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1. ÚVOD 
 

1.1 Zadání   

Předkládané hodnocení bylo vypracováno na objednávku obce Obecnice. Hodnocení 

vzniklo na základě stanoviska orgánu ochrany přírody k návrhu zadání UP ze dne 22. 8. 2017, 

čj. 098921/2017/KUSK, v němž uvádí, že nelze vyloučit významný vliv UP, samostatně nebo 

ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistost EVL nebo PO. Konkrétně se jedná o EVL Obecnický potok, jejímž předmětem 

ochrany je mihule potoční.  

 

 

 

1.2 Cíl 

Cílem předkládaného naturového hodnocení je zjistit, zda záměry v koncepci uvedené či 

koncepce jako celek může mít významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost 

EVL Obecnický potok. 

 

1.3 Postup vypracování hodnocení 

Hodnocení bylo vypracováno na základě provedení terénního průzkumu, studia 

podkladových materiálu a odborné literatury. Hodnocení bylo zpracováváno od května do 
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června 2018. Posouzení bylo vypracováno dle Metodiky hodnocení významnosti vlivů při 

posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů a s ohledem na ustanovení zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, 

směrnice o ptácích 79/409/EHS a směrnice o stanovištích 92/43/EHS.  Významnost vlivů byla 

hodnocena podle stupnice uvedené v tab. č. 1. 

 

Tab. č. 1: Stupnice, podle níž byla hodnocena významnost vlivů 
Hodnota Termín Popis 

-2 Významný 

negativní 

vliv 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK 

Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr 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 záměru, nelze jej eliminovat. 

-1 Mírně 

negativní 

vliv 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 

Nevylučuje realizaci záměru. 

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 minimalizovat navrženými zmírňujícími 

opatřeními. 

0 Nulový vliv Záměr nemá žádný prokazatelný vliv 

+1 Mírně 

pozitivní 

vliv 

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné 

zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně 

příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

+2 Významný 

pozitivní 

vliv 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; 

významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo 

druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo do 

přirozeného vývoje druhu. 
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2. ÚDAJE O KONCEPCI 
 

Posuzovaná koncepce je územně plánovací dokumentací sídelního útvaru. Předmětem 

posuzování vlivů je územní plán jako celek, včetně ploch převzatých ze stávajícího územního 

plánu, které doposud nejsou zastavěny. Stávajícím územním plánem je vymezeno zastavěné 

území, stanovuje se základní koncepce rozvoje území, základní koncepce ochrany a rozvoje 

hodnot řešeného území, výšková regulace zástavby, urbanistická koncepce, včetně vymezení 

zastavitelných ploch, systému zeleně, prvků ÚSES a ploch přestavby. 

 

Tab. 2: Změnové plochy dle návrhu územního plánu 

způsob využití  plocha 

dle stávajícího ÚP dle nového ÚP výměra 

(ha) 
OsZ1 území obytné B 0,23 

OsZ2 území obytné B 0,59 

OsZ3 území obytné + pole, louky B 2,06 

OsZ4 území obytné B 0,32 

OsZ5 území obytné B 0,59 

OsZ6 území obytné B 0,23 

OsZ7 území obytné B 1,00 

OsZ8 území obytné B 0,37 

OsZ9 pole, louky B 0,34 

R1 území obytné 

Z10 území obytné B 2,15 

Z11 území obytné B 4,83 

Z12 území obytné B 5,42 

Z13 území obytné B 2,29 

Z14 území obytné B 1,38 

Z15 území obytné B 1,05 

Z16 území obytné B 1,23 

Z17 území obytné B 0,35 

Z18 území obytné B 0,19 

Z19 území obytné B 0,10 

Z20 území obytné B 0,97 
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Z21 území obytné B 3,73 

Z22 území obytné B 0,26 

Z23 území rekreačních chat a zahrádek RI 0,55 

Z24 pole, louky B 0,05 

P1 území obytné B 0,07 

Poznámka: Plochy nově navržené k zastavění jsou zvýrazněny šedě, a to i v případě, že se jedná jen o část dané 

plochy 

 

Vysvětlivky  
Hlavní využití u jednotlivých ploch s různým funkčním využitím: 

