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C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ 

V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

C.I Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb, posílení slabých stránek 

řešeného území a využití silných stránek a příležitostí řešeného území 

Níže uvedené vyhodnocení je provedeno na základě SWOT analýzy provedené v rámci 

průzkumů a rozborů projektanta, vypracovaných problémových výkresů. V položce 

vyhodnocení je značí znaménko „+“ pozitivní, znaménko „-„ negativní a „0“ neutrální vliv na  

eliminaci nebo snížení hrozeb, posílení slabých stránek řešeného území a využití silných 

stránek a příležitostí řešeného území. 

 

 

 Silné stránky  Slabé stránky  Příležitosti  Hrozby  Vyhodnocení 

1.  + chráněná ložisková 

území 

- podíl plochy 

poddolovaného nebo 

sesuvného území na 

celkové rozloze obce 

+  využití ložiskových 

území 

- rozvojové plochy 

umístěné v sesuvném 

území 

- 

2. + podíl chráněných 

oblastí přirozené 

akumulace vod na 

celkové rozloze obce 

+ realizaci nových 

vodních ploch 

- rozsah záplavového 

území Q100 na celkové 

rozloze obce 

- odkanalizování obcí 

+ při zainvestování  

zajištění dostatečných 

kvalitních zdrojů  

pitné vody a systému 

odkanalizování 

- znečištění toků 

dusičnany pocházející 

z hnojiv v zemědělství 

0 

3. + obchvat města  - podíl plochy obce v 

území s překročením 

imisních limitů pro 

ochranu zdraví lidí 

+ využívání nových 

technologií  při 

vytápění v 

domácnostech 

- vyšší podíl nových 

staveb pro bydlení 

využívající tradiční 

paliva 

- zvyšování imisních 

hodnot 

- 

4. + podíl ploch ZCHÚ na 

celkové rozloze obce 

(včetně ploch NATURA 

2000 a přírodních 

parků) 

- koeficient ekologické 

stability 

+ regenerace 

urbanizované krajiny  

 

- nová výstavba 

v záplavových území 

0 

5. + podíl lesů na celkové 

rozloze obce 

- uplatněním ÚP 

dochází k rozsáhlým 

záborům ZPF a PUPFL 

- podíl orné půdy I. a II. 

bonity z celkové rozlohy 

zemědělské půdy v obci 

+ rozšíření PUPFL - další zábory kvalitních 

zemědělských půd  

- 
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6. + dobrá dopravní 

dostupnost směrem na 

Mladou Boleslav  

+ hustota dálnic a silnic 

I. a II. třídy 

- průjezdná nákladní 

doprava přes město 

+ uvolnění zátěže 

města při využívání 

rychlostní silnice i 

nákladní dopravou 

 +  

7. + přírůstek obyvatel  - vysoký index stáří 

 

+ stabilně rostoucí 

počet obyvatel 

 

- možné negativní 

projevy 

suburbanizačních 

procesů  

- odliv mladé generace 

v dospělosti do jiných 

měst 

+ až 0 

8. + zájem o stavební 

parcely v území a 

kvalitní obytné území 

+ nízký podíl 

neobydlených bytů z 

celkového počtu bytů 

- nízký podíl výstavby 

bytů mimo rodinné 

domy 

+ využití dotačních 

programů EU na 

rekonstrukce domů + 

nová výstavba 

bytových jednotek s 

vyšším standardem 

bydlení 

- tlak developerů na 

vytváření nepřiměřeně 

rozsáhlé a nekoncepční 

satelitní výstavby  

 

+ 

9. + hustota turistických 

cest a cyklistických tras 

+ využití území 

k rekreačním účelům 

 +rozvoj rekreačního 

potenciálu 

 

- ztráta venkovského 

rázu sídel, sociální 

disparity obyvatel 

+ až 0 

10 + nízký podíl 

nezaměstnaných osob 

- nedostatečné nabídky 

pracovních příležitostí 

(malá míra 

podnikatelské aktivity), 

převažuje zemědělství 

+ pracovní příležitosti - propouštění 

zaměstnanců  

- zvyšující se 
nezaměstnanost  

 

