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1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů
v území,
včetně
souladu
s územně
plánovací
dokumentací vydanou krajem
Při zpracování územního plánu bylo dbáno na řešení širších územních vztahů. Dodrženy byly i požadavky nadřazené územně plánovací dokumentace. Jako podklad pro zpracování územního plánu posloužily mimo jiné územně analytické podklady, ať již vydané krajem, obcí s rozšířenou působností, nebo samotnou obcí Boreč.

1.1 Podklady vydané krajem či obcí
1.1.1

Program rozvoje Středočeského kraje

Z Programu rozvoje Středočeského kraje (PRSK) pro řešení územního plánu vyplynulo několik skutečností, které byly zapracovány do řešení územního plánu. PRSK vyžaduje
zejména podporu a rozvoj ekonomických činností na venkově, čehož územní plán dosáhl
jednak vymezením rozsáhlých ploch pro výrobu a skladování, jednak vymezením a navržením několika menších ploch občanské vybavenosti. Kromě toho umožňují regulativy některých ploch s rozdílným způsobem využití jako přípustný i rozvoj dalších ekonomických aktivit.
Požadavek obnovy ekologické stability je naplněn vymezením funkčních ploch v krajině a
stanovením jejich regulativů, a to včetně ploch pro prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Požadováno je též zlepšování dopravní obsluhy území a jeho technické infrastruktury. Pro nové zastavitelné plochy byly v případě potřeby vymezeny náležité přístupové
komunikace splňující legislativní požadavky. V rámci návrhů územního plánu došlo
k rozšíření sítě cyklistických tras v území. Ostatní infrastruktura obce byla rozvíjena zejména
v souladu s územně analytickými podklady obce s rozšířenou působností.
1.1.2

Program rozvoje obce

Program rozvoje obce formuloval požadavky na technickou infrastrukturu, které byly
převzaty do územně analytických podkladů a následně do řešení územního plánu. Požadována byla též rekonstrukce vodovodů, která je v rámci odůvodnění územního plánu doporučena. Územně stabilizováno je v územním plánu centrum obce v Borči, které Program rozvoje obce navrhuje upravit. Stabilizací centra a formulací regulativů pro jeho využívání jsou
dány předpoklady pro rozvoj tohoto centrálního prostranství.
1.1.3

Územně analytické podklady Středočeského kraje

Územně analytické podklady vydané krajem obsahují několik skutečností podstatných
pro zpracování územního plánu. V první řadě se jedná o stanovení limitů využití území, které
územní plán přejímá. Na jižní část katastrálního území Boreč, mimo zastavěné území obce,
zasahuje plocha výhradního ložiska (kategorie B) černého uhlí číslo 3075300 Mělnická pánev. Jihozápadní okraj obce je dále limitován územním systémem ekologické stability.
Z těchto limitů vyplývají pro řešení územního plánu jistá omezení, která jsou v rámci zpracování plně respektována. Dále je oblast zahrnuta do území s unikátními význačnými krajinnými typy. Územně analytické podklady dále zahrnují obec do oblastí s nejvyšší registrovanou
mírou nezaměstnanosti a mezi periferní oblasti kraje. Na tuto skutečnost reaguje územní
plán tím, že vymezuje plochy pro ekonomickou aktivitu místního obyvatelstva a dalších investorů.
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1.1.4

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností

Na území obce Boreč nevymezují ÚAP ORP žádné konkrétní územní návrhy. Vymezen je pouze regionální biokoridor ÚSES, okrajově se území obce dotýká také regionální
biocentrum. Další záměry jsou konkretizovány v pasportu obce. Ty se týkají zejména záměru
na likvidaci odpadních vod. Územně analytické podklady počítají v Žebicích s likvidací odpadních vod prostřednictvím místní kanalizace, která má být za tímto účelem rozšířena, zakončené stávající malou čistírnou odpadních vod. Čistírna má být za tímto účelem renovována a uzpůsobena současným požadavkům. V Borči územně analytické podklady předpokládají zavedení domovních čistíren, doplněných bezodtokými jímkami.
Územně analytické podklady dále požadují rozvoj sídelní funkce obce při zachování
kompaktnosti sídel, navržení ploch pro bydlení a sport a částečné přehodnocení využití zemědělských areálů ve prospěch ekonomických aktivit. Na všechny tyto body územní plán ve
svém řešení adekvátně reaguje.

1.2 Územně plánovací dokumentace vydaná krajem
Dne 19. 12. 2011 rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 420/2011/ZK o vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). Vydány byly dne
7. 2. 2012 formou opatření obecné povahy. Obce Boreč se nedotýkají žádné konkrétní záměry, vyplývající z tohoto dokumentu. Jižní část obce zasahuje okraj území s výhradními
ložisky – Specifická oblast potencionální těžby černého uhlí na ložisku Mělník-Benátky nad
Jizerou. V tomto prostoru nevymezuje územní plán žádné rozvojové plochy, které by mohly
ztížit budoucí využití ložiska. Nadřazené sítě technické infrastruktury se na území obce nevyskytují a ani stávající či navrhovaná územně plánovací dokumentace s jejich zřízením nepočítá. Na území obce se nacházejí dva prvky nadregionálního územního systému ekologické stability (ÚSES), a to regionální biokoridor RK 682 a regionální biocentrum RC 1243 Strašín – Žebický. Toto biocentrum zasahuje na území obce pouze okrajově. Oba prvky regionálního ÚSES územní plán respektuje a dále upřesňuje.
ZÚR zahrnují obec boreč do specifické oblasti SOBk6 Mšensko, leží však v jeho
okrajové části. Ze zásad, specifikovaných pro tuto oblast, je v obci Boreč možno uplatnit
pouze požadavek na rozvoj turistiky a rekreačního potenciálu a respektování ochrany přírody
a upřesnění a vymezení prvků ÚSES. Tyto body územní plán naplňuje.
Území obce je dále zahrnuto do krajin relativně vyvážených, z čehož vyplývá nutnost
vytvořit v rámci územně plánovací dokumentace podmínky pro vytvoření relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a stabilních ploch, přičemž změny v území nesmí relativně
vyváženou krajinu narušit. Tyto požadavky územní plán naplňuje svou koncepcí uspořádání
krajiny.
Územní plán tak respektuje skutečnosti vyplývající ze ZÚR a zahrnuje je do řešení.
Zohledněny jsou i pro obec relevantní priority, formulované v kapitole 1 ZÚR, zejména priority 01, 06, 07a, 07b, 07f, a 08. Způsob plnění priorit je popsán v následujících kapitolách.
Konkrétní odkazy na řešené priority se v textu neuvádějí, neboť jednotlivé priority jsou rozpracovány komplexně a prolínají se často více kapitolami.
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1.3 Požadavky vyplývající z širších vztahů
Řešení územního plánu bylo koordinováno se širšími územními vazbami sídla, a to
zejména s územním řešením okolních obcí. Obec se nachází v zázemí větších sídel jako
Skalsko, Bezno a zejména Mladá Boleslav. Tyto obce poskytují Borči zázemí z hlediska vybavenosti pro kulturu, sport, školství, zdravotní péči i v dalších oblastech. Vázaná je na ně i
nabídka pracovních míst.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny se v širších vztazích uplatňuje regionální biokoridor a biocentra vymezené v údolí Košáteckého potoka procházející podél jihozápadní hranice k. ú. Boreč. Tato linie navazuje prostřednictvím regionálního biokoridoru vedeného Skramoušským dolem na systém nadregionálního a regionálního ÚSES chráněné krajinné oblasti
(CHKO) Kokořínsko. Nejbližší nadregionální skladebné části ÚSES jihovýchodně od k. ú.
Boreč jsou reprezentovány nadregionálním biokoridorem v údolí Jizery. Lokální ÚSES je
v širším kontextu propojen se všemi okolními obcemi a tvoří ucelenou funkční soustavu.
V širším okolí obce nejsou lokalizována žádná maloplošná zvláště chráněná území
ani přírodní parky. Nejbližší velkoplošným zvláště chráněným územím je CHKO Kokořínsko
na severozápadě, které je současně evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000.
Technická infrastruktura, jejíž koordinace je z hlediska širších vztahů nezbytná, je zastoupena pouze skupinovým vodovodem Mšeno. Přes území obce nevedou žádné nadmístní koridory technické infrastruktury, nevyskytují se zde ani žádné plochy nadmístního významu.

2 Údaje o splnění zadání
Zadání územního plánu Borče bylo po řádném projednání schváleno unesením zastupitelstva obce č. 7/2009 dne 15. 4. 2009. Na základě tohoto schváleného zadání byl následně vypracován předkládaný návrh územního plánu. Lze konstatovat, že územní plán
reaguje na všechny podněty zadání. Na základě detailního posouzení a v kontextu komplexního řešení územních podmínek obce byly některé návrhy ze Zadání modifikovány, jiné byly
oproti původnímu Zadání přidány. Nejednalo se však o zásadní změny, které by šly proti
duchu zadání. Veškeré požadavky, formulované v zadání, byly splněny.
Územní plán formuloval dlouhodobou koncepci rozvoje obce po stránce ekonomické,
sociální i environmentální. Důraz byl kladen zejména na ekologickou, ekonomickou a sociální stabilitu území, včetně vytvoření podmínek pro příchod mladých rodin do obce. V tomto
ohledu bylo postupováno v souladu s požadavky Programu rozvoje Středočeského kraje a
Programu rozvoje obce.
Na území obce byly vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití (funkční plochy).
Tyto plochy byly opatřeny regulativy, které usměrňují využití území tak, aby podpořily rozvoj
obce a zároveň zabránily jeho negativním důsledkům.
Zadání územního plánu požadovalo posílení sídelní funkce obce. Toho bylo dosaženo vymezením 7 zastavitelných ploch a dalších 8 rozvojových ploch v zastavitelném území
pro bytové účely. Nová výstavba je omezena na rodinné domy venkovského tytu, případně
dvojdomy či řadové domy. Současně byly v souladu s požadavky zadání vymezeny nové
plochy pro tělovýchovná a sportovní zařízení a ostatní občanskou vybavenost, veřejná prostranství včetně veřejné zeleně, ochrannou a izolační zeleň a prvky ÚSES v krajině.
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V souvislosti s novým vymezením plochy bylo nutné nově uspořádat také dopravní
systém. Došlo k navržení dvou nových obslužných komunikací, vztažených k nově navrhovaným plochám. Navržena byla také parkoviště v obou sídlech. Systém pěších komunikací
v sídle byl respektován, ve fázi územní rezervy se navrhuje jedna nová pěší komunikace
v rámci rozsáhlé územní rezervy pro bydlení. V souladu s požadavky zadání byla také rozšířena síť cyklotras.
Jako ekonomická základna obce byly vymezeny plochy výroby a skladování, zejména
v sídle Žebice. Jedná se výhradně o stávající areály částečně určené k přestavbě. Jejich
navrhované využití se různí tak, aby obec byla schopna poskytnout zázemí širokému spektru
ekonomických subjektů.
V souladu s územně plánovacími podklady byla stanovena také koncepce rozvoje
technické infrastruktury. Pozornost byla věnována zásobování obce pitnou vodou a následnému nakládání s odpadními vodami, jehož koncepce je územním plánem formulována.
V samostatné příloze jsou řešeny požadavky civilní ochrany.

3 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení
předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu
k rozboru udržitelného rozvoje území
3.1 Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území
Za posledních 20 let prochází obec pomalým oživením ve vývoji počtu obyvatel a bytů. Územní plán vzhledem k výhodné poloze sídla předpokládá do budoucna dynamizaci
vývoje počtu obyvatel a stabilizaci sociální struktury. I v případě, že by počet obyvatel v obci
stagnoval, je vzhledem k současným standardům bydlení pravděpodobný další nárůst počtu
bytů. Záměrem územního plánu je však navýšení počtu a zlepšení věkové struktury obyvatelstva. Z toho důvodu je v obci vymezeno 7 zastavitelných ploch a dalších osm rozvojových
ploch v zastavěném území tak, aby možnost stavět byl snadno dostupná. Současně je navrhováno nové využití některých ploch a tím celkové zlepšení obytného prostředí obce.
Obec Boreč leží zhruba 20 km (dopravní vzdálenost) od Mladé Boleslavi. Poloha
v zázemí tohoto ekonomicky silného regionálního centra a současně krajina bez rušivých
vlivů velkých infrastrukturních staveb dává obci relativně dobré předpoklady pro budoucí rozvoj. Další velké město, Mělník, se nachází 25 kilometrů západním směrem.
K 31. 12. 2006 bylo v obci 89 domů, a to především rodinných domů, dvojdomů a vícegeneračních domů (zejména v Žebicích).
3.1.1

Obyvatelstvo

Počet obyvatel obce se vyvíjel způsobem ne zcela typickým pro obdobné venkovské
obce v České republice. Při prvním relativně moderním sčítání lidu před 140 lety bydlelo
v Borči 349 obyvatel, od té doby počet obyvatel značně kolísal. Svého minima dosáhl v roce
1950, kdy v obci žilo 233 lidí. O deset let později se počet obyvatel zvedl o 163 a dosáhl tak
maximální hodnoty v historii obce. Tento výkyv je spojen s prudkým rozvojem sídla Žebice,
kde na místě bývalého statku vznikl rozsáhlý vězeňský zemědělský areál. Do roku 1980 počet obyvatel opět klesla, až na 268 obyvatel. Od roku 1980 dále se však počet obyvatel
4

k roku 2008 zvýšil o 28% na 289 obyvatel. Vývoj počtu obyvatel mezi r. 1869 a 2008 ilustruje
následující tabulka.
Historický vývoj počtu obyvatel
rok

počet obyvatel

rok

počet obyvatel

1869

349

1950

233

1880

325

1961

396

1890

350

1970

326

1900

364

1980

268

1910

389

1991

226

1921

325

2001

291

1930

345

2008

289

Při zpracování koncepce územního plánu bylo vycházeno z předpokladu pokračujícího nárůstu počtu obyvatel, mimo jiné způsobeného zlepšením ekonomického prostředí
v obci. Toho bude dosaženo prostřednictvím revitalizace stávajících výrobních areálů, které
poskytují případným investorům značné územní možnosti. Mimoto vhodným uspořádáním
funkčních ploch v obci dochází i ke zkvalitnění obytného prostředí sídel, zejména díky vymezení stávajících a navrhovaných veřejných prostranství, prvků občanské vybavenosti a krajinných prvků.
Situace obou sídel je v současnosti značně odlišná. To se projevuje i na historickém
vývoji počtu obyvatel, jak ukazuje následující tabulka. Údaje pro jednotlivá sídla jsou zvlášť
vedena od roku 1970.
Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých sídlech obce
Počet obyvatel

rok

Boreč

Žebice

Obec celkem

1970

184

142

326

1980

129

139

268

1991

87

139

226

2001

82

209

291

Z uvedených dat je zjevné, že sídlo Žebice má výrazně vyšší dynamiku rozvoje, což
je dáno zejména přítomností výrobních areálů, jejichž rozvoj inicioval kapacitní výstavbu.
Svou roli hraj také nižší cena a lepší stavební stav nemovitostí v Žebicích.
Rozdílnosti v charakteru obou sídel jsou zohledněny i v územním plánu.
3.1.2

Věková skladba obyvatelstva

Složení obyvatelstva v obci je velmi příznivé. V období mezi r. 1991 a 2001 se věková
skladba v obci jako celku zlepšila, zejména díky výraznému přílivu mladých rodin do Žebic.
Je zde výraznější zastoupení předproduktivní složky obyvatelstva, která je oproti obyvatelstvu v postproduktivním věku 8,6 krát početnější, zatímco v sídle Boreč jsou obě věkové
skupiny obyvatelstva v podstatě vyrovnané.
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Podíl obyvatel ve věku 0-14 let z celkového počtu obyvatel je poměrně vysoký a
v období mezi sčítáními lidu 1991 a 2001 se ještě zvýšil z 23,5 % na 27,1 %. Naproti tomu se
podíl starších obyvatel v postproduktivním věku se mezi r. 1991 a 2001 snížil (ze 13,7 % na
11,3 %). Obec je tak jednou z velmi mála obcí, kde se zlepšuje věková skladba obyvatelstva.
Podíl obyvatelstva v produktivním věku je stabilní a relativně velmi vysoký (přes 60 %).
Vzdělanostní úroveň obyvatelstva obce je poměrně velmi nízká, podíl obyvatel se
středoškolským a vysokoškolským vzděláním činí jen 11,2 %.
Lehce podprůměrná je sídelní stabilita obyvatelstva. Ze současných obyvatel se
v obci Boreč narodilo 35,7 %. V okrese Mladá Boleslav jako celku to je 42,4 % obyvatel narozených v obci současného bydliště. Tento fakt je dán výrazným přílivem obyvatelstva po
roce 1989, zejména do sídla Žebice, což značí vysokou míru zájmu o bydlení v této lokalitě.
3.1.3

