména 

zemědělských staveb a výroby bude v souladu se zájmy udržitelného rozvoje území.  

 

 

4. Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly  

být provedením koncepce významně zasaženy 

Jednotlivé složky životního prostředí, u kterých nelze vyloučit předpoklad možnosti významného 

ovlivnění uplatněním územního plánu, obsahuje následující tabulka. Pro každou složku životního 

prostředí jsou definovány základní charakteristiky, specifikující potenciál ovlivnění jednotlivých 

složek životního prostředí v případě uplatnění posuzovaného územního plánu. 

 

Tab. 1: Charakteristiky životního prostředí potenciálně ovlivnitelné realizací změny č.1 návrhu ÚP 

Bukovec. 

 

4.1 Půda a horninové prostředí 

 

4.1.1 Zábory ZPF 

Kvalita zemědělských pozemků  

V katastru Bukovce hospodaří zemědělci na ploše o celkové výměře 379,62 ha, to představuje 65,07 

% z celkové rozlohy obce. Z toho 342,27 ha (58,66 %) připadalo na ornou půdu, což je nižší podíl, 

než má republikový průměr (70 %). Další významnou složkou zemědělské půdy jsou trvalé travnaté 

porosty, které zabírají plochu 33,79 ha (8,90 % ze zemědělské půdy).  

 

Složka životního prostředí Charakteristika životního prostředí potenciálně ovlivnitelná 

realizací změny v ÚP 

Voda Míra znečištění povrchových a podzemních vod 

Změny odtokových poměrů 

Ovzduší a klima Míra znečištění ovzduší 

 

Příroda a krajina 

Stav přírodních a přírodě blízkých biotopů 

Stav fauny a flóry 

Stav VKP, krajinný ráz, prostupnost krajiny (ÚSES) 

Veřejné zdraví obyvatelstva Kvalita ovzduší 

Hluková situace a vibrace 

Hmotný majetek a kulturní 

památky 

Stav kulturních památek 
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4.1.2 Eroze a stabilita svahů 

Území je ohroženo spíše vodní erozí, větrná eroze nepředstavuje zvýšené riziko. Většina zemědělské 

půdy je obhospodařována jako orná půda. 

Realizací hodnoceného návrhu územního plánu dojde v řešeném území na konkrétních plochách ke 

změně jejich dosavadního využívání (zábory ZPF). 

Dle evidence České geologické služby – Geofondu se v zájmovém území nevyskytují žádná sesuvná 

území. Navržené zastavitelné plochy nepředstavují riziko zhoršení erozní situace v území a stability 

svahů. Z výše uvedených důvodů není vliv návrhu ÚP na erozi a stabilitu svahů dále podrobněji 

hodnocen. 

 

4.1.3 Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Realizací aktuálně posuzovaného návrhu ÚP Bukovec nedojde k záboru lesních pozemků. V případě 

nové výstavby je nutno dodržovat ochrannou vzdálenost do 50 m od okraje lesa – dle ustanovení 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).  

Záměr nevyvolává požadavky na kácení lesních porostů ani na omezení hospodaření na sousedních 

lesních pozemcích. 

Vliv na pozemky PUPFL není z výše uvedených důvodů dále blíže hodnocen. 

 

4.2 Voda 

Území obce patří do povodí řeky Chuchly, č.h.p. 1-10-02-071. Řeka Chuchla pramení 

severovýchodně od obce Semněvice v podhůří Sedmihoří. Pramen se nachází v malém rybníčku na 

severovýchodním úpatí vrchu Pasečí ( 522 m n. m.) na lukách v nadmořské výšce 496 m. Odtud 

protéká mezi poli směrem k východu a zhruba po 900 m se vlévá do Ostromečského rybníku (473 m 

n. m.). Rybník se rozkládá vedle silnice II/193, asi 1 km jihozápadně od obce Ostromeč. Z rybníku 

proteče pod silnicí a směřuje jihovýchodním směrem do zalesněného údolí 

mezi Šlovicemi a Nemněnicemi. Při průtoku plochým údolím přijme zleva Nemněnický potok a po 

něm zprava Šlovický potok, a ještě několik malých bezejmenných přítoků. Na severním okraji 

obce Bukovec proteče malým rybníkem. Asi 700 m východně od Bukovce pak napájí rybník 

jménem Horymír (407 m n. m.). Dále teče na východ do obce Čečovice. Tady pod zámkem napájí 

menší rybník. Odtud Chuchla směřuje k jihovýchodu, ale brzy pak se obrací na severovýchod. 

Protéká kolem obce Štichov a směřuje ke Kvíčovicím. Ještě před nimi změní svůj směr k východu. 

Protéká při jižním okraji obce a asi 1 km odtud podteče pod silnicí I/26. Po dalších asi 500 metrech 

se v nadmořské výšce 352 m zleva vlévá do řeky Radbuzy. Soutok se nachází na jihozápadním 

okraji Holýšova. Čistota vody II. – III. třída.  

 

4.2.1 Jakost povrchových a podzemních vod 

ÚP navrhuje umístění oddílné stokové sítě splaškové kanalizace a zařízení ČOV včetně případné 

dočišťovací vodní plochy pro potřeby sídla Bukovec s vypouštěním přečištěných vod do říčky 

Chuchly. Vzhledem ke skutečnosti, že ještě není zpracována podrobnější dokumentace, je zařízení 

ČOV ve veřejném zájmu lokalizováno obecněji, tzn. v údolí říčky Chuchly východním směrem od 

sídla v rámci výřezu označeném ČOV. Kvalita povrchových a podzemních vod se v obci nesleduje. 

 

4.2.2 Změny odtokových poměrů 

Výstavba či významnější změna vegetačního krytu na nových plochách, zejména původně 

zařazených jako zemědělská půda, bude mít za následek změnu odtokových poměrů. Část ploch 

může být pokryta nepropustným povrchem nebo stavbami, které zamezí vsakování dešťových vod a 

sníží dotaci podzemních vod a současně urychlí povrchový odtok. Pro minimalizaci vlivu nových 

zastavitelných ploch na změnu odtokových poměrů je v návrhu ÚP upřednostněn zasakování 

dešťových vod jejich v místě spadu, nebo v bezprostřední blízkosti. V souladu s obecně závaznými 

právními předpisy je kladen důraz na to, aby každý majitel nemovitosti řešil nakládání s dešťovými 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Semn%C4%9Bvice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedmiho%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pase%C4%8D%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ostrome%C4%8Dsk%C3%BD_rybn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_II/193
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrome%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lovice_(Semn%C4%9Bvice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemn%C4%9Bnice
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemn%C4%9Bnick%C3%BD_potok&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0lovick%C3%BD_potok&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bukovec_(okres_Doma%C5%BElice)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rybn%C3%ADk_Horym%C3%ADr&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C4%8Dovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tichov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%AD%C4%8Dovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/26
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hol%C3%BD%C5%A1ov
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vodami na svém pozemku, nikoliv aby dešťovou vodu vypouštěl do kanalizace. Vodu ze střech a 

zpevněných ploch lze zasakovat v zasakovacích objektech, nebo akumulovat a využít k zálivce. 