0 až + 

 

 

1. Horninové prostředí a geologie 

2. Vodní režim 

3. Hygiena životního prostředí 

4. Ochrana přírody a krajiny 

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

7. Sociodemografické podmínky 

8. Bydlení 

9. Rekreace 
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10. Hospodářské podmínky 

 

 

 

 

 

Obr. : Výkres řešeného území v ORP Mladá Boleslav 
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C.II Vliv na záměry a problémy dle ÚAP  

Z územně analytických podkladů (díle jen „ÚAP“) Středočeského kraje vyplývají úkoly, kterými je 

nutné se zaobírat v odůvodnění návrhu ÚP.  

 

 

Obr. : Výřez výkresu problémů ÚAP 

 

 Problémový jev Vyhodnocení 

Absence obchvatu města Bakov n. J. silnice 

II/276 

Obchvat pomocí silnice R10.  

Absence chodníků podél silnice mezi sídly Bakov 

nad Jizerou a Malá Bělá 

V návrhu ÚP není vymezen chodník z Bakova 

nad Jizerou do Malé Bělé.  

Zatížení zastavěného území ze silnice II/276 v 

průjezdním úseku města Bakov n. J. (kamionová 

doprava) – hluk, prach 

Problém je řešitelný vyseparováním kamionové 

dopravy z průjezdové silnice městem na 

rychlostní silnici R10.  
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D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI 

OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ 

V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH, NAPŘÍKLAD 

SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A 

ROZBORECH   

D.I Vliv na hodnoty a skutečnosti z oblasti přírodních a krajinných 

hodnot  

Vliv na krajinný ráz  a vztah sídel a krajiny, vliv na přírodní hodnoty, ÚSES 

Z hlediska vlivů na krajinný ráz byla sledována přítomnost území se zvýšenou ochranou 

krajinného rázu – chráněné krajinné oblasti (CHKO), přírodní parky a krajinné památkové 

zóny.  

Zájmové území nepatří mezi území se zvýšenou ochranou krajinného rázu. Na území 

Bakova nad Jizerou se nachází ZCHÚ - NPP Rečkov, NPP Klokočka, PR Vrch Baba u 

Kosmonos, PP Podhradská tůň, EVL Rečkov a EVL Niva Bělé u Klokočky. Navržené plochy 

jsou umístěny mimo tyto cenné plochy. 

Hodnocené plochy nezasahují 

do prvků nadregionálního a 

regionálního ÚSES, přes 

NRBK Příhrazské skály – K10 

je veden koridor plánované 

tlakové kanalizace. Jako 

podklad pro hodnocení vlivů 

na prvky ÚSES jsme použili 

územní systém ekologické 

stability ze stávajícího 

platného územního plánu 

Bakova nad Jizerou a 

informací od zpracovatele 

aktualizace ÚSES arch. 

Popely.  

 

 

Obr. :Výřez výkresu hodnot ÚAP 
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D.II Vliv na hodnoty a skutečnosti z oblasti architektonicko-

urbanistické a historicko-kulturní  

Z hlediska kulturních a historických charakteristik území byly sledovány nemovité kulturní 

památky, národní kulturní památky, památkově chráněná území (městské památkové 

rezervace, městské památkové zóny, vesnické památkové zóny a jejich ochranná pásma), 

památky s mezinárodním statusem (UNESCO) a území s archeologickými nálezy.  

Obec Buda včetně nově navržených zastavitelných ploch leží v regionu lidové architektury 

Český ráj, střední Pojizeří. 

U území s archeologickými nálezy (ÚAN) byla pozornost věnována ÚAN I. a II. kategorie tj. 

zemí s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických 

nálezů a území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale 

určité indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů je 51-100%.. 