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo, ekonomická základna

Mezi r. 1991 a 2001 se v obci podstatně zvýšil počet ekonomicky aktivních obyvatel
ze 118 na 133 osob. Zároveň se však v důsledku nárůstu celkového počtu obyvatel snížila
ekonomická aktivita obyvatel z 52,2 % na 45,7 %. Nezaměstnanost v obci je tak relativně
vysoká, na konci r. 2007 dosahovala 9,8 %. Územně analytické podklady řadí obec mezi
obce s nejvyšší registrovanou nezaměstnaností v rámci Středočeského kraje.
Ve skladbě ekonomicky aktivního obyvatelstva došlo mezi r. 1991 a 2001 k podstatné
změně. Počet ekonomicky aktivních v zemědělství a lesnictví, který výrazně dominoval v r.
1991, se snížil na čtvrtinu, a to v důsledku úpadku rozsáhlých zemědělských areálů.
V současnosti v obci dominují ekonomicky aktivní obyvatelé v sekundární a terciární sféře
(80,4 %). Vzhledem k úpadku ekonomické základny v rámci obce se současně dramaticky
zvýšila vyjížďka za prací. Zatímco v roce 1991 vyjíždělo 31,4 % ekonomicky aktivních osob,
v roce 2001 byla vyjížďka již dvojnásobná, za prací vyjíždělo 68,4 % ekonomicky aktivních.
Rozsah a skladba ekonomické základny v obci jsou vzhledem k velikosti obce poměrně málo rozvinutá s převahou odvětví sekundární a terciární sféry. Tato skutečnost je
důsledkem úpadku původních rozsáhlých výrobních areálů v obci. Podle přepočtených údajů
ze sčítání lidu, domů a bytů v r. 2001 bylo v obci celkem 24 pracovních příležitostí v tomto
sektorovém složení:
•

zemědělství a lesnictví

6 pracovních míst

•

průmysl a stavebnictví

3 pracovních míst

•

ostatní odvětví
3.1.4

15 pracovních míst

Domovní a bytový fond

Při sčítání lidu, domů a bytů 2001 bylo v obci 63 trvale obydlených domů a dalších 20
domů sloužících rekreačním účelům. Oproti roku 1991 se počet domů zvýšil jen velmi málo
(o 1 trvale obydlený dům a o 3 rekreačně využívané chalupy). Domovní fond je tvořen
v Borči převážně rodinnými domy, v Žebicích pak dvougeneračními domy. V procesu historického vývoje se počet domů zvyšoval až do roku 1961, poté nastal krátký pokles, který se
zastavil v osmdesátých letech. Od té doby je tendence opět rostoucí a k roku 2001 bylo dosaženo historicky maximálního počtu domů (89). Vývoj zastavění v sídle Žebice vedl
k naprosto kompaktní, geometricky uspořádané zástavbě, prakticky bez možnosti využití
vnitřních prostor sídla. Velká většina objektů byla vystavěna v období po druhé světové válce, respektive v padesátých a šedesátých letech a mají tedy před sebou ještě relativně dlou6

hou životnost. V sídle Boreč je situace diametrálně odlišná. Značná část objektů patří
k původní zemědělské výstavbě, realizované do roku 1945. Vzhledem k tomu se v sídle vyskytují plochy po dožilých objektech a v současné době nevyužívané zahrady. Územní plán
vytipoval takové plochy a ty, které se prokázaly jako vhodné pro zástavbu, označil jako plochy rozvojové či přestavbové.
V obci bylo v r. 1991 17 rekreačních chalup, do r. 2001 se jejich počet zvýšil na 20.
Lze předpokládat, že v průběhu času bude docházet k dalšímu přeměňování starších domů
na rekreační objekty. Vyloučen není ani návrat rekreačních objektů do bytového fondu. Tento
fenomén je přirozený a územní plán mu nebrání.
3.1.5

Úroveň bydlení

Úroveň bydlení je v obci relativně málo příznivá. Na 1 obyvatele připadá 15,0 m2
obytné plochy. Míra soužití domácností, tj. podíl domácností bez vlastního bytu, se v obci
mezi sčítáním v roce 1991 a 2001 nevyvíjela příznivě. Soužití domácností se zvýšilo ze 6,0
% na 17,6 %.
Z těchto údajů vyplývá nezbytnost navržení ploch pro novou výstavbu, aby mohlo být
dosaženo příznivějších podmínek.
Vývoj ukazatelů bytového fondu
Boreč
1991

1991-2001

2001

2001-2020

2020

Počet obyvatel

226

Počet domácností

84

Počet bytů

79

Průměrný počet členů domácnosti

2,69

Počet obyvatel na 1 byt

2,86

Soužití domácností v %

6,00

Bytová výstavba

2 (+10 po rekonstrukci)

Odpad bytů

2

Počet obyvatel

291

Počet domácností

108

Počet bytů

89

Průměrný počet členů domácnosti

2,69

Počet obyvatel na 1 byt

3,27

Soužití domácností v %

17,6

Předpokládaná bytová výstavba

20

Předpokládaný odpad bytů

2

Předpokládaný počet obyvatel

310

Předpokládaný počet domácností

119

Předpokládaný počet bytů

107

Předpokládaný průměrný počet členů domácnosti

2,60

Předpokládaný počet obyvatel na 1 byt

2,90

Předpokládané soužití domácností v %

10,1
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3.1.6

Občanská vybavenost a služby

V obci Boreč se vyskytuje pouze základní občanská vybavenost. Soustředěna je
v sídle Boreč. Tam se nachází obecní úřad v budově bývalé základní školy a objekt pohostinství a masny. Další prvky občanské vybavenosti se v sídle nevyskytují. V sídle Žebice je
občanská vybavenost zastoupena pouze nově vybudovanou hasičskou zbrojnicí a sportovištěm.
Územní plán stabilizuje všechny stávající plochy občanské vybavenosti. V Žebicích
navrhuje jednu plochu občanské vybavenosti v návaznosti na nově navrhovanou rozvojovou
plochu (RP 7). Tím by měla pro obec Žebice být zajištěna alespoň základní míra vybavenosti
žádoucí pro předpokládaný rozvoj sídla. Zároveň se v rámci regulativů umožňuje provozování drobné komerční činnosti v rámci staveb pro bydlení, zejména nerušících služeb. V Borči
byla vymezena jedna nová plocha občanské vybavenosti pro tělovýchovná a sportovní zařízení (OS). Stejně jako v Žebicích je i zde v rámci staveb pro bydlení možné realizovat drobné prvky občanské vybavenosti, zejména nerušící služby. Nadto je na smíšených obytných
plochách umožněno realizovat objekty pro občanskou vybavenost a drobnou výrobu spojenou s provozem farmy.
Doplnění občanské vybavenosti by mělo zajistit míru obslužnosti adekvátní pro obec
velikosti Borče. Za další, vyšší občanskou vybaveností budou obyvatelé obce muset nadále
dojíždět, a to zejména do větších okolních obcí (Skalsko, Bezno) a do blízkých měst (Mladá
Boleslav, Mělník).
3.1.7

Výrobní plochy

Plochy průmyslové výroby a stavebnictví se v řešeném území nevyskytují. Územní
plán však vymezuje jednu rozsáhlejší plochu pro lehký průmysl, jehož negativní vlivy nepřesáhnou hranice areálu. Plocha je vymezena jako přestavbová v areálu bývalého zemědělského závodu v Žebicích. Po obvodě plochy je navrhována ochranná a izolační zeleň. Zbytek bývalého zemědělského závodu je ponechán pro stávající využití, tedy převážně pro zemědělskou výrobu a částečně také pro drobnou a řemeslnou výrobu.
Kromě výše zmíněné plochy výroby se v sídle Žebice se vyskytuje ještě menší areál,
který územní plán územně stabilizuje a připouští jeho rozvoj v rámci stávajících hranic. Po
obvodu této výrobní plochy je vymezena ochranná a izolační zeleň.
V sídle Boreč se nachází jeden areál výroby, který je v současné době neaktivní.
Předpokládá se však jeho využití pro zemědělskou výrobu. Územní plán však připouští
i výrobu drobnou a řemeslnou.
V obci je celkem registrováno 26 fyzických a právnických osob s živnostenským
oprávněním, z toho v jednom případě je registrována provozovna, ostatní mají v obci místo
podnikání. Devět z živnostenských oprávnění je pro řemeslnou činnost. Územní plán dále
podporuje rozvoj těchto drobných podnikatelských aktivit stanovením regulativů pro obytné
plochy, které umožňují provozování nerušících ekonomických aktivit v rámci těchto ploch.
3.1.8

Cestovní ruch a rekreace

Přes obec prochází cyklotrasa č. 8159. Trasa prochází centrální částí sídla Boreč po
silnicích III./25920 a III./25923, Žebicům se vyhýbá. Tato cyklotrasa v současné době představuje jediný konkrétní prvek zařízení pro podporu cestovního ruchu na území obce. Žádné
pěší turistické stezky se v obci nenacházejí. Územní plán vymezuje návrh na zbudování no8

vé cyklotrasy, která vychází z centra Borče a pokračuje přes obce Kluky a Vrátno, kde se
napojuje na stávající síť cyklotras. Další vedení cyklotrasy mimo území obce je závislé na
koordinaci územně plánovací dokumentace dotčených obcí, tedy Kluků a Vrátna. Územní
plán předpokládá rozvětvení navrhované cyklostezky na území Kluků, kdy jedna větev povede přes sídlo Kluky a následně se napojí na cyklotrasu č. 143. Druhá větev by měla pokračovat po polní cestě na území obce Vrátno, dále k větrnému mlýnu, a odtud poté pokračovat
dál po polní cestě až k napojení na cyklotrasu č. 0008.
Rekreace je v obci silně zastoupená formou chalupářství ve starých objektech sídla
Boreč. Územní plán tuto formu předpokládá zachovat. Samostatné plochy rekreačních objektů však nejsou územním plánem vymezeny, rodinná rekreace se připouští v rámci ploch bydlení. Tím je zajištěna potřebná flexibilita při převádění objektů do fondu rekreačních objektů,
respektive převod rekreačních objektů zpět do bytového fondu. Rekreační potenciál sídel je
posilován také vymezením plochy pro tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a několika
ploch parkově upravené veřejné zeleně.
V rámci regulativů veřejných prostranství je přípustné umisťování obecního mobiliáře,
který může zahrnovat například i informační cedule, altánky či lavičky. Tyto prvky také zvyšují potenciál sídla pro turistický ruch a rekreaci.
3.1.9

Ochrana kulturních památek

Na území obce se nacházejí dvě registrované kulturní památky, konkrétně dům číslo
popisné 2 a historická brána na návsi u domu č. p. 4. Obě tyto památky se nacházejí v návsi,
která je vymezena jako veřejné prostranství, tedy nezastavitelná plocha. Obě kulturní památky jsou vyznačeny ve výkresech územního plánu. Při povolování změn v území na ně příslušný stavební úřad musí brát ohled. Povolovány nesmějí být takové změny, které by vedly
k poškození kulturní památky, nebo ke znehodnocení památky jakožto pohledové dominanty.

3.2 Urbanistická struktura a koncepce rozvoje obce
Obec se skládá ze dvou základních sídelních jednotek, které jsou vzájemně územně
nespojité. Rozdílný je vzhledem k jejich historickému vývoji i jejich urbanistický charakter.
Územní plán při tvoření koncepce vychází ze současného stavu urbanistického řešení sídel
a s ohledem na zachování charakteru místní zástavby navrhuje řešení pro přiměřený budoucí rozvoj obou sídel.
3.2.1

Sídlo Boreč

Sídlo bylo založeno jako tradiční okrouhlice, přičemž návesní prostor přibližně kruhového tvaru se zhruba dochoval až do dneška. Původní statky byly rozestavěny v kruhu kolem
návesního prostranství. V pozdější době bylo ve druhé významnější etapě rozvoje sídla zbudováno několik statků jihozápadně od původní zástavby. V takovém rozpoložení zaznamenal
sídlo stabilní katastr z roku 1842. Další rozvoj byl územně nevýrazný, postupoval zejména
východním směrem podél přístupové komunikace, dnes silnice III./25923. Poválečný rozvoj
sídla byl minimální a v zásadě se odehrával v územních mantinelech vymezených historickou zástavbou. Výjimku tvořil areál drůbežárny, který vznikl až po druhé světové válce. Ten
se do současnosti nedochoval, plocha je zarostlá vzrostlou zelení.
V sídle vznikl a do dnešního dne se dochoval jeden rozsáhlejší statek s převážně výrobním charakterem, v severním cípu návsi. Po druhé světové válce vznikl v obci pouze výše
zmíněný, extenzivně využívaný areál drůbežárny. Sídlo si tak zachovalo kompaktní charakter
9

s relativně uzavřeným, kruhovým obvodem. Zástavba není zvláště intenzivní, vyskytují se
zde volné prostory po zbořených usedlostech i v prostoru jejich zahrad.
V současném funkčním využití v sídle převládají plochy venkovského bydlení, které
se vytvořily z původní zemědělské zástavby. Charakter smíšené obytné venkovské zástavby
si zachovala zejména část obce na západním okraji sídla, vzniklá ve druhé etapě rozvoje
sídla. Část objektů, zejména v centrální části obce, je v současné době využívána pro rekreační účely, charakterově se však neliší od původní obytné zástavby. Jediným výrobním areálem dodnes zůstal statek v severním cípu návsi. Sídlo je doplněno vysokým podílem zelených ploch, zejména soukromých zahrad, ale i rozlehlou návsí a dalšími menšími plochami
veřejných prostranství. Rozsáhlá plocha zeleně se vyskytuje na ploše bývalé drůbežárny.
V prostoru jižně od návsi se dochovala vodní plocha.
Aby územní plán docílil zachování kompaktního tvaru obce, navrhuje výstavbu přednostně uvnitř sídla na parcelách bývalých zahrad a zbořených objektů. Tímto způsobem jsou
vymezeny 3 plochy přestavby a 4 rozvojové plochy v zastavěném území. Šest dalších ploch
je pak vymezeno v těsném kontaktu se zastavěným územím. Tyto plochy jsou koncipovány
tak, aby si sídlo zachovalo, respektive doplnilo svůj okrouhlý charakter.
3.2.2

Sídlo Žebice

Sídlo Žebice bylo převážně založeno v nedávné době, po druhé světové válce. Původně zde stál pouze jeden hospodářský dvůr. V 50. a 60. letech zde vznikla rozsáhlá výrobní zóna určená pro práci vězňů. V souvislosti s tímto provozem vznikl relativně rozsáhlý
komplex obytných budov pro správu statku a ostrahu vězňů. Z toho vyplývá i pravidelné založení půdorysu sídla, typové objekt spíše vilového charakteru a značná zahuštěnost zástavby. Do sídla ústí silnice III. třídy, která v sídle současně končí. Z toho důvodu se jedná o
relativně málo vytíženou silnici, využívanou prakticky jen místními obyvateli a výrobními podniky.
V důsledku novodobého založení sídla je nemožné realizovat další rozvoj uvnitř sídla.
Pro bytové účely dynamicky se rozvíjející části obce bylo nutné vymezit rozvojové plochy
mimo zastavěné území. Plocha RP 7 je vymezena tak, aby byla snadno napojitelná na inženýrské sítě a svým charakterem mohla odpovídat stávajícímu stylu zástavby. Ve stejném
smyslu jsou formulovány i její regulativy.
Kromě bytové plochy je v návrhu také revitalizace části rozsáhlého areálu, respektive
jeho přestavba pro lehký průmysl, jehož negativní vlivy nepřesáhnou hranice areálu. Plocha
takového rozsahu má potenciál přilákat investory, což by mělo napomoci dalšímu rozvoji
obce.
Další změnou v území Žebic je asanace zchátralých objektů v západní části sídla.
Místo nich bylo vymezeno veřejné prostranství. Veřejné prostranství ve formě veřejné zeleně
je vymezeno i v návaznosti na plochu RP 7. Umístěno je mezi tuto plochu a příjezdovou komunikaci tak, aby došlo k odclonění navrhované výstavby od této komunikace.
Veškerý rozvoj je koncipován s cílem zvýšení kvality obytného prostředí obce a současně zachování rázu jejího založení. Důraz je kladen také na obnovu provozu výrobních
areálů. Pro zlepšení zapojení sídla do krajiny byly vymezeny pásy ochranné a izolační zeleně.
V Žebicích je vymezena také rozsáhlá plocha pro bydlení a související funkce ve fázi
územní rezervy. Tato plocha je vymezena s ohledem na předpoklad oživení výrobních areá10

lů. S obnovením ekonomické základny se dá předpokládat i příliv nových obyvatel. Proto je
vymezena územní rezerva, jejíž využití bude zváženo v závislosti na zájmu o stavební pozemky v Žebicích. Součástí územní rezervy jsou i rezervy pro místní komunikace. Jejich vymezení bylo nezbytné pro racionální využití pozemku a při případné parcelaci na ně musí být
brán zřetel. Jako územní rezerva je vymezena také plocha veřejné zeleně, která by v případě
realizace výstavby sloužila jako centrální prostranství nově vzniklého obytného okrsku. Po
vnějším obvodu celé plochy územní rezervy je navržena jako územní rezerva také ochranná
a izolační zeleň. Na dotčené ploše se nachází vzrostlá zeleň již v současné době, plní však
funkci vysoké mimolesní zeleně. Pro případ realizace výstavby bude tato zeleň zachována,
změní se pouze její funkční využití.

3.3 Přehled rozvojových ploch
Označení

Lokalizace plochy

Výměra

Poznámka

ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ
Plochy bydlení

Odhadovaný
počet rodinných domů

RP 1 BV

jihovýchodní okraj sídla Boreč

0,96 ha

RP 2 BV

jihovýchodní okraj sídla Boreč

0,36 ha

1-2

RP 3 BV

východní okraj sídla Boreč

0,27 ha

1–2

RP 4 BV

východní okraj sídla Boreč

0,52 ha

3–4

RP 5 BV

severní okraj sídla Boreč.

0,79 ha

RP 6 BV

západní okraj sídla Boreč

0,14 ha

RP 7 BV

severovýchodní okraj sídla Žebice

0,71 ha

Využití pro účel bydlení je
částečně limitováno ochranným pásmem lesa, které
územní plán navrhuje zmenšit
na 25 metrů. Vzhledem rozloze je změna využití podmíněna
vypracováním územní studie.

