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Část A 

Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (SEA) 
(samostatná příloha) 
 

Část B  

Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na evropsky udržitelné lokality nebo ptačí 
oblasti, pokud orgán ochrany přírody významný vliv na toto území nevyloučil  
 
Ve smyslu stanoviska odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, jako věcně a 
místně příslušného orgánu státní správy ochrany přírody, nemůže mít hodnocená změna 
Územního plánu č.1 obce Bukovec samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí (viz stanovisko v příloze). 
 

Část C 

Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na skutečnosti zjištěné v územně analytických 
podkladech  
 
Vyhodnocení je vztaženo k provedené SWOT analýze v Územně analytických podkladech pro 
ORP Stod (IV. úplná aktualizace 2016) a konkrétně pro obec Bukovec. Vyhodnocení bylo 
provedeno podle jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje s vyznačením symbolů, přičemž: (+) 
znamená pozitivní vliv, (-) znamená negativní vliv, (0) znamená neutrální vliv nebo není ÚP 
řešeno, na eliminaci nebo snížení hrozeb, posílení slabých stránek řešeného území a využití 
silných stránek a příležitostí řešeného území.  
 

C.1 - SWOT analýza pro celé správní území ORP Stod  

C.01- Horninové prostředí a geologie  

S - silná stránka  
• Výskyt ložisek nerostů • Výskyt dobývacích prostorů • Výskyt chráněných ložiskových území  
W – slabá stránka  
• výskyt poddolovaných území • výskyt starých důlních děl • výskyt sesuvných území • kolize s 
liniovými vedeními technické a dopravní infrastruktury a s ÚSES  
O – příležitost  
• ložisková území jsou rezervou budoucího prognózního ekonomického potenciálu území • těžba 
jako výrobní potenciál, zaměstnanost v regionu • návrat vytěžených lokalit do přírodě blízkého 
stavu, vznik nových ekosystémů, eventuelně rekreační potenciál území cestovní ruch – přírodní 
koupací prostory • v návaznosti na zastavěná území možnost využiti jako návrhové plochy 
rozvoje zastavěného území zejména výroby a služeb  
T - hrozba  
• poddolovaná území mají vliv na rozšiřování zastavěného území a infrastruktury – nemožnost 
výstavby či zvýšená ekonomická náročnost • vytěžené prostory a areál staveb pro těžbu, 
administrativu, zázemí; doslouží-li, vznik brownfields či dovážení suroviny z větší dálky = zatížení 
komunikací, exhalace • nevhodně zvolená rekultivace či neprovedená po vytěžení ložisek • 
snižování hladiny podzemních vod z hlediska hydrogeologických poměrů při zásazích do zemské 
kůry • zábor kvalitních BPEJ a PUPFL, jejich znehodnocení • snížená atraktivita bydlení a 
rekreace  
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C.02 Bydlení  

S - silná stránka  
• Větší obce: • rozvoj bydlení - dostatek nově dokončených bytů • zastavitelné – rozvojové plochy 
pro bydlení • občanská vybavenost zastoupená v dostatečné míře • kulturní zařízení, muzeum, 
kina • mateřská škola, základní škola, střední odborné školství, základní umělecká škola, 
středisko pro volný čas dětí a mládeže, základní umělecká škola • ústavy sociální péče pro 
mládež, domy s pečovatelskou službou, nemocnice, ordinace praktického lékaře pro dospělé, pro 
děti a dorost, stomatologa, specialisty, odborný léčebný ústav, domov důchodců • Menší obce: • 
základní vybavenost, restaurace, místní knihovna.  
W – slabá stránka  
• stagnace rozvoje bydlení v menších obcích s horší dopravní dostupností. • absence služeb a 
občanské vybavenosti v menších obcích. • dostupnost - vzdálenost do místních center. • 
zastavitelné – rozvojové plochy pro bydlení v ÚPD vyčerpány, zejména z důvodu zastaralé ÚPD. 
• obec nemá zpracovaný ÚPD ani návrhové plochy. • u větších obcí na komunikačních uzlech a s 
poměrně velkou výrobou v území, jsou toto zatěžující vlivy na kvalitu bydlení z hlediska klidových 
lokalit bydlení.  
O – příležitost  
• stěhování se lidu do klidových přírodě blízkých oblastí • podpora tvorby ÚPD a vymezování 
ploch pro bydlení, občanské vybavenosti a služeb • podporovat občanskou a dopravní obslužnost 
území • využití školství, zdravotnictví, občanské vybavenosti a služeb v místních a nadmístních 
centrech.  
T – hrozba  
• neexistence ÚPD znemožňuje či výrazně ztěžuje podmínky pro rozvoj bydlení, občanské 
vybavenosti a služeb v území • nedostatečná občanská a veřejné dopravní obslužnost • nezájem 
o budování trvalého bydlení na malých obcích • vzdálenost obcí od místních center – nezájem o 
bydlení - dojíždění • vyklidňování obcí přirozenou cestou a stěhováním, převod trvale osídlených 
bytů na rekreačně využívané, stárnutí populace obce  