Přebytečné srážkové vody je navrženo odvádět povrchově mělkými zatravněnými příkopy, případně 

trativody do recipientu.  

 

4.3 Ovzduší a klima 

Znečištění ovzduší je obvykle nejvýraznějším problémem obcí a jednotlivých sídel z hlediska 

ochrany životního prostředí. Zájmové území není řazeno k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, 

k překročení limitních hodnot pro ochranu lidského zdraví zde nedochází. 

Zdrojem znečištění ovzduší jsou zejména komunikace procházející intravilánem obce. Možnosti 

omezení negativních vlivů dopravy jsou na úrovni obcí poměrně omezené a často finančně náročné 

(údržba zpevněných ploch, zkvalitnění a přeložky komunikací apod.). Emisemi z dopravy je zatíženo 

zejména okolí komunikací procházejících intravilánem. 

 

4.4 Příroda a krajina 

4.4.1 Stávající přírodní a přírodě blízké biotopy 

V řešeném území se nachází převážně antropogenně ovlivněné biotopy. Spíše v menší míře se 

vyskytují biologicky průměrně cenná stanoviště (luční a lesní porosty a přírodní úseky vodních toků 

apod.). Nově navržené plochy jsou navrženy na člověkem výrazně pozměněných typech biotopů 

(intenzivně obhospodařované luční porosty a plochy navazující na stávající zástavbu). V místě 

většiny navržených zastavitelných ploch se nenachází přírodní biotopy.  

 

4.4.2 Fauna a flóra 

V celém řešeném území je místy udáván výskyt několika zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů. Vliv navržených změn využití území a lokalit s případným výskytem zvláště chráněných 

druhů rostlin a živočichů bude individuálně hodnocen. 

 

4.4.3 Významné krajinné prvky (VKP) 

Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., v 

platném znění: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, resp. jiné části krajiny 

zaregistrované podle § 6 výše citovaného zákona. 

 

4.4.4 Krajinný ráz 

Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění, jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, který je 

chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. 

Zásahy do krajinného rázu (zejména umisťování a povolování staveb) mohou být prováděny pouze s 

ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 

dominant krajiny, harmonického měřítka krajiny a vztahů v krajině. 

 

4.4.5 Prostupnost krajiny 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i 

pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu (definice MŽP). 

Cílem vymezení územního systému ekologické stability v řešeném území je zajistit přetrvání 

původních přirozených skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) stanovištích a v 

podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit trvalou existenci a reprodukci 

typických původních nebo přírodě blízkých společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu 

energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se 

vracet ke svému původnímu stavu.  
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Plochy navržených změn využití území nejsou v prostorové kolizi s dálkovým migračním 

koridorem. Některé zastavitelné plochy se nachází v bezprostřední blízkosti prvků ÚSES.  

 

4.5 Veřejné zdraví obyvatelstva 

 

4.5.1 Kvalita ovzduší 

Současná kvalita ovzduší na území obce Bukovec je v porovnání s Českou republikou poměrně 

dobrá. Celorepublikovým cílem je dosažení postupného snižování emisí. Ze všech měřených 

znečišťujících látek překračuje stanovené limity pouze benzo(a)pyren, převážně díky typu vytápění 

domácností, neboť většina topí pevnými palivy. Cestou ke snižování objemu potřebných primárních 

(fosilních) paliv a ke snížení zátěže ovzduší je využití energie obnovitelných zdrojů. Tento způsob 

však přináší i řadu negativních dopadů na přírodu, krajinu a ceny energií. Největší podíl na produkci, 

a tedy i potenciál pro snižování emisí tuhých látek mají malé zdroje, které mají také významný podíl 

na emisích SO2, NOx a CO. Energetické zdroje znečišťování ovzduší zásadně ovlivňují emise SO2 a 

v menší míře i NOx. Toto znečištění ovzduší je nejvíce patrné v zimním období, kdy se stává v 

kombinaci s nepříznivými povětrnostními a tlakovými podmínkami těžko akceptovatelné. Doprava, 

která se na celkových emisích podílí více než 55 až 70 %, je dominantním producentem emisí NOx, 

CO. Zároveň doprava a dopravní zatížení silnic roste. 

 

4.5.2 Hluk a vibrace 

Legislativní rámec pro ochranu obyvatel před hlukem je vymezen zákonem č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví v § 30 a 31. Tento zákon mj. ukládá vlastníkům, resp. správcům 

pozemních komunikací, železnic a dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (zdroje hluku) 

povinnost zajistit technickými, organizačními a dalšími opatřeními, aby hluk nepřekračoval 

hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, 

chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. 

 Hluková situace v obci je dnes závislá především na intenzitě silniční dopravy. Nejsou 

navrhovány nové významné zdroje hluku. Realizací hodnocené změny návrhu územního plánu dojde 

ke znatelnému a vyhodnotitelnému navýšení dopravní zátěže v obci. Vliv realizace návrhu územního 

plánu na hluk je podrobně hodnocen ve hlukové studii. 

 

4.6 Hmotný majetek a kulturní památky 

Ve změnou dotčeném území nejsou evidovány nemovité kulturní památky. 