Využití plochy pro bydlení je
vzhledem k rozloze plochy
podmíněno vypracováním
územní studie a omezením
ochranného pásma starého
hřbitova na 60 metrů.
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7

1

Na rozvojovou plochu navazuje územní rezerva o rozloze
3,00 ha. V rámci této plochy
jsou samostatně vymezeny
navrhované komunikace a
veřejné prostranství.
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Plochy občanské vybavenosti
OM 1

malá komerční vybavenost u RP 7
v Žebicích

0,06 ha

OS 1

hřiště na východním okraji sídla
Boreč;

0,46 ha
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Plochy dopravních staveb
DSm 1

záhumenková cesta – západní
okraj sídla Boreč

0,65 ha

DSm 2

přístupová cesta k RP 7 včetně
odstavného parkoviště

0,19 ha

DSp 1

část plochy RP 8 v Borči

0,03 ha

DSp 2

parkoviště u vodní nádrže v Borči

0,01 ha

DSp 3

centrální prostranství v Borči

0,01 ha

DSp 4

parkoviště u RP 7 v Žebicích

0,05 ha

Plochy systému sídelní zeleně a veřejných prostranství
ZV 3

veřejná zeleň jižně rozvojové
plochy RP 7 v Žebicích

0,47 ha

ZO 1

pás ochranné a izolační zeleně
lemující stávající obytnou zástavbu Žebic na východě

0,13 ha

ZO 5

pás ochranné a izolační zeleně
podél západní strany zastavěného
území Borče

0,17 ha

ZO 6

pás ochranné a izolační zeleně
oddělující RP 5 od silnice III. třídy
v Borči

0,05 ha

ZO 7

plocha ochranné a izolační zeleně
u výrobního areálu v Borči

0,12 ha

ZO 8

pás ochranné a izolační zeleně
podél navrhované komunikace v
Borči

0,31 ha

PLOCHY PŘESTAVBY A ROZVOJOVÉ PLOCHY V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
Plochy bydlení

Odhadovaný
počet rodinných domů

RP 8 BV

rozvojová plocha v jižní části
zastavěného území sídla Boreč

0,27 ha

1–2

RP 9 BV

rozvojová plocha v jihovýchodní
části zastavěného území sídla
Boreč

0,24 ha

1

RP 10 BV

rozvojová plocha
v severovýchodní části zastavěného území sídla Boreč

0,27 ha

1

RP 11 BV

plocha přestavby v centrální části
zastavěného území sídla Boreč

0,18 ha

Plocha přestavby

1

RP 12 BV

plocha přestavby v centrální části
zastavěného území sídla Boreč

0,16 ha

Plocha přestavby

1

RP 13 BV

rozvojová plocha v západní části
zastavěného území sídla Boreč

0,42 ha

RP 14 SV

plocha přestavby v jihovýchodní
části zastavěného území sídla
Boreč

0,64 ha

2–3
Plocha přestavby

2-3

Plochy systému sídelní zeleně a veřejných prostranství
PV 1

jihovýchodní okraj menšího zemědělského areálu v Žebicích

0,14 ha

Plocha asanace
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ZV 1

severozápadní okraj sídla Boreč

ZV 2

jihozápadní sektor sídla Boreč

0,31 ha

ZO 2

pás ochranné a izolační zeleně na
severozápadním okraji výrobního
areálu v Žebicích

0,06 ha

ZO 3

pás ochranné a izolační zeleně na
jihozápadním okraji výrobního
areálu v Žebicích

0,24 ha

ZO 4

pás ochranné a izolační zeleně na
severovýchodním okraji výrobního
areálu v Žebicích

0,08 ha

2,83 ha

Plochy vodní a vodohospodářské
VV 1

suchý poldr u lokality Zamyšlenec

0,20 ha

Plochy výroby a skladování
VL 1

lehký průmysl ve východní části
velkého výrobního areálu v Žebicích

2,48 ha

Plocha přestavby

ÚZEMNÍ REZERVY
UR

územní rezerva pro plochy bydlení v Žebicích

2,01 ha

DSm

územní rezerva pro plochy místních komunikací v Žebicích

0,40 ha

DX

územní rezerva pro plochu pěší
cesty v Žebicích

0,01 ha

ZV 4

územní rezerva pro plochy veřejné zeleně v Žebicích

0,26 ha

ZO

územní rezerva pro plochy zeleně
ochranné a izolační v Žebicích

0,19 ha

Plochy ve fázi územní rezervy,
doplňující rozvojovou plochu
RP 7.

3.4 Limity využití území
Za limity využití území se v souladu s níže uvedenými zákony považuje ochrana daných nebo získaných vlastností řešeného území, jejíž územní průmět zasahuje do administrativního území obce.
Jako vstupní limity využití území je třeba v řešeném území respektovat:
1) V souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:
•

skladebné části lokálního a regionálního územního systému ekologické stability:

- Lokální biokoridory LBK 120, 163, 164, 165
- Lokální biocentra LBC 192, 94, 196
- Regionální biokoridory RBK 682 (15)
- Regionální biocentra RBC 1243 (13)
•

významné krajinné prvky stanovené zákonem: niva vodního toku, lesní porosty.

2) V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů:
•

pásmo hygienické ochrany vodních zdrojů;

•

ochranná pásma vodovodních řadů:
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- ochranné pásmo v rozsahu 1,5 metru od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky do průměru 500 mm;
- ochranné pásmo v rozsahu 2,5 metru od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky s průměrem nad 500 mm;
•

chráněné oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída.

3) V souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, veškeré pozemky určené k plnění
funkcí lesa a ochranné pásmo lesa 50 m, pokud nebude dohodnuta s dotčeným orgánem výjimka.
4) V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ochranná pásma
pozemních komunikací (§ 30), vymezená svislými plochami do výšky 50 m ve vzdálenosti:
•

15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnic II. a III. třídy

5) V souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), výhradní netěžené ložisko černého uhlí B3 075 300 Mělnická pánev.
6) V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. (resp. č. 222/1994 Sb.), o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích:
•

ochranná pásma elektrických vedení, vymezená svislými rovinami vedenými po
obou stranách vedení od krajního vodiče vedení na každou stranu:

- ve vzdálenosti 7 m (resp. 10 m) u napětí 22 kV;
- ochranná pásma trafostanic vymezená svislými rovinami do výšky 20 m ve vzdálenosti 7 m (resp. 10 m).
7) V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (§17 odst. 2) se ochranné
pásmo hřbitova okolo veřejných pohřebišť zřizuje v šíři nejméně 100 metrů. Stavební
úřad může v tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich
změny nebo činnosti, které by byly ohrožovány provozem pohřebiště nebo by mohly
ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost.

3.5 Dopravní řešení
Obě sídla obce Boreč, tedy Boreč a Žebice, jsou situována na západním okraji okresu Mladá Boleslav. Dopravně jsou dosažitelné po silnicích III. třídy, nebo lesních a polních
cestách. Z jihu od Malých Všelis vede do sídla Boreč silnice III/25923, která je zároveň páteřní komunikací sídla Boreč. Za sídlem pokračuje severozápadním směrem, kde se na katastru Kluky napojí na silnici II/259. Z této páteřní komunikace se v severní části sídla boreč
odpojuje silnice III/25920, vedoucí severovýchodním směrem do Skalska. Ze silnice III/25923
se také odpojuje silnice III/2597, která končí v Žebicích. Křižovatka do Žebic se nachází necelý kilometr severně od sídla Boreč.
3.5.1

Silniční síť

Silnice III/25923 vstupuje do obce Boreč od severu od silnice II/259. V trase z ní odbočuje západním směrem do sídla Žebice silnice III/2597 západním směrem a na severním
okraji sídla Boreč směrem na Skalsko silnice III/25923. Vlastní průtah obcí je podřízen stávající zástavbě a v důsledku toho má některé dopravní závady. Úprava rozhledů je žádoucí,
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územně je však závislá na řešení konkrétního projektu. Případné změny ve vedení silnice je
možné provádět v rámci přípustného využití i na plochách určených pro veřejná prostranství i
dalších plochách s různým způsobem využití. Pokud budou dotčeny ostatní funkce, mělo by
se tak stát v minimálním možném rozsahu. Plošné zábory těchto ploch mohou být kompenzovány plochami původně v daném prostoru určenými pro komunikaci.
Silnice III/25920 spojuje obec Boreč se Skalskem. Má nepříznivé směrové poměry a i
příčné uspořádání (malé směrové oblouky a nepříznivé napojení stávajících polních cest).
Na území katastru obce Boreč probíhá v krátkém úseku.
Silnice III/2597 má podobné směrové poměry a příčné uspořádání jako předcházející
trasy. Zvlášť nepříznivý je směrový oblouk za odbočením ze silnice III/25923. Silnice III/2597
je ukončena v obci Žebice v prostoru pod areálem zemědělského závodu.
Všechny silnice na území obce musí být postupně uváděny do stavu odpovídajícího
platným normám ČSN (v současné době ČSN 736101). Tam, kde to prostorové podmínky
umožní, by v rámci zastavěného území měly být vybudovány podél silnic III. třídy chodníky.
Konkrétní řešení směrových úprav, úprav příčného uspořádání a doplnění chodníků kolem
všech silnic bude řešeno v rámci podrobnější dokumentace na úrovni projektu. Územní plán
vzhledem k relativně malému měřítku tyto plochy konkrétně neřeší, vymezí pouze plochy
dopravní infrastruktury, v jejichž rámci má být toto řešeno.
Plochy autobusových zastávek budou řešeny v rámci ploch s rozdílným způsobem
využití v rámci přípustného využití na základě konkrétního projektu.
3.5.2

Místní komunikace

Do kategorie místních komunikací patří komunikace, které v obci Boreč zajišťují zpřístupnění jednotlivých obytných i hospodářských objektů. Je to komunikace, která tvoří objízdnou trasu prostorem centra sídla Boreč a zpřístupňuje řadu obytných i hospodářských
objektů na návsi. Další místní komunikace propojuje centrum sídla se západní částí obce
přes údolí, přičemž musí překonávat výškové rozdíly a musí obejít vodní nádrže. Tato komunikace je ukončena na okraji zástavby sídla a přechází pak v zemědělskou cestu spojující
areál Žebice. Z této místní komunikace odbočuje další místní komunikace, která zpřístupňuje
obytnou a rekreační zástavbu v jižní části obce a pokračuje jako polní či lesní cesta.
Povrchová úprava místních komunikací je provedena asfaltovým postřikem. Jejich
příčné uspořádání musí být postupně uváděno do souladu s platnými normami pro danou
kategorii (v současné době ČSN 736110 - místní komunikace).
Rozvojové plochy v sídle Boreč jsou až na výjimky přístupné ze stávajících komunikací. Plocha RP 1 je zpřístupněna ze silnice III./25923 jižně od Borče. Konkrétní řešení místních komunikací v rámci rozvojové plochy je závislé na způsobu parcelace a bude tedy řešeno v rámci vyžadované územní studie. Obdobná situace nastává u plochy RP 5, která může
být zpřístupněna ze silnice III./25923 na severu sídla, nebo z přilehlé místní komunikace.
Rozvojová plocha RP 2 je bez problémů přístupná z přilehlé místní komunikace. Z té současně ústí navrhovaná místní komunikace, zpřístupňující rozvojové plochy RP 3, RP 4, RP
10 a OS 1. Tato komunikace je navrhována jako obousměrná, vedená po východním okraji
sídla. Zakreslena je jako průjezdná v délce zhruba 700 metrů, avšak připouští se také pouze
realizace v částečném rozsahu, která by však musela být zakončena obratištěm s náležitými
parametry. Plocha RP 6 je zpřístupněna stávající místní komunikací. Nezbytná bude její
úprava do parametrového stavu. Plochy RP 8, 11 a 12 uvnitř zastavěného sídla jsou bezpro15

středně přístupné z páteřní komunikace III./25923, plochy RP 13 a RP 14 ze stávajících
místních komunikací. Plocha RP 9 bude zpřístupněna přes soukromý pozemek majitele rozvojové plochy.
V Žebicích je pro obsluhu rozvojové plochy RP 7 nutno vybudovat novou místní komunikaci v délce cca 250 metrů. Ta bude ústit přes veřejné prostranství na silnici III./2597
v prostoru východně před sídlem Žebice. Západní konec místní komunikace je zaústěn na
stávající místní komunikaci. Komunikace je navrhována oboustranně obestavěna, průjezdná
s obousměrným provozem. Územní plán také vymezí územní rezervu pro obslužné komunikace ploch územní rezervy pro bydlení.
3.5.3

Doprava v klidu

V sídle Žebice jsou vybodovány hromadné garáže pro několik vozidel. Ostatní doprava v klidu je realizována na pozemcích bydlení. Územní plán vymezil pro příležitostné odstavení vozidla v obci čtyři samostatné plochy parkovišť. Tři jsou v sídle Boreč, jedno je vztaženo k nové výstavbě v Žebicích. Odstavné plochy jsou v sídle rozloženy tak, aby co nejlépe
pokryly potřeby návštěvníků obce. Pro místní obyvatele se nadále počítá s odstavováním
vozidel v rámci vlastních ploch bydlení.
3.5.4

Hromadná doprava

Zpřístupnění obce Boreč i místní části Žebice je zajištěno autobusovými linkami. Autobusové zastávky jsou situovány v Borči na severu a jihu obce, dále u napojení silnic
III/25923 a III/2597 a v prostoru okraje sídla Žebice.
Železniční doprava neprochází řešeným územím. Nejbližší železniční stanice pro tuto
oblast je buď v Chotětově, nebo ve Skalsku.
Koncepce řešení hromadné dopravy se do budoucna nemění. Na základě konkrétních projektů by mělo být zváženo přeřešení autobusových zastávek, zejména vymezení
zálivů. Vzhledem k intenzitě provozu na předmětných silnicích je toto však otázkou dlouhodobějšího výhledu.
3.5.5

Pěší a cyklistické stezky

Turistické stezky v prostoru obce Boreč neexistují. Vymezena je cyklistická trasa
8159 vedoucí po silnici III./25923 a III./25920 ze Skalska do Malých Všelis. V sídle Boreč se
nacházejí některé pěší komunikace, které územní plán stabilizuje. Současně územní plán
vymezuje jednu územní rezervu pro pěší trasu v délce přibližně 30 metrů na ploše územní
rezervy UR. Tato komunikace má za účel zpřístupnění volné krajiny z rozsáhlé bytové plochy
navrhované ve fázi územní rezervy.
Územní plán vymezuje jednu novou cyklotrasu, vedoucí severně od sídla Boreč po
silnici III./25923. Předpokládá se její pokračování do sídla Kluky jedním směrem a druhým
směrem kolem Vrátenského mlýna. Cyklotrasa přivede do obce další turistický ruch a zpřístupní hodnotná místa ležící stranou stávajících stezek.
3.5.6

Zemědělská doprava

Územní plán stabilizuje stávající síť polních a lesních účelových cest. Současně se
připouští jejich další budování na zemědělských plochách, pokud je toto účelné pro prostupnost krajiny a zpřístupnění jednotlivých pozemků. Síť polních a lesních cest by měla být doplněna na základě plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav.
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3.6 Vodní hospodářství
3.6.1