C.03 - Veřejná dopravní a technická infrastruktura  

S - silná stránka  
• dobrá dostupnost do místních center • veřejný vodovod • plynofikace obce • železniční zastávka 
v obci Chotěšov, Stod, Hradec, Holýšov, Dolní Kamenice (Plzeň - Domažlice) a zastávka v 
Dobřanech (Plzeň - Klatovy). • komunikace I. třídy v obci • letiště Líně – dostupnost. • přímá 
dostupnost do nad-místního centra Plzeň z území přímo na komunikaci I. třídy a v území se 
železnicí • dobrá dostupnost železnice i k silniční komunikaci I třídy. • možnost připojení na 
centrální ČOV • dobrá dopravní obslužnost severovýchodu ORP Stod napojením na dálniční síť  
W – slabá stránka  
• narušená síť původních cest v krajině v rámci polních a lesních cest, špatná prostupnost krajiny 
• absence napojení na železnici a kvalitní napojení na komunikaci I třídy u některých obcí • 
nekvalitní napojení na blízké nad místní centrum – Plzeň obcí mimo ležících na komunikaci I. 
třídy a v území se železnicí • absence veřejného vodovodu u některých obcí • chybějící 
plynofikace u některých obcí • chybějící centrální likvidace odpadních vod, neefektivní likvidace 
odpadních vod v jímkách a plně nefunkčním systému jednotné kanalizace zakončených volnou 
kanalizační výustí s předčištění v septicích u některých obcí  
O – příležitost  
• obnova původních polních a lesních cest propojení obcí i na sousední ORP • budování 
plynofikace obcí, budování regulačních stanic z existujících vedení • výstavba veřejných 
vodovodů a napojení na kvalitní zdroje pitné vody • výstavba ČOV a splaškových kanalizací, 
podpora výstavby ČOV a splaškových kanalizací pro zvýšení hygieny životního prostředí • 
budování silniční a železniční dopravní sítě pro obsluhu obcí • budování obchvatů obcí 
zasažených silnicí I. třídy a v rámci modernizace železničního koridoru v zastavěném území • 
zlepšení napojení na letiště, zkapacitnění komunikace, rozvoj letecké dopravy • výstavba 
výhledové VRT v severní části ORP Stod • napojení na blízké nad místní centrum – Plzeň  
T – hrozba  



    Změna č. 1 územního plánu Bukovec 

 

Stránka 5 z 24 

 

• neochota zemědělců k vyčleňování polností k obnově původních a vytvoření polních cest. • 
nedostatek financí a nezájem ze strany obyvatel na výstavbu vodovodu, plynofikaci, kanalizaci 
centrálním čištěním na malých obcích. • nezájem o bydlení a podnikání v obcích se špatnou 
dopravní a technickou infrastrukturou. • zvýšení nákladů jednotlivců při stacionárních zdrojích 
likvidace odpadních vod. • nedostatek financí na realizaci záměrů silniční komunikace, 
modernizace železnice. • nedostatečná a zastaralá kapacita dopravních sítí pro zvyšující se 
požadavky a potřebu dopravy. • nedostatečnost obslužné veřejné dopravy v sídlech ORP Stod 
mimo hlavní komunikace. • konflikty při potřebě umisťování veřejné dopravní a technické 
infrastruktury zejména s požadavky na ochranu přírody a krajiny, ZPF, lesa. • zvýšenou dopravou 
a hustí dopravní sítí se může zhoršovat kvalita bydlení a rekreace v sousedících plochách 
infrastruktury  

C.04 Hospodářské podmínky  

S - silná stránka  
• uplatnění výrobních faktorů v místních centrech s dostatkem výrobních závodů. (Stod, Dobřany, 
Holýšov, Chotěšov) • menší obce: uplatnění výrobních faktorů v místě - primární sektor • rozvoj 
výroby, bydlení, těžby nerostů. Zaměstnanost v sekundárním a terciárním sektoru • dostatek 
výrobní plochy v návrhu ÚPD • školství, zdravotnictví • velký rozvoj výroby, bydlení • stabilní 
výrobní podniky a obslužnost v obci, dostatek sekundárního a terciálního sektoru • velký rozvoj 
výroby, bydlení, dopravy (letiště, dálnice), skládka • návaznost na Plzeň, letiště, dálnice  
W – slabá stránka  
• nárůst míry nezaměstnanosti • menší obce: dojížďka výrobních faktorů (ekonomicky aktivních 
obyvatel) do místních center a do Plzně • částečně nevyužité bývalé vojenské areály • 
nedostatek výrobních ploch v návrhu, či neexistence ÚPD – velký výrobní podnik v Chotěšově 
bez možnosti dalšího rozvoje • nevyužívané zemědělské areály • vyjížďka za prací • nízký počet 
podnikatelských subjektů v menších obcích včetně primárního sektoru  
O – příležitost  
• eliminace nedostatku v hospodářských faktorech na místě menších obcí náhradou za blízkost 
center Stod, Dobřany, Holýšov, Chotěšov, Staňkov, Přeštice, Plzeň • znovu-využití opuštěných 
zemědělských areálů pro obnovu činnosti či změnu využití • rozvoj výroby energie z 
obnovitelných zdrojů energie • zkapacitnění dopravní a technické infrastruktury • podpora 
vzdělávání • zaměření na služby dle struktury obyvatelstva • zlepšování podmínek a vymezování 
ploch v ÚPD  
T – hrozba  
• požadavky na zábory ZPF, PUPFL a krajiny • nevyužívání opuštěných areálů • malá kvalifikace 
výrobních faktorů • nedostatečná infrastruktura • nedostatek vymezených ploch pro rozvoj 
hospodářství a ekonomických aktivit  