 

 

Obr. :Výřez výkresu hodnot ÚAN 

 

D.III Vliv na hodnoty a skutečnosti z oblasti civilizačních hodnot, 

hmotných statků a rekreačního  potenciálu  

Z hlediska civilizačních hodnot dochází k významným změnám, plochy občanské 

vybavenosti jsou posíleny a to především pro nové vznikající zastavitelné plochy. Jedná se o 

plochy tělovýchovné a sportovní a také o hřbitov umístěný ve východní části sídla Bakov nad 

Jizerou. Infrastruktura odkanalizování a plochy zemědělské výroby jsou rovněž rozšířeny a 

posíleny ve svém významu. 
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Vliv na ochranu hmotných statků 

Návrh chrání statutem funkčního a prostorového uspořádání (které ctí stávající praxi) 

stávající hmotné statky. 

Vliv na rekreační potenciál je neutrální, protože nejsou vymezeny monofunkční celky pro 

rekreaci, avšak plochy bydlení a občanské vybavenosti, stejně tak jako krajina, umožňují 

využití i pro cestovní ruch. 

 

Vliv na hodnotu surovin a vliv na půdu  

Severně zastavěné části města Bakov nad Jizerou na levém břehu Jizery je vymezeno 

CHLÚ a LNS Bakov nad Jizerou 1. a východně zastavěného území CHLÚ a LNS Bakov nad 

Jizerou. Některé rozvojové plochy na tato území zasahují. Plocha Z.BA.29 je celá umístěna 

v sesuvném území, plocha Z.BA.30 zasahuje na sesuvné území částečně. 

U zemědělské půdy se jedná zejména o zábory pro plochy rozvojové - bydlení. Zábory 

zemědělské půdy v krajině pro potřeby vodních ploch a lesa jsou marginální a využívá se tak 

potenciál území, který je pro intenzivní zemědělství nevhodný. 
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E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ 

PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ TRVALE 

UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V POLITICE 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 

E.I Naplnění priorit Politiky územního rozvoje ČR ve znění 1. aktualizace 

2015  

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje byly v rámci Politiky územního rozvoje ČR 

ve znění 1.aktualizace 2015 stanoveny republikové priority územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje. Tyto priority jsou vyhodnoceny v následující tabulce, přičemž pro 

hodnocení je provedeno pomocí následující stupnice: 

v souladu - přínos     + 

v rozporu - negace     - 

není možno určit     ? 

není řešeno v rámci ÚPD, neutrální vliv  0 

 
 
Tabulka 2: Vztah k prioritám PÚR ČR 2008  

Priorita Hodnocení Komentář 

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. 

?  

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí 

prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální 

soudržnost obyvatel.  

+ Jsou vymezeny plochy 

pro občanskou 

vybavenost a veřejné 

prostranství. 

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. 

+ Stávající ÚP vymezuje 

rozsáhlé plochy bydlení 

a výroby, navržený ÚP 

vymezuje také plochy 

přírodní. Návrh ÚP 

vychází z podnětů 

občanů. 

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků 

hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro 

+ ÚP podporuje 

hospodářský rozvoj 
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vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky 

problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v 

těchto územích. 

regionu, jsou navrženy 

plochy výroby. 

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet 

předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a 

venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich 

konkurenceschopnost. 

+ ÚP se věnuje všem 

sídlům v daném území. 

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.  

- Uplatněním změny 

dochází k dalšímu 

záboru ZPF a PUPFL. 

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter 

krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a 

následně podporovat potřebná kompenzační opatření.  

+ Rozvojové plochy jsou 

umístěny v návaznosti 

na zastavěné území 

sídel. 

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před 

zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých 

ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových 

oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, 

na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou 

činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování 

souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním 

okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy 

krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních 

porostů a zachování prostupnosti krajiny.  

0 Prostupnost krajiny 

zůstane zachována, 

stejně tak veřejně 

přístupná zeleň. 

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).  

0 Jsou posíleny přírodní 

funkce v krajině, 

vymezeny plochy pro 

občanskou vybavenost, 

některé účelové 

komunikace. 

