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1 Úvod

Předložené  hodnocení  je  vypracováno  podle  ustanovení  §  45i  zákona  č.  114/1992  Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Cílem tohoto hodnocení je zjistit, zda má zadání 

změny č. 2 územního plánu obce Obecnice významně negativní vliv na předměty ochrany a 

celistvost dotčených evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO). 

Hodnocena  je  koncepce  „Změna  č.  2  územního  plánu  obce  Obecnice“  (dále  ZÚPO)  v 

konečném znění návrhu z května roku 2012.

Krajský  úřad  Středočeského  kraje  vydal  dne  15.3.  2012  pod  č.j.  026377/2012/KUSK 

koordinované stanovisko, ve kterém jako příslušný orgán ochrany přírody sdělil,  že nelze 

vyloučit  významný  vliv  předložené  koncepce  na  příznivý  stav  předmětu  ochrany  nebo 

celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí (PO).   

Důvodem pro toto stanovisko je fakt, že katastrálním území obce prochází EVL Obecnický 

potok (CZ0213817), kde je předmětem ochrany mihule potoční  Lampetra planeri. Pro jeho 

zachování  je  nezbytná  ochrana  kvality  vody  v  toku,  přirozený  stav  koryta,  břehů  i  jeho 

nejbližšího okolí.  

Vzhledem k tomu, že nárůstem nové zástavby obce Obecnice může dojít k ohrožení předmětu 

ochrany  EVL,  požaduje  orgán  ochrany  přírody  pro  nově  navrhované  lokality  předložit 

hodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu obce Obecnice na území Natura 2000 dle §45i 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  

Z těchto důvodů a také vzhledem k tomu, že se jedná se o koncepci ve smyslu ustanovení § 

10i zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění, podléhá 

koncepce vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Předložené  hodnocení  je  zpracováno  na  základě  objednávky  zpracovatele  SEA  daného 

územního plánu – Ing. Romana Kováře. 
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2 Údaje o koncepci

2.1 Základní údaje

Název územně plánovací dokumentace: 

Změna č. 2 územního plánu obce Obecnice

Výkonný pořizovatel: Bc. Ladislav Vích DiS., PRISVICH s.r.o.

Pořizovatel:  Obecní úřad Obecnice, Obecnice 159, 262 21 Obecnice

Objednatel: Obec Obecnice

Varianty řešení: Návrh ÚP PR je zpracován v jedné variantě.

Obec Obecnice má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán obce Obecnice, 

schválený dne 26. dubna 2005, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou 

obce Obecnice. V následujícím období byla pořízena změna č. 1 ÚPO Obecnice, vydána dne 

17. června 2008 (nabytí účinnosti dne 8. července 2008).

2.2 Obsah koncepce
2.2.1 Řešené území

Území obce Obecnice o výměře 544,41 ha tvoří dvě katastrální území, a to Oseč (156,61 ha) a 

Obecnice (387,8 ha), v okrese Příbram, ve Středočeském kraji.

Změna č. 2 ÚP obce Obecnice řeší území, které je vymezeno celkem 14 lokalitami se změnou 

stávajícího využití území (lokality Z2-1 až Z2-14 – celkem 6,5 ha), které leží v katastrálních 

územích Obecnice a Oseč. Vymezení viz. grafická příloha č. 2.

2.2.2 Stručný obsah ZÚPO

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn  ě   plánovací dokumentace vydané   

krajem, pop  ř  ípad  ě   z dalších   širších územních vztah  ů  

Obec Obecnice není  součástí  žádné rozvojové oblasti  a žádného rozvojového záměru,  dle 

Politiky  územního  rozvoje  (PÚR)  ČR  2008.  Změna  č.  2  není  v  rozporu  s  žádnými 

konkrétními požadavky vyplývají z PÚR ČR 2008.

Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR 

Stč. kraje), byla vydána dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního zákona a účinnosti nabyla 

dne 22. února 2012. Pro obec Obecnici ze ZÚR Stč. kraje vyplývá následující:

− spadá do rozvojové oblasti krajského významu „Rozvojová oblast OB5k Příbram“,

− v ose Obecnického potoka je vymezen regionální biokoridor RK1182,
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− Obecnický  potok  je  evropsky  významná  lokalita  CZ0213817,  která  je  součástí 

evropské soustavy území NATURA 2000.