C.05 - Hygiena životního prostředí  

S - silná stránka  
• existující ČOV • napojení sídla na okolní krajinu • velký podíl lesních porostů v okolí obce • 
návaznost města na louky u a vodní plochy • minimální výroba • zeleň v centru obce  
W – slabá stránka  
• exhalace z dálnice a komunikace 1. třídy • výskyt starých zátěží území a kontaminovaných 
ploch velkého rozsahu • rozvoj výroby a průmyslu • centrum sídla bez dostatku zeleně na 
veřejných prostranstvích. • rozvoj výroby a průmyslu • výskyt starých zátěží území a 
kontaminovaných ploch velkého rozsahu • skládka Vysoká u Dobřan • exhalace z leteckého 
provozu letiště Líně • funkční ZD živočišná výroba  
O – příležitost  
• Budováním ČOV se může zlepšit kvalita povrchových a podzemních vod. • Útlumem výroby 
primárního a sekundárního odvětví může dojít k omezení exhalací hluku, záření, prachu, 
zápachu. Stěhování výroby z center obcí do okrajových částí určených pro rozvoj výroby. • 
Budováním obchvatů (silniční i železniční doprava) obcí dojde ke snížení exhalací, hluk, prach, 
výfukové plyny. • Likvidací starých ekologických zátěží a černých skládek se bude zlepšovat 
zdravé životní prostředí. • Budování přírodních zábran mezi výrobou a bydlením s rekreací. • 
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Podporování eko-stabilizujících prvků v krajině zejména lesních porostů. • Podporovat ekologický 
a šetrný způsob lokálního vytápění. • Radonové riziko území se pohybuje v pásmu od nízkého do 
vysokého stupně, umisťováním ploch do území s nízkým radonovým rizikem - snížení nákladů na 
výstavbu  
T – hrozba  
• poškození prostředí kontaminací z zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu • zábor a 
zmenšování podílu zeleně uvnitř sídel na výstavbu • nevytváření zelených ploch v nově 
zabíraných • územích pro výstavbu • nedostatek financí a neochota k odstraňování exhalací v 
území budováním ČOV, obchvatů, likvidaci černých skládek • navýšení leteckého provozu a 
zvětšení významu letiště v Líních • spojeno s výraznějším nárůstem ploch výroby, zvýšená 
kamionová doprava • poškozování povrchových a podzemních vod výrobou a při chemickém 
ošetřování komunikací solí proti sněhu • znečištění ovzduší v sídlech vlivem lokálních zdrojů 
znečištění a topení nekvalitními palivy • celé území ORP Stod je zatíženo silnou zátěží emisemi • 
požadavky na výstavbu bydlení v ochranných pásmech hřbitovů  

C.06 - Ochrana přírody a krajiny  

S - silná stránka 
• údolní niva řeky • existence významného krajinného prvku registrovaného • existence velkých 
ploch ÚSES • přechodně chráněné území - území s výskytem kosatce sibiřského a vemeníku 
dvoulistého • přírodně upravená náves • krajinná veduta • přírodně upravená náves • vzniklé 
mokřady po propadlinách z těžby • památný strom • vysoký podíl lesů  
W – slabá stránka 
• fragmentace krajiny silnicí 1. třídy a dálnicí • nepropojenost ÚSES v území obce, přerušení 
ÚSES dálnicí • fragmentace krajiny a ovlivnění přírody rozvíjející se letiště Líně • vysoký podíl 
zastavěného území oproti přirozenému přírodnímu území obce • malý podíl lesů • velký podíl 
zemědělsky využívaných ploch oproti přírodní krajině  
O – příležitost  
• možnost vyhlášení chráněných přírodních území • chránit památné stromy • chráněná území 
přírody a krajiny vyznačovat v ÚPD pro jejich jednoznačnou právní závaznost a stanovit 
podmínky pro možné využití • minimalizovat fragmentaci krajiny slučováním dopravní a technické 
infrastruktury do koridorů • chránit přirozené porosty, obnovovat remízky, solitérní zeleň, síť 
polních a lesních cest dle stabilního katastru • doplňovat nefunkční biokoridory a centra včetně 
interakčních prvků jak suchomilných tak mokřadních kultur na úrovni místní, lokální až po 
regionální ÚSES • chránit údolní nivy a VKP • chránit místa zeleně v obcích a rozvíjet je • obnova 
kulturní krajiny – původních porostů  
T – hrozba  
• nové požadavky na leteckou silniční a železniční síť, zvyšování dopravy • zásahy do ÚSES 
požadavky na přírodě nevhodné využití, nedostatek financí a vůle k obnově prvků • požadavky na 
záměry znehodnocující krajinu, krajinný ráz a významné krajinné pohledy • poškozování přírody 
exhalacemi, haváriemi • realizace černých staveb na úkor přírody bez zohlednění krajinného rázu  

C.07 – Rekreace  

S - silná stránka  
• zahrádkářská osada, chatová kolonie • kulturní památky v území • hřiště, stadion, koupaliště, 
krytá tělocvična či jiné sportovní zařízení • staré hradiště v lesích • linie prvorepublikového 
opevnění • MPZ Dobřany. Množství kulturních památek v MPZ Dobřany – měšťanské domy, 
zvonice, kostely, most • pořádání kulturních akcí festival • dostatek rekreačně využívaných 
chalup menší sídelní útvary • národní kulturní památka klášter v Chotěšově, a kostel v Čečovicích 
• obcí prochází turisticky značená stezka, cyklostezka • obce mají zachovalé architektonicky 
významné stavby a urbanistickou stopu vývoje  
W – slabá stránka  
• velký rozvoj výroby, bydlení, těžby, dopravy (letiště, dálnice), skládka • absence památek Obcí 
neprochází turisticky značená stezka • velký rozvoj výroby • patří mezi turisticky nevyhledávané 
lokality z hlediska pobytových dovolených a dlouhodobých dovolených, území nemá atraktivní 
lokalitu pro trávení letních či zimních dovolených  
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O – příležitost  
• návštěvnost památek, přírody a krajiny • rozvoj chalupaření na menších obcích • rozvoj lokalit 
popracovního odpočinku a budování koupacích míst • rozvoj turistiky a vymezování ploch sportu 
• rozvoj chatových a zahrádkářských kolonií v klidových lokalitách  
T – hrozba  
• nepropojení návštěvy památek s cestovním ruchem • nezájem o chalupaření a chataření, 
lokality včetně nemožnosti dalšího rozvoje chybějící ÚPD • nedostatek lokalit popracovního 
odpočinku • celkově vzatá ne-atraktivita území s pohledu dlouhodobé rekreace • nedostatek 
ubytovacích kapacit  