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší 

dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 

infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. 

0  

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 

0  
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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). 

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a 

obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 

katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s 

cílem minimalizovat rozsah případných škod.  

- ÚP představuje 

navýšení zpevněných 

ploch v krajině. 

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.  

0  

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. Při řešení problémů udržitelného 

rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k 

dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad 

a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve 

prospěch územního rozvoje. 

0  

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky 

dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech 

potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na 

veřejnou infrastrukturu.  

+/- Jsou vymezeny plochy 

pro veřejná prostranství. 

ÚP neřeší obchvat 

silnice II/276. 

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů 

dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory 

nezbytné pro efektivní 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.  

0  MHD není předmětem 

řešení a to s ohledem 

na hustotu bydlení a 

silniční sítě.  

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a + Je vymezena plocha pro 
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zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby 

splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 

i v budoucnosti.  

čerpací stanici 

odpadních vod a 

koridory pro stavbu 

tlakové kanalizace 

Chudoplesy – Bakov n. 

Jizerou 

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.  

0 Priorita nemá vztah 

k posuzovanému 

záměru a koncepci. 

Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu 

bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v 

souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé 

prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost 

vymezení ploch přestavby. 

0 Priorita nemá vztah 

k posuzovanému 

záměru a koncepci. 

 

 

E.II Naplnění priorit dle Zásad územního rozvoje Středočeského kraje  

 

V následujícím textu jsou uvedeny priority dle Zásad územního rozvoje (ZÚR) 
Středočeského kraje.  U každé priority je vyhodnocen způsob jejího naplnění 
v posuzované části návrhu územního plánu města Bakov nad Jizerou. 

 

Priority (1,2,3,4): priority úvodní a nadřazené 
tabulka: vztah k prioritám ZÚR SČK v oblasti životního prostředí 
 

Dílčí priority: Hodnocení Komentář 

Priorita (1).: 

Pomocí nástrojů územního plánování 
vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj 
Středočeského kraje, založený na 
zajištění příznivého životního prostředí, 
stabilním hospodářském rozvoji a udržení 
sociální soudržnosti obyvatel kraje.  

+ Je naplněno předkládaným 
vyhodnocením VVURÚ včetně 
SEA hodnocení. 

Priorita (2).: 

Vytvářet podmínky pro realizaci 
mezinárodně a republikově významných 
záměrů stanovených v Politice územního 
rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008; 
schválena vládou ČR 20. 7. 2009) a pro 

0 až + Požadavky, které jsou platné, 
návrh ÚP z nadřazené 
dokumentace přijímá.  
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realizaci významných krajských záměrů, 
které vyplývají ze strategických cílů a 
opatření stanovených v Programu rozvoje 
Středočeského kraje. 

Priorita (3).: 

Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj 
hospodářské základny v území regionů se 
soustředěnou podporou státu vymezených 
dle Strategie regionálního rozvoje České 
republiky, kterými jsou na území 
Středočeského kraje:  

II. hospodářsky slabé regiony: Milovice – 
Mladá; 

Pro tato území prověřit a stanovit 
možnosti zajištění odpovídající dopravní a 
technické infrastruktury.  

0 Území obce Bakov nad Jizerou 
nepatří mezi hospodářsky slabé 
regiony. 

Priorita (4).: 

Vytvářet podmínky pro zachování a 
rozvíjení polycentrické struktury osídlení 
kraje založené na městech Kladno, Mladá 
Boleslav, Příbram, Beroun, Mělník, 
Kralupy nad Vltavou, Slaný, Rakovník, 
Benešov, Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav, Neratovice, Říčany a blízkých 
městech Kolín-Kutná Hora, Nymburk-
Poděbrady. 

+  Bakov nad Jizerou je cca 4 km 
od Mladé Boleslavi. 