 

 

5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být 

uplatněním politiky územního rozvoje nebo územně plánovací 

dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště 

chráněná území a lokality Natura 2000 

V zájmovém území převládají antropogenně ovlivněné biotopy s nižší biologickou hodnotou. Zvláště 

chráněná území nebudou realizací návrhu ÚP nijak ovlivněné. Vliv realizace změny územního plánu 

na faunu a flóru, VKP, skladebné prvky ÚSES a další jevy životního prostředí je blíže hodnocen v 

kap. 6. Vliv hodnocené koncepce na lokality soustavy Natura 2000 byl vyloučen na základě 

stanovisek orgánů ochrany přírody – Krajského úřadu Plzeňského kraje (č.j. PK-ŽP/4399/20 ze dne 

2.3.2020). 
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6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhované 

změny územního plánu na životní prostředí 

6.1 Souhrnné zhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí z hlediska 

kumulativních a synergických vlivů, včetně zhodnocení dlouhodobých, střednědobých, 

krátkodobých, trvalých, přechodných, kladných a záporných, včetně vztahů mezi 

uvedenými oblastmi hodnocení 

 Změna územního plánu je předkládána v jedné variantě. Kumulativní vlivy realizace 

jednotlivých ploch obsažených v návrhu územního plánu mohou nastat zejména se stávajícími 

plochami v území, avšak ani při zvážení kumulace vlivů (především v oblasti dopravní zátěže) se 

neočekávají významné změny proti současnému stavu. 

 

6.1.1 Vlivy na půdu 

Změna funkčního využití pozemků se týká převážně zemědělské půdy. 

 

Druh pozemku  ha % celkové výměry 

Celková výměra pozemku (ha)  584 100 % 

Orná půda (ha) 344 90 % 

Chmelnice (ha) - - 

Vinice (ha) - - 

Zahrady (ha) 4 1 % 

Ovocné sady (ha) - - 

Trvalé trávní porosty (ha) 34 9 % 

Zemědělská půda celkem (ha) 381 66 % 

Lesní půda (ha)  160 27 % 

Vodní plochy (ha) 5 1 % 

Zastavěné plochy (ha) 6 1 % 

Ostatní plochy (ha)  32 5 % 

Zdroj: ČSÚ Praha 

Jak je patrné z rozložení půdy v obci Bukovec i v širším okolí, jedná se o území zemědělsky 

obhospodařované. 

 

6.1.2 Dopravní zátěž území 

Nová plochy nebudou mít významný dopad na navýšení intenzity osobní obslužné dopravy na 

veřejných komunikacích.  

 

6.1.3 Hluková a imisní zátěž, veřejné zdraví 

Přesnější míru vlivů na uvedené složky nelze bez znalosti konkrétního naplnění daných ploch v této 

chvíli stanovit. Vzhledem k charakteru návrhových ploch lze však očekávat, že vlivy nově 

navržených ploch na veřejné zdraví budou nevýznamné.  

 

6.1.4 Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod, zvýšení rizika havárií 

Všechny lidské aktivity včetně rozvoje obytné výstavby a zemědělské výroby přinášejí obvykle 

zvýšenou produkci odpadů. V daném území tento problém není zásadního významu. Svoz odpadů je 

v souladu s platnými předpisy v území zajištěn, produkce odpadů je ustálená a soustředí se převážně 

na komunální odpady. Vliv realizace změny funkčního využití plochy bude mírně pozitivní, trvalý, s 

mírně vzestupnou tendencí závislou na počtu obyvatel a návštěvníků navržených ploch. Odvod 

odpadní vody z nově navrhovaných ploch bude řešen v souladu s jejich nakládáním v současnosti. 

Vliv na produkci odpadních vod bude trvalý, neutrální, závislý na počtu obyvatel a návštěvníků, 

bude mít kumulativní charakter s již existujícími plochami. 
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6.1.5 Změny odtokových poměrů 

Výstavba na nových plochách, původně zařazených jako orná půda, nebude mít za následek 

podstatnou změnu odtokových poměrů. Část ploch bude pokryta nepropustným povrchem nebo 

stavbami, které zamezí vsakování dešťových vod a sníží dotaci podzemních vod a současně urychlí 

povrchový odtok. 

Vliv realizace změny návrhu ÚP na odtokové poměry v území se neočekává. 

 

6.1.6 Vlivy na čerpání vod 

Navržené plochy změn využití území nepřinesou zvýšení odběru podzemních vod pro zásobování 

veřejného vodovodního řadu. Kumulativní vlivy na podzemní vody budou trvalé, nevýznamné, dané 

očekávaným   minimálním zvýšením čerpání vod pro zásobování navrhovaných ploch. 

 

6.1.7 Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a 

archeologického 

Návrh změny č. 1 ÚP Bukovce zohledňuje stávající architektonickou tvářnost a strukturu obce a 

respektuje evidované nemovité kulturní památky i místní pamětihodnosti a kulturní tradice. 

Regulativy ÚP stanovují pro plochy obecné plošné a výškové regulativy v dostatečné míře. Bukovec 

byl sídlem farnosti, ke které patřily ještě vesnice Doubrava, Malý Malahov, Čečovice, Šlovice, 

Nemněnice, Černovice, samota Sv. Barbora, jakož i Hraďišťany v okrese Stříbro a Všekary a 

Štíchov, které dříve měly alespoň německou menšinu, posléze byly české. Obě posledně jmenované 

obce ovšem vždy směřovaly spíše ke Staňkovu a po připojení Rakouska k Říši spadaly k 

protektorátu. Původně románský kostel Nanebevzetí Panny Marie obklopený statnými lípami a 

kaštany pocházel z doby okolo roku 1200 (věž a loď) a byl starým pevnostním kostelem (Ecclesia 

castellata). Byl přestavěn ve 14. století a poté se častěji renovoval. V presbytáři opatřeném příčnou 

žebrovou klenbou se nacházel gotický svatostánek a malý portál v sakristii. V lodi byl bohatě 

tvarovaný gotický čelní portál. V oknech presbytáře se dochovaly jednoduché gotické kružby, v lodi 

hojné novější plaménkové kružby. Na hlavním oltáři z druhé poloviny 18. století se nacházela 

gotická socha Madonny z druhé čtvrtiny 15. století.  

 Emlerův „Daňový rejstřík Plzeňského kraje 1879“ uvádí výše zmíněný kostel už pro rok 1384 

ve zřizovacích knihách děkanátu a arcijáhenství Horšov. K roku 1407 existuje tamtéž zmínka o faráři 

Prkošovi (Prokošovi) z Bukovce, který vedl proces s purkrabím z Plané. 1786 se stal farářem v 

Bukovci Jan Malý (Klein), osobním kaplanem byl jmenován Lorenz Girzik. V 18. století byl kostel 

uvnitř restaurován, 1855 pak z vnějšku a ještě před první světovou válkou byl opatřen novou malbou. 