Veřejně prospěšné stavby ani jiné koncepční záměry stabilizované v ZÚR Stč. kraje nebudou 

řešenou změnou v negativním smyslu dotčeny.

Požadavky na   ř  ešení vyplývající z územn  ě   analytických   podklad  ů  

Řešené území je součástí ORP Příbram, pro něž byly pořízeny územně analytické podklady 

(ÚAP)  ve  smyslu  §  26  stavebního  zákona.  Vzhledem  k  charakteru  změny  a  vymezení 

řešeného území nevyplývají ze zpracovaných ÚAP pro řešení změny č. 2 takové požadavky, 

které  by měly  negativní  vliv  na možnost  prověřit  jednotlivé  záměry na  změnu funkčního 

využití území.

Požadavky na rozvoj území obce

Požadavky na rozvoj území obce, resp. požadavky na řešení změn využití území v lokalitách 

označených Z2-1 až Z2-14 představují území o výměře celkem 6,5 ha, zastavitelné plochy se 

rozšiřují celkem o 6,08 ha v kat. územích Obecnice a Oseč (viz příloha 2.1 a 2.2).

Lokalita Z2-1  – Jedná se o plochu, která navazuje na zastavitelné území s funkcí obytné 

území,  je  přístupná  z  místní  komunikace  a  v  dosahu  veřejné  technické  infrastruktury. 

Požadovaná změna funkčního využití z pole/louky na obytné území s tím, že bude ukončena 

rovnoběžně se severní hranicí regionálního biokoridoru RK1182 (foto příloha 1.1).

Lokalita Z2-2 – Jedná se o plochu ve východní části sídla Oseč, která navazuje na zastavěné 

území s funkcí obytné území a je přístupná z komunikace III. třídy (III/1185) a v dosahu 

veřejné technické infrastruktury. Požadovaná změna funkčního využití z pole/louky na obytné 

území.

Lokalita Z2-3  – Jedná se o plochu v severovýchodní  části  sídla Oseč, která  navazuje na 

zastavěné území s funkcí obytné území a je přístupná z komunikace III. třídy (III/1185) a v 

dosahu veřejné technické infrastruktury. Požadovaná změna funkčního využití z pole/louky 

na  obytné  území.  Plocha  se  dle  ÚPO  nachází  v  pásmu  hygienické  ochrany  (PHO) 

zemědělského  areálu,  které  ve  skutečnosti  neexistuje,  protože  dle  dostupných  podkladů 

nebylo žádným správním aktem vyhlášeno. PHO zemědělského areálu není zakresleno ani ve 

výkresech územně analytických podkladů pro území ORP Příbram (foto příloha 1.2).

Lokalita Z2-4 – Jedná se o plochu v západní části sídla Oseč, která navazuje na zastavěné 

území s funkcí obytné území a je přístupná z komunikace III. třídy (III/1185) a v dosahu 

veřejné technické infrastruktury. Požadovaná změna funkčního využití z pole/louky na obytné 

území (foto příloha 1.3).
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Lokalita Z2-5 – Jedná se o plochu, která je přístupná z komunikace III. třídy (III/1185) a v 

dosahu veřejné technické infrastruktury. Požadovaná změna funkčního využití z pole/louky 

na obytné území.

Lokalita Z2-6  – Změna funkčního využití z pole/louky na obytné území. Jedná se proluku 

mezi zastavěnou a zastavitelnou plochou. Lokalita se nachází v západní části sídla Obecnice, 

je přístupná z místní komunikace a v dosahu veřejné technické infrastruktury (foto příloha 

1.4).

Lokalita Z2-7 – Uvedení v soulad územní plán obce se skutečným stavem. Změna funkčního 

využití z pole/louky na obytné území – stav (foto příloha 1.5).

Lokalita Z2-8 – Změna funkčního využití z pole/louky na obytné území. Jedná se o plochu, 

která navazuje na zastavitelné území s funkcí obytné území, je přístupná z místní komunikace 

a v dosahu veřejné technické infrastruktury. Plocha se dle ÚPO nachází v pásmu hygienické 

ochrany (PHO) zemědělského areálu, které ve skutečnosti neexistuje, protože dle dostupných 

podkladů  nebylo  žádným  správním  aktem  vyhlášeno.  PHO  zemědělského  areálu  není 

zakresleno ani ve výkresech územně  analytických podkladů  pro území ORP Příbram (foto 

příloha 1.5).