Vodohospodářská ochrana území

Povrchové vody
Obec Bořeč leží na plošině Míšenské tabule a její území je odvodňováno do Košáteckého potoka zaříznutými údolími s vodotečemi bez trvalého průtoku. Občasný průtok vykazuje i Košátecký potok, kde voda odtéká po většinu roku pod úrovní terénu a do povrchového odtoku se vrací pod Sušnem u Kropáčovy Vrutice, kde je porušena kontinuita proudu
podzemní vody.
Vodoteče na území obce mají průtok jen na jaře a v období vytrvalých či přívalových
dešťů. I když jsou ukazatelé specifického odtoku v území velmi nízké, nelze odtoky pro případ přívalových dešťů podcenit.
Spádové povodí k zastavěné části Žebic je velmi malé a nehrozí zde nebezpečí ze
soustředěného odtoku v případě nadměrných srážek. Jiná situace je u Borče. Spádové povodí zde reprezentuje plochu 1,6 km2 a normový odtok, soustředěný do normálně bezvodé
vodoteče terénní muldy, procházející sídlem, je cca 1 m3/s. Pro případ kumulace nepříznivých meteorologických faktorů (dlouhodobý vydatný déšť, zmrzlá půda, přívalová mimořádná
srážka atd.) však překročí odtok 2m3/s.
Pro tento případ se navrhuje v prostoru SZ nad rybníkem „Zamyšlenec“, ležícího při
silnici III. třídy do Kluk, vybudovat retenční nádržku pro snížení kulminačního průtoku. Nádržka s charakterem suchého poldru je přepokládána s nízkou zemní hrázkou (výška
max. 2 m v místě největší hloubky). Předpokládaná plocha vzniklé nádrže je cca 0,1 ha.
V době, kdy nebude plnit retenční funkci, nádrž bude využívána produkčním způsobem jako
travní porost. Její spádové povodí poldru je 1,19 km2. Díky tomu zachytí podstatnou část
možného povodňového průtoku přes obec.
Ostatní srážkové vody směřující k hranici intravilánu sídla, tj. vody mimo povodí vodoteče sídlo vzhledem k velmi malému spádovému území neohrožují. Případné místní odvodnění lze provést realizací odvodňovacích příkopů, malými melioračními průlehy, či podezdívkami plotů a dalšími drobnými stavbami v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
využitím. Obdobnými stavbami lze ošetřit i případné rozlivy vod ve vlastním intravilánu.
Podzemní vody
Území leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída a zasahují sem ochranná pásma II.A a II.B podzemních vodních zdrojů využívaných pro
vodovodní zásobování.
Kromě výše uvedených skutečností, regulujících využívání území dle příslušných legislativních norem (Vodní zákon a navazující Vyhlášky, Nařízení vlády a další) je předmětné
území mimořádné svými hydrogeologickými poměry. Území tvoří křídové horniny, převážně
puklinového typu se svrchní, relativně propustnou zvětralinovou zónou. Hydraulické parametry horninového prostředí signalizují vysoký stupeň možnosti kontaminace podzemních vod
povrchovými zdroji znečištění, přičemž nelze počítat s výraznějšími samočisticími procesy
ve velmi propustné horninové zóně, kdy rychlost pohybu podzemních vod může dosahovat i
několika metrů za den.
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Všechny výše uvedené skutečnosti, včetně celoročně nezajištěného průtoku vody
v recipientech (včetně Košáteckého potoka) si vynucují velmi obezřetné navrhování staveb a
opatření na zachycování a zneškodňování všech potenciálních zdrojů znečištění podzemních vod. Zvýšená opatrnost je nutná v prostoru sídla Boreč, oproti prostoru sídla Žebice.
Zásobování pitnou vodou
Na území obce se nacházejí zdroje pitné vody jen ve značných hloubkách (cca 50 m
a více). V padesátých letech byl využíván vrt pro nově budované sídlo Žebice. Dnes jsou
Žebice i Boreč připojeny na Mšenský skupinový vodovod (okres Mělník) a to přes vodojem u
Vrátna (objem 300 m3 a nejnižší provozní hladina 336,0 m n. m.). Z vodojemu přívodní řad
(litina DN 100) směřuje na Žebice s přípojkou na vodojem 50 m3 u sídla Stránka a dále ze
Žebic potrubím (litina DN 80) do sídla Boreč. Vodovodem je zásobováno 100 % stálých i
přechodně ubytovaných obyvatel. Rozvodná síť v Borči je tvořena z potrubí profilů DN 20,
40, 60 a 80 mm a vykazuje velké ztráty vody. Rozvodná síť v Žebicích byla rekonstruována
v roce 1999.
V sídle Boreč bude nutno rekonstruovat minimálně 460 m potrubí tvořeného potrubím
profilu DN 20 a 40 a 60 mm. K připojení nových rozvojových ploch bude nutné vybudovat
dalších cca 650 m potrubí. Vzhledem k navržené urbanistické koncepci se díky novému potrubí do jisté míry dosáhne zokruhování rozvodného systému.
Současný systém zásobování pitnou vodou umožňuje dodávky pitné vody i pro nárůst
odběrů v návrhovém období, za předpokladu nutných rekonstrukcí vodovodních sítí.
Celoroční průměrný odběr vody ve výhledu se odhaduje na 50 m3/den, denní maximum v létě 0,87 l/s, hodinové denní maximum 5,6 m3/hod, tj. 1,56 l/s. Tyto hodnoty předpokládají malé odběry pro zalévání zeleně a nepočítají s odběrem vody pro plnění zahradních
bazénů. Při reálném odhadu těchto odběrů stoupá letní denní maximum na cca 1,0 l/s a
špičkové letní (hodinové) na 1,8 l/s. Na tyto špičkové hodnoty se dále počítají potenciální
ztráty.
Do výše uvedených hodnot není započítán normový odběr požární vody, neboť stávající přívodní řad z vodojemu Vrátno není schopen normové množství vody zabezpečit. Ztráty
tlaku v potrubí v případě odběru požární vody několikanásobně převyšují disponibilní hydrostatický tlak cca 30 m vodního sloupce, který reprezentuje rozdíl úrovně hladiny ve vodojemu
Vrátno a úrovně terénu v nejvyšším místě v sídle Boreč. I když je požární technika vybavena
vlastními čerpacími jednotkami, nelze předpokládat plnohodnotný normový výtok.
K dispozici pro požární účely je v Borči požární nádrž (40x15 m) a dva podzemní rezervoáry na návsi.
Problematika nedostatečných tlakových poměrů ve vodovodu v Borči a Žebicích se
však neomezuje jen pro případ odběru požární vody, ale i pro případ běžných špičkových
odběrů v letním období. Vzdálenost mezi vodojemem Vrátno a koncovým odběrem v Borči je
cca 5,5 km a ztráty při špičkovém odběru (bez odběru požární vody) představují hodnotu
minimálně cca 13 m vodního sloupce (v. s. - pro potrubí v dobrém stavu). Disponibilní tlak je
pak maximálně cca 17 m v. s. (což by odpovídalo ČSN -15 m v.s.), za předpokladu optimálních poměrů v přívodním i rozvodném řadu. Vzhledem k velkým ztrátám vody ve vodovodu
(uvádí se hodnoty až 50%), je hodnota vypočteného tlaku pouze teoretická. Za předpokladu
pouze 20% ztrát bude nutno dopravovat alikvotně potrubím více vody a ztráty stoupnou o
dalších 6 m vodního sloupce a k dispozici je jen tlak cca 11 m.
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Výše uvedené hodnoty jsou vztaženy ke konzervativní hodnotě odběrů vody v letním
období, bez zohlednění odběrů pro zalévání zeleně a odběrů pro plnění zahradních bazénů
(ve špičkách lze tyto odběry pouze administrativně zakázat). V případě započítání i části
těchto odběrů stoupnou ztráty v tlaku v koncové větvi v Borči na 24 m vodního sloupce a
k dispozici je jen tlak cca 6 m vodního sloupce, tj. 40% normového tlaku požadovaného pro
dvoupodlažní nadzemní zástavbu v nejvýše položené části sídla Boreč. Logicky v níže položených částech sídla takto nepříznivá situace nenastane. Na příklad střed návsi je na výškové hladině 299 m n. m., tj. již o 7 m níže.
Vzhledem k výše uvedeným orientačním propočtům je krátkodobém horizontu zcela
nutná rekonstrukce vodovodní rozvodné sítě v Borči. Ve střednědobém horizontu je nutno
uvažovat s realizací urychlovací tlakové stanice, případně i věžového vodojemu, který by
zvýšil i stupeň zabezpečenosti dodávky vody v koncové větvi skupinového vodovodu. Plochu
pro toto zařízení územní plán navrhuje na severním okraji sídla, v zastavěném území
v blízkosti zemědělského areálu. Jedná se o jednu z nejvýše položených částí obce, zároveň
však relativně pohledově odstíněnou. Plocha je umístěna do ochranné a izolační zeleně,
která bude zachována i nadále. Zeleň by měla být i součástí plochy vodojemu/tlakové stanice.
3.6.2

Zachycování a čištění odpadních vod

Boreč
V sídle není vybudována kanalizační síť. Odpadní vody se u jednotlivých objektů zachycují v žumpách či septicích. Lokalita leží v CHOPAV Severočeská křída a v ochranném
pásmu II.B zdrojů podzemních vod a dotýká se ochranného pásma II.A jímacího území podzemních vod u Sušna.
Vzhledem k těmto skutečnostem byl v roce 1995 vypracován projekt odkanalizování
sídla s vlastní čistírnou odpadních vod a zároveň zpracováno hydrogeologické posouzení
místního i širšího území a jeho problematiky. Posouzení se též opíralo o výsledky provedených hydrogeologických vrtů provedených v údolí Košáteckého potoka. Jeden z vrtů (RP 9)
leží cca 400 m pod obcí a je určen k pravidelnému vzorkování odběrným čerpáním
v systému vnější ochrany jímacího území Sušno. Na základě expertního posouzení vyslovily
okresní orgány v Mladé Boleslavi souhlas s výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod
v sídle Boreč. Projekt navrhl umístit čistírnu do nejnižšího místa v sídle, tedy prostoru stávající požární nádrže.
Závazným dokumentem pro plánování je však Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Středočeského kraje, kde je problematika odkanalizování do výhledu formulována takto (citace) : „Vzhledem k tomu, že se obec nachází v CHOPAV Severočeská křída, nevyskytuje
se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost obce, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod“. V souladu s tímto podkladem územní plán nenavrhuje vybudování kanalizační sítě ani čistírny odpadních vod. Koncepce nakládání s odpadními vodami zůstává nadále založena na využívání žump a septiků k zachycování vod.
Žebice
Sídlo Žebice má vybudovanou částečnou kanalizaci, která byla realizována v rámci
bytové výstavby pro zaměstnance bývalého vězeňského areálu. Podklady o této kanalizaci
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v podstatě neexistují. Obec dala kanalizaci v nedávné době zaměřit. Kanalizace je zaústěna
do mechanické čistírny odpadních vod – štěrbinové nádrže, která v současnosti neplní svou
funkci. Odtok nečištěných vod z nádrže je veden do volného terénu spádujícího do Košáteckého potoka. Splaškové vody od obyvatel jsou buď zaústěny do kanalizace přímo (cca 15%),
nebo do přes septiky (cca 43%). Zbývající část se akumuluje v bezodtokových jímkách.
Koncepce odkanalizování sídla je specifikována v závazném dokumentu Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, z jehož textu citujeme nejdůležitější pasáže:
„Pro likvidaci odpadních vod, v současné době přímo vypouštěných do vodoteče navrhujeme výstavbu nové malé čistírny odpadních vod na místě stávající čistírny. Toto opatření musí být realizováno do konce roku 2010.“ Vybudování čistírny odpadních vod dosud
nebylo realizováno.
„V další fázi je uvažováno s dostavbou splaškové kanalizační sítě z kameninových
kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 0,550 km, čímž bude odkanalizována
celá místní část. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v celkové
délce 0,250 km. Mimo dostavby kanalizační sítě bude vybudována i nová centrální čistírna
odpadních vod, na kterou budou napojeny celé Žebice a sváženy odpadní vody z obce Boreč. Malá čistírna odpadních vod bude po zprovoznění centrální čistírny odpadních vod odstavena z provozu.
....
Na novou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do
Košáteckého potoka. Stávající septiky budou zrušeny.
....
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály se doporučuje v této lokalitě
postupná rekonstrukce stávající kanalizační sítě. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je
v letech 2015 až 2020. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje
s kompletním dokončením nejpozději do r.2050.“
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje byl schválen v roce 2004 a
v posledních letech je každoročně aktualizován. Návrhy na jeho aktualizaci předkládají
s potřebnou dokumentací obce. V případě sídel Boreč a Žebice tato aktualizace nebyla dosud vyvolána. V rámci řešení územního plánu, respektive koncepce v něm obsažené, se
doporučuje předložit pro aktualizaci dokumentu tyto body:
•

aktualizace harmonogramů;

•

upřesnění rozhodnutí o čistírně odpadních vod, kde budou čištěny odpadní vody
z nepropustných jímek (Mladá Boleslav, Žebice, nebo jiné místo),

•

přezkoumání přijatelných alternativ nakládání s odpadními vodami v sídle Boreč;

•

možnost využití nově plánované malé provizorní čistírny odpadních vod v Žebicích
jako funkčního prvku budoucí centrální čistírny.
U problematiky zásobení pitnou vodou:

•

řešení problematiky nedostatečných tlaků ve vodovodní síti Žebic a Borče ve výhledu.
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3.7 Energetika a spoje
3.7.1

Napěťová hladina vn 22 kV.

Na katastrálním území se nachází jako hlavní distribuční rozvod elektrické energie
systém v napěťové hladině 22 kV. Tento systém v provedení volného vrchního vedení je
zároveň jediným dálkovým přivaděčem energie pro katastr obcí Boreč a Žebice. Je tvořen
odbočkou z kmenového rozvodu vn 22 kV vedeného v trase Velké Všelisy – Kluky, napájeného z Kvaše z vedení ev. č. 2693.
Vzhledem k nepřítomnosti jiného způsobu vytápění budov a vaření z dálkových přivaděčů je v obci uvažována pro orientační výpočet nominálního výkonu hodnota 8kW na
rodinný dům.
Boreč
V sídle Boreč jsou umístěny dvě venkovní trafostanice, jedna ve středu obce, (ev. č.
MB 5507) a druhá za bývalým zemědělským závodem (ev. č. 6086). Obě jsou v dvousloupovém provedení.
Vlastní návrh rozvoje obce nevytváří nové obytné enklávy, ale pouze zahušťuje, případně doplňuje stávající přirozeným vývojem formovanou zástavbu.
Z hlediska rozvojových ploch, které územní plán v obci vymezuje, lze umístění stávajících trafostanic využít s navýšeným výkonem pro pokrytí budoucí očekávané spotřeby.
Vzhledem ke skutečnosti, že umístění trafostanic je situováno do těžišť odběru, návrh neuvažuje výstavbu nových trafostanic. Předpokládá se pouze následné zvýšení výkonů těch
stávajících.
Rozvojovou plochu RP 6 přetíná vedení 22 kV, které musí být při realizaci výstavby
respektováno včetně ochranného pásma, pokud do doby výstavby nedojde ke kabelizaci
tohoto vedení. Na rozvojové ploše není umístěn žádný sloup, nesoucí volné vrchní vedení
vn. Podpěrné sloupy jsou osazeny mimo tuto plochu. Realizace výstavby na RP 6 je
v současnosti možná v ploše nezasažené ochranným pásmem vedení. Tato plocha pře
představuje zhruba 25 metrů široký pás při jižní hraně pozemku. V ochranném pásmu, které
včetně samotných drátů vymezuje pás cca 17 m, je nutno dodržovat určitý režim. Přesné
požadavky jsou formulovány v zákoně č.458/2000 Sb. a patří mezi ně například zákaz budování obytných objektů, omezení výškové výstavby objektů, vysazování a pěstování rostlin
vyšších 3 m a skladování nebezpečných a hořlavých látek. V budoucnu je možno při pravidelné modernizaci požádat o vyloučení nového vedení (převážně zemním kabelem) mimo
pozemek, případně o vedení zemním kabelem ve stávající trase při ponechání věcného
břemena. V takovém případě je ochranné pásmo vymezeno pouze na jeden metr po obou
stranách od vodiče.
Napojení na trafostanici MB 6086 se předpokládá pro RP 1, 2, 6, 8, 9, 6 a 13, kde
předpokládaný počet nových rodinných domů dosahuje přibližně devatenácti. To ve výsledku
znamená celkovou potřebu 19 x 8 kW = 152 kW.
Napojení na trafostanici MB 6507 se předpokládá pro RP 3, 4, 5, 10, 11 a 12, kde lze
umístit zhruba 17 nových rodinných domů. Celková předpokládaná potřeba tak dosahuje 136
kW.
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O tyto výkony bude nutno v cílovém stavu zvýšit u obou stávajících trafostanic nominální výkony, Toho může být dosaženo výměnou stávajících strojů za výkonnější. Osazení
výkonů trafostanic podle skutečné realizace návrhu a jejího charakteru je v plné pravomoci
majitele sítě, tj. ČEZ a. s., závod Mladá Boleslav.
Žebice
V sídle Žebice se aktuálně nacházejí dvě trafostanice, a to venkovní dvousloupová
trafostanice ev. č. MB 6086 na východním okraji sídla a samostatná zděná trafostanice ev. č.
MB 5987 ve výrobním areálu na jihu sídla.
Rozvojová plocha RP 7 v Žebicích je situována na východním okraji stávající zástavby poblíž výše zmíněné trafostanice ev. č. MB 6086. Tato plocha je doplněna rozsáhlou
územní rezervou pro výstavbu rodinných domů. Ani zde, obdobně jako v Borči, nevzniká
potřeba výstavby nových trafostanic, pouze bude v případě realizace výstavby na rozvojových plochách a plochách územní rezervy nutné posílení výkonu trafostanice. Tato rozvojová
plocha bude zásobena z blízké trafostanice. V návrhu se počítá s výstavbou zhruba sedmi
rodinných domů, tedy s nárůstem spotřeby elektrické energie zhruba o 56 kW.
3.7.2

Napěťová hladina nn 0,4 kV.

Na úrovni nízkého napětí se do budoucna předpokládá výhradně realizace zemního
kabelového vedení, a to zejména u rozvojových ploch. Postupně by však měl být kabelový
rozvod realizován v celém sídle Boreč, včetně úseků, kde je kabel veden vrchním vedením.
Odstraněny budou i staré smíšené sloupy. V Žebicích je nn rozvod důsledně kabelizován.
Rozhodnutí o modernizaci sítě je v plné pravomoci majitele rozvodného systému nízkého
napětí, ČEZ, a.s. závod Mladá Boleslav.
U rozvojových ploch bude nutná realizace nízkého napětí ve větším rozsahu zejména
v Borči na plochách RP 1 a RP 5 a v Žebicích na ploše RP 7.
Nárůst maximální proudové zátěže v Borči na straně nn dané nominální hodnotou
jištění jednotlivých rodinných domů představuje u trafostanice ev. č. MB 6086 3x 475 A, u
trafostanice ev. č. MB 6507 pak také 3x 425 A.
Nárůst maximální proudové zátěže v Žebicích na straně nn dané nominální hodnotou
jištění jednotlivých rodinných domů představuje u trafostanice ev. č. MB 6086 hodnotu 3 x
576 A.
Výpočty a hodnoty jsou orientační, vycházejí z maximálních ukazatelů v cílovém stavu realizace návrhů územního plánu.
3.7.3

Vytápění

V řešených sídlech je používáno převážně nekvalitní hnědouhelné palivo. S ohledem
na cenovou progresi kvalitních a ekologických paliv zůstane tento stav patrně zachován. U
nové zástavby je pro snížení ekologické zátěže vhodné podporovat stavby s minimálními
tepelnými ztrátami a energetickými nároky, ideálně ve standardech pasivních domů. Vhodné
je i lokální využívání solárního a geotermálního potenciálu, například prostřednictvím solárních kolektorů či tepelných čerpadel. Pro přechodná období jaro, podzim, případně i pro přitápění v zimě jsou výhodné krbové zplyňující zdroje tepla s rychlým náběhem výkonu.
Centrální řešení zásobování teplem není s přihlédnutím k velikosti sídel a jejich geomorfologickému uspořádání ekonomicky rentabilní.
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3.7.4

Spoje

Obytná zástavba v obci je dobře zajištěna metalickým kabelem telefonního spojení.
V obou sídlech je položen osový zemní kabelový rozvod s přechody na vrchní venkovní pobočková vedení za pomoci samonosných spojových kabelů. V Žebicích je osazena trvale
přístupná veřejná telefonní hovorna.
Před započetím výstavby bude zapotřebí ověřit zájem o pevné tel. linky. V současné
době je patrný přechod na mobilní nebo satelitní sítě.
3.7.5

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je v dobrém stavu, s patrnou údržbou a modernizací. Rozvod je
v provedení závěsných kabelů na nosičích jiných systémů, ale i na samostatných jednoúčelových trubkových nosičích. Zde je možno doporučit počítačově řízený provoz se zónováním,
rádiovým řízením, s využitím i solárních účelových zdrojů, stmívacích a pohybových čidel.
V nové zástavbě je vhodné důsledně realizovat zemní kabelové rozvody s využitím i
diodových zdrojů světla.