 

 

Priority (5): Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a 
opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, 
zejména zlepšit dopravní vazby:  
tabulka: vztah k prioritám ZÚR SČK v oblasti životního prostředí 
 

Dílčí priority: Hodnocení Komentář 

Priorita (5)a.: 

aglomerační okruh v úseku R7 – Říčany 
jako silnici vyšší třídy;  

0  

Není předmětem řešení 

 

Priorita (5)b.: 

dálnice D3; 

0 Není předmětem řešení 

 

Priorita (5)c.: 

silnice R4 v koridoru Dubenec – Milín – 

0 Není předmětem řešení 
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hranice Jihočeského kraje (Strakonice);  
 

Priorita (5)d.: 

silnice R6 (I/6) v koridoru Nové Strašecí – 
Řevničov – hranice Karlovarského kraje 
(K. Vary);  

0 Není předmětem řešení 

 

Priorita (5)e.: 

silnice R7 v koridoru Slaný – hranice 
Ústeckého kraje (Chomutov )vč. přestavby 
stávajícího úseku Praha – Slaný;  

0 Není předmětem řešení 

 

Priorita (5)f.: 

silnice I/9 v koridoru Zdiby – Líbeznice – 
Mělník;  

0 Není předmětem řešení 

 

Priorita (5)g.: 

silnice I/12 v koridoru Praha – Úvaly – 
Český Brod;  

0 Není předmětem řešení 

 

Priorita (5)h.: 

silnice I/2 v koridoru Hlízov (I/38) – 
hranice Pardubického kraje (Chvaletice);  

0 Není předmětem řešení 

 

Priorita (5)i.: 

silnice I/38 v koridoru Mladá Boleslav – 
Nymburk – Kolín – Kutná Hora – Čáslav ;  

0 Není předmětem řešení 

 

Priorita (5)j.: 

napojení Kladna na R6 a D5; 

0 Není předmětem řešení 

 

Priorita (5)k.: 

propojení R4 (Dobříš) – D5 (Bavoryně);  

0 Není předmětem řešení 

 

Priorita (5)l.: 

zlepšení parametrů silnice I/16, zejména v 
úsecích Slaný - Velvary, Mělník – Mladá 
Boleslav, Mladá Boleslav –Sukorady;  

0 Není předmětem řešení 

 

Priorita (5)m.: 

zlepšení parametrů silnice II/125 v 
koridoru Kolín – Uhlířské Janovice – 
Kácov – Vlašim;  

0 Není předmětem řešení 

 

Priorita (5)n.: 

zlepšení parametrů silnice II/272 v 
koridoru Benátky nad Jizerou – Lysá nad 

0 Není předmětem řešení 
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Labem – Český Brod;  

Priorita (5)o.: 

propojení Vlašim (II/125) – Votice (I/3);  

0 Není předmětem řešení 

 

Priorita (5)p.: 

zlepšení parametrů silnice II/112 Benešov 
– Vlašim – Čechtice – hranice Kraje 
Vysočina;  

0 Není předmětem řešení 

 

Priorita (5)q.: 

zlepšení spojení nižších center k vyšším a 
středním centrům a k trasám nadřazené 
silniční sítě;  

0  

 

Priorita (5)r.: 

zlepšení železničního spojení v koridorech 
Praha – Hostivice – Kladno a Praha – 
Lysá nad Labem – Milovice – Mladá 
Boleslav.  

0  

 

Priority (6) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke 
svému území. Přitom se soustředit zejména na:  
tabulka: vztah k prioritám ZÚR SČK v oblasti hospodářského rozvoje kraje  
 

Dílčí priority: Hodnocení Komentář 

Priorita (6)a.: 

zachování a obnovu rozmanitosti kulturní 
krajiny a posílení její stability;  

+ Stabilita krajiny je posilovaná 
vznikem nových vodních ploch. 

Priorita (6)b.: 

ochranu pozitivních znaků krajinného 
rázu;  

-/0 Jsou vymezeny přírodní 
hodnoty, které navrhovaný ÚP 
respektuje. Sídla svým rozvojem 
tvoří se zastavitelnými plochami 
jeden celek, bez samostatných 
útvarů ve volné krajině. Krajinný 
ráz je však změnami zasažen.  