C.08 Socio-demografické podmínky  

S - silná stránka  
• stálý nárůst obyvatel, kladné saldo migrace • vysoký podíl obyvatel v produktivním věku • 
německá, slovenská a ukrajinská národnostní menšina • větší poměr dětí než seniorů • velký 
podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel  
W – slabá stránka  
• větší poměr seniorů než dětí • vyšší průměrný věk, záporné saldo migrace • malý podíl 
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel • stagnace obyvatel  
O – příležitost  
• dle struktury obyvatelstva podporovat sociální služby zaměřené na seniory či děti. • podporovat 
začlenění menšin do celku • možností existence ÚPD včetně dostatku návrhových ploch pro 
bydlení podpořit kladné saldo migrace a podporu mladých rodin • zajistit dostatek pracovních a 
výrobních příležitostí pro produktivní obyvatele zejména vymezováním ploch výroby v obci • 
podporovat školství pro zvýšení vzdělanosti a kvalifikace obyvatel • tlumit sociální disparity 
stratifikace sociálních skupin obyvatel  
T – hrozba  
• nedostatek možností k rozvoji věkově zaměřených služeb (nedostatek financí, nedostatek 
ploch, nezájem) • neřešení otázky národnostních menšin, deviantní chování - rasizmus • 
neexistence ÚPD nedostatek ploch pro bydlení, občanské vybavení a výrobu -pracovní 
příležitosti • nedostatek školských zařízení, špatná dopravní dostupnost • řešení území s 
jednoznačnou možností využití sociálními skupinami – vrstvení společnosti  

C.09 - Vodní režim  

S - silná stránka  
• výskyt vodních zdrojů včetně ochranných pásem • přirozený vodní režim v území, blízký přírodě 
• koupaliště s občerstvením • zatopené propadliny po těžbě uhlí a lomy kamene • zlepšení kvality 
vod předčištěním v centrálních ČOV • přirozená retence a akumulace vod při zachytávání 
dešťových vod a přívalových vod kořenovým systémem porostů, meandry toků a vodotečí, 
přirozenými mokřady, přírodními jezírky, vodními díly a územími určenými k rozlivu  
W – slabá stránka  
• výskyt záplavového území v zastavěném území • zařazeno v zranitelné oblasti • zrychlený 
odvod vod v území v rámci investic do půdy (intenzivně 50 – 90 léta), vysušování mokřadů, 
meliorace potoků a vodotečí, umělých regulací toků. • návrhové plochy umístěné v záplavovém 
území • chybějící centrální likvidace odpadních vod, neefektivní likvidace odpadních vod v 
jímkách a plně nefunkčním systému jednotné kanalizace zakončených volnou kanalizační výustí 
s předčištění v septicích u některých obcí  
O – příležitost  
• zásoby pod - zemních a povrchových vod pro využívání jako vodní zdroje • budování 
protipovodňových opatření a opatření ke zvýšení retenčních schopností v území • vymezovat 
plochy mimo záplavová území • budování kanalizační sítě a ČOV • zadržování dešťových vod v 
území a jejich využití • zvýšení retence území • návaznost vodních děl na oddychovou rekreaci • 
rybářství  
T – hrozba  
• pokles hladiny spodní vody • hrozící povodně a přívalové povodně • znečišťování vod 
průmyslovou a zemědělskou produkcí, bydlením při neexistenci ČOV • využívání vodních zdrojů 
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ve zranitelných oblastech • zrychlený odvod vod, vodní eroze, zrychlení záplav, odvodňování a 
vysušování území • zvláštní povodně a ohrožení mimo povodňové území při protržení hrází  

C.10 - Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa  

S - silná stránka  
• investice do půdy, meliorace, vysoušení mokřadů, údolních niv, využívání půd k účelu dle 
kvality, sklonitosti a pásmu půdy (kód BPEJ) • kvalitní BPEJ • vysoký podíl lesů • nárůst ZPF a 
PUPFL • vysoký podíl zemědělsky využitého území • různorodost kultur a druhů půd včetně 
rozmanitosti bio-diverzity v území  
W – slabá stránka  
• zastavování území s kvalitních BPEJ • intenzivní těžba v lesích • vysoký podíl zastavěného 
území proti území se ZPF a PUPFL • KES – území málo stabilní či nestabilní • skládka odpadů 
obklopená lesy • jednorodé velkoplošné zemědělsky intenzivně obhospodařované území – lány 
polí • dálnice vede lesy. Letiště obklopené lesy • malý podíl lesů • úbytek ZPF a PUPFL • zábor 
ZPF na velkoplošnou výrobu sluneční energie  
O – příležitost  
• investovat do půdy za účelem získání a zhodnocování kvalitních půd • využívat půdy k vhodným 
účelům bez vysokých nákladů o změnu druhu na jiný • minimalizovat zábor ZPF a PUPFL, 
zvláště těch nejkvalitnějších • provádět rekultivace opuštěných zemědělských a výrobních areálů, 
zbořenišť, vytěžených lokalit, skládek, poškozených území – návrat do ZPF a PUPFL • využití 
ornice ze skládek z deponií • zalesňovat vhodné pozemky • volit vhodnou skladbu lesních 
porostů – různorodost porostu i využití lesa • chránit původní zbytky lesů • chránit různorodost 
kultur pozemků v území pro zvýšení stability území (KES) • vhodně kombinovat intenzivně 
využívané ZPF a lesy s trvalými travními porosty, loukami, půdami neintenzivního využití  
T – hrozba  
• využívání a tlak k záboru nejkvalitnějších půd při stavební činnosti pro výrobu, bydlení a 
rekreaci • půdní eroze, splavování ZPF do vodních toků • malá schopnost retence vod v půdách 
intenzivně obhospodařovaných nevhodnými plodinami • poškozování půd exhalacemi (pevné, 
kapalné, plynné), poškozeným prostředím a haváriemi • nevyužití možnosti rekultivací • vykácení 
a těžba v lesních porostech 
 
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 
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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. 
 