(1) Stávající ÚP 
Území obytné - Jedná se o území polyfunkční, ale s naprosto jednoznačnou převahou objektů 

s funkcí výhradně obytnou, se zahradami, které nejsou hospodářsky využívány. Chov 
drobného domácího zvířectva pro vlastní potřebu, stejně tak částečné hospodářské 
využití zahrady pro vlastní potřebu se připouští. Drobné provozovny obchodu, služeb, 
případně výroby nerušící jsou připuštěny - za předpokladu, že jsou určeny k 
uspokojování základních potřeb v území bydlících obyvatel, že neruší svoje okolí, 
nezhoršují životní prostředí v území, zaručují naprostý noční a přiměřený denní klid a 
nezvyšují dopravní zatížení území. Komunikace uvnitř území mají pouze obslužný 
charakter (s výjimkou stávajících průjezdních komunikací, jejichž charakter není možné 
změnit). 

Pole/louky (ZPF) - Zemědělským půdním fondem se rozumí části venkovské krajiny patřící 

do správního území obce a určené obvykle k zemědělskému využití. 

Území rekreačních chat a zahrádek - Jedná se o polyfunkční území, vyhrazené pro bydlení 

převážně přechodného charakteru, spojeného s pěstebními plochami pro vlastní potřebu. 

 

(2) Nový ÚP 

B bydlení 

Hlavní využití 

a) bydlení v rodinných domech samostatně stojících (izolovaných) 
b) oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou 
c) veřejná prostranství včetně pozemních komunikací, pěších a cyklistických cest a 

ploch veřejné zeleně, s prvky drobné architektury a mobiliáře 
RI rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

Hlavní využití 

a) stávající stavby pro rodinnou rekreaci 
b) oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou 
c) sady 
d) veřejná prostranství včetně pozemních komunikací, pěších a cyklistických cest a 

ploch veřejné zeleně, s prvky drobné architektury a mobiliáře 
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3. ÚDAJE O EVL A PO 
 

3.1 Identifikace dotčených lokalit 

ÚP obce Obecnice zasahuje do území EVL Obecnický potok. Poblíž se nachází EVL 

Octárna, jejíž ovlivnění lze vzhledem k poloze proti proudu toku Obecnického potoka 

vyloučit. Stejně tak lze vzhledem k výrazně lokálnímu charakteru koncepce vyloučit i dotčení 

ostatních EVL a PO. 

 

 

 

 

 

3.2 Popis dotčených lokalit 
 

EVL Obecnický potok (CZ0213817) 
Poloha: Území leží 5 km severozápadně od Příbrami.   

Ekotop: Geologie: Horninové podloží tvoří kambrické arkózové pískovce a droby. Jsou však 

do značné míry překryty kvartérními sedimenty.  

Geomorfologie: Území spadá do Brdské vrchoviny. 
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Reliéf: Lokalita se nachází v nivě potoka vytékajícího z masivu Centrálních Brd. 

Pedologie: Odolné kambrické horniny zvětrávají jen velmi pomalu a vytvářejí těžké jílovité 

půdy. V důsledku toho se vyskytuje jako půdní typ glej. 

Krajinná charakteristika: Jedná se o přirozený vodní tok s hlinito-písčitými náplavy 

protékající bezlesou nivou s ochranářsky hodnotnými lučními lady a z části intravilánem. V 

proudech převažuje kamenitý substrát. Lokalita se nachází v podhůří Brd ve 

fytogeografickém podokrese Příbramské Podbrdsko  

Biota: Potok protéká bezlesou nivou a je lemován porosty náletových dřevin olše lepkavé 

(Alnus glutinosa) a vrby křehké (Salix fragilis) a je obýván charakteristickou vodní faunou 

pstruhového pásma.   

Kvalita a význam: Obecnický potok je významným biotopem mihule potoční (Lampetra 

planeri). Populace mihulí obývá také toky zahrnuté v pSCI Octárna, s nímž pSCI Obecnický 

potok tvoří nedílnou lokalitu druhu.   

Zranitelnost: Nebezpečí pro biotop představují především regulace toku a komunální 

znečištění.   

Management: 

Ochrana stabilních populací druhu je zaměřena především na ochranu larválních stadií. Je 

nutné ochránit především stanoviště, jež představují vhodné náplavy sedimentu, v nichž se 

vyskytují minohy na většině významných lokalit ve velkém počtu; zachovat migrační 

kontinuum, případné stávající příčné stavby postupně zprůchodnit; zajistit dostatečný průtok 

vody korytem, aby nedocházelo k vysychání náplavů; eliminovat znečistění vody ohrožující 

existenci druhu. V žádném případě nesmí docházet k zahlubování i zpevňování koryta a těžbě 

jemných náplavů. Rybářské hospodaření musí při plánování počtu vysazovaných dravců 

(především pstruha obecného) brát v zřetel potenciální možnost predačního tlaku na mihuli 

potoční.   