Priorita (6)c.: 

zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, 
s cílem nenarušovat cenné městské i 
venkovské urbanistické struktury a 
architektonické i přírodní dominanty 
nevhodnou zástavbou a omezit 
fragmentaci krajiny a srůstání sídel;  

- Rozsáhlé zábory volné půdy, i 
když jsou umístěny 
v návaznosti sídel, ovlivňují 
charakter krajiny v okolí 
Bakova nad Jizerou. 
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Priorita (6)d.: 

upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové 
charakteristiky krajiny;  

+  

Priorita (6)e.: 

vytváření podmínek pro šetrné využívání 
přírodních zdrojů. 

+ Zdroje, kromě vody, nejsou 
cíleně využívány. Voda je 
nezbytná pro rozvoj sídel, jsou 
však vymezeny další plochy 
vodní pro zadržování vody 
v krajině a tedy i její retenci. 

 

 

Priority (7) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských  
činností na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a 
vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na:  
tabulka: vztah k prioritám ZÚR SČK v oblasti sociální soudržnosti obyvatel 
 

Dílčí priority: Hodnocení Komentář 

Priorita (7)a.: 

posílení kvality života obyvatel a obytného 
prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj 
sídel, příznivá urbanistická a 
architektonická řešení sídel, dostatečné 
zastoupení a vysoce kvalitní řešení 
veřejných prostranství a velkých ploch 
veřejné zeleně vč. zelených prstenců 
kolem obytných souborů, vybavení sídel 
potřebnou veřejnou infrastrukturou a 
zabezpečení dostatečné prostupnosti 
krajiny;  

0 Jsou vymezeny plochy  rozvoje, 
které na sídla navazují 
s dostatečně dimenzovanými 
plochami  veřejných ploch. 
Plochy rozvoje navazují na 
stávající  sídla a to včetně 
veřejné infrastruktury.  

Priorita (7)b.: 

vyvážené a efektivní využívání 
zastavěného území a zachování funkční a 
urbanistické celistvosti sídel, tedy 
zajišťovat plnohodnotné využití ploch a 
objektů v zastavěném území a preferovat 
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných 
objektů a areálů v sídlech před výstavbou 
ve volné krajině, vyšší procento volné 
zeleně v zastavěném území;  

- Celistvost sídel i přes rozvojové 
plochy bude zachovaná. 
Dochází však k záborům volné 
půdy, které ovlivňují charakter 
okolí Bakova nad Jizerou. 

Priorita (7)c.: 

intenzivnější rozvoj aktivit cestovního 
ruchu, turistiky a rekreace - vytvářet 
podmínky k vyššímu využívání existujícího 
potenciálu, zejména v oblastech:  

0/+ Jsou vymezeny cestní sítě 
s možností rekreačních funkcí a 
pro plochy bydlení, občanské 
vybavenosti jsou přípustné 
funkce rekreace a ubytování se 
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- poznávací a kongresové turistiky,  

- cykloturistiky rozvojem dálkových 
cyklostezek a cyklostezek v příměstském 
území hl. m. Prahy a dalších rozvojových 
oblastech,  

- vodní turistiky, zejména na řekách 
Sázavě a Berounce,  

- rekreace ve vazbě na vodní plochy, 
zejména na vodních nádržích ve středním 
Povltaví,  

- krátkodobé rekreace především 
nekomerčních forem, zejména v rozvojové 
oblasti Praha.  

službami. 

Priorita (7)d.: 

rozvoj ekonomických odvětví s vyšší 
přidanou hodnotou, zejména aplikovaného 
výzkumu, strategických služeb (znalostní 
ekonomika);  

0 Není předmětem řešení. 

Priorita (7)e.: 

na uplatnění mimoprodukční funkce 
zemědělství v krajině, zajistit účelné 
členění pozemkové držby prostřednictvím 
pozemkových úprav a doplnění krajinných 
prvků zvyšujících ekologickou stabilitu 
krajiny a eliminujících erozní poškození;  

+ Návrh ÚP zvyšuje ekologickou 
stabilitu návrhem nových 
vodních ploch.  