Lokalita Z2-9  – Jedná se o plochu bývalého zemědělského areálu v severovýchodní  části 

sídla  Obecnice.  Změna  funkčního  využití  z  území  zemědělského  hospodaření  na  obytné 

území s možností lehké nerušící výroby (truhlárna) (foto příloha 1.6).

Lokalita Z2-10  – Nepatrné rozšíření funkční plochy území obytné na úkor funkční plochy 

pole/louky. Tímto rozšířením dojde ke sjednocení funkčního využití celého pozemku parc. č. 

358/4, k. ú. Obecnice (foto příloha 1.7).

Lokalita Z2-11 – Změna funkčního využití z pole/louky na obytné území. Jedná se o proluku 

mezi  zastavěnými  plochami.  Plocha  se  nachází  v  severozápadní  části  sídla  Obecnice,  je 

přístupná z místní komunikace a v dosahu veřejné technické infrastruktury (foto příloha 1.8).

Lokalita Z2-12  – Jedná se o plochu, která  navazuje na zastavěné území  s funkcí  obytné 

území,  je  přístupná  z  místní  komunikace  a  v  dosahu  veřejné  technické  infrastruktury. 

Požadovaná změna funkčního využití  z  pole/louky na obytné  území.  Plocha se nachází  v 

severozápadní části sídla Obecnice (foto příloha 1.9).

Lokalita Z2-13  – Jedná se o plochu,  která  navazuje  na zastavěné území  s  funkcí  území 

rekreačních chat  a zahrádek.  Požadovaná změna funkčního využití  z pole/louky na území 

rekreačních chat a zahrádek. Plocha se nachází v západní  části sídla Obecnice (foto příloha 

1.10).
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Lokalita  Z2-14  –  Uvedení  v  soulad  územní  plán  obce  se  skutečným  stavem.  Změna 

funkčního využití z pole/louky na obytné území – stav. Na pozemku se nachází rodinný dům s 

čp. 404. V souvislosti s tím bude upřesněn průběh lokálního biocentra.

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území

Urbanistická koncepce, stanovená ve schváleném ÚPO Obecnice, se zpracovávanou změnou 

č.  2 nemění.  Nejzásadnější  změnou je rozšíření zastavitelných ploch na východním okraji 

zástavby sídla Oseč  – lokalita  Z2-2.  Povinným předpokladem zástavby zde bude pořízení 

regulačního  plánu,  který  stanoví  podrobné  zastavovací  a  regulační  podmínky.  Při  řešení 

změny využití v lokalitě Z2-1 na území obytné je nutné zohlednit vliv hluku z navazujícího 

území sportu a rekreace na stavby pro bydlení. U lokality Z2-8 s požadavkem změny využití 

na území obytné je nutné zohlednit případný vliv hluku z provozu zemědělského areálu na 

stavby pro bydlení.

V podmínkách využití území s rozdílným způsobem využití, které budou nově stanoveny pro 

obytné území s možností lehké nerušící výroby v lokalitě Z2-9, musí být zohledněn vliv hluku 

lehké nerušící výroby na stávající i budoucí stavby pro bydlení v kumulaci s vlivem hluku z  

provozu zemědělského areálu.

Ostatní záměry mají pouze lokální charakter, resp. neovlivňují plošné a prostorové uspořádání 

krajiny.

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

ZÚPO nezasahuje do koncepce dopravy stávajícího ÚP obce. Z hlediska hodnocení je zásadní 

řešení technické infrastruktury, konkrétně vodohospodářské sítě a nakládání s odpady.

Vodohospodářské sítě

Koncepce zásobování území obce pitnou vodou bude v návrhu změny č. 2 doplněna o údaje, 

vyplývající z požadovaných bilancí nově navrhovaných ploch. Návrh změny č. 2 bude řešit 

koncepci odkanalizování nově definovaných území a bude se podle potřeby zabývat řešením 

dopadů nově zastavovaných ploch na odtokové poměry

v území.

Nakládání s odpady

Změna č. 2 se nedotýká koncepce likvidace odpadů na území obce Obecnice.

Z hlediska možného ovlivnění dotčené EVL Obecnický potok jsou relevantní následující 

požadavky:

Požadavky na ochranu životního prostředí

Vodní hospodářství

8
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Změnou č. 2 bude z vodohospodářského hlediska předepsáno zajištění likvidace srážkových 

dešťových  vod  v  místech  jejich  vzniku,  v  co  nejvyšší  míře  bude  využíváno  zasakování 

srážkových vod, popřípadě retence na vlastním stavebním pozemku. Změna č. 2 stanoví, že 

nové stavby musí mít vyřešeno zásobování pitnou vodou a nezávadnou likvidaci splaškových 

vod  podle  platných  předpisů.  U  nových  staveb  bude  požadováno  napojení  na  stávající 

dostatečně kapacitní technickou infrastrukturu v obci Obecnice.