1777 odlil zvonař Jakub Seitz z Plzně oba velké zvony. Zvony byly r.1917 sneseny z věže a 

roztaveny. Český kněz Josef Jačka (Jatschka) obstaral nový zvon, který pravděpodobně padl za oběť 

druhé světové válce. Hřbitov se dříve nacházel okolo kostela, potom byl přemístěn poblíž pozdější 

cihelny a konečně jako centrální hřbitov pro celou farnost za Malým Malahovem a patřil napůl církvi 

a obci. K bukoveckému kostelu byly přiděleny jako filiální kostely kostel Sv. Mikuláše v Čečovicích 

a kostel Sv. Barbory. 

Vliv návrhu změny č. 1 ÚP Bukovce na tyto složky je neutrální. Nemovité kulturní památky, území s 

archeologickými nálezy i historická struktura obce jsou v platném územním plánu respektovány, 

navržená změna návrhu ÚP se jich netýká ani je nijak neohrozí. 

 

6.1.8 Vlivy na ovzduší 

V řešeném území má negativní vliv na čistotu ovzduší zejména doprava a místní, především malé 

zdroje znečištění. Možnosti omezení negativních vlivů dopravy jsou na úrovni obcí poměrně 

omezené a často finančně náročné (údržba zpevněných ploch, zkvalitnění a přeložky komunikací 

apod.). Emisemi z dopravy je zatíženo zejména okolí silnic procházejících intravilánem. 

Potenciální kumulativní vliv realizace změny v návrhu změny č.1 ÚP Bukovce na kvalitu ovzduší 

bude celkově neutrální. 
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6.1.9 Vliv na krajinný ráz, na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, ÚSES a ekosystémy 

Byl vyloučen vliv hodnoceného návrhu změny ÚP na zvláště chráněná území, lokality soustavy 

Natura 2000, památné stromy a migrační prostupnost území. Změna funkčního využití pozemků se 

nachází v mimo obytnou zástavbu obce, u komunikace. 

 

Vlivy na biologickou rozmanitost 

Vlivy realizace změny návrhu ÚP na biologickou rozmanitost u většiny navržených ploch ve 

významné míře nenastanou.  

 

Vlivy na ÚSES  

Návrh ÚP vymezuje ÚSES pouze lokální úrovně, v návaznosti na ÚSES vymezený v územních 

plánech sousedních obcí. Parametry jednotlivých prvků splňují nároky na jejich minimální šířku a 

plochu. Navrhovaná změna funkčního využití se ÚSESu nedotýká. 

 

Vlivy na VKP 

Navrhovaná změna funkčního využití se VKP nedotýká. Kumulativní vlivy v této oblasti 

nenastanou. 

 

Vlivy na krajinný ráz  

Základní koncepce uspořádání krajiny se ÚP Bukovce nemění. Riziko možného ovlivnění krajinného 

rázu lze spatřovat u rozsáhlých ploch situovaných v exponovaných polohách. V textové části ÚP 

jsou pro ochranu krajinného rázu stanoveny výškové a plošné limity pro stavby ve vymezených 

zastavitelných plochách, včetně uvedení jejich hlavního, přípustného, podmíněně přípustného a 

nepřípustného využití. 

 

Ekologická stabilita území  

Vliv zastavitelných ploch na ekologickou stabilitu území bude spíše méně významný, neboť 

navržené zastavitelné plochy jsou navrženy převážně v bezprostřední návaznosti na stávající 

zástavbu a jedná se většinou o plochy s navrženým poměrně nízkým koeficientem zastavění. 

Celkově bude mít návrh změny ÚP spíše nevýznamný vliv na ekologickou stabilitu. 

 

6.1.10 Závěr 

Vzhledem k současnému stavu znalostí navrhovaných ploch v území se neočekávají významné 

negativní vlivy předkládaného návrhu ÚP na problematické oblasti. Regulativy uvedené v textové 

části návrhu ÚP Bukovec jsou považovány za dostatečné. Všechny nově navržené zastavitelné 

plochy jsou dále hodnoceny jednotlivě a jsou pro ně v případě potřeby stanoveny podmínky, za 

kterých je možné jejich realizaci akceptovat. 

 

6.2 Detailní zhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí 

Návrh územního plánu je invariantní a vychází z požadavků zadání návrhu územního plánu. S 

ohledem na tuto skutečnost je invariantní i hodnocení jeho vlivů. 

Zpracovatelé SEA hodnotí zjištěné nebo předpokládané kladné a záporné vlivy posuzovaného 

návrhu úpravy ÚP Bukovec na obyvatelstvo, lidské zdraví, faunu, floru, půdu, horninové prostředí, 

vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a 

archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi. 

Hodnocení návrhu ÚP Bukovec je realizováno na základě poznatků z terénního průzkumu 

zájmového území (únor, březen 2020), náhledu do dat nálezové databáze ochrany přírody (NDOP, 

verze prosinec 2019) a zpracování dalších tištěných a digitálních dat o sledovaném území (viz 
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seznam literatury). 

Hodnoceny jsou vlivy primární, sekundární, synergické, kumulativní, krátkodobé, střednědobé a 

dlouhodobé, trvalé a přechodné. 

Předmětem hodnocení je jednotlivá návrhová plocha ke změně ÚP Bukovec, přičemž míra jejich 

vlivu na referenční cíl je vyjádřena pětistupňovou škálou specifikovanou v následující tabulce. V 

případě, že byla pro konkrétní plochy navržena doporučení zmírňující výsledný vliv na jednotlivé 

složky životního prostředí, je v tabulce na prvním místě uveden vliv při realizaci plochy v plném 

rozsahu a za znaménkem / následuje konstatovaný vliv při dodržení navržených zmírňujících 

opatření. 

 

Tab. 3. Stupnice hodnocení předpokládaných vlivů na životní prostředí 

 

Hodnota vlivu Specifikace 
+2 Výrazně pozitivní vliv 
+1 Mírně pozitivní vliv 
0 Nevýznamný či neutrální vliv 
-1 Mírně negativní vliv 
-2 Výrazně negativní vliv 

 

 Hodnocení vlivů návrhu ÚP na ovzduší a klima vychází z posouzení předpokládaného 

příspěvku navrhované plochy a jejího navrhovaného funkčního využití ke stávající míře znečištění 

ovzduší. Rozvojové plochy, které by samy o sobě měly výrazně negativní vliv na ovzduší, nebyly v 

návrhu ÚP identifikovány. Vlivy na kvalitu ovzduší jsou považovány za vlivy kumulativní ve vztahu 

ke stávajícím realizovaným plochám a za vlivy synergické ve vztahu k možnému hlukovému 

působení vybraných ploch. 