3.8 Životní prostředí
Kvalita životního prostředí je v rámci obou sídel, tj. Borče a Žebic, ovlivněna jen málo.
Nejsou zde žádné významnější zdroje znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů na
životní prostředí.
V řešeném území je možné nepříznivé vlivy na životní prostředí shrnout do následujících okruhů:
•

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní paliva,

•

znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových plynů, prašnost),

•

hluk z automobilové dopravy v okolí silnic,

•

nepovolené odhazování komunálních odpadů,

•

biologické znečištění ovzduší vázané na výskyt alergenních rostlin,

•

radioaktivní ohrožení vázané na výskyt radonu v horninách,

•

erozní ohrožení orných půd větrnou a vodní erozí.
3.8.1

Místní znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší způsobuje především nedokonalé spalování tuhých fosilních paliv
a dalších substancí v domácích topeništích. Nejzávažnějšími zdroji devalorizujícími ovzduší
v obci jsou domácí topeniště a také automobilová průjezdní doprava, především na silnici
III/25923.
V současné době v rámci obou sídel zcela převažuje vytápění spalováním tuhých paliv (především uhlí a dřeva), které využívá cca 95 % obyvatel. Jen asi 5 % vytápění je prováděno jinými, ekologickými způsoby.
Nedokonalé spalování pevných paliv může za nepříznivých rozptylových podmínek
(bezvětří, teplotní inverze, mlhy) způsobovat místní koncentrované znečišťování ovzduší,
které se často projevuje zadýmováním jeho přízemních vrstev. Tyto situace nastávají přede23

vším v chladné části roku, mohou však nastat i v průběhu večera a noci v teplejší části roku.
Během dopoledních hodin a oteplení dochází k rychlému rozptylu znečištění. Ohrožená je
především údolní sevřená niva a obtížněji větratelné část Borče. Krátkodobé hodnoty znečištění se mohou blížit imisním limitům. Tento fakt však dosud nebyl konkrétním měřením prokázán. Zastavěná území obou sídel, ležící na vyšším plochém reliéfu, mají dobré rozptylové
podmínky a přízemní znečištění je zde minimální.
K celkovému přízemnímu znečištění přispívají také výfukové plyny z automobilové
dopravy a prašnost (víření sedimentovaných částic různého původu – prach z polí, zbytky
zimních posypů apod.).
V rámci řešeného území ani v jeho nejbližším okolí se měření imisí neprovádí. Výsledky měření z poměrně vzdálených stanic (např. Mladá Boleslav) vykazují hodnoty zhruba
ve 2/3 ročních průměrných standardů u hlavních škodlivin. Tyto stanice však nepodávají obraz o imisním zatížení v rámci obce.
Ve Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší byly vymezeny
oblasti (zóny) se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2008 (Věstník MŽP
2010/04). Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, se oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém
došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Obec leží
v zóně Středočeského kraje, kde v uvedeném roce 2008 nedošlo k překročení žádného ze
sledovaných imisních limitů.
Kromě znečištění ovzduší přímo způsobeného činností člověka se v řešeném území
uplatňuje také biologické znečištění, způsobené alergenními látkami biologického původu
tvořící tzv. aeroplankton. Největšími producenty alergenů jsou především různé druhy plevelů, ruderálů a dřevin.
Z hlediska hromadného výskytu alergenních rostlin jsou v řešeném území nejzávažnější následující prostory:
•

neudržované okraje, příkopy a svahy většiny silnic a dalších místních komunikací,

•

neudržované porosty podél opuštěných polních cest,

•

neudržovaná plocha v okolí vodní nádrže v Žebicích,

•

nevyužité plochy uvnitř a v okolí zemědělského areálu v Žebicích,

•

doprovodný porost údolí V dolcích podél SV hranice katastru,

•

bývalé sady v Borči se silně ruderalizovanými travními porosty a porosty keřů a náletů,

•

řada blíže nespecifikovatelných menších či větších nevyužívaných ploch v zastavěném území, na jeho okrajích, na přechodu do polí, na okrajích lesních porostů apod.

Údržba těchto ploch, likvidace alergenních a dalších plevelných rostlin je povinností
majitelů, případně uživatelů jednotlivých pozemků (viz též Obecně závazná vyhláška obce
Boreč č.03/2006 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci).
Pro snížení znečištění ovzduší lze formulovat následující doporučení neúzemního
charakteru:
•

eliminovat spalování komunálních odpadů, plastů apod. v domácích topeništích (formou osvěty kontroly topenišť,…) a spalování rostlinných materiálů v otevřených
ohništích,
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•

z důvodů snížení prašnosti zlepšovat technický stav vozovek místních komunikací a
provádět jejich důsledné čištění po zimním období, příp. sezónních zemědělských
pracích; vybudovat pevné krajnice, chodníky, vysazovat pásy zeleně; polní a lesní
cesty by měly z hlediska krajinného rázu, odtokových poměrů i ekonomické efektivnosti zůstat nezpevněné s maximálním zastoupením travních porostů,

•

z důvodů snížení emisí podporovat ekologické způsoby vytápění a další řešení obytných domů (výstavba domů s nízkou potřebou energie, např. nízkoenergetických či
pasivních), dále např. tepelná čerpadla, solární systémy, biomasa, dřevo apod.,

•

požadovat finanční podpory pro domácnosti na investice k rekonstrukcím nebo
k obnově malých stacionárních zdrojů, ke změně palivové základny za ekologicky
vhodnější energetické zdroje,

•

důsledně likvidovat zdroje biologického znečištění ovzduší, tj. především zaplevelené
travinobylinné porosty s masivním výskytem alergenních rostlin na neudržovaných
plochách. Údržba těchto ploch, likvidace alergenních a dalších plevelných rostlin je
povinností majitelů, případně uživatelů jednotlivých pozemků.
3.8.2

Radioaktivní ohrožení

Radioaktivní ohrožení je závažným faktorem ovlivňujícím hodnoty životního prostředí.
Nejzávažnější ozáření způsobuje radioaktivní plyn radon, resp. jeho rozpadové dceřiné produkty.
Kategorie radonového indexu geologického podloží, uvedené v mapě 1: 50 000, vyjadřuje statisticky převažující kategorii v dané geologické jednotce. Výsledky měření radonu
na konkrétních lokalitách se proto mohou od této kategorie odlišovat, především díky rozdílům mezi regionální a lokální geologickou situací.
Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním zdrojem
radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie radonového
indexu podloží proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu nad 200 Bq.m-3
v existujících objektech (hodnota EOAR). Zároveň indikuje i míru pozornosti, kterou je nutno
věnovat opatřením proti pronikání radonu z podloží u nově stavěných objektů.
Převažující kategorie radonového indexu neznamená, že se u určitého typu hornin při
měření radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového indexu. Obvyklým jevem je, že přibližně 20 % až 30 % měření spadá do jiné kategorie radonového indexu, což je dáno lokálními geologickými podmínkami měřených ploch.
Určení kategorie radonového indexu na stavebním pozemku není možné provést
odečtením z mapy jakéhokoliv měřítka, ale pouze měřením radonu v podloží na konkrétním
místě tak, aby byly zohledněny lokální, mnohdy velmi proměnlivé geologické podmínky.
Zastavěná území obou sídel i celé široké okolí jsou zařazena do přechodné kategorie
(nehomogenní kvartérní sedimenty) radonového indexu. Kaňonovitá údolí a jejich svahy, leží
v nízké kategorii (viz přiložený mapový výřez).
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Mapa radonového indexu geologického podloží v obci Boreč a jejím okolí
(Česká geologická služba, Praha)
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Měření radonu by mělo být provedeno a vyhodnoceno ve všech lokalitách navrhovaných pro bytovou výstavbu, sportovní zařízení, rekreaci apod. Tento požadavek je v souladu
s příslušnou legislativou (zákon 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření – atomový zákon, vyhláška 184/1997 Sb. o požadavcích na zajištění radiační
ochrany, ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, 1996).
3.8.3

Hospodaření s odpady

Problematika odpadového hospodářství je řešena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Svoz komunálního odpadu z obou sídel je prováděn celoročně 1 x za týden odbornou
firmou, jeho shromažďování se provádí do 110 nádob, kterými jsou vybavena obě sídla.
Dvakrát ročně jsou přistavovány v termínech stanovených obcí velkoobjemové kontejnery na
různorodý odpad, jejichž odvoz je rovněž zajištěn. Nebezpečný odpad se předává pověřené
osobě na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu. Sběr nebezpečného odpadu, objemného odpadu a železa je zajišťován minimálně 2x ročně.
V obci se provádí separovaný sběr skla, plastů, tvrdého a měkkého papíru, a to do
speciálních kontejnerů umístěných po čtyřech v obou sídlech. Odvoz se provádí 1 x za 14
dnů.
Územní plán nenavrhuje žádné změny ve stávajícím řešení nakládání s odpady
v obci, neboť současný stav je vzhledem k velikosti a poloze sídla zcela vyhovující.
Přestože je prováděn pravidelný odvoz komunálních a dalších odpadů vyskytují se
stále na několika místech v katastru drobné černé skládky, např. v bývalém parku a v zeleném pásu v Žebicích, v okolí rybníčku a na svahu pod křižovatkou Vrátno – Skalsko aj. Tyto
plochy je třeba v souladu s platnou legislativou vyčistit. Na úrovni územního plánu však není
možné tento problém řešit.
3.8.4

Hluk

Jeho působení na životní prostředí je vázáno na liniový zdroj, kterým je v řešeném
území automobilová doprava především na silnici III. třídy č.25923 Malé Všelisy – Kluky,
která prochází středem Borče.
Pro hodnocení hlukového zatížení nejsou k dispozici žádné konkrétní údaje, přesto
lze předpokládat, že při nárazové vyšší intenzitě průjezdní automobilové dopravy může hlukové zatížení prostředí v okolí silnice dosahovat v některých denních hodinách nadstandardních hodnot.
Bezprostřední kontakt obytné zástavby s automobilovou dopravou v úseku dlouhém
cca 600 m znemožňuje realizaci potřebných hygienických (protihlukových a protiimisních)
opatření. Řešení přeložením problematického úseku silnice je však z ekonomických důvodů
nereálné a vzhledem k nízkému vlivu daného problému na zdraví obyvatel a pohodu obytného prostředí i poněkud naddimenzované.
3.8.5

Erozní ohrožení

Vysoké zastoupení rozlehlých, většinou nijak nechráněných ploch orné půdy, jejich
složení, způsoby hospodaření, absence krajinné zeleně, působení klimatických faktorů atd.
na katastrálním území i v navazujících rovinatých částech sousedních katastrů, jsou předpo27

kladem pro jejich ohrožení a aktuální postižení vodní a větrnou erozí. Nepříznivý je také přímý kontakt orné půdy s obytnou zástavbou, která je ovlivňována větrem transportovanými
půdními a dalšími přimísenými částicemi (různé druhy agrochemikálií), a také splachy způsobenými vodní erozí. Územní plán proto navrhuje ochranu zastavěného, potažmo zastavitelného území pásy ochranné a izolační zeleně. Doplnění zeleně se navrhuje i v otevřené
krajině, zejména podél cest. Tyto zelené pásy v kombinaci s územním systémem ekologické
stability pomáhají snižovat důsledky erozní činnosti srážkových vod a větru.
Degradace půdy (svrchních, nejúrodnějších vrstev) způsobuje problémy především
zemědělskému hospodaření. Důsledky eroze se však projevují mj. i znečišťováním povrchových vod a ovzduší, hromaděním splavenin v níže položených údolních částech, narušováním celistvosti údolních hran a svahů atd.
Náchylnost půdy k vodní erozi se projevuje již u sklonů svahů od 2 – 3°, tedy prakticky na všech plochách orné půdy v rámci katastru i v jeho okolí. Větrnou erozí jsou ohroženy
především vysychavé, lehké hlinité a hlinitopísčité půdy, které v území převažují.
Pro stabilizaci a zlepšení podmínek v území by měl být územní plán následován
komplexními pozemkovými úpravami a následnou realizací prvků ÚSES v krajině. Současně
by bylo vhodné provést další revitalizační opatření, a to nejen v řešeném katastrálním území,
ale současně v širším, obdobně postiženém okolí.

3.9 Ochrana přírody a krajiny
Ochrana přírody a krajiny je pro územní plán obce zpracována v souladu se zákonem
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajin ve znění pozdějších předpisů.
3.9.1

Využití území, koeficient ekologické stability, krajinný ráz

Využití území je dané zastoupením krajinných struktur, jejich prostorové uspořádání
charakterizuje fyziognomii krajiny a základní ekologické vztahy. Vychází z údajů katastru
nemovitostí (dále KN) o úhrnných hodnotách druhů pozemků.
Z celkové výměry (c. v.) katastrálního území (k. ú.) zabírají ekologicky labilní plochy
orné půdy přes 82 %. Lesy pokrývají necelých 70 ha, což je 10 % rozlohy katastru, minimálně jsou zastoupeny travní porosty (0,8 %), 1,4 % zabírají zahrady a pouze 0,2 % jsou zastoupeny vodní plochy. Zastavěné plochy zabírají necelých 10 ha, což je 1,4 % k.ú. Ostatní
plochy tvoří v souhrnu asi 3,7 % výměry obce (přes 26 ha) a jsou to např. silnice a ostatní
komunikace, veřejná zeleň, hřiště, hřbitov, neplodná půda, skály aj. (údaje podle katastru
nemovitostí).
Přehledné tabulky využití území a koeficientu ekologické stability v rámci správního
obvodu obce jsou vedeny na další straně.
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Úhrnné hodnoty druhů pozemků v k.ú. obce Boreč v ha a v % z celkové výměry katastrálního území (c.v. k.ú.).

využití území

výměra ha

% z c.v. k.ú.

orná půda

571,81

82,4

zahrady

9,96

1,4

travní porosty

5,47

0,8

lesní pozemky

69,63

10,1

vodní plochy

1,07

0,2

zastavěné plochy

9,86

1,4

ostatní plochy

26,56

3,7

celkem

694,36

100

Díky vysokému zastoupení ekologicky negativních krajinných složek (především orné
půdy) je zde velmi nízký koeficient ekologické stability (KES), který vychází z relace mezi
přírodními a člověkem vytvořenými prvky (dle úhrnných hodnot druhů pozemků v KN).

Zastoupení ekologicky pozitivních krajinných struktur

využití území

výměra ha

% z c.v. k.ú.

zahrady

9,96

1,4

travní porosty

5,47

0,8

lesní pozemky

69,63

10,1

vodní plochy

1,07

0,2

celkem eko +

86,13

12,5

Zastoupení ekologicky negativních krajinných struktur a ostatních ploch

využití území

výměra ha

% z c.v. k.ú.

orná půda

571,81

82,4

zastavěné plochy

9,86

1,4

celkem eko –

581,67

83,8

ostatní plochy

26,56

3,7

Zastoupení ekologicky negativních, ekologicky pozitivních a ostatních ploch a koeficient ekologické stability

výměra
celkem

eko +

% z c.v.

eko -

% z c.v.

ostatní
plochy

% z c.v.