Požadavky na ochranu před povodněmi

Obecnický potok nemá zatím záplavové území stanoveno.

Požadavky na vyhodnocení vliv  ů   zm  ě  ny   č  . 2 územního plánu na udržitelný rozvoj území  

Pro nově navržené lokality změnou č. 2, které by mohly negativně ovlivnit EVL Obecnický 

potok  (mihule  potoční)  soustavy  Natura  2000,  musí  být  zajištěno  odvádění  dešťových 

odpadních vod zásakem do podloží nebo odvedením do retenční jímky, která zabrání zvýšení 

povrchového odtoku z území při přívalových deštích a povodňových stavech. Dále bude u 

nových  staveb  požadováno  napojení  na  stávající  dostatečně  kapacitní  technickou 

infrastrukturu v obci Obecnice.
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3 Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Evropsky významné lokality (EVL) se vyhlašují na základě směrnice o stanovištích a v ČR 

požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území. EVL se vyhlašují 

pro typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství a pro druhy živočichů a rostlin v zájmu 

Společenství,  jejichž  ochrana  vyžaduje  vyhlášení  zvláštních  oblastí  ochrany.  EVL  jsou 

obsaženy  v tzv.  národním  seznamu  evropsky  významných  lokalit  podle  Nařízení  vlády 

132/2005  Sb.  Tyto  EVL patří  mezi  evropsky významné  lokality,  které  byly  zařazeny do 

evropského seznamu na základě Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se 

přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti 

podle směrnice Rady 92/43/EHS (2008/26/ES), viz sdělení MŽP č. 81/2008 Sb., ze dne 22. 

února 2008. 

5. 10.  2009 schválila  vláda usnesením č. 1247 návrh nařízení vlády,  jež změnilo nařízení 

vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanovil národní seznam evropsky významných lokalit, ve 

znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. Novela nařízení vlády je účinná od 1. 11. 2009. 

Národní seznam evropsky významných lokalit se navýšil o 234 nových lokalit, u 25 lokalit 

došlo k jejich rozšíření, 172 lokalit  se změnilo (např. změna kategorie zvláště chráněného 

území,  doplnění  nového  předmětu  ochrany)  a  21  lokalit,  které  již  nejsou  uvedeny  v 

evropském seznamu, bylo z důvodu zániku předmětu ochrany vyřazeno. 

Ptačí  oblasti se  vyhlašují  na  základě  směrnice  o  ptácích.  Vyhlašují  se  pro  druhy ptáků, 

uvedené v Příloze I směrnice o ptácích. Tyto druhy musí být předmětem zvláštních opatření, 

týkajících se ochrany jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití  těchto druhů a rozmnožování 

v jejich areálu rozšíření. Ptačí oblasti jsou v ČR novou kategorií chráněného území a jsou 

zřizovány nařízeními vlády. Celkem bylo na území ČR vyhlášeno 41 ptačích oblastí.

Při posuzování vlivů záměru a koncepcí je nutno zvažovat též PO a EVL vymezené na území 

všech států Evropské unie. V případě posuzované koncepce lze vlivy na PO a EVL mimo 

území ČR vyloučit. 
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3.1 Identifikace dotčených ptačích oblastí a evropsky významných lokalit  
Pro hodnocení dle §45i zákona jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyhodnoceny 

jako dotčené, pokud:

• jsou v přímém územním střetu se záměry obsaženými v koncepci 

• jsou  ovlivněny  v souvislosti  s výstupy  záměrů  obsaženými  v  koncepci  –  složkové 

přenosy (ovzduší, voda, hluk)

• jsou ovlivněny v souvislosti se stavbou (rušení).

Osu posuzovaného území tvoří Obecnický potok, který je v celé délce, jíž prochází katastrem 

Obecnice, vymezen jako EVL Obecnický potok. Vzhledem k tomu, že tato EVL je vyhláše-

na k ochraně populace mihule potoční Lampetra planeri a vzhledem k tomu, že změny využití 

území obsažené v posuzované koncepci mohou ovlivnit vodní prostředí, byla tato EVL iden-

tifikována jako dotčená.