Předpokládané vlivy návrhu ÚP na vodu zahrnuje posouzení potenciálu realizovaných ploch ovlivnit 

stávající stav povrchových a podzemních vod, odtokových poměrů a retence v krajině. 

 Přírodní a krajině estetická složka životního prostředí byla při hodnocení předkládaného 

návrhu ÚP shledána jako potenciálně nejvíce kolizní. U těch ploch, u kterých byl identifikován 

konflikt zájmů rozvoje obce a zájmů ochrany přírody a krajiny bylo hodnocení obvykle doplněno o 

doporučení úpravy realizace těchto ploch tak, aby byl rozsah potenciálního negativního ovlivnění co 

nejnižší. Hodnocení přírodní a krajině estetické složky životního prostředí zahrnovalo posouzení 

návrhových ploch ve vztahu k jejich potenciálu ovlivnit stávající stav přírodních či přírodě blízkých 

stanovišť, stávající stav a početnost populací fauny a flóry, stav a funkčnost významných krajinných 

prvků, památných stromů, skladebných prvků ÚSES a vliv na krajinný ráz. 

Vliv realizace návrhu ÚP Bukovec na veřejné zdraví obyvatelstva byl hodnocen na základě 

potenciálu návrhových ploch ovlivnit stávající imisní situaci v obci, akustickou situaci v obci. 

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky zahrnoval zejména posouzení míry vlivu uplatnění 

územního plánu na předměty památkové péče v obci, archeologické lokality a drobné památky 

místního významu. 

V následující tabulce je souhrnnou formou znázorněno zhodnocení míry potenciálního vlivu 

realizace jednotlivých návrhových ploch návrhem územního plánu na životní prostředí, resp. na jeho 

jednotlivé složky. Veškeré střety jsou posléze blíže identifikovány, popsány a zhodnoceny v 

následující kapitole zaměřené na podrobné vyhodnocení. 
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Tab. 4: Hodnocení významnosti vlivu realizace změny plochy návrhu č.1 ÚP na složky životního 

prostředí 

 

číslo návrhu objekt 

1 

lokalita Bukovec -východ 

katastrální 

území 

Bukovec u Horšovského Týna 

čísla pozemků 1289/2, 1290/21 

stávající využití ZPF, územní plán nestanoví funkční využití 

zdůvodnění záměru stáj pro krávy, komunikačně dobře přístupný 

hodnocení území mimo zastavěné území, v těsném sousedství zemědělského areálu 

návrh opatření kontrola vydatnosti stávající studny pro zabezpečení vody 

 

 

číslo návrhu 2 

lokalita Bukovec -východ 

katastrální 

území 

Bukovec u Horšovského Týna 

čísla pozemků 1290/18, 19, 21  

stávající využití ZPF, územní plán nestanoví funkční využití 

zdůvodnění záměru výstavba silážního žlabu, komunikačně dobře přístupný, v blízkosti 

stávajících kravínů 

hodnocení území mimo zastavěné území, v těsném sousedství zemědělského areálu 

návrh opatření nejsou navrhována opatření 

 

 

 

číslo návrhu 3 

lokalita Bukovec -východ 

katastrální 

území 

Bukovec u Horšovského Týna 

čísla pozemků 1290/6 

stávající využití ZPF, územní plán nestanoví funkční využití 

zdůvodnění záměru plocha pro uskladnění vaků, komunikačně dobře přístupný 

hodnocení území část ve vymezeném území ÚP, část mimo 

návrh opatření nejsou navrhována opatření 

 

 

 

číslo návrhu 4 

lokalita Bukovec -východ 

katastrální 

území 

Bukovec u Horšovského Týna 

čísla pozemků 1290/6, 26 

stávající využití zemědělský areál 

zdůvodnění záměru sklad a garáže, komunikačně dobře přístupný 

hodnocení území Plocha je ve vymezeném území územním plánem (VZ) 

návrh opatření nejsou navrhována opatření 
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číslo návrhu 5 

lokalita Bukovec -východ 

katastrální 

území 

Bukovec u Horšovského Týna 

čísla pozemků st. 77 

stávající využití zemědělský areál (VZ) 

zdůvodnění záměru nástavba služebního bytu, komunikačně dobře přístupný 

hodnocení území nástavba na stávající stavbě,  

návrh opatření doplnit stavbu bydlení do přípustného využití 

 

 

 

číslo návrhu 6 

lokalita Bukovec -východ 

katastrální 

území 

Bukovec u Horšovského Týna 

čísla pozemků 1290/2, 28 

stávající využití zemědělský areál 

zdůvodnění záměru skladovací plocha, komunikačně dobře přístupný 

hodnocení území jižní hranice současného areálu, bez vlivu na ÚP 

návrh opatření nejsou navrhována opatření 

 

 

 

číslo návrhu 7 

lokalita Bukovec -východ 

katastrální 

území 

Bukovec u Horšovského Týna 

čísla pozemků 91/2, 8, 24, 25 

stávající využití stavba, ostatní plocha, územní plán nestanoví využití 

zdůvodnění záměru silážní žlab, komunikačně dobře přístupný 

hodnocení území u stávajících objektů 

návrh opatření nejsou navrhována opatření 

 

 

 

číslo návrhu 8 

lokalita Bukovec -východ 

katastrální 

území 

Bukovec u Horšovského Týny 

čísla pozemků 1290/28 

stávající využití ZPF, část stávající stavba, územní plán N10- Z1 

zdůvodnění záměru kejdová jímka, komunikačně dobře přístupný 

hodnocení území vhodné umístění u současného areálu 

návrh opatření nejsou navrhována opatření 

 

plochy výroby a skladování - zemědělské (VZ) 

 

kód Půda   Ovzduší  Voda     Příroda      Veřejné Hmotný majetek a 

 a klima          a krajina zdraví  kulturní památky 

VZ 0 0 0 -1/0 0 0 
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Potenciálně ovlivnitelná složka životního prostředí  

Vysvětlivky:  Stupnice hodnocení významnosti vlivů: 

 

  +2:  Výrazně pozitivní vliv    

  +1:  Mírně pozitivní vliv 

  0:  Nevýznamný či neutrální vliv 

  -1:  Mírně negativní vliv    

  -2:  Výrazně negativní vliv 

 

Detailní část hodnocení obsahuje stručnou charakteristiku každé z návrhových ploch uvedených v 

návrhu ÚP Bukovec. Identifikovány jsou rovněž nejvýznamnější zjištěné střety, vyplývající z 

realizace návrhu změny funkčního využití plochy v územním plánu ve vztahu k některé ze složek 

životního prostředí. Hodnoceny jsou předpokládané vlivy jednotlivých ploch v navrženém rozsahu i 

vlivy vyplývající z těchto ploch při zapracování doporučujících opatření. 