Výřez z územního plánu obce Bukovec 
 

 
 
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   
   39 723 m2 orná půda  
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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 
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- 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 

 
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 
 
Při hodnocení je postupováno podle zásad Metodiky vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území.  
Účelem vyhodnocení je identifikovat, zda a jakým způsobem uplatnění změny ÚP Bukovec, může 
ovlivnit změnu současného stavu klíčových jevů a problémů a jevů životního prostředí.  
Hodnocení vlivu je provedeno expertním odhadem na podkladě zjištění a analýz provedených v 
předchozí části hodnocení podle reálného stavu předmětné skutečnosti v řešeném území.  
Každá klíčová skutečnost je popsána verbálně a je definován charakter vlivu:  
- „přímý“ (vzniká uplatněním změny ÚP na klíčovou skutečnost)  
- „vyvolaný“ (vznik v důsledku přímého ovlivnění jiného jevu nebo funkce, resp. řešením jiného 
problému)  
- územní důsledky  
- způsob a míru vyřešení identifikovaného problému vč. návrhu dodatečných opatření a 
podmínek pro prohloubení pozitivních, resp. zmírnění negativních dopadů.  
 
Míra ovlivnění vybraných zjištěných skutečností je vyjádřena s využitím pětibodové stupnice 
 
Tab. 1: 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 nebyla při hodnocení 
předkládaného návrhu ÚP shledána jako potenciálně kolizní. U žádné plochy nebyl identifikován 
konflikt zájmů rozvoje obce a zájmů ochrany přírody a krajiny, hodnocení je 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. 
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V 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 
kapitole A, zaměřené na podrobné vyhodnocení. Detailní část hodnocení obsahuje stručnou 
charakteristiku každé z návrhových ploch uvedených v návrhu ÚP Bukovec. Identifikovány jsou 
rovněž nejvýznamnější zjištěné střetové situace 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. 
 
 
Vyhodnocení vztahu územních podmínek, vyváženost ŽP, sociálního a ekonomického pilíře 
 

Územní podmínky pro příznivé životní prostředí + 

Horninové prostředí  
a geologie 

dobývací prostor  + 

+ 

Chráněné ložiskové území  + 

ložisko nerostných surovin  + 

poddolované území + 

Staré důlní dílo + 

Vodní režim 

vodní zdroj povrchové a podzemní vody - 

+ 

zranitelná oblast - 

vodní útvar povrchových a podzemních vod + 

vodní nádrž + 

záplavové území + 

Hygiena životního prostředí 

staré zátěže území a kontaminované plochy - 

+ 

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší - 

odval, výsypka, halda + 

objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo 
B s umístěnými neb. látkami 

+ 

skládka vč. OP + 

Ochrana přírody a krajiny 

místo významné události - 

- 

významný vyhlídkový bod + 

ÚSES + 

významný krajinný prvek ze zákona - 

přechodně chráněná plocha, památný strom - 

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

lesy ochranné - 

+ 

lesy zvláštního určení + 

lesy hospodářské + 

vzdálenost 50 m od okraje lesa + 

investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti 

+ 

 
Vysvětlivky: 
 +  ne 

- Ano  
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Územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území (sociální pilíř) + 

Rekreace 

stavby pro rodinnou rekreaci + 

+ 
turistické/cyklo stezky + 

turistická zajímavost + 

  

Socio-demografické 
podmínky a občanská 
vybavenost 

Vývoj počtu obyvatel - 

+ 

školství - 

Kulturní zařízení + 

Sportovní zařízení + 

Plochy občanského vybavení + 

Technická infrastruktura 

silnice I. třídy vč. OP - 

- 

silnice II. třídy vč. OP - 

železnice - 

Vodovodní siť - 

Síť kanalizačních stok - 

Výroba elektřiny - 

Vedení plynovodu - 

Komunikační vedení - 

 

Územní podmínky pro hospodářský rozvoj území + 

Hospodářské podmínky 

Plochy výroby + 

+ 
Plochy přestavby + 

devastované území (brownfields) - 

 

Bydlení, rekreace  
a občanská vybavenost 

plochy občanského vybavení služby - 

+ 

turistické/cyklo stezky, turistická zajímavost 
(muzeum, rozhledna, zámek, hrad) mající 
ekonomický přínos v obci 

+ 

významná kulturní či sportovní akce, závody 
většího charakteru, pravidelné spolky a zajímavá 
činnost s vystoupeními, soutěžemi, které do území 
přilákají větší počet ekonomicky aktivních obyvatel 

+ 

dobrá dostupnost v území do místních a nad 
místních center, dopravní sítě a veřejné dopravy 

+ 

stavby pro rodinnou rekreaci mající kladný 
ekonomický přínos v území obce a jejího okolí 

+ 

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

dostupnost dopravní infrastruktury:  
• dálnice a silnice I. Třídy, • železnice  
• přímé napojení na leteckou dopravu (Líně) 

- 

- 

dostupnost technické infrastruktury:  
• vodovodní a kanalizační síť, • ČOV  
• elektřina, plynovod, telekom 

- 

dostatek surovin v primárním sektoru  
• kvalitní ZPF pro zemědělství, pastevectví, 
dobytkářství  
• vodní díla - rybochov  
• dostatek lesů – těžba dřeva a ostatních 
výdobytků lesa  
• ložiska hornin a vyhrazených nerostů 
 

- 
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Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v části A 
 

Téma Charakteristika (popis vlivu) 
Míra 
ovlivnění 

Charakt
er vlivu 

Obyvatelstvo, lidské 
zdraví 

Nedojde k zvýšení emisí žádné škodlivé látky 
nad zákonné limitní hodnoty, nezmění se imisní 
situace v hodnoceném území.  