EVL Obecnický  potok navazuje  na  EVL Octárna,  která  je  vymezena  pro  stejný  předmět 

ochrany (mihuli potoční) výše proti proudu Obecnického potoka. Všechny plochy, které jsou 

předmětem změn v posuzované koncepci, jsou odvodňovány pod úsek v potoka v EVL Octár-

na. Potenciální ovlivnění populace mihule je cílem posouzení vlivu na EVL Obecnický potok. 

Vzhledem k hydrologickým podmínkám a komplexnímu vyhodnocení vlivů na populaci mi-

hule potoční nebyla tato EVL identifikována jako dotčená.
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3.2  Popis dotčené evropsky významné lokality Obecnický potok

Název: Evropsky významná lokalita Obecnický potok
Kód lokality: CZ0213817 

Nařízení vlády č.132/2005
Rozloha: 1.1052 ha

Lokalita leží cca 5 km severozápadně od Příbrami, na území obce Obecnice. Obecnický potok 

tvoří osu nivy vodoteče pramenící v masívu středních Brd. Přirozený vodní tok o délce cca 

2,5 km s kamenitým dnem a řadou hlinitých, písčitých a štěrkovitých náplavů protéká z části 

bezlesou nivou a z části zástavbou obce. V nivě se zachovaly plochy s kvalitními lučními 

porosty s  druhově bohatou skladbou.  Živočišnou složku vodní  bioty tvoří  typičtí  zástupci 

pstruhového pásma. V břehových porostech převažují olše a vrby. 

Území EVL navazuje na EVL Octárna, s níž tvoří populace mihule potoční v EVL Obecnický 

potok nedílný celek.

Obr. 1 - Mapa EVL Obecnický potok (AOPK ČR 2012, nařízení vlády č. 132/2005)

V rámci širšího regionu představovala EVL Obecnický potok (spolu s populací mihule v EVL 

Octárna)  z  hlediska  početnosti  mihule  potoční  regionálně  významnou  lokalitu,  donedávna 

pravděpodobně nejvýznamnější na Příbramsku (Fischer in verb.).  

V důsledku změn v hospodaření na pozemcích v povodí (rozorání luk v letech 2011 a 2012) a 

špatné  kvality  pocházejících  z  čistírny  odpadních  vod obce  Obecnice  došlo  k  celkovému 

zhoršení stavu vodního prostředí a populace předmětu ochrany.
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3.3 Popis dotčeného předmětu ochrany
Mihule potoční (Lampetra planeri) 

Biologie druhu

Mihule potoční se vyskytuje v potocích a říčkách pstruhového a lipanového pásma, nepodniká 

migrace do větších řek a do moře (Baruš & Oliva 1995). Tření probíhá od konce dubna až do 

poloviny  června,  podle  teploty  vody  a  nadmořské  výšky.  Tření  se  zpravidla  odbývá  na 

hrubém písčitém dně  v proudu v kyslíkem bohaté vodě. Trdliště bývají často vedle sebe, jsou 

nápadná světlou barvou očištěného dna. Nenacházejí se na jílových a bahnitých podkladech. 

Po tření mihule hromadně hynou. Mezi škůdce jiker patří především střevle potoční, které se 

shromažďují  na trdlištích.  Larvy (které se nazývají  minohy)  se do 4. roku živí především 

detritem, rozsivkami a rostlinnými zbytky, pak dochází k metamorfóze. Dospělí jedinci poté 

již potravu nepřijímají. 

Ohrožení

Podle  vyhlášky  MŽP  č.  395/1992  Sb.  je  mihule  potoční  kriticky  ohroženým  druhem. 

Důvodem pro přísnou ochranu byl razantní úbytek mihulí z českých vod za posledních 40 let. 

Způsobily to úpravy toků, při nichž docházelo k likvidaci náplavů a substrátu dna vhodných 

pro život minoh a znečištění potoků a řek.

Nejvýznamnějšími  faktory  ohrožení  v  současnosti  jsou  nevhodné  zásahy  do  koryt  toků, 

trvající znečištění potoků a řek a nadměrná rybí obsádka.

Výskyt

Areál druhu je omezen na severozápadní část Evropy, přičemž na jihu zasahuje až do řek v 

západní části Apeninského poloostrova. Izolované výskyty jsou evidovány i jinde (např. řeky 

Volha, Tisa, Morava,...) (Hanel &  Lusk 2005). 