 

Tab. 3: Předměty ochrany EVL Obecnický potok a jejich charakteristika 

Stálá 
populace  Zastavující se  Zimující  Hnízdící Druh Podíl 
populace  Zachovalost  Izolace  

Celkové 
hodnocení 

běžný druh    mihule 
potoční 2% až  > 0 % dobrá populace není izolovaná, leží 

uvnitř areálu druhu 
velmi 
významná 
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Mihule potoční (Lampetra planeri) 

Mihule potoční je neparazitickým druhem vyskytujícím se výhradně ve sladkých tekoucích 

vodách s jemnými bahnitými náplavami ve kterých žijí larvy (zvané minohy) zahrabány v 

jemném sedimentu. Úseky s písčitým až štěrkovitým dnem využívají dospělé mihule jako 

místa tření. Živí se především detritem, rozsivkami, řasami a jemnými zbytky rostlin. 

Většinou ve čtvrtém nebo pátém roce života dochází k metamorfóze, kdy se z larev stávají 

plodní dospělci. Dospělí jedinci již potravu nepřijímají a po tření hynou. 

Česká republika leží na hranici evropského areálu rozšíření mihule potoční (výskyt v povodí 

Labe a Odry), v povodí Moravy (Dunaje) je objevuje jen několik izolovaných (sub)populací. 

Nejvýznamnějšími faktory ohrožení pro mihuli potoční jsou nevhodné úpravy toků, při nichž 

dochází k likvidaci vhodných náplavů a dnového substrátu pro život minoh a také dlouhodobé 

znečištění některých potoků a řek a nadměrná rybí obsádka. 

Přes příznivé zprávy o opětovném celoplošném rozšíření mihule potoční ve svém původním 

areálu je nutné zachovat toky, v nichž se vyskytuje, ve stavu umožňujícím její dlouhodobou 

existenci. Je zapotřebí přísně chránit obývaný biotop a případně umožnit jeho další rozšíření 

vhodnými úpravami, po kterých se vytvoří více vyhovujících stanovišť. Je nutné vyvarovat se 

především zahlubování toků, zpevňování koryt a těžby jemných náplavů. 

 

 

 4. HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVL A PO 
 

4.1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení 

Dodané textové a mapové podklady jsou kompletní a pro posouzení vlivu koncepce na 

EVL dostačující.  
 

4.2 Hodnocení vlivů koncepce včetně kumulativních vlivů 

Změny navrhované ÚP by hypoteticky mohly ovlivnit populaci mihule potoční v důsledku 

vypouštění odpadních vod z nově budovaných staveb do Obecnického potoka. Z důvodu 

posouzení možného ovlivnění kvality vody v Obecnickém potoce ve vztahu k nárůstu 

obyvatel díky rozvoji obytných ploch byla prověřena kapacita ČOV. Kapacita obecní ČOV 

činí 1.300 EO a v současné době je využívána na cca 880 EO. V lokalitách, které nejsou 
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v současné době odkanalizovány, jsou starší obytné domy vybaveny septiky a novější domy 

domovními čističkami. Zástavba v rozvojových plochách (převzatých ze stávajícího ÚP a 

nově navržených) bude generovat cca 618 EO, nicméně stávající volná kapacita činí pouze 

420 EO, tj. pro pokrytí požadavků vyvolaných novým územním plánem bude třeba zajistit 

intenzifikaci ČOV na úrovní cca 198 nových EO (viz následující tabulka). 

 

Tab. 4 Potřebná kapacita ČOV 

Nároky na celou obec po naplnění všech rozvojových ploch 1.498 EO 

Celková stávající kapacita 1.300 EO 

Z toto již využito 880 EO 

Zůstává volných pro rozvoj obce 420 EO 

Nároky vyvolané novým územním plánem (zastavitelné plochy převzaté ze 

stávajícího ÚP + nově navržené) 

618 EO 

Vyvolaná potřeba intenzifikace ČOV 198 EO 

 

Lze tudíž konstatovat, že stávající kapacita ČOV nedostačuje pro rozvoj zástavby, jak jej 

navrhuje nový územní plán. Z tohoto důvodu je třeba do územního plánu jako jeden 

z regulativů zastavitelných ploch uvést:  Výstavba ve změnových plochách je 

podmíněna v rámci projektové přípravy staveb do doby intenzifikace obecní ČOV 

prokázáním její dostatečné aktuální kapacity. Při splnění této podmínky nehrozí 

nebezpečí negativního ovlivnění mihule potoční v Obecnickém potoce. 