KES

694,36

86,13

12,5

581,67

83,8

26,56

3,7

0,15
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Dle KES, s hodnotou 0,15 je katastrální území Borče zařazeno do kategorie, tzv. antropogenizované krajiny, což představuje krajinu narušenou, dlouhodobě nadprůměrně využívanou s porušenými přírodními strukturami, zcela přeměněnou lidskou činností. Je zde
vysoký stupeň ekonomického využití území, minimum přírodních struktur a vysoké narušení
ekologických vztahů. Chybějící funkce ekosystémů zde musí být trvale nahrazovány umělými
zásahy a vysokými energetickými vklady. Nízké zastoupení ekopozitivních krajinných struktur a jejich prostorové uspořádání je z ekologických a krajinářských hledisek nepříznivé.
Základní hodnocení dle KES nepostihuje zcela nerovnoměrné rozložení antropogenních a přírodě blízkých prvků.
Hodnoty KES a jejich zařazení do základních krajinných typů jsou podkladem pro
primární charakteristiky krajinného rázu území, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, a který je chráněn před činností snižující jeho
estetickou a přírodní hodnotu (zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů). Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb,
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině. K
umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
Územní plán tyto principy respektuje a při vymezování zastavitelných ploch i ploch
s rozdílným způsobem využití vycházel z výše popsaných zásad. Pro ochranu krajinného
rázu byly dále stanoveny některé podmínky prostorového uspořádání v rámci regulativů jednotlivých ploch s rozdílným využitím.
3.9.2

Současná krajinná zeleň

Současná krajinná zeleň, jako významný krajinotvorný a ekologický faktor, je na většině rovinaté části katastrálního území zastoupena jen ve velmi omezeném rozsahu. Dlouhodobé zemědělské využívání zeleň ve volné krajině redukovalo na minimum. Rozsáhlé,
těžko překročitelné agrocenózy, znemožňující jakoukoli ekologickou komunikaci, jsou jen
místy oživeny stromořadími podél silnic a zbytky doprovodné zeleně podél stávajících nebo
opuštěných polních cest.
Okraje polních kultur jsou lesními porosty rostoucími na hranách a svazích údolí a
roklí lemovány pouze v blízkosti katastrální hranice na jihozápadě, jihovýchodě a severozápadě, a jen výjimečně do větší vzdálenosti. Tvoří alespoň částečné krajinné kulisy oddělující
rozsáhlé plochy orné půdy rozložené v rámci katastru a v jeho sousedství. Územní plán proto
tyto plochy v území stabilizuje a navrhuje jejich doplnění, včetně návrhů na rozdělení velkých
lánů orné půdy doprovodnou zelení cest.
Charakteristickým negativním jevem agrární krajiny je silná eutrofizace (díky reziduím
průmyslových hnojiv v půdě, jmenovitě dusíku) travinobylinných společenstev podél silnic a
cest, na okrajích lesních porostů, na nevyužívaných plochách aj., spojená s následnou výraznou expanzí a dominancí plevelných a ruderálních druhů, nejen do polních kultur, ale i do
travních a lesních porostů.
Podle prostorového rozložení a zastoupení krajinné zeleně a krajinotvorných struktur
je možné vymezit v rámci katastru v podstatě dvě zcela odlišné krajiny:
•

krajinu zemědělskou (orná půda) na plošinách s minimálním zastoupením krajinné
zeleně tvořené většinou jen doprovody stávajících a bývalých komunikací,
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•

krajinu zalesněných údolí a roklí, jejich svahů a hran, ohraničujících zemědělské plochy.
Současnou krajinnou zeleň tvoří z funkčního a prostorového hlediska následující sku-

piny:
Lesní porosty v rovinaté části katastru netvoří žádný rozsáhlejší celek, zcela výjimečně vybíhají svými okraji z údolních svahů na okolní zemědělsky využívané plošiny. Lesy
zcela převažují v zahloubených údolních tvarech, kde tvoří zapojené porosty. Jejich prostorové rozložení v rámci katastru je z ekologických a krajinářských hledisek celkově málo příznivé.
Lesy tvoří převážně kulturní porosty (smrk, borovice, akát, modřín), jen místy jsou ostrůvky přírodě blízkých zbytků dubohabřin, kyselých i borových doubrav a olšin.
Lesní porosty, přestože v nich převažují především kulturní smrčiny a dále akátiny,
vytvářejí přirozené biokoridory a zvyšují biodiverzitu celkově fádní zemědělské krajiny a mají
nesporný význam půdoochranný, vodohospodářský, ekologický, estetický a další.
Doprovodná zeleň podél silnic a cest, až na malé výjimky, je tvořena stromořadími
s převahou přestárlých ovocných dřevin, většinou extrémně ruderalizovaných a zaplevelených. Stromořadí nepůsobí příliš pozitivně svým vzhledem, mají jen omezené ekologické a
krajinářské hodnoty a jejich hospodářský efekt je vcelku bezvýznamný. Doprovody komunikací bude nutné zcela rekonstruovat s výhradním zastoupením přírodních domácích dřevin.
Ostatní krajinná zeleň není zastoupena významnějšími plochami, výjimkou je okolí
rybníčku Zamyšlenec (evidován jako hodnotný krajinný segment v okresním generelu
ÚSES). Dále jsou zastoupeny už jen skupinky keřů u sloupů elektrického vedení.
Zeleň zastavěného území parkového veřejného charakteru je zastoupena udržovaným návesním prostorem u kapličky na místě bývalé vodní nádrže v Borči s několika hodnotnými lipami a keři. V Žebicích má parkový charakter malá travnatá plocha s několika dřevinami v severní části sídla. Nejvýznamnější plochou parkového charakteru je neudržovaný
bývalý krajinářsky založený park u vily v Žebicích. Tvoří ho dnes v podstatě zapojený porost,
ve kterém je dosud řada velmi hodnotných vitálních vzrostlých dřevin. Prostor je značně zaplevelen a znehodnocen odpadky. Vzhledem k hodnotě jednotlivých dřevin by měl být obnoven, případně navržen k registraci jako významný krajinný prvek.
V obou sídlech jsou další větší či menší plochy keřové a stromové zeleně veřejného
charakteru podél místních cest nebo po obvodu některých hospodářských budov, v okolí
sportoviště apod.
Zeleň soukromých zahrad tvoří, vedle okrasných dřevin, především užitkové ovocné dřeviny běžného sortimentu. Její význam z hlediska životního prostředí, vzhledem k intenzivnímu využívání obklopujícího zemědělského území, je podstatně větší než v jiných,
podobně využívaných prostorech.
Územní plán tyto plochy zeleně bezezbytku zachovává a doplňuje je o nové plochy,
zejména v návaznosti na nově vymezené rozvojové plochy.
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3.9.3

Zvláštní ochrana přírody

Na katastrálním území obce není vyhlášeno ani navrhováno žádné zvláště chráněné
území, ani žádná z lokalit soustavy Natura 2000. V současné době neexistují ani žádné záměry na vyhlášení takových území, územní plán tedy zvláštní ochranu přírody neřeší.
3.9.4

Významný krajinný prvek

Podle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů jsou VKP definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.
VKP taxativně vyjmenovanými v zákoně, jsou v řešeném území zastoupeny lesy a
údolní niva a vodní plochy. VKP mohou být i jiné části krajiny, které zaregistruje orgán
ochrany přírody. Tyto registrované významné krajinné prvky se v krajině nevyskytují.
Podle § 4 odst. 2 citovaného zákona jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Jejich využití je možné jedině tak, aby nebyla narušena jejich stabilizační funkce, k jakýmkoli zásahům je třeba závazné stanovisko orgánů ochrany přírody.
Územní plán chrání hodnotné segmenty vymezením ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž regulativy nepřipouštějí znehodnocení takového segmentu. Plochy jsou vymezeny jako nezastavitelné, jen ve výjimečných případech a za zvláštních okolností je připuštěno umístění některých staveb, jako například nezbytných liniových staveb a staveb pro údržbu krajiny.
3.9.5

Územní systémy ekologické stability

Územní systém ekologické stability krajiny je definován v zákoně č.114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, jako vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Ochrana prvků ÚSES, tvořících jeho základ, je povinností všech vlastníků
a uživatelů pozemků, jeho vytváření je veřejným zájmem, na němž se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Jde především o následující požadavky:
•

ochrana ekostabilizační funkce stávajících skladebných částí (umisťování staveb,
úprava vodních toků a nádrží, pozemkové úpravy, těžba nerostů, změny kultur pozemků),

•

ochrana území pro navrhované skladebné části,

•

vyloučení změn využití území snižujících ekologickou stabilitu.

Posláním ÚSES je zabezpečit uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé
působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro její mnohostranné využívání. ÚSES tvoří základní nástroj ochrany přírody, určený k zajištění nezbytných minimálních prostorových podmínek pro uchování a obnovení biodiverzity a ekologické stability krajiny. Segmenty ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k
ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce.
Nadregionální a regionální ÚSES (NR a R ÚSES)
Podle ÚAP Středočeského kraje jsou na k.ú. obce zastoupeny dvě funkční skladebné
části regionálního ÚSES – RBC 1243 (13) Strašín u Vrátna a RBK 632 (14) Údolí Košáteckého potoka.
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Lokální ÚSES (LÚSES)
V území je vymezený lokální ÚSES převzatý s Okresního generelu Mladá Boleslav.
Vedení ÚSESu bylo oproti generelu upraveno pouze v jednom případě.
Biokoridor LBK 163 podle generelu kopíroval zastavěné území na jihu Borče. Vznikl
tak koridor se čtyřmi zatáčkami v ostrém úhlu na úseku dlouhém zhruba 300 metrů. Takto
vedený koridor by pouze obtížně plnil svou funkci. V řešení územního plánu bylo proto přistoupeno k jeho přetrasování. Navrhovaný průběh koridoru je plynulý, bez ostrých zatáček.
Přetrasováním biokoridoru LBK 163 došlo ke vzniku malých, těžko obhospodařovatelných ploch zemědělské půdy. Tyto plochy byly územním plánem využity pro návrh bytové
výstavby, která na této lokalitě tvoří vhodné doplnění urbanistického řešení sídla.
Interakční prvky
Interakční prvky v místním ÚSES doplňují působení biocenter a biokoridorů na okolní,
méně stabilní krajinu. V krajině jsou zastoupeny zejména formou doprovodné zeleně podél
komunikací, případně zelení mezí a remízků. Rozptýlená zeleň se vzhledem k intenzivnímu
využívání krajiny nevyskytuje.
Územní plán územně stabilizuje stávající interakční prvky a navrhuje některá jejich
doplnění.
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Navrhovaná vymezená lokální biocentra a biokoridory
Vysvětlivky: LBC – lokální biocentrum, LBK – lokální biokoridor; číslování v rámci Okresního generelu ÚSES Mladá Boleslav
č.

název

katastrální území

LBC 192

U Kamlů

Boreč, Ostrý

LBC 194

Obecní chobot u Borče

LBC 196
LBK 120

výměra ha

funkčnost

současný stav

cílový stav

7,4/3,2

funkční

lesní porost

lesní porost

Boreč

4,6

funkční

lesní porost

lesní porost

Chobota

Boreč

3,2

funkční

lesní porost

lesní porost

Pod borečskou cestou

Boreč, Kluky

4,7/2,4

nefunkční

lesní porost, travnatý doprovod polní cesty

liniové společenstvo

LBK 163

U Borče

Boreč

1,70

částečně funkční

lesní a travinobylinné poros- lesní a liniové společenstvo
ty, orná půda

LBK 164

V dolcích

Boreč, Kluky

2,5/2,3

nefunkční

lesní a travinobylinné poros- lesní a liniové společenstvo
ty

LBK 165

U průhonu

Boreč, Doubravička

2,1/1,3

nefunkční

lesní porost, nivní louka

∑/na k.ú.

lesní porost

Navrhovaná vymezená regionální biocentra a biokoridory
Vysvětlivky: RBC – regionální biocentrum, RBK – regionální biokoridor; číslování: dle územně plánovacích podkladů a Okresního generelu ÚSES Mladá Boleslav
č.

katastrální území

RBC 1243
(13)

Vrátno, Boreč, Stránka

RBK 682
(15)

Boreč, Stránka, Kadlín, Malé
Všelisy atd.

výměra ha

funkčnost

současný stav

cílový stav

?/41,0

funkční

lesní porost

lesní porost

?/3,0

funkční

lesní porost

lesní porost

∑/na k.ú.
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3.9.6

Památný strom

Mimořádně významné stromy lze vyhlásit za památné stromy dle § 46 a 48 zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. V řešeném území
není vyhlášen žádný památný strom. Územní plán však vytipoval několik stromů na území
obce, především v zastavěném území obou sídel, které označil jako významné stromy. Tyto
stromy by měly být chráněny podle pravidel vymezených pro památné stromy a současně je
doporučeno jejich zařazení do této kategorie. Významné stromy jsou zakresleny ve výkresu
č. 4 – Hlavní výkres III – Koncepce využití krajiny.

V rámci územního plánu jsou kromě závazných regulativů pro jednotlivé plochy
s rozdílným způsobem využití doporučena následující opatření neúzemního charakteru pro
zkvalitnění přírodního prostředí a krajinného rázu:
•

u místně příslušného orgánu ochrany přírody ochranu významných stromů a iniciovat
návrh na vyhlášení v kategorii památný strom,

•

nepřipustit znehodnocování nebo likvidaci rozptýlené krajinné zeleně, a to především
z důvodů protierozní ochrany, kvality ovzduší a ochrany krajinného rázu,

•

výsadby zeleně ve volné krajině realizovat výhradně s využitím autochtonních dřeviny
odpovídající místním přírodním podmínkám,

•

pro výsadby stromořadí podél silnice používat pouze zapěstované alejové stromy
s výškou koruny minimálně 2 m a nevysazovat keře; jde o preventivní opatření
z hlediska úhynu přeletujících ptáků a migrace drobné zvěře, ukrývající se v keřových
porostech; pro výsadby podél silnic nepoužívat ovocné dřeviny,

•

výsadby ve volné krajině podél polních cest, půdoochranné výsadby (větrolamy, meze) apod. z části realizovat pomocí ovocných dřevin (stromů i keřů),

•

dřeviny cizího původu je možné použít jedině pro výsadby okrasného parkového charakteru uvnitř zastavěného a zastavitelného území,

•

výsadby ve volné krajině vytvářet ze skupin keřů, vyšších a nižších stromů, s výslednou vertikální a horizontální členitostí a polopropustností; tyto porosty mj. snižují
v maximální míře negativní účinky eroze a zvyšují hodnoty krajinného rázu,

•

půdoochranné výsadby (doprovody podél polních cest, mezové porosty, větrolamy)
by měly mít účinnou šířku od 5 až do 15 m, což by mělo být určeno v jednotlivých projektech výsadby na podkladě místních podmínek (reliéf, půdní složení, okolní krajinná
zeleň apod.),

•

všechny návrhy výsadeb krajinné a sídelní zeleně, jmenovitě parkových úprav a rekonstrukcí, realizovat na základě odborných prováděcích projektů.
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4 Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Vyhodnocení vlivů koncepce územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo zpracováno na základě návrhu územního plánu,
neboť vzhledem k rozsahu a povaze územního plánu nebylo účelné zpracovávat koncepci
územního plánu variantně.
Územní plán byl projednáván současně s předmětným vyhodnocením a závěry tohoto hodnocení byly zahrnuty do výsledného znění územního plánu. Závěrem vyhodnocení
bylo konstatováno, že územní plán má převážně pozitivní vliv na udržitelný rozvoj území.
K územnímu plánu byly zapracovány následující podmínky pro snížení negativních vlivů
územního plánu na životní prostředí:
•

Při výběru druhové skladby izolační a krajinné zeleně respektovat dané stanovištní
podmínky, využívat původní rostlinné druhy a zajistit odpovídající druhovou pestrost.

•

Využití plochy RP 1 je podmíněno souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů.

•

Využití ploch RP 6 a VL 1 je možné za předpokladu respektování ochranného pásma
nadzemního vedení 22 kV ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

•

Po upřesnění využití plochy VL 1 doporučeno prověřit vlivy ve vztahu k obytné zástavbě.

Na základě těchto připomínek byly doplněny regulativy u navrhovaných ploch veřejné, ochranné a izolační a mimolesní zeleně o podmínku respektovat dané stanovištní podmínky, využívat původní rostlinné druhy a zajistit odpovídající druhovou pestrost. Situování
staveb v ochranném pásmu lesa na ploše RP1 bylo v rámci podmínek prostorového uspořádání podmíněno souhlasem dotčeného orgánu, u ploch RP6 a VL1 je souhlasem dotčeného
orgánu podmíněno umisťování staveb do ochranného pásma vysokého napětí. Plocha VL1
byla dále na základě stanoviska krajského úřadu doplněna o podmíněně přípustné využití.
Tím byly v plném rozsahu naplněny podmínky udělení souhlasného stanoviska Krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství k vyhodnocení vlivů zemního plánu
na životní prostředí.

5 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce
lesa
5.1 Základní údaje
5.1.1

Základní údaje vyplývající z požadavků přílohy č. 3 k vyhlášce č.13/1994
Sb., o vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacího podkladu na zemědělský půdní fond se zpracovává
dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č.13/1994 Sb. Tato vyhláška Ministerstva životního prostředí
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ze dne 29. prosince 1993 upravuje některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu dané zákonem č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ze dne 30. června 1992.
Zákon 334 v části III. § 4 - bod a) ukládá, aby při výstavbě nebo jiné činnosti, při které
dochází k odnětí zemědělského půdního fondu (dále ZPF), bylo použito především nezemědělské půdy, popř. půdy nezastavěné, event. bylo využito nedostatečně využívaných pozemků v současně zastavěném území obce. Pokud dochází k odnětí ZPF, je nutno co nejméně
narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací.
Dále v bodě b) § 4 ukládá zákon odnímat jen nejnutnější plochu ZPF, a konečně
v bodě c) požaduje co nejméně ztěžovat obhospodařování ZPF, zejména u směrových
a liniových staveb.
V části IV. v § 5, ukládá zákon č.334/92 Sb., aby při územně plánovací činnosti bylo
provedeno zdůvodnění navrženého řešení s cílem prokázat, že předložené řešení je
z hlediska ochrany ZPF nejvhodnější.
Tato ustanovení zákona dále upřesňuje § 3 vyhlášky č.13/1994 Sb., z 29. prosince
1993 a již zmíněná Příloha č. 3 k této vyhlášce.
V následujícím textu a v přiložených tabulkách, jakož i v grafické části této dokumentace je proto důsledně postupováno dle této "Přílohy", a to tak, že jsou přímo citovány požadavky obsažené v bodě 2 uvedené přílohy, a to konkrétně dle jednotlivých podbodů 2.1 až
2.7, jejichž text je v další části zprávy uváděn sytým písmem v úvodu každého řešení příslušné problematiky.
Pro vyhodnocení odnětí ZPF byl vypracován Metodický pokyn MŽP ČR ze dne
1. 10. 1996 k hodnocení odnímané půdy ze zemědělského půdního fondu podle výše zmíněného zákona.
Pro účely ochrany ZPF byly tímto pokynem zavedeny Třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, zařazující jednotlivé BPEJ do 5 tříd.
Do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry
související s obnovou ekologické stability, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Do 2. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o
půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také
jen podmíněně zastavitelné.
Do 3. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít pro eventuální výstavbu.
Do 4. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční
schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i
pro výstavbu.
Do 5. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují půdy s velmi
nízkou produkční schopností a většinou jsou pro zemědělskou výrobu postradatelné. Jde

37

většinou půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a
chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.
5.1.2

Metodika a postup vyhodnocení

Každá odjímaná plocha byla zařazena do jedné z následujících skupin: orná půda;
zahrady, sady; louky, pastviny. Jednotlivé plochy jsou zakresleny ve výkresu odnětí zemědělského půdního fondu a PUPFL v měřítku 1 : 5 000, kde jsou zároveň vyznačeny ukazatele kvality ZPF dle BPEJ. Každá plocha má přiřazen specifický identifikační kód, podle něhož
je možno ji najít v tabulkové části.
Hodnocení každé lokality bylo provedeno celkovým záborem, záborem zemědělské
půdy dle BPEJ a jim odpovídající třídy ochrany.ZPF.