V ČR se mihule potoční vyskytuje v pstruhovém pásmu povodí Labe, Odry a Visly (obr.2) – 

je evidováno cca 300 lokalit výskytu. 

Výskyt v EVL Obecnický potok

V rámci  EVL se mihule  vyskytují  stabilně  v celé  délce  toku,  odhadovaná  početnost  činí 

stovky  jedinců  (nálezová  databáze  Informačního  systému  ochrany  přírody  -  ISOP 2012). 

Nejnověji  byl  výskyt  mihulí  potvrzen  v  roce  2007  v  souvislosti  s  posuzováním  vlivů 

koncepce Změna č. 1 ÚP obce Obecnice na soustavu Natura 2000 (Bauer 2007). 

Negativní faktory v EVL

Na stav populace předmětu ochrany v současné době působí řada negativních faktorů:
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− zásahy  do  přirozeného  koryta  –  koryto  toku  je  na  několika  místech  technicky 

upraveno, napřímeno. Břehy slouží k ukládání odpadu, které způsobuje znečišťování 

vodního prostředí,

− znečištění  vody  způsobené  vypouštěním  komunálního  odpadu  a  nedostatečným 

čištěním ve stávající ČOV,

− existence nepřekonatelných nebo špatně překonatelných bariér v toku (jez na hranici 

k.ú. Lhota a Obecnice, vodní stupeň u hřiště). 

 Obr. 2 – výskyt mihule potoční v České republice (převzato z www.biomonitoring.cz)
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4 Vyhodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

4.1 Vyhodnocení úplnosti podkladů 
Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady:

• Zadání změny č. 2 územního plánu obce Obecnice. Konečné znění. Květen 2012

• Koordinované  stanovisko  Krajského  úřadu  Středočeského  kraje,  k  návrhu  zadání 

Změny č. 2 územního plánu obce Obecnice ze dne 15.3.2012 č.j.: 026377/2012/KUSK

• Požadavky Městského úřadu Příbram, odboru životního prostředí, na obsah změny č. 2 

územního plánu obce Obecnice ze dne 2.2.2012, č.j. MeUPB 10037/2012/OŽP/Wa

Při  hodnocení  byly  dále  k  dispozici  data  AOPK  ČR  z monitoringu  dotčeného  předmětu 

ochrany a vrstvy mapování biotopů.

Proběhly konzultace s odborníky na předměty ochrany EVL Obecnický potok (Mgr. David 

Fischer – Okresní muzeum Příbram).

26. 6. a 20.7. 2012 proběhly terénní návštěvy lokalit plánovaných změn využití pozemků. 

Pro provedení tohoto hodnocení byly tyto podklady shledány jako dostatečné. 

4.2 Vyhodnocení vlivů koncepce

Hodnoceny byly jednotlivé části koncepce podle následující stupnice významnosti vlivů.

Tabulka 7 Významnost vlivů
Hodnota Termín Popis

-2 Významn
ě 
negativní 
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci koncepce (resp. koncepci je možné realizovat pouze 
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její 
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo 
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat.

-1 Mírně 
negativní 
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci koncepce.
Mírný  rušivý  vliv  na  stanoviště  či  populaci  druhu;  mírné  narušení 
ekologických  nároků  stanoviště  nebo  druhu,  okrajový  zásah  do  biotopu 
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.

? Možný 
negativní 
vliv

Může dojít k negativnímu vlivu, není však možné vyhodnotit jeho význam-
nost. 

0 Nulový 
vliv

Záměr (v koncepci) nemá žádný prokazatelný vliv.

+ Pozitivní 
vliv

Záměr (v koncepci) má pozitivní vliv.
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4.2.1 Vyhodnocení vlivů navrhovaných změn
Byly posouzeny veškeré zásady, návrhy a změny v posuzovaném území.

Obecné, konkrétní zásady i hlavní cíle rozvoje území

Zásady a cíle navržené v koncepci byly zhodnoceny z hlediska vlivu na předmět ochrany do-

tčené EVL.  Jejich charakter je natolik obecný, že neumožňuje provést přesnou kvantifikaci 

jejich následných vlivů, nicméně lze konstatovat, že v uvedeném znění je míra jejich působení 

neprokazatelná. Vliv hlavních cílů posuzované koncepce je hodnocen jako nulový. 