Tab. 5: Hodnocení vlivu jednotlivých částí UP 

způsob využití   plocha 

dle stávajícího ÚP dle nového ÚP Vliv bez 

opatření 

Vliv s 

opatřením

i 

OsZ1 území obytné B -2 0 

OsZ2 území obytné B -2 0 

OsZ3 území obytné + pole, louky B -2 0 

OsZ4 území obytné B -2 0 

OsZ5 území obytné B -2 0 

OsZ6 území obytné B -2 0 

OsZ7 území obytné B -2 0 
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OsZ8 území obytné B -2 0 

OsZ9 pole, louky B -2 0 

R1 území obytné  0 0 

Z10 území obytné B -2 0 

Z11 území obytné B -2 0 

Z12 území obytné B -2 0 

Z13 území obytné B -2 0 

Z14 území obytné B -2 0 

Z15 území obytné B -2 0 

Z16 území obytné B -2 0 

Z17 území obytné B -2 0 

Z18 území obytné B -2 0 

Z19 území obytné B -2 0 

Z20 území obytné B -2 0 

Z21 území obytné B -2 0 

Z22 území obytné B -2 0 

Z23 území rekreačních chat a zahrádek RI 0 0 

Z24 pole, louky B -2 0 

P1 území obytné B -2 0 

 

 

 

V databázi EIA/SEA není uveden žádný záměr/koncepce, jež by mohl mít kumulativní 

vliv s navrhovaným UP. 

 

 

5. ZÁVĚR 
 

Koncepce „Územní plán Obecnice“ nebude mít v případě dodržení 

stanovených opatření významný negativní vliv na celistvost a předměty 

ochrany EVL Obecnický potok v dotčeném území koncepce. 

 

Navržená opatření 
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Výstavba ve změnových plochách bude podmíněna v rámci projektové přípravy staveb 

do doby intenzifikace obecní ČOV prokázáním její dostatečné aktuální kapacity 

 

 

 

Tab. 6: Navrhovaná opatření pro zmírnění vlivu změn UP po překročení kapacity stávající 

ČOV 

Plocha Navržené využití Opatření 

OsZ1 B Dostatečná kapacita ČOV 
OsZ2 B Dostatečná kapacita ČOV 

OsZ3 B Dostatečná kapacita ČOV 

OsZ4 B Dostatečná kapacita ČOV 

OsZ5 B Dostatečná kapacita ČOV 

OsZ6 B Dostatečná kapacita ČOV 

OsZ7 B Dostatečná kapacita ČOV 

OsZ8 B Dostatečná kapacita ČOV 

OsZ9 B Dostatečná kapacita ČOV 

R1  

Z10 B Dostatečná kapacita ČOV 

Z11 B Dostatečná kapacita ČOV 

Z12 B Dostatečná kapacita ČOV 

Z13 B Dostatečná kapacita ČOV 
Z14 B Dostatečná kapacita ČOV 

Z15 B Dostatečná kapacita ČOV 

Z16 B Dostatečná kapacita ČOV 

Z17 B Dostatečná kapacita ČOV 

Z18 B Dostatečná kapacita ČOV 

Z19 B Dostatečná kapacita ČOV 

Z20 B Dostatečná kapacita ČOV 

Z21 B Dostatečná kapacita ČOV 

Z22 B Dostatečná kapacita ČOV 

Z23 RI  

Z24 B Dostatečná kapacita ČOV 

P1 B Dostatečná kapacita ČO 
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PŘÍLOHY 
 

 
Seznam použitých zkratek 

PO ptačí oblast 

EVL evropsky významná lokalita 

UP územní plán 

EO ekvivalentních obyvatel 

ČOV čistírna odpadních vod 

 

 

 

 
Obr. 1: EVL Obecnický potok 
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Obr. 2: EVL Obecnický potok 

 

 
Obr. 3: Stávající ČOV 
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Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje 
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Rozhodnutí o prodloužení autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 

114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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