0 -- 

Biologická 
rozmanitost, fauna, 
flora 

Dojde k zásahu do volné krajiny, změna 
funkčního využití plochy nebude vyžadovat 
kácení vzrostlé zeleně, nedojde k migraci 
živočichů.  

-1 trvalý 

Půda 

Dojde k záboru zemědělského půdního fondu. 
Nebude docházet ke kontaminaci ani erozi 
půdy. K zásahu do lesního půdního fondu 
nedojde.  

-1 trvalý 

Horninové prostředí 
Změna územního plánu nezasáhne a nebude 
ovlivňovat horninového prostředí v lokalitě.  

0 -- 

Voda 

Záměr nezasáhne do vodohospodářských 
zájmů. Nenacházejí se zde zdroje vody s 
vyhlášenými ochrannými pásmy, žádná 
chráněná oblast přirozené akumulace vod a 
není zde vymezeno záplavové území.  

0 -- 

Ovzduší, klima 
Nedojde k zaznamenatelné změně na místní 
imisní situaci.  

0 -- 

Hmotné statky, 
kulturní dědictví 

Nedojde k ovlivnění okolních nemovitostí a 
zejména kulturního dědictví ani dědictví 
architektonického a archeologického.  

0 -- 

Krajina Není zde vliv na krajinu 0 -- 

Územní důsledky Nedojde k zásahu do jiných katastrálních území 0 -- 

 
 

Část D  

Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak 
nepodchycené v územně analytických podkladech  
 
Podle kapitoly 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE  
S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, STOD 2016.  
 
stav obyvatel (1.1.2019)   Celkem Muži  Ženy 
Počet obyvatel    116 
 
  
Hodnocení obce dle tří pilířů (životní prostředí, hospodářství, sociální) 
   Z  H  S  
   +  +  +  
 
Oproti dřívějšímu stavu je i pilíř životního prostředí hodnocen kladně. Návrh územního plánu 
obce Bukovec přispívá k dalšímu zlepšení situace. Vzhledem k dřívějšímu stavu je i pilíř životního 
prostředí hodnocen kladně. Návrh územního plánu Bukovec přispívá k dalšímu zlepšení situace.  
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D.I Vliv na hodnoty a skutečnosti z oblasti přírodních a krajinných hodnot  

Jako přírodní hodnoty jsou ve správním území obce územním plánem respektována zejména 
chráněná území přírody. ÚP vymezuje a upřesňuje základní skladebné prvky ÚSES- 
nadregionální a regionální biocentra a biokoridory a lokální ÚSES. Dále jsou přiměřeně 
respektovány plochy významných krajinných prvků, lesní plochy, plochy zeleně krajinné, včetně 
vymezení památných stromů, alejí, stromořadí, remízků či skupin vzrostlé zeleně a vodní plochy. 
Přírodní hodnoty v území jsou návrhem změny ÚP chráněny, pokud budou převzata navržená 
opatření z posuzování vlivů územního plánu na životní prostředí.  

D.II. Vliv na hodnoty a skutečnosti z oblasti architektonicko-urbanistické a 
historickokulturní  

Ke kulturním hodnotám území patří nemovité kulturní památky, území s archeologickými nálezy, 
regiony lidové architektury, místa významných událostí, sakrální objekty. Z hlediska ochrany 
kulturních hodnot stanovuje územní plán v zastavěném území i na zastavitelných plochách 
takové podmínky využití, aby charakter obce Bukovec zůstal zachován. Zejména je respektován 
charakter zástavby a návesních prostorů. 
Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty v území jsou návrhem změny ÚP chráněny. 
 

D.III Vliv na hodnoty a skutečnosti z oblasti civilizačních hodnot, hmotných statků 
a rekreačního potenciálu  

Nejvýznamnější civilizační hodnotou je urbanizované území obecně, technická vybavenost a 
dopravní systém.  
Civilizační hodnoty a hmotné statky v území jsou návrhem změny ÚP chráněny. 
 

Část E  

Vyhodnocení přínosu změny územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo 
v zásadách územního rozvoje  
 

Název priority Priority Komentář 

Politika územního rozvoje ČR 

 
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury 
území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a 
tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako 
turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být 
provázána s potřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V 
některých případech je nutná cílená ochrana míst 
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, 
respektive obnovit celé krajinné celky.  
 

+ 

 
-popsáno v základní 
koncepci řešení  
 
Navržená koncepce 
rozvoje města v žádném 
případě nebude Změnou 
ÚP narušena,  
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Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí 
dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a 
ekologických funkcí krajiny. Při stanovování způsobu 
využití území v územně plánovací dokumentaci dávat 
přednost komplexním řešením před uplatňováním 
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná 
řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve 
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v 
souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a 
koridorů vymezených v PÚR ČR.  
 

+ 
Respektováno 
Změna funkčního využití se 
týká centra města 

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků 
hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch 
pro vytváření pracovních příležitostí zejména v 
hospodářsky problémových regionech a napomoci tak 
řešení problémů v těchto územích.  
 

+ 
Změna funkčního využití 
nabídne další pracovní 
uplatnění 

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání 
opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného 
původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a 
zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 
včetně minimalizace její fragmentace.  