5.2 Souhrnné vyhodnocení
5.2.1

Údaje o celkovém rozsahu navrhovaných ploch a ploch vyžadujících
zábor zemědělského půdního fondu podle účelu využití a údaje o druhu
(kultuře) dotčené půdy

Požadavky řešení návrhu územního plánu na trvalé odnětí ZPF jsou obsaženy
v souhrnné tabulce v kapitole 4. Celkem jsou navrženy na správním území obce Boreč, nepočítáme-li územní rezervy (plocha bydlení BV13, místní komunikace DSm3, pěší cesta
DX1, plocha veřejné zeleně ZV4 a plochy ochranné zeleně ZO9-ZO12 v Žebicích), rozvojové
plochy o celkové rozloze 14,98 ha, přičemž si vyžádají zábor 9,00 ha zemědělského půdního
fondu (7,92 ha v Borči a 1,08 ha v Žebicích).
Z celkového rozsahu záboru ZPF připadá 4,77 ha (53,0 %) na ornou půdu, 2,77 ha
(30,8 %) na trvalé travní porosty a 1,46 ha (16,2 %) na zahrady.
Z celkového rozsahu záboru ZPF v Borči připadá 3,69 ha (46,6 %) na ornou půdu,
2,77 ha (35,0 %) na trvalé travní porosty a 1,46 ha (18,4 %) na zahrady.
Veškerý záboru ZPF v Žebicích připadá na ornou půdu.
Rekapitulace odnětí podle účelu je patrná z následující tabulky.

Funkční využití
smíšené
tělovýchovná
plochy
občanská
veřejná ochranná vodní
obytné
a sportovní
doprava celkem
bydlení
vybavenost
zeleň
zeleň
plochy
plochy
zařízení
Odnětí ZPF v ha
Boreč

3,14

0,43

-

0,46

2,77

0,45

0,20

0,47

7,92

Žebice 0,70

-

0,06

-

-

0,13

-

0,19

1,08

Obec
3,84
celkem

0,43

0,06

0,46

2,77

0,58

0,20

0,66

9,00

Podíl v %
Boreč

5,4

-

5,8

35,0

5,7

2,5

5,9

100,0

Žebice 64,8

39,7

-

5,6

-

-

12,0

-

17,6

100,0

Obec
42,7
celkem

4,8

0,7

5,1

30,8

6,4

2,2

7,3

100,0
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5.2.2

Údaje o skutečných investicích vložených do půdy za účelem zlepšení
půdní úrodnosti (meliorační a závlahové zařízení apod.) a o jejich
předpokládaném porušení

Na správním území obce Boreč nebyly provedeny žádné meliorace ani jiné investice
do půdy.
5.2.3

Údaje o výrobních areálech a objektech zemědělské prvovýroby a o
jejich předpokládaném porušení

V severním sektoru Borče a na jižním a severozápadním okraji Žebic se nacházejí
v současné době tři zemědělské areály. Areál v Borči a větší část areálů v Žebicích není
v současné době využívána. Část využívaných ploch slouží pro výrobu v nezemědělských či
přidružených odvětvích. Územní plán zachovává aktivní plochy i část ploch neaktivních pro
zemědělskou výrobu. V rozsáhlém areálu v Žebicích územní plán navrhuje využití pro lehký
průmysl, neboť využití této části areálu pro zemědělství není vzhledem ke změněným společenským a ekonomickým podmínkám nadále reálný.
5.2.4

Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatření
k zajištění ekologické stability krajiny a významných skutečnostech
vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich
předpokládaném porušení

Na území obce Boreč nebyly dosud provedeny komplexní pozemkové úpravy. Případný projekt komplexních pozemkových úprav se bude řídit schváleným územním plánem,
pokud to podmínky dovolí. V opačném případě pozemkové úpravy na základě podrobného
projektu navrhnou konkrétní nová řešení, která budou následně projednána v rámci změny
územního plánu.
Řešení uspořádání územního systému ekologické stability je pojednáno v kapitole
„3.9 Ochrana přírody a krajiny“ a je vyznačen v hlavním výkrese v měřítku 1 : 5 000. Prakticky celý územní systém ekologické stability jev území funkční a nedotýká se zemědělských
ploch. Změna funkčního využití území není bilancována v odnětí ZPF.
5.2.5

Znázornění průběhu hranic katastrálních území a správního území obce

V územním plánu jsou v grafické dokumentaci znázorněny hranice rozvojových ploch
pro bydlení navržených k odnětí ze zemědělského půdního fondu.
5.2.6

Znázornění průběhu hranic zastavěného území obce

V rámci grafické dokumentace územního plánu věnované problematice ochrany ZPF
je vyznačena poloha zastavěného území jednotlivých částí obce a zastavitelné plochy.

5.3 Zařazení pozemků zemědělské půdy do bonitovaných půdně
ekologických jednotek
Na správním území obce Boreč se nacházejí celkem dvě BPEJ, dotčené plánovanou
výstavbou. Tyto BPEJ jsou vyjádřeny prostřednictvím 5 čísel. Prvá číslice pětimístného kódu
značí příslušnost ke klimatickému regionu v rámci České republiky (od 0 do 9, tj.
od nejteplejšího a nejsuššího po nejchladnější a nejvlhčí klimatický region). Druhá a třetí číslice určuje příslušnost dané půdy k některé ze 78 hlavních půdních jednotek v České republice.
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Obec Boreč leží na území klimatického regionu č. 3 (teplý, mírně vlhký, s průměrnou
roční teplotou 8-9 oC a s průměrným ročním úhrnem srážek 550-650 mm, resp. až 700 mm).
V rámci tohoto klimatického regionu se zde vyvinuly dvě z celkového počtu 78 hlavních půdních jednotek, které budou dotčeny plánovanou výstavbou:
HPJ 09 Šedozemě modální včetně slabě oglejených a šedozemě luvické na spraších,
středně těžké, bezskeletovité, s příznivými vláhovými poměry.
HPJ 10 Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s
mírně těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší.
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5.4 Souhrnná přehledná tabulka odnětí ZPF
Přehled ploch navržených k odnětí ZPF (dle Přílohy č. 5 k vyhlášce č.13/1994 Sb.)
Označení
plochy

Čísla odnímaných parcel KN

Celkový
rozsah
ploch v ha

Z toho
zábor ZPF
v ha

Druh pozemku
(kultura)

Zařazení
Třída
Umístění v
odnímaného ochrany zastavěném
území
ZPF do BPEJ
(ZPF v ha)

Umístění mimo zastavěné
území
(ZPF v ha)

Investice
do půdy
(v ha)

BOREČ
OBYTNÉ PLOCHY
RP5

0,79

-

neplodná půda

RP11

43

0,18

0,04

zahrada

3.10.00

I.

0,04

-

-

RP12

93

0,16

0,06

zahrada

3.10.00

I.

0,06

-

-

RP13

24/1, 24/2, 34

0,42

0,42

zahrada

3.10.00

I.

0,42

-

-

RP6

30

0,14

0,14

orná půda

3.10.00

I.

-

0,14

-

RP10

82/1

0,27

0,27

zahrada

3.10.00

I.

0,27

-

-

RP4

85

0,52

0,38

orná půda

3.10.00

I.

-

0,38

-

RP3

128/1

0,27

0,27

orná půda

3.10.00

I.

-

0,27

-

RP9

102/1, 117/1

0,24

0,24

zahrada

3.10.00

I.

0,24

-

0,27

-

neplodná půda

0,96

0,96

orná půda

3.10.00

I.

-

0,96

orná půda

3.10.00

I.

RP8
RP1

499/1

RP2

579/2, 579/3

Obytné plochy celkem

0,36

0,36

4,58

3,14

0,64

0,43

0,64

0,43

-

-

0,36

-

1,03

2,11

-

0,43

-

-

0,43

-

-

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SV1/RP14
Plochy smíšené obytné
celkem

8, 10/1, 12

zahrada

3.10.00

I.
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Označení
plochy

Čísla odnímaných parcel KN

Celkový
rozsah
ploch v ha

Z toho
zábor ZPF
v ha

Druh pozemku
(kultura)

Zařazení
Třída
Umístění v
odnímaného ochrany zastavěném
území
ZPF do BPEJ
(ZPF v ha)

Umístění mimo zastavěné
území
(ZPF v ha)

Investice
do půdy
(v ha)

0,46

0,46

orná půda

3.10.00

-

0,46

-

0,46

0,46

-

0,46

-

0,65

0,47

orná půda

-

0,47

-

DSp1

0,03

-

neplodná půda

DSp2

0,01

-

neplodná půda

DSp3

0,01

-

neplodná půda

Dopravní
stavby celkem

0,70

0,47

-

0,47

-

Zastavitelné
plochy celkem

6,38

4,50

1,46

3,04

-

2,83

2,77

louka

2,77

-

-

ZV2

0,31

-

neplodná půda

Veřejná zeleň
celkem

3,14

2,77

2,77

-

-

0,17

0,09

orná půda

I.

-

0,09

-

0,05

-

neplodná půda

PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
OS1

128/1

Plochy pro
tělovýchovná
a sportovní
zařízení celkem

I.

DOPRAVNÍ STAVBY
DSm1

128/1, 158, 198/1

3.10.00

I.

VEŘEJNÁ ZELEŇ
ZV1
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3.10.00 (96 %) I.
3.09.00 (4 %) I.

ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ
ZO5

441/1

ZO6

3.10.00

ZO7

198/1

0,12

0,06

orná půda

3.10.00

I.

-

0,06

-

ZO8

128/1, 158, 198/1

0,31

0,30

orná půda

3.10.00

I.

-

0,30

-
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Označení
plochy

Čísla odnímaných parcel KN

Celkový
rozsah
ploch v ha

Z toho
zábor ZPF
v ha

0,65

0,45

0,20

0,20

Plochy vodní
a vodohospodářské
celkem

0,20

Nezastavitelné plochy
celkem
Boreč celkem

Zeleň
ochranná
celkem

Druh pozemku
(kultura)

Zařazení
Třída
Umístění v
odnímaného ochrany zastavěném
území
ZPF do BPEJ
(ZPF v ha)

Umístění mimo zastavěné
území
(ZPF v ha)

Investice
do půdy
(v ha)

-

0,45

-

0,20

-

0,20

-

0,20

-

3,99

3,42

2,77

0,65

-

10,37

7,92

4,23

3,69

-

0,70

-

0,70

-

0,06

-

-

0,06

-

-

-

-

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
VV1

367/1

orná půda

3.10.00

I.

ŽEBICE
OBYTNÉ PLOCHY
BV12/RP7

778/1

0,71

0,70

0,71

0,70

0,06

0,06

0,06

0,06

VL1

2,48

-

Výroba a
sklady celkem

2,48

-

Obytné plochy
celkem

orná půda

3.10.00

I.

OBČANSKÁ VYBAVENOST
OM1

778/1

Občanská
vybavenost
celkem

orná půda

3.10.00

I.

VÝROBA A SKLADY
neplodná půda
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Označení
plochy

Čísla odnímaných parcel KN

Celkový
rozsah
ploch v ha

Z toho
zábor ZPF
v ha

Druh pozemku
(kultura)

Zařazení
Třída
Umístění v
odnímaného ochrany zastavěném
území
ZPF do BPEJ
(ZPF v ha)

PV1

0,17

-

neplodná půda

Veřejná prostranství
celkem

0,14

-

Umístění mimo zastavěné
území
(ZPF v ha)

Investice
do půdy
(v ha)

-

-

-

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

DOPRAVNÍ STAVBY
DSm2

778/1

0,19

0,14

orná půda

3.10.00

I.

-

0,14

-

DSp4

778/1

0,05

0,05

orná půda

3.10.00

I.

-

0,05

-

Dopravní
stavby celkem

0,24

0,19

-

0,19

-

Zastavitelné
plochy celkem

3,63

0,95

-

0,95

-

ZV3

0,47

-

Veřejná zeleň
celkem

0,47

-

-

-

-

0,13

0,13

orná půda

-

0,13

ZO2

0,06

-

neplodná půda

ZO3

0,24

-

neplodná půda

ZO4

0,08

-

neplodná půda

VEŘEJNÁ ZELEŇ
neplodná půda

ZELEŇ OCHRANNÁ
ZO1

751/1, 751/2, 751/3, 751/4, 751/5,
751/6, 751/7

0,11 ha
3.09.00
0,02 ha
3.10.00

I.
I.
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Označení
plochy

Čísla odnímaných parcel KN

Celkový
rozsah
ploch v ha

Z toho
zábor ZPF
v ha

Zeleň
ochranná
celkem

0,51

0,13

Zastavitelné
plochy celkem

0,98

Žebice celkem

Druh pozemku
(kultura)

Zařazení
Třída
Umístění v
odnímaného ochrany zastavěném
území
ZPF do BPEJ
(ZPF v ha)

Umístění mimo zastavěné
území
(ZPF v ha)

Investice
do půdy
(v ha)

-

0,13

-

0,13

-

0,13

4,61

1,08

-

1,08

14,98

9,00

4,23

4,77

O B E C B O R E Č CELKEM

Pozn.: Označení ploch před lomítkem odpovídá značení ve výkrese“Vyhodnocení odnětí zemědělského půdního fondu a PUPFL“, označení za lomítkem odpovídá značení
v hlavním výkrese a v koordinačním výkrese. Čísla parcel nejsou uváděna u těch ploch, kde nedochází k záboru zemědělského půdního fondu.
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5.5 Rozsah dotčení ZPF způsobeného vymezením ÚSES a územích
rezerv
Územní systém ekologické stability je na území obce plně funkční s výjimkou části lokálního biokoridoru LBK 163. Ten byl územním plánem nově trasován s účelem zvýšit jeho
účelnost a současně snížit nezbytný zábor zemědělské půdy. Nově vymezená trasa vyžaduje zábor zhruba 0,4 hektaru. U ostatních částí ÚSES dojde v nezbytných případech pouze ke
změně kultury. Veškeré prvky ÚSES na území obce jsou zakresleny v hlavním výkrese III –
koncepce uspořádání krajiny.
Rozsáhlá územní rezerva byla vymezena v Žebicích. Její využití je předpokládáno
v případě oživení ekonomické základny obce. Rezerva je vymezena převážně na pozemcích
určených k plnění funkce lesa. Její celková rozloha včetně komunikací a ploch zeleně je
3,11 ha.

5.6 Zdůvodnění rozsahu záboru zemědělského půdního fondu
S ohledem na minimalizaci záborů zemědělského půdního fondu jsou pro návrhové
plochy bydlení v maximální možné míře využity plochy v rámci zastavěného území (RP 8 –
14). Ostatní plochy, které nebylo možné umístit v rámci zastavěného území, byly lokalizovány zejména na hůře obdělávatelné segmenty zemědělské půdy v těsné blízkosti sídla. Díky
tomuto řešení nedochází k vytváření samostatných obytných souborů na plochách, které by
narušovaly celistvost zemědělských půd uprostřed souvislých zemědělských honů
a vytvářely tak těžko obdělávatelné enklávy.
Nové rozvojové plochy se rozkládají na půdách I. třídy ochrany. Tomuto se při rozvoji
mimo zastavěné území nelze vyhnout, neboť půdy v celém blízkém okolí obou sídel jsou
vysoce kvalitní. Preferována je proto výstavba v rámci zastavěného území obce. Možnost
takového rozvoje je však v omezené míře možná pouze v sídle Boreč, v sídle Žebice to
vzhledem k intenzitě využití zastavěného území možné není. Vzhledem k tomu, že se však
jedná o dynamičtější z obou sídel, nebylo by vodné jeho rozvoj do budoucna zastavit. Proto
územní plán vymezuje v Žebicích jedinou rozvojovou plochu pro bydlení mimo zastavěné
území obce, avšak do těsné návaznosti na toto území. I v Borčí bylo nutno přistoupit i na
rozvoj mimo zastavěné území, avšak pouze v omezené míře a zpravidla v místech, která
jsou vzhledem ke svému tvaru a blízkosti k zastavěnému území hůře obdělavatelná.
Vymezení nových rozvojových ploch v dostatečné kapacitě, a tedy i mimo zastavěné
území obce, je důležité pro budoucí rozvoj obou sídel. Umožní plynulou generační obměnu
obyvatel a předejde tak negativním trendům postupného vymírání obce, které má ve svém
důsledku negativní vliv i na zemědělský půdní fond.

5.7 Odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa
Navrhovaným řešením územního plánu nedojde k odnětí pozemků určených k plnění
funkce lesa.
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6 Výsledek přezkoumání návrhu územního plánu Boreč
6.1 Postup při pořízení územního plánu
6.1.1. Zastupitelstvo obce Boreč rozhodlo o pořízení územního plánu na svém jednání dne 13. 9. 2006 usnesením č. 6/2006. Dne 3. 1. 2007 usnesením č. 3 pověřilo zastupitelstvo obce Boreč p. Ladislava Pakostu, v té době starostu obce, určeným členem zastupitelstva, který bude spolupracovat s pořizovatelem v procesu pořízení územního plánu. Magistrát města Mladá Boleslav jako příslušný úřad územního plánování obdržel dne 16. 2. 2007
pod č.j. 24691/2007/OStRMR úp žádost obce Boreč o pořízení územního plánu. Projektantem územního plánu Boreč se stal na základě smlouvy o dílo uzavřené s obcí Boreč
ing. František Kačírek ČKA 1751 Ka*Ka projektový ateliér Tuřice.
Magistrát města Mladá Boleslav jako úřad územního plánování a pořizovatel po obdržení zpracovaných průzkumů a rozborů řešeného území zpracoval ve spolupráci
s projektantem a určeným členem zastupitelstva obce návrh zadání územního plánu Boreč
(dále jen ÚP Boreč), který veřejně projednal ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním pánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen Stavební zákon). Návrh zadání ÚP Boreč byl vystaven k veřejnému nahlédnutí ve lhůtě
30 dnů ode dne uveřejnění na úředních deskách obce Boreč a Magistrátu města Mladá Boleslav, a to i v elektronické podobě ve dnech od 1. 10. 2008 – 3. 11. 2008. Dotčené orgány,
obec Boreč a sousední obce byly vyrozuměny jednotlivě. Pořizovatel spolu s určeným členem zastupitelstva obce Boreč vyhodnotil průběh veřejného projednání a v požadovaném
rozsahu upravil výsledné znění zadání ÚP Boreč, které zastupitelstvo obce Boreč schválilo
na svém jednání dne 15. 4. 2009 usn.č. 7/2009. Schválené zadání bylo dopisem ze dne
18. 11. 2009 předáno projektantovi ke zpracování návrhu územního plánu.