Priorita (7)f.: 

na uplatnění mimoprodukční funkce lesů 
zejména v rekreačně atraktivních 
oblastech, s cílem umožnit intenzivnější 
rekreační a turistické využívání území;  

0 Není předmětem řešení. 

Priorita (7)g.: 

rozvíjení systémů dopravní obsluhy a 
technické vybavenosti, soustav 
zásobování energiemi a vodou a na 
využití surovinových zdrojů pro výstavbu, 
s cílem zabezpečit podmínky pro 
hospodářský rozvoj vybraných území 
kraje a pro stabilizaci hospodářských 
činností v ostatním území kraje.  

+ Plochy bydlení jsou 
determinovány koordinací 
využití vodních zdrojů 
z centrálních soustav, stejně tak 
jako i potřeba odkanalizování. 
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Priority (8,9):  
tabulka: vztah k prioritám ZÚR SČK v oblasti životního prostředí 
 

Dílčí priority: Hodnocení Komentář 

Priorita (8).: 

Vytvářet podmínky pro řešení specifických 
problémů ve specifických oblastech kraje 
při zachování požadavků na ochranu a 
rozvoj hodnot území. Navrhovat v těchto 
územích takové formy rozvoje, které 
vyhoví potřebám hospodářského a 
sociálního využívání území a neohrozí 
zachování jeho hodnot. Koordinovat 
řešení této problematiky se sousedními 
kraji. 

0 Není předmětem řešení. 

Priorita (9).: 

Podporovat zlepšení vazeb částí území 
kraje s územím sousedních krajů 
Královéhradeckého, Pardubického, 
Plzeňského a Jihočeského, Kraje 
Vysočina a hl. m. Prahy s cílem 
optimalizovat dostupnost obslužných 
funkcí i přes hranice kraje.  

0 Není předmětem řešení. 

 

 
 

F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ – 

SHRNUTÍ 

F.I. Vyhodnocení vlivů územního plánu na zlepšování územních  

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad 

 

Předmětem předkládaného vyhodnocení je návrh územního plánu. V následující tabulce je 

uvedeno pořadí variant dle pozitivního příspěvku danému pilíři (environmentálnímu, 

ekonomickému a sociálnímu) trvale udržitelného rozvoje.  
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 Saldo 

pozitivních 

bodů 

  

Vlivy na životního prostředí 

(environmentální pilíř)  
3 

Vlivy na hospodářský rozvoj 

(ekonomický pilíř)  
5 

Vlivy na soudržnost společenství 

obyvatel (sociální pilíř)  
7 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejlépe je hodnocen sociální pilíř i když přesahy této 

charakteristicky jsou zřejmé i do pilíře hospodářského. Tam kde návrh osciluje mezi 0 až +, 

byla dána 0. 

V rámci ÚAP obce byl nejlépe hodnocen také pilíř sociální. Hospodářský pilíř je hodnocen 

také dobře. Environmentální pilíř je posílen i přes rozsáhlé zábory ZPF. Návrhem ÚP 

vzniknou nové vodní plochy, které jsou v rámci životního prostředí o mnoho cennějšími. 

Celkově tedy návrh ÚP zlepšuje dosavadní postavení všech pilířů. 

  

F.2 Shrnutí výsledku hodnocení SEA (část A  vyhodnocení vlivů změny 

územního plánu na udržitelný rozvoj území)  

Závěry a doporučení SEA 

Předmětem předkládaného vyhodnocení je návrh územního plánu města Bakov nad Jizerou. 