+ 

Respektováno 
Bude využita stávající 
dopravní a technická 
infrastruktura, dojde k 
účelnému využívání území a 
nedojde ke změně 
uspořádání území. Nebudou 
narušeny jiné veřejné zájmy 
a ani pohoda obyvatel.  

 
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit 
charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních 
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační 
opatření. S ohledem na to při územně plánovací 
činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat 
veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a 
kvality životního prostředí, zejména formou důsledné 
ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy 
Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních 
zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a 
nerostného bohatství, ochrany zemědělského a 
lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro 
implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické 
stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní 
volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního 
charakteru v zastavěných územích, zvyšování a 
udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci 
územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro 
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové 
charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro 
využití přírodních zdrojů.  
 

+ 
Netýká se změny funkčního 
využití území 
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Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační 
propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti 
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na 
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.  
 

+ 

 
Provoz ve městě a ostatní 
činnosti nebudou znemožňovat 
migrační propustnost krajiny  

pro volně žijící živočichy.  
  
 

 
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů 
území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při 
zachování a rozvoji hodnot území.  
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska 
cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují 
celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, 
cyklo, lyžařská, hipo). 
 

+ 

 
– pro předkládanou změnu 
ÚP irelevantní.  
 
 
 

 

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro 
lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost 
krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a 
minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z 
těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí 
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční 
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů 
městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 
vhodnými opatřeními v území. Zároveň však 
vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, 
aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených 
koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, 
a tímto způsobem důsledně předcházet 
zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému 
nežádoucímu působení negativních účinků provozu 
dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti 
budování nákladných technických opatření na eliminaci 
těchto účinků).  
 

+ 

Respektováno 
Změna funkčního využití 
nezpůsobí negativní účinky 
dopravního provozu na veřejné 
zdraví obyvatelstva 

 
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území 
rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s 
ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky 
ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových 
oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je 
třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo 
podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany 
před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v 
území podmínky pro environmentálně šetrné formy 
dopravy (např. železniční, cyklistickou).  
 

+ Respektováno 
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Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a 
obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, 
sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných 
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch 
potřebných pro umísťování staveb a opatření na 
ochranu před povodněmi a pro vymezení území 
určených k řízeným rozlivům povodní.  
Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území s ohledem na strukturu 
osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé 
akumulaci vod.  
V zastavěných územích a zastavitelných plochách 
vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem 
zmírňování účinků povodní.  
 

+ respektováno 

 
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích 
a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve 
zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 
Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro 
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod. Vytvářet podmínky pro 
koordinované umísťování veřejné infrastruktury v 
území a její rozvoj a tím podporovat její účelné 
využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž 
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí 
(měst), které jsou přirozenými regionálními centry v 
území tak, aby se díky možnostem, poloze i 
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro 
rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v 
oblastech se specifickými geografickými podmínkami.  
 

+ respektováno 

 
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů 
dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory 
nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné 
dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, 
umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veřejných 
prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na 
kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro 
rozvoj účinného a dostupného systému, který bude 
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a 
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet 
podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších 
a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v 
místech, kde je to vhodné.  
 

+ respektováno 
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Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku 
vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat 
tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života 
v současnosti i v budoucnosti.  

+ 

– respektováno  
Zařízení bude projektováno 
v souladu se zákonnými 
předpisy, předepsanými 
normami a při splnění 
nejlepších dostupných 
technik.  

 
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj 
decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s 
cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při 
respektování přednosti zajištění bezpečného 
zásobování území energiemi.  
 

+ Irelevantní 

 

 
Zásady územního rozvoje (ZÚR) Plzeňského kraje, včetně aktualizace č.1 
 

 

 
rozvojová osa OR4 Plzeň – Domažlice - 
hranice ČR (-Regensburg). Na tuto silnici 
pak navazují silnice II.třídy č. 193, č. 197 
a č. 200. v ZÚR PK je řešena přeložka 
této silnice jižně města. Propojení 
Domažlic s Borem u Tachova novou 
trasou západně mimo řešené území v 
trase stávající II/195.  
Byla zrušena významná dálková 
cyklotrasa podél Radbuzy a ve směru do 
Domažlic  

0 Nebude Změnou ÚP narušeno.  

zpřesnit vymezení ploch a koridorů 
dopravní infrastruktury nadmístního 
významu a vymezení skladebných částí 
ÚSES  

+ respektováno 

rozvojové plochy a koridory dopravní a 
technické infrastruktury vymezovat s 
ohledem na minimalizaci negativních vlivů 
na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území;  

0 
 
Nebude Změnou ÚP ovlivněno.  
 

nové rozvojové plochy bydlení a výroby 
vymezovat přednostně v prolukách 
stávající zástavby a v lokalitách dříve 
zastavěných nebo devastovaných území 
(brownfields),  
 

+ respektováno 

koordinovat opatření na ochranu území 
před povodněmi a vymezit pro tento účel 
nezbytné plochy  
 

0 Pro Změnu ÚP irelevantní  

v rámci ÚP města vymezit v 
odpovídajícím rozsahu plochy veřejných 
prostranství a veřejné zeleně  
 

 
 
Pro Změnu ÚP irelevantní  
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Návrh změny ÚP Bukovec umožňuje hospodárně využít zastavěné území (podporuje přestavbu, 
revitalizaci), chrání nezastavěné území (především zemědělskou a lesní půdu) a zachovává 
stávající veřejná prostranství. Komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání 
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území.  

Předložená změna Územního plánu Bukovec plně respektuje výše uvedené podmínky řešení 
územního plánování v obci Bukovec. 
 