Realizace změny funkčních ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného 

zdraví akceptovatelná. 

 

 

7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných 

vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. 

Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich 

omezení. 

 Posuzování vlivu jednotlivých ploch a návrhu územně plánovací dokumentace jako celku 

bylo prováděno na základě aktuálního průzkumu v terénu a v textu průběžně citovaných odborných 

podkladů. Predikce vlivu koncepce na okolní prostředí byla zpracována na základě podrobné analýzy 

předpokládaných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví a expertního odhadu 

zpracovatelů. Souhrnný přehled zhodnocení velikosti potenciálního vlivu realizace jednotlivých 

návrhových ploch návrhu územního plánu na životní prostředí a veřejné zdraví je uveden v kap. 6.1. 

Veškeré případné střetové situace jsou posléze blíže identifikovány.   

Návrh změny jedné plochy v ÚP Bukovec je předkládán v jediné variantě. Kromě navržené (aktivní) 

varianty lze definovat nulovou variantu, která znamená stávající úpravu územního plánu, a tedy 

zachování stávajícího pro obec nevyhovujícího stavu územního plánu. Hodnocení nulové varianty je 

tedy pouze informativní, neboť nulová varianta neřeší rozvojové potřeby města Bukovec. 

 Níže následuje posouzení kumulativních a synergických vlivů návrhu změny funkční plochy 

ÚP, které shrnuje zjištění uvedená v přechozí kap. 6. 

 

7.1  Sekundární vlivy realizace návrhu ÚP 

 Sekundární vlivy realizace návrhu ÚP se projevují zejména u záboru zemědělské půdy jako 

snížení retenčních schopností území, zrychlení odtoku dešťových vod. Sekundárním vlivem záboru 

půdy a případného kácení mimolesní zeleně bude také částečné narušení přirozených biotopů fauny a 

flóry, aj. Sekundárním vlivem realizace staveb pro komerční potřeby, stejně jako bydlení a 

podnikání, je zahuštění místní dopravy s doprovodnými negativními vlivy na kvalitu ovzduší a 

hlukovou situaci. 

 Všechny uvedené sekundární vlivy se výrazněji projeví nikoliv u jednotlivých ploch, ale  

v kumulaci vlivů všech ploch, resp. při jejich postupné realizaci bude jejich účinek postupně 

narůstat. Při realizaci navržených zastavitelných ploch se předpokládá pouze nevýznamné zhoršení 

kvality jednotlivých složek životního prostředí. Nedojde tedy k takovému ovlivnění kvality ovzduší 

ani dalších složek životního prostředí, aby předložená změna nemohla být realizována. 
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7.2  Synergické vlivy realizace návrhu ÚP 

 Synergické vlivy jsou vlivy, jejichž současným působením vzniká nečekaně velká reakce 

neodpovídající prostému součtu daných vlivů. U předloženého návrhu změny ÚP se vlivy na ovzduší 

a hladiny hluku nepředpokládají, nelze je však zcela vyloučit. Výsledkem tohoto synergického 

působení může následně být vyšší narušení pobytové pohody obyvatel, než přísluší prostému 

působení jednotlivých vlivů, které samy o sobě budou s největší pravděpodobností podlimitní. 

Přestože tyto synergické vlivy nelze zcela vyloučit, je zpracovatel SEA názoru, že u předloženého 

návrhu ÚP se tyto vlivy sledovatelným způsobem neprojeví a nebudou mít významný negativní vliv 

na veřejné zdraví. 

 

7.3  Kumulativní vlivy realizace návrhu ÚP 

Kumulativní vlivy se u předloženého návrhu změny ÚP prakticky neprojeví v žádné z hodnocených 

složek, u kterých byly při hodnocení jednotlivých ploch zjištěny negativní vlivy. 

Vzhledem k velikosti a struktuře sídla, výměře a charakteru navrhovaných ploch se nepředpokládá, 

že by i s přihlédnutím ke kumulativním účinkům realizace návrhu ÚP nastaly okolnosti, které by 

bránily realizaci předložené změny funkčního využití plochy. 

 

7.4 Přechodné, střednědobé a dlouhodobé vlivy realizace návrhu ÚP  

Všechny vlivy uvedené v tomto hodnocení se považují při realizaci návrhu ÚP za vlivy trvalé. Za 

přechodné vlivy jsou považovány pouze vlivy fáze výstavby jednotlivých objektů, tj. konkrétních 

staveb, které již nejsou předmětem tohoto posouzení. 

 V průběhu hodnocení nebyly shledány takové významné negativní vlivy, které by realizaci 

změny plochy v návrhu ÚP jako celkové koncepce bránily nebo ji výrazně omezovaly. Vliv návrhu 

změny ÚP jako celkové koncepce je i při zahrnutí kumulativních vlivů dosavadních aktivit v území 

akceptovatelný. 

 

7.4.1 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 

zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí. 

Při stanovování opatření pro minimalizaci a předcházení nebo kompenzaci závažných záporných 

vlivů je třeba konstatovat, že některá uvedená opatření nemají přímou spojitost s územním 

plánováním a týkají se až promítnutí navrhovaných funkčních ploch do reality. Vzhledem k tomu, že 

bez realizace změny návrhu ÚP v praxi k ovlivnění životního prostředí nedojde, jsou zde kromě 

územně plánovacích opatření uvedena i některá z takových opatření, která by mohla mít pro 

následnou realizaci staveb v daných plochách zásadní význam. Do navrhovaných opatření nejsou 

zapracovány zákonné požadavky vyplývající z obecně závazných předpisů. 

 

Ochrana půdy:  

Skrývku pozemků realizovat vždy jen v nezbytném rozsahu v souladu s postupem výstavby, a to  

v mimoprodukčním období říjen-březen. 

Využívat veškeré kulturní vrstvy zemin pro zvýšení úrodnosti pozemků přímo v daném území nebo 

jeho blízkém okolí. 

 

Ochrana podzemních vod:  

Nejsou stanoveny podmínky nad rámec výrokové části ÚP a obecně závazných předpisů. 