Požadavky na rozvoj území obce

V rámci  vyhodnocení  vlivů  požadavků  na rozvoj  území  obce byly  detailně  vyhodnoceny 

všechny plochy, kde dochází změnám způsobu využití. Vyhodnocení jednotlivých ploch se 

změnou využití je shrnuto v tabulce č. 1

Tab. 1 Vyhodnocení navrhovaných změn využití ploch

Označení 
plochy

Změna Rozloha
[ha]

Vliv Komentář
Stav Návrh

Z2-1 Pole/louka Území obytné 0,86 -1

Jedná se o neobhospodařovanou louku 
navazující na zástavbu. Z důvodu 

možného ovlivnění vodního prostředí 
Obecnického potoka je vhodné plochu 

zmenšit 

Z2-2 Pole/louka Území obytné 2,12 -1

Plocha leží mimo území EVL. Ovlivnění v 
důsledku zvýšení celkového zatížení 
vodního prostředí EVL splaškovými 

vodami

Z2-3 Pole/louka Území obytné 0,33 -1

Plocha leží mimo území EVL. Ovlivnění v 
důsledku zvýšení celkového zatížení 
vodního prostředí EVL splaškovými 

vodami

Z2-4 Pole/louka Území obytné 0,61 -1

Druhově bohatá louka, mimo území EVL. 
Ovlivnění v důsledku zvýšení celkového 

zatížení vodního prostředí EVL 
splaškovými vodami

Z2-5 Pole/louka Území obytné 0,19 -1

Plocha leží mimo území EVL. Ovlivnění v 
důsledku zvýšení celkového zatížení 
vodního prostředí EVL splaškovými 

vodami

Z2-6 Pole/louka Území obytné 0,33 -1

Jedná se o neobhospodařovanou louku 
navazující na zástavbu. Z důvodu 

možného ovlivnění vodního prostředí 
Obecnického potoka je vhodné plochu 

zmenšit 

Z2-7 Pole/louka Území obytné 
(stav) 0,02 0

Malá plocha navazující na zástavbu. 
Ovlivnění vodního prostředí v EVL je 

nepatrné

Z2-8 Pole/louka Území obytné 0,10 0
Malá plocha navazující na zástavbu. 
Ovlivnění vodního prostředí v EVL je 

nepatrné
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Označení 
plochy

Změna Rozloha
[ha]

Vliv Komentář
Stav Návrh

Z2-9
Území 

zemědělského 
hospodaření

Obytné území s 
možností lehké 
nerušící výroby 

(truhlárna)

0,24 -1

Plocha leží mimo území EVL. Ovlivnění v 
důsledku zvýšení celkového zatížení 
vodního prostředí EVL splaškovými 

vodami

Z2-10 Pole/louka Území obytné 0,02 0
Malá plocha navazující na zástavbu. 
Ovlivnění vodního prostředí v EVL je 

nepatrné.

Z2-11 Pole/louka Území obytné 0,17 -1

Druhově bohatá louka, mimo území EVL. 
Ovlivnění v důsledku zvýšení celkového 

zatížení vodního prostředí EVL 
splaškovými vodami.

Z2-12 Pole/louka Území obytné 0,69 -1

Druhově bohatá louka, mimo území EVL. 
Ovlivnění v důsledku zvýšení celkového 

zatížení vodního prostředí EVL 
splaškovými vodami.

Z2-13 Pole/louka
Území 

rekreačních 
chat a zahrádek

0,66 -1

Louka navazující na stávající rekreační 
zástavbu. Ovlivnění v důsledku zvýšení 

celkového zatížení vodního prostředí EVL 
splaškovými vodami.

Z2-14 Pole/louka Území obytné 
(stav) 0,16 0 Existující zastavěná plocha

Většina  ploch  s  navrhovanou  změnou  využití  leží  mimo  bezprostřední  okolí  vodoteče 

Obecnického potoka. Výjimku tvoří plochy Z2-1 a Z2-6, které jsou situovány na levém břehu 

potoka na okraji zástavby obce. Zde lze očekávat zvýšené riziko negativního ovlivnění břehů 

a vodního prostředí v Obecnickém potoce. Pro zmírnění tohoto rizika je nutné požadovat za-

chování ochranného pásu podél vodoteče v minimální šíři 20 m od koryta toku. 