 

Část F  

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, shrnutí  
 
Stručné shrnutí závěrů se zaměřením na aspekty, které nejvýznamněji ovlivňují jednotlivé pilíře 
udržitelného rozvoje a o vzájemné interakce vlivů mezi jednotlivými pilíři udržitelného rozvoje. 

Pilíř Vyhodnocení 

ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ  
Vlivy na životní prostředí (Z)  

 

+ 

HOSPODÁŘSKÝ PILÍŘ 
Vlivy na hospodářský rozvoj (H)  

 

+ 

SOCIÁLNÍ PILÍŘ 
Vlivy na soudržnost společenství obyvatel (S)  

 

+ 

 
Předmětem a hlavním obsahem hodnocení návrhu Změny Bukovec je zejména:  
• posouzení míry souladu/rozporu se zpracovanými celostátními a krajskými koncepčními 
dokumenty z oblasti životního prostředí,  
• vyhodnocení návrhu vymezení jednotlivých rozvojových ploch z hlediska vlivů na životní 
prostředí,  
• identifikace nejvýznamnějších střetů navrhovaných ploch se složkami životního prostředí, 
včetně návrhu opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, 
případně zvýšení účinků pozitivních vlivů.  
 
Hodnocení vztahu cílů k základním strategickým a koncepčním dokumentům na národní a 
regionální úrovni v oblasti ŽP  
K hodnocení byly použity tyto hlavní strategické dokumenty na národní a regionální úrovni:  
• Státní politika životního prostředí pro období 2012-2020 (schváleno 2012)  
• Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 2030  
• Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025  
• Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky  
• Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje 
• Program rozvoje Plzeňského kraje  
• Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje  
 
 Z hodnocení vyplývá, že Změna ÚP Bukovec není s těmito strategickými dokumenty v 
oblasti životního prostředí v rozporu a mohou ovlivnit některé jimi stanovené cíle. Hodnocené 
území není zařazeno do žádné osy či oblasti. 
Hodnocení ploch 
Předmětem hodnocení byly tyto plochy, koridory:  
• Plochy výroby a zemědělské, dopravní infrastruktury - místní a účelové komunikace (MK) 
Jelikož se v případě územního plánu jedná o záměry vymezené pouze plochou, není možno u 
většiny provést v této fázi detailní vyhodnocení možných vlivů na životní prostředí. Cílem 
hodnocení bylo identifikovat možné potenciální vlivy (především na základě územních střetů), 
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podrobněji se zabývat potenciálními negativními vlivy a k těm navrhovat opatření pro zmírnění či 
zabránění působení těchto vlivů. Dále pak možné negativní ovlivnění ÚSES a přírodních biotopů. 
Kumulace vlivů se projeví nejvíc právě v záboru ZPF a ovlivnění prostupnosti krajiny. Hodnoceny 
byly všechny plochy s potenciálním vlivem na životní prostředí. S návrhem územního plánu z 
hlediska ochrany životního prostředí lze souhlasit.  
 Závěry a doporučení naplňuje požadavky ochrany životního prostředí a je převážně v 
souladu s hlavními cíli strategických dokumentů na národní a regionální úrovni pro tuto oblast. U 
navrhovaných rozvojových ploch je možno předpokládat, že střety a negativní vlivy budou 
řešeny, zmírněny nebo minimalizovány v rámci zpřesnění jejich vymezení v rámci procesů EIA a 
v jednotlivých povolovacích řízení. 
 Z výsledků provedených v rámci řešení části C s využitím analytických podkladů Části A 
(SEA) jsou definována ovlivněná témata sledovaná v rámci udržitelného rozvoje území. Vliv na 
jednotlivá podtémata a z toho vyplývající celkový vliv na tato témata byl řešen expertním 
hodnocením a slovním komentářem:  
 Změna Územního plánu Bukovec respektuje cíle ochrany životního prostředí přijatých na 
jednotlivých úrovních, anebo k některým stanoveným cílům nemá žádný vztah. Navržená změna 
Územního plánu Bukovec nebude mít vliv na zdraví obyvatel. Navrženou úpravou dojde 
k nutnému záboru zemědělského půdního fondu. Nebude docházet ke kontaminaci ani erozi 
půdy. K zásahu do lesního půdního fondu nedojde. Změna územního plánu nezasáhne a nebude 
ovlivňovat horninového prostředí v lokalitě. Vzhledem k tomu, že nedojde k rozšíření území a 
přesunutí činnosti do obytného, nedojde k navýšení dopravy. Předmětné území vzhledem ke 
kvalitě ovzduší se i nadále bude hodnotit jako mírně zatížená lokalita. Nedojde k ovlivnění 
kulturního dědictví ani dědictví architektonického a archeologického.  
 Krajinný ráz bude zachován, pohledový vjem v lokalitě bude v souvislosti s navrhovanou 
změnou pozměněn. Záměr nezasáhne do vodohospodářských zájmů.  
 Změna územního plánu vykazuje v předmětném území neutrální vliv na biologickou 
rozmanitost, faunu a floru. Dojde k malému zásahu do zemědělské krajiny, změna funkčního 
využití plochy nebude vyžadovat kácení vzrostlé zeleně. Minimalizaci možných negativních vlivů, 
a to na retenční schopnost krajiny, vliv na biologickou rozmanitost, faunu a floru a prvky systému 
územní stability krajiny doporučujeme řešit při přípravě a realizaci stavby při dodržování 
stanovených opatření k prevenci, snížení a kompenzaci negativních vlivů provozu na místní 
životní prostředí, která jsou součástí vyhodnocení. 
 
 
V Plzni dne 29. 9. 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. 
 
 
 
 
 

Příloha: 
Stanovisko KÚPK ke změně územního plánu Bukovec 
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