 

Stabilizace odtokových poměrů:  

Při realizaci navržené zástavby omezit zrychlení odtoku dešťových vod ze zastavěných  

a zpevněných ploch s použitím zasakování (je-li možná) nebo retence. 
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Ochrana krajinného rázu:  

Přizpůsobit budoucí zástavbu zejména v exponovaných polohách ochraně místního krajinného rázu. 

Umisťování výškově nebo prostorově potenciálně významných krajinných dominant podrobit 

hodnocení vlivů na krajinný ráz. 

 

Ochrana flóry, fauny, ekosystémů a ÚSES:  

Při eventuálních výsadbách zeleně ve volné krajině používat autochtonní druhy a vyvarovat se 

výsadbám nepůvodních druhů rostlin. 

 

Ochrana životního prostředí obecně:  

Umisťování záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění podrobit 

zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

 

 

8. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí 

přijatých na mezinárodní nebo komunitární úrovni do politiky 

územního rozvoje a jejich zohlednění při výběru řešení. 

Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany 

životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich 

zohlednění při výběru variant řešení 
 

Při zpracování návrhu ÚP Bukovec, a změny využití jedné funkční plochy, byly zvažovány 

relevantní stanovené cíle přijaté na vnitrostátní a komunitární úrovni. Cíle v dostupných krajských 

koncepcích a další dokumentaci stejně jako požadavky platných předpisů v ochraně ovzduší, vod a 

půdy nebo přírody byly zpracovatelem návrhu ÚP zhodnoceny a promítly se do konečného řešení 

předkládaného návrhu ÚP. Tyto cíle byly zohledněny zejména ve vymezení obytných ploch, řešení 

záboru ZPF a v požadavcích na prostupnost lokálních systémů ÚSES územím. Návrh změny funkční 

plochy v ÚP Bukovec je zpracován invariantně. Při zohlednění souladu s cíli životního prostředí byly 

vzaty v úvahu mj. cíle Státní politiky životního prostředí, na regionální úrovni Koncepce ochrany 

přírody a krajiny Plzeňského kraje. 

 

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje po vydání aktualizace č. 4 mj. stanovují v hlavních cílech 

zpřesnění a rozvíjení priorit, cílů a úkolů vyplývajících z Politiky územního rozvoje. Z požadavků 

územního plánování v Plzeňském kraji je možno jmenovat: 

 

-  při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat fragmentaci 

krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny, 

-  k ochraně volné krajiny je nutné podporovat intenzifikaci využití zastavěných a zastavitelných 

ploch, 

-  je třeba chránit základní krajinné matrice, přirozené osy a dominanty krajiny. Krajinné dominanty, 

veduty a ohraničující horizonty je třeba chránit před změnami, které by mohly jejich působení v 

krajině poškodit. Jednotlivé záměry je třeba krajinářsky posoudit z hlediska snesitelnosti této 

změny, 

- v územních plánech zpřesnit vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES a 

vymezit skladebné části lokálního ÚSES, 

-  protipovodňová ochrana musí být v první řadě zaměřena na retenci vody v krajině, tedy na 

způsoby hospodaření a od nich se odvíjející krajinné struktury, 

-  územní plány musí především minimalizovat nebo zcela vyloučit novou výstavbu v inundačních 

územích vodních toků a v záplavových územích, především v aktivních zónách, 



  SEA Bukovec u Horšovského Týna 

strana 35 

 

-  vymezit rezervní plochy pro vymístění zástavby z inundačních území vodních toků a ze 

záplavových území, především z jeho aktivních zón, 

-  návrhem lokálního územního systému ekologické stability přispět ke zvýšení retenčních 

schopností území obcí 

 

Úroveň zpracování vyhodnocení vlivu územního plánu je strategická, nikoliv projektová. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je přizpůsobeno této skutečnosti. Zabývá se 

především vyhodnocením pravděpodobných vlivů, které by mohly v důsledku využití návrhu změn a 

to v rozmezí přípustných způsobů využití území (regulativy, opatření, kompenzace, kumulace vlivů 

atd.) a následných důsledků realizace takového budoucího využití území. Vyhodnocení vlivů Změny 

č. 1 ÚP Bukovec, navrhovaných změn, nemůže nahradit detailní hodnocení vlivů konkrétního 

záměru na konkrétní lokalitě, ale je zde naopak možnost hodnotit kumulaci a synergenci mnoha vlivů 

na relativně velké území. 

 V průběhu zpracování dokumentace „Vyhodnocení“ se nevyskytly takové problémy při 

shromažďování požadovaných údajů resp. nedostatky ve znalostech, které by znemožňovaly pokud 

možno reálnou formulaci doporučovaných závěrů včetně doporučovaných opatření. Dostupné 

informace jsou pro účely vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví dostatečné. 

 

 

9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územního rozvoje a 

územně plánovací dokumentace na životní prostředí 

Návrh ukazatelů, které umožní sledovat vliv změn charakteristik dílčích složek životního prostředí 

vyvolaných naplňováním návrhu územního plánu, obsahuje následující přehled. Ukazatele jsou 

stanoveny dle vybraných potenciálně ovlivnitelných charakteristik životního prostředí. 

Pro tuto koncepci byly stanoveny následující ukazatele: 

- Výměra nově vysazené, obnovené či odstraněné zeleně (údaje obce) 

- Sledování poměru zastavěných a nezastavěných ploch v území (ÚPD) 

- Plošné vyjádření skutečných záborů ZPF (Český statistický úřad) 

- Plnění hlukových limitů – stanovení podílu populace vystavené nadlimitnímu působení hluku 

(Krajská hygienická stanice) 

- Jakost povrchových vod, stav koryt vodních toků (Povodí Vltavy s.p.) 

- Míra znečištění podzemních vod (Povodí Vltavy s.p.) 

 

Tyto ukazatele by měly být průběžně konfrontovány se stávajícím stavem území a tak by měla být 

průběžně, jako základní informační podklad pro strategické řízení (územní plány), posuzována  

a vyhodnocována existence a stav udržitelného rozvoje. Změny jak pozitivní, tak i negativní by se 

měly průběžně zhodnocovat v aktualizaci ÚAP (územně analytických podkladech). Přehled 

sledovaných jevů, jež indikují trvalou udržitelnost rozvoje území a jsou nutné pro získání informací 

o stavu životního prostředí a vývoji území, vychází z platné legislativy a jsou součástí vyhlášky č. 