U většiny větších ploch se změnou využití byl konstatován mírný negativní vliv. K tomuto 

hodnocení  vede  fakt,  že  zvýšením  počtu  obyvatel  obce  dojde  k  nárůstu  množství 

vypouštěných  odpadních  vod a  tím i  k  většímu zatížení  vodního prostředí.  Podle  sdělení 

starosty obce je stávající ČOV dostatečně kapacitní na to, aby pokryla zvýšení zatížení v obci 

Obecnice. Její celková kapacita je 1300 ekvivalentních obyvatel (EO), stávající využití je 700 

EO.  V  obci  Oseč,  kde  není  realizována  kanalizace,  budou  odpadní  vody  likvidovány 

odpovídajícím způsobem,  tj.  vyvážením  jímek.  Kvalita  vody v  Obecnickém potoce,  jako 

jediném recipientu, by tak měla být zajištěna. Otázkou zůstává celková funkčnost ČOV. 

Mezi  nepřímé  vlivy  vyplývající  ze  změn  navrhovaných  v  ZÚPO  je  nutno  řadit  zvětšení 

zastavěné  plochy  a  z  toho  vyplývající  změny  odtokových  poměrů  v  povodí  s  nárůstem 

možných náhlých prudkých navýšení průtoků. Vyhodnocením tohoto nepřímého vlivu se dále 

zabývá kapitola věnovaná kumulaci vlivů. 
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Obecně  lze  konstatovat,  že  intenzita  negativních  vlivů  v  důsledku  realizace  posuzované 

koncepce se pohybuje v širším rozmezí mírně negativního vlivu. 

4.3 Vyhodnocení možných kumulativních vlivů
Vlivy  hodnocené  koncepce  na  předměty  ochrany  EVL  Obecnický  potok  mohou  být 

kumulativně zhoršeny již realizovanými i plánovanými záměry na území dotčené EVL. Pro 

provedení  hodnocení  kumulativních  vlivů  byl  využit  Informační  systém  EIA  MŽP  a 

informace AOPK ČR  – byly  vyhledány záměry,  které  jsou lokalizovány na území  obce 

Obecnice.

Dle informačního systému EIA nebyl zjištěn žádný záměr, který je plánován na území obce.

Dále byla zhodnocena celková plocha nově navržených ploch se změnou využití.  V rámci 

celkové  výměry  obce  (544,41  ha)  dojde  ke  zvýšení  zastavěného  území  o  6,50  ha.  Lze 

očekávat,  že  toto  zvýšení  se  projeví  postupně  a  se  zpožděním na  mírném zvýšení  rizika 

extrémních stavů zejména při intenzívních srážkách. Toto riziko představuje mírné negativní 

ovlivnění, se kterým je nutné počítat zejména v budoucnosti. Mnohem intenzívnější ovlivnění 

představuje aktuální způsob hospodaření na zemědělských pozemcích v povodí, kde došlo v 

nedávné minulosti ke zhoršení z hlediska vlivu na vodní prostředí.  

Ke kumulaci negativních vlivů dojde i v důsledku zvýšení celkového množství vypouštěných 

odpadních vod.  Toto zvýšení  by měla  dostatečně  pokrýt  stávající  ČOV, nicméně je  třeba 

zajistit její odpovídající funkčnost. 

Není  možné  konstatovat,  že  by  posuzovaná  koncepce  (ZÚPO)  v kumulaci  s dalšími 

negativními  faktory působícími  v území  v současnosti  způsobila zhoršení ovlivnění  až na 

úroveň významně negativních vlivů.

4.4 Vyhodnocení přeshraničních vlivů
ZÚPO s  sebou nepřináší  přímé  ani  nepřímé  vlivy,  které  by  mohly  zasáhnout  EVL/PO v 

sousedních státech ani v jiných státech EU.

4.5 Zmírňující opatření
Pro  zmenšení  intenzity negativních vlivů je navrženo omezení  ploch Z2-1 a Z2-6.  Podél 

vodoteče  Obecnického  potoka  zde  musí  být  zachován  20  m  široký  pás,  kde  nedojde  k 

zástavbě. 
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5 Závěr

Je  možné  konstatovat,  že  předložená  koncepce  „Změna  č.  2  územního  plánu  obce 

Obecnice“ nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK) 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

V  důsledku  plánovaných  změn  využití  pozemků  byl  konstatován  mírný  negativní  vliv 

koncepce v důsledku zvýšení množství vypouštěných odpadních vod  a kumulativních vlivů 

s tím spojených. 

Byla navržena některá opatření pro zmírnění negativních vlivů. 
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