Předmětem hodnocení bylo v k.ú. Bakov nad Jizerou 15 nově zastavitelných ploch a 6 ploch 

měněných, v k.ú. Buda 4 nově zastavitelné plochy a 2 plochy měněné, v k.ú. Chudoplesy 5 

nově zastavitelných ploch a 1 plocha měněná, v k.ú. Horka u Bakova 3 nově zastavitelné 

plochy a 1 plocha měněná, v k.ú.Malá Bělá 6 nově zastavitelných ploch, v k.ú. Zvířetice 7 

nově zastavitelných ploch. 

V následujícím textu je uveden přehled navrhovaných opatření pro záměry na řešených 

plochách, které zajistí minimalizaci negativních vlivů na dotčené složky životního prostředí. 

Tato opatření je možné uplatnit buď přímo v ÚP Bakov nad Jizerou, konkrétně 

v regulativech pro využití jednotlivých ploch nebo v navazujících správních řízeních 

(územní řízení, stavební řízení) pro konkrétní záměry realizované na vymezených 

funkčních plochách. 

 

Koncepční opatření 

 Důsledně dodržovat etapizaci navrženou v ÚP. 
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Prostorová opatření 

 Koridor tlakové kanalizace vymezit mimo hranice chráněného ložiskového území a 
ložiska nerostných surovin Bakov nad Jizerou 1. 

 Vyřešit střet navržených ploch Z.BA.7, Z.BA.8, Z.BA.9, Z.BA.10, Z.BA.11, Z.BA.12, 
Z.BA.13 s chráněným ložiskovým územím a ložiskem nerostných surovin. 

 

Projektová opatření 

 V rozvojových plochách (zejména plochách Z.BA.9, Z.BA.11, Z.BA.12, Z.BA.22, 
Z.BA.25, Z.BA.26, Z.BU.5, Z.BU.6, Z.CH.2, Z.CH.4, Z.CH.6) v navazujících řízeních 
zajistit v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněných venkovních 
prostorech dodržení hygienických limitů pro hluk. V případě překračování hlukových 
limitů je nezbytné realizovat opatření ke snížení hluku. 

 Před realizací konkrétních záměrů v plochách pro výrobu zajistit odpovídající ochranu 
veřejného zdraví, v odůvodněných případech zpracovat vyhodnocení zdravotních rizik. 

 Při realizaci záměru tlakové kanalizace v koridoru K-Tl1 zajistit ochranu přítomného 
NRBK. 

 Při přípravě konkrétních záměrů minimalizovat zábor ZPF, především zábor půdy v 1. 
a 2. třídě ochrany ZPF. 

 Při přípravě konkrétních záměrů minimalizovat zábor a zásah do PUPFL. 

 Před realizací záměrů na ploše Z.BA.29 zpracovat báňsko-historický posudek. 

 U plochy Z.BA.28 umisťovat stavební objekty mimo záplavové území. 

 Při přípravě konkrétních záměrů v ochranných pásmech vodních zdrojů zpracovat 
hydrogeologické posouzení, realizovat ochranná opatření k minimalizaci vlivů na režim 
a jakost vody v dotčených vodních zdrojích. 

 Srážkové vody likvidovat přednostně zasakováním. 

 Pro zpevněné plochy (automobilové stání apod.) preferovat vegetační dlaždice. 

 V případě odkrytí archeologických nálezů nález ohlásit příslušnému orgánu památkové 
péče a v případě požadavku umožnit provedení záchranného archeologického 
výzkumu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 Stavební objekty architektonicky přizpůsobit prostředí a nepřesahovat místní měřítko 
staveb.  

 

Shrnutí výsledku hodnocení vůči SEA 

Kapitola 12 odkazuje zejména na prostorové a funkční podmínky návrhu - výroku ÚP, ze 

kterých je zřejmé, že rozvojové plochy nelze využívat a zužitkovat bez splnění řady 

technických podmínek, například způsob vsakování srážkových vod. U řady záměrů se pak 

požadavky  promítají do následných individuálních nároků na využití území a to například 

zajištění  dodržení hygienických limitů pro hluk či řešení konfliktů s chráněnými ložiskovými 

plochami a ložisky nerostných surovin.  

 

 