500/2006 Sb., Příloha č. 1 část A. 
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10. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách  

a koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů  

na životní prostředí 
 

Z vyhodnocení vyplývají některá další doporučení v obecné rovině: 

 

-  návrhy změn ÚPP na zemědělské půdě jsou akceptovatelné za podmínky, že k jejich vynětí ze 

zemědělského půdního fondu je nutný souhlas příslušného orgánu ochrany ZPF (dle zákona 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu), 

- návrhy změn ÚP posoudit procesem EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí ve znění pozdějších předpisů (pro stavby, které hodnocení EIA podléhají), 

-  návrhy změn ÚP musí být realizovány tak, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, 

odnosu půdy erozní činností vody a bylo dbáno o zlepšování retenční schopnosti krajiny v souladu 

s ustanovením § 27 zákona č. 254/2001 Sb. a současně byly plněny požadavky na využívání 

pozemků  dle § 20 odst. 5 písm. c) Vyhl. č. 5001/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území ve znění pozdějších předpisů, 

-  v návrzích změn ÚP, které jsou v segmentech ÚSES nebo v kontaktu s těmito částmi ÚSES 

respektovat jejich ochranné podmínky a vytvářet předpoklady pro zlepšení funkce ÚSES (zvýšení 

ekologické stability, zvýšení biodiverzity aj.) - souhlas orgánu ochrany přírody, 

-  v návrzích změn ÚP, kde jsou stávající stromy, se doporučuje posoudit jejich zdravotní stav a 

pokud je to alespoň trochu možné, tak je využít i jako třeba přípravné dřeviny pro následnou 

výsadbu zeleně, doporučují se autochtonní druhy dřevin dle stanoviště, v obytných lokalitách 

pečlivě zvažovat druhy dřevin, které nejsou např. alergeny (břízy, topoly apod.). U navržených 

změn funkčních ploch nebyly zjištěny závažné reálné či potenciální negativní vlivy na životní 

prostředí (příp. kumulací či synergickým působením mírnějších záporných vlivů).  

 

11. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 

Hlavním cílem návrhu změny funkčního využití plochy v územním plánu je vytvoření podmínek pro 

budoucí rozvoj řešeného území obce Bukovec a zemědělské farmy. Předmětem návrhu změny ÚP 

Bukovec je několik objektů, buď v areálu nebo blízkosti zemědělského areálu. Většina navržených 

zastavitelných ploch je situována v návaznosti na zastavěné území, má lokální význam a z hlediska 

širších vztahů v území nemá žádný vliv na okolní obce. Významně negativní vliv na jednotlivé 

složky životního prostředí nebyl konstatován. Tam, kde to bylo možné, byly navrženy podmínky 

jejich realizace s cílem předcházení, snížení či kompenzaci potenciálně negativních vlivů. 

Potenciálně nejvýznamnějšími vlivy realizace změny funkční plochy v ÚP Bukovec jsou: 

- lokální zásahy do krajinného rázu, 

- mírně negativní ovlivnění kvality ovzduší vlivem navýšení intenzity obslužné dopravy  

- rozvoj území bude vyžadovat zvýšení odběru vod a zvýšení produkce odpadních splaškových 

vod 

Na základě výše uvedených důvodů konstatuje zpracovatel SEA, že předložený návrh změny č.1 ÚP 

Bukovec je při dodržení doporučení (podmínek realizace) uvedených v tomto vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelný. 

 Navržená změna v ÚP Bukovec splňuje požadavky právních předpisů, požadavky na 

potřebnou úroveň bydlení a jeho technické zabezpečení, na rozvoj podnikání v území stejně jako 

požadavky ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. 
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Stávající stavy skotu ZEAS Puclice a.s. 

 

Areál 

Kategorie dobytka  Krávy bez 

produkce 

mléka 

 Celkem 
Telata do 

3 měs 

Telata od 

3 do 12měs 
Jalovice Býci Dojnice 

Bukovec OMD 0 0 1 320 0 0 0 1 320 

Bukovec  

Nový kravín 0 0 0 0 786 0 786 

Křenovy 140 220 0 0 0 0 360 

Čečovice 

Porodna 82 0 184 0 0 0 266 

Železná 25 20 60 15 0 200 320 

Čečovice Dvůr 60 0 120 0 0 0 180 

                

Celkem 307 240 1 684 15 786 200 3 232 

 

 

12. Doporučení stanoviska ke změně zařazení plochy v ÚP 
Zpracovatel vyhodnocení změny zařazení plochy v územně plánovací dokumentaci „Návrh změny 

č.1 ÚP Bukovec“ na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví navrhuje, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované územně 

plánovací dokumentaci. Změna nemění zastavěné území. Změnou se nenavrhuje nová zastavitelná 

plocha na úkor nezastavitelného území. Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle 

stanovené relevantními strategickými dokumenty. Změna funkčního využití pozemků v katastrálním 

území Bukovec ze zemědělské půdy na VZ (plochy výroby a skladování - zemědělské (VZ)) 

nevyvolává zásadní změny v současných parametrech složek životního prostředí. Změna č.1 ÚP je 

situována mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti, přičemž je ani jinak neovlivňuje. Změna 

funkčního využití i celý návrh územního plánu lze z hlediska vlivů na životní prostředí doporučit ke 

schválení bez stanovení dalších podmínek.  

 

 

V Plzni dne 22. 4. 2020 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

 Ing. Vladimír Křivka 

 

 

 

držitel autorizace podle §19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (osvědčení MŽP o odborné 

způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku, č.j. 42028/ENV/14, 30044/ENV/15. 
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Zákon ČNR ČR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů 
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Czech Republic, spol. s r.o., 2019 

Územní plán obce Bukovec 

 

Dále byly použity internetové zdroje:  

http://www.natura2000.cz/, http://www.mzp.cz,  

http://www.cenia.cz, http://www.biomonitoring.cz, http://www.nature.cz 
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13. Přílohy 

13.1  Autorizační osvědčení zpracovatele 
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13.2 Fotopříloha 

 

 
 

 Pohled na zemědělský areál od hřbitova. Světlá barva střechy vystupuje nejvíce.  

 

 

 

 
 

           Pohled od západu, místo pro jímku a rozšíření skladové plochy, opěrná zeď nad silnicí 
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    Pohled na zemědělský areál od východu 

 

 

 

  Celková pohled od východu. Stínící zeleň by však byla na katastru Čečovice.  