6.1.2. Po předání zpracovaného návrhu řešení pořizovatel oznámil místo a dobu společného jednání o návrhu územního plánu Boreč jednotlivě dotčeným orgánům obci Boreč a
sousedním obcím dle § 50 Stavebního zákona a současně dotčené orgány vyzval
k uplatnění stanovisek a obec Boreč a sousední obce k uplatnění připomínek ve lhůtě 30 dnů
ode dne jednání. Společné jednání s odborným výkladem projektantů se uskutečnilo dne
26. 9. 2011 od 9.45 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Mladá Boleslav. Třiceti
denní lhůta byla stanovena od 26. 9. 2011 do 26. 10. 2011. V této lhůtě bylo možné nahlížet
do návrhu územního plánu u pořizovatele a na obecním úřadě v Borči. Návrh územního plánu byl v této lhůtě k nahlédnutí i v elektronické podobě na webových stránkách Magistrátu
města Mladá Boleslav a obce Boreč. Pořizovatel spolu s určeným členem zastupitelstva a ve
spolupráci s projektantem vyhodnotil výsledek společného jednání a v požadovaném rozsahu zajistil úpravu návrhu územního plánu. Následně v souladu s ust. § 51 Stavebního zákona požádal pořizovatel dopisem ze dne 4. 7. 2012 KÚSK odbor regionálního rozvoje jako
nadřízený orgán územního plánování pro obce o posouzení upraveného návrhu územního
plánu Boreč. Souhlasné stanovisko tohoto orgánu bylo vydáno dne 13. 7. 2012 pod
č.j. 105046/2012/KUSK.
6.1.3. Pořizovatel v řízení o návrhu územního plánu Boreč dle § 52 Stavebního zákona, jež oznámil veřejnou vyhláškou a dotčené orgány, obec Boreč a sousedící obce uvědomil jednotlivě, zajistil vystavení upraveného a dohodnutého návrhu ve dnech od 19. 9. 2012
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– 18. 10. 2012 v hlavní budově Magistrátu města Mladá Boleslav a na obecním úřadě v Borči, a to i v elektronické podobě a na úředních deskách. Veřejné projednání s odborným výkladem projektantů Ing. Františka Kačírka a Ing. Ondřeje Kalivody se uskutečnilo dne
18. 10. 2012 od 15.00 hodin na obecním úřadě v Borči. Po seznámení veřejnosti s postupem
při pořizování územního plánu Boreč a poučení účastníků veřejného projednání o právech a
povinnostech při uplatnění připomínek a námitek dotčených osob, poskytli projektanti územního plánu odborný výklad k návrhu funkčního využití správního území obce Boreč.
V průběhu veřejného projednání nebyly uplatněny připomínky účastníků veřejného
projednání a byla uplatněna námitka dotčené osoby, týkající se požadavku na zahrnutí oplocené zahrady na p.p.č. 494/1 katastrálního území Boreč do vymezené hranice zastavěného
území obce Boreč.
Po uplynutí lhůty veřejného projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným členem
zastupitelstva obce Boreč vyhodnotil výsledek veřejného projednání návrhu územního plánu
Boreč, zpracoval návrh na rozhodnutí o námitce a vyzval dotčené orgány k možnosti vyjádřit
se k uplatněné námitce i k návrhu na rozhodnutí o námitce. Z uplatněných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů nevyplynuly žádné požadavky ve vztahu k námitce ani k návrhu na
rozhodnutí o námitce.
Pořizovatel v požadovaném rozsahu přezkoumal soulad návrhu územního plánu Boreč ve smyslu ustanovení § 53 odst. 4 a doplnil odůvodnění územního plánu ve smyslu ustanovení § 53 odst. 5 Stavebního zákona, aby jej mohl předložit zastupitelstvu obce Boreč
k vydání v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 citovaného zákona.

6.2 Výsledek přezkoumání souladu územního plánu Boreč s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska
širších vztahů
6.2.1

Výsledek přezkoumání souladu územního plánu Boreč s politikou
územního rozvoje ČR

Vláda ČR schválila dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929 Politiku územního rozvoje
České republiky (dále jen PÚR)
PÚR jsou definovány kromě jiného republikové priority, které určují požadavky na
konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování. Uplatňováním vybraných republikových priorit v oblasti územního plánování se sleduje cíl zajistit udržitelný rozvoj
území republiky, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území.
V souladu s plněním priority č. 14 jsou ve veřejném zájmu chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Územním plánem Boreč je sledován cíl komplexní ochrany hodnot území
koordinovaný s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje území. Veřejný zájem v podobě uplatněných stanovisek dotčených orgánů byl
v procesu pořizování územního plánu Boreč respektován a v případě potřeby bylo o stano-
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viscích vedeno dohodovací řízení s cílem zkoordinovat zájmy veřejné se zájmy obce Boreč a
jejími občany.
V souladu s prioritami č. 16 a 19 bylo důsledně vyhodnoceno stávající zastavěné
území obce Boreč. Návrh urbanistické koncepce řeší vymezení poměrně velkého množství
nových rozvojových ploch uvnitř zastavěného území obce využitím vhodných volných pozemků a návrhem ploch přestavby. Pro rozvoj bydlení venkovského (BV) jsou to rozvojové
plochy RP8, RP9, RP10, RP13 a plochy přestavby RP11, RP12, RP14.
Nově navrhované zastavitelné plochy pro bydlení přímo navazují na hranici zastavěného území obce a vhodně doplňují relativně pravidelný okrouhlý tvar kompaktní původní
zástavby sídla Boreč, které vzniklo podél průjezdné komunikace v prostoru současné malé,
severně situované návsi. Jedná se o plochy RP1 - RP6. Sídlo Žebice má novodobý pravidelný charakter poměrně zahuštěné zástavby bez centrálního prostoru. Územním plánem
Boreč je navržena na severovýchodním okraji zástavby jedna nová zastavitelná plocha pro
bydlení RP7 s možností dalšího územního rozvoje v plochách územních rezerv.
Územním plánem Boreč jsou respektovány stávající plochy výroby. V Borči se územním plánem stabilizuje stávající areál zemědělské výroby – VZ1. Drobná nerušící výroba se
připouští i v rámci ploch smíšených obytných venkovských – SV. Nejrozsáhlejší výrobní plocha v Žebicích (z velké části neaktivní – lze ji charakterizovat jako brownfield zemědělského
charakteru) bude z části zachována jako plocha zemědělské výroby VZ3, dále pro drobnou a
řemeslnou výrobu – VD a zbývající část je navržena jako plocha přestavbová pro lehký průmysl (VL). Další stávající plocha zemědělské výroby v Žebicích ZV2 je částečně navržena
k asanaci pro situování plochy veřejného prostranství PV1 a pro realizaci výsadby ochranné
zeleně ZO pro odclonění provozu areálu od stávající obytné zástavby. Plochy pro občanskou vybavenost jsou v Borči situovány v blízkosti centra obce, nově je vymezena plocha pro
sport – OS1 na východním okraji zástavby. V sídle Žebice se navrhuje plocha malé a střední
komerční občanské vybavenosti OM1 ve vazbě na zastavitelnou plochu pro bydlení. Služby
obyvatelstvu lze situovat v souladu s podmínkami využití plochy i v rámci ploch BV a SV.
V rámci koncepce uspořádání krajiny a urbanistické koncepce jsou územním plánem
Boreč v obou sídlech obce navrženy poměrně rozsáhlé plochy veřejné zeleně – ZV1, ZV2,
ZV3 a jako územní rezerva i plocha ZV4, navrženy plochy soukromé zeleně ZS a plochy
ochranné a izolační zeleně ZO a v přilehlé krajině i plochy smíšené nezastavěného území
NV.
Územním plánem Boreč nejsou navrhovány neúměrné zásahy do navazující krajiny,
není znemožněno její zemědělské obhospodařování a narušena funkce lesních pozemků ani
navrhováno řešení, které by vedlo k fragmentaci krajiny. Územním plánem Boreč je sledován
cíl účelného využití a uspořádání území. Sídla jsou obklopena převládající zemědělskou
produkcí v krajině. Územním plánem Boreč se koordinují veřejné zájmy obce s lokálními
soukromými podnikatelskými aktivitami a s uspokojením požadavku občanů na nové rozvojové plochy např. pro bydlení. Řešením koncepce dopravní a technické infrastruktury se
umožňuje rozvíjet civilizačních hodnoty v území.
Územní plán Boreč je řešen i v souladu s republikovými prioritami č. 20 a 21, které
upřednostňují ochranu krajinného rázu. Nejsou navrhovány nové rozvojové záměry, které by
výrazně ovlivňovaly charakter krajiny. Stanovením podmínek funkčního využití zejména nově
navrhovaných ploch, které jsou situovány převážně na okraji stávající zástavby obce, se sleduje cíl vhodně doplnit zástavbu. Řešením koncepce uspořádání krajiny se stabilizují plochy
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územního systému ekologické stability, navrhují se plochy pro doplnění vysoké mimolesní
zeleně podél komunikací a vodotečí v krajině.
Podle PÚR spadá obec Boreč do působnosti správního obvodu obce s rozšířenou
působností (ORP) Mladá Boleslav, která je součástí územní rozvojové osy OS3 Praha - Liberec – hranice ČR/Německo, Polsko (Görlitz/Zgorzelec). Obec Boreč leží mimo tuto rozvojovou osu.
Na správním území obce Boreč nejsou PÚR vymezeny koridory a plochy dopravní a
technické infrastruktury ani souvisejících rozvojových záměrů. Na území obce Boreč se nevyskytují problémy nadmístního charakteru, pro které PÚR stanoví další úkoly územního
plánování.
6.2.2

Výsledek přezkoumání souladu územního plánu Boreč se Zásadami
územního rozvoje Středočeského kraje

Zastupitelstvo Středočeského kraje vydalo dne 19. 12. 2011 usn.č. 4-20/2011/ZK ve
smyslu ustanovení § 41 odst. 2 Stavebního zákona Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZÚR). Oznámení o vydání ZÚR bylo zveřejněno dnem 7. 2. 2012.
ZÚR stanovují pro oblast územního plánování kraje priority pro zajištění udržitelného
rozvoje území. Pořizovatel přezkoumal soulad územního plánu Boreč s nadřazenou územně
plánovací dokumentací kraje a s vybranými prioritami aplikovatelnými na správní území a
polohu obce Boreč.
Územní plán Boreč v souladu s prioritou č. 06 urbanistickým řešením citlivě doplňuje
výraz sídla, nenarušuje venkovskou urbanistickou strukturu a nenavrhuje nové zastavitelné
plochy, které by vedly k fragmentaci krajiny.
Územní plán Boreč v souladu s prioritou č. 07 navrhuje zastavitelné plochy úměrně
k potřebám přirozeného vývoje sídla, definuje plochy veřejné zeleně a veřejných prostranství, čímž vytváří podmínky pro zlepšení kvality života v obci. Řádným vyhodnocením zastavěného území obce se plnohodnotně využívá stávající zastavěné území, vhodně se doplňují
dosud nezastavěné proluky, aniž by docházelo např. k úbytku sídelní zeleně a jsou navrženy
plochy přestavby, které umožní další obytný rozvoj v zastavěném území. Řešením koncepce
uspořádání krajiny se doplňují krajinné prvky, zvyšující ekologickou stabilitu krajiny.
Správní území obce Boreč je zahrnuto do specifické oblasti krajského významu
SOBk6 Mšensko. Územní plán Boreč v souladu s úkoly územního plánování pro tuto specifickou oblast prověřuje možnosti využití rekreačního potenciálu území.
Na správní území obce Boreč zasahují plochy a koridory krajského významu vymezené v ZÚR. Jedná se o prvky regionálního územního systému ekologické stability, konkrétně o regionální biocentrum RC 1243 Strašín – Žebický a regionální biokoridor RK 682 Údolí
Košáteckého potoka. V souladu se zásadami pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území jsou respektovány plochy a koridory RC 1243 (v územním plánu
Boreč značeno RBC 1243) a RK 682 (v územním plánu Boreč značeno RBK 682) jako nezastavitelné, s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability v území.
Územní plán Boreč v souladu s úkoly územního plánování zpřesňuje vymezení regionálních prvků ÚSES, aby byly dodrženy jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost.
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V souladu se ZÚR jsou i na lokální úrovni návrhem koncepce uspořádání krajiny definovány podmínky ochrany přírodních hodnot území. Návrhem urbanistické koncepce a stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se sleduje ochrana kulturních i rozvoj civilizačních hodnot území.
Z hlediska definice cílových charakteristik krajiny přísluší správní území obce Boreč
do krajinného typu – krajiny relativně vyvážené s ozn. N07. Návrh řešení územního plánu
Boreč nenarušuje relativně vyváženou krajinu ani nebrání dosažení vyváženého stavu.
Na správním území obce Boreč jsou v ZÚR vymezena veřejně prospěšná opatření
nadmístního významu, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Jedná se o
územní systém ekologické stability plochu RC 1243 a koridor RK 682. Územní plán Boreč
v souladu s požadavky ZÚR zpřesňuje vymezení ploch těchto veřejně prospěšných opatření
a koordinuje je s návrhem funkčního využití území navazující krajiny.
6.2.3

Výsledek přezkoumání koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů

Obec Boreč s místní částí Žebice je typickou obcí středočeského venkova
s dominující zemědělskou produkcí. Spádovou oblast tvoří sousední větší obce Mšeno,
Skalsko a Bezno a sídlo regionálního významu Mladá Boleslav, které poskytují pro obyvatele
Borče zaměstnanost a ostatní služby obyvatelstvu v oblasti veřejné správy, zdravotnictví,
školství, kultury, obchodu, bankovních služeb atd. Z hlediska zásobování pitnou vodou jsou
sídla napojena na Mšenský skupinový vodovod (ORP Mělník) přes vodojem v obcí Vrátno.
Z hlediska budoucího územního rozvoje obcí Vrátno i Boreč bude nezbytné řešit komplexně
problematiku kapacitního zajištění zásobování sídel pitnou vodou.

6.3 Výsledek přezkoumání souladu územního plánu Boreč s cíli a
úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky
na ochranu nezastavěného území
V souladu s cíli územního plánování definuje územní plán Boreč koncepci rozvoje
sídla i koncepci rozvoje navazujícího krajinného prostředí. Z hlediska zajištění podmínek pro
příznivé životní prostředí jsou rozvojové plochy pro bydlení vymezeny tak, aby i nadále tvořily
logický sídelní celek se stávající obytnou částí obce Boreč i místní části Žebice. Rozsah rozvojových ploch je navržen úměrně k velikosti sídla s cílem uspokojit potřeby současné populace, aniž by neúměrně ztěžovaly podmínky života budoucí generace.
Územním plánem Boreč je sledován cíl komplexní ochrany hodnot území, koordinovaný s lokálními potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje území. Veřejný zájem v podobě uplatněných stanovisek dotčených orgánů a
institucí, hájících veřejné zájmy v území byl v procesu pořizování územního plánu Boreč respektován a řádně vypořádán.
Územní plán Boreč vyhodnotil možný rozvojový potenciál zastavěného území obce a
vymezil nové rozvojové plochy v úzké vazbě na hranice zastavěného území obce, čímž zajistil, aby se sídlo do budoucna rozvíjelo jako kompaktní celek.
Územním plánem Boreč budou rozvíjeny i civilizační hodnoty sídla, kterými se rozumí
dopravní a technická infrastruktura a občanská vybavenost lokálního měřítka, odpovídajícího
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velikosti obce Boreč. Vytvořená nabídka nových rozvojových ploch pro další výstavbu postupně umožní rozšířit a zokruhovat trasy a zařízení technické infrastruktury.
Územním plánem Boreč nebudou dotčeny přírodní hodnoty území, neboť územní
plán Boreč má jasně definovanou koncepcí uspořádání krajiny, kterou stabilizuje plochy sídelní zeleně, vymezuje plochy a koridory systému ekologické stability lokální i regionální
úrovně.

6.4 Výsledek přezkoumání souladu územního plánu Boreč
s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Pořizování územního plánu Boreč bylo zahájeno za účinnosti současně platného Stavebního zákona s využitím příslušných ustanovení jeho prováděcích předpisů, zejména vyhl.
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, v platném znění.

6.5 Výsledek přezkoumání souladu územního plánu Boreč
s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř.
s výsledkem řešení rozporů.
Proces pořizování územního plánu Boreč byl veden s cílem řádně dohodnout požadavky a podmínky uplatněné jak ve stanoviscích dotčených orgánů, tak ve vyjádřeních organizací, hájících veřejné zájmy v území. Rozpory ve stanoviscích dotčených orgánů nebylo
třeba řešit. Návrh územního plánu Boreč byl zpracován v souladu s požadavky uplatněnými
dotčenými orgány ve schváleném zadání. Dle výsledku vyhodnocení společného jednání i
dle výsledku vyhodnocení veřejného projednání byl návrh územního plánu Boreč
v požadovaném rozsahu upraven. Ze stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování
pro obce, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, ze dne
13. 7. 2012 č.j. 105046/2012/KUSK nevyplynul požadavek na úpravu návrhu územního plánu Boreč.
6.5.1
•

Požadavky uplatněné k návrhu zadání územního plánu Boreč v průběhu
veřejného projednání

v koordinovaném stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje, Sekce správních
agend ze dne 16. 10. 2008 č.j. 142808/2008/KUSK-OŽP/Tuč, odborem životního prostředí - orgánem posuzování vlivů na ŽP byl uplatněn požadavek zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu Boreč z hlediska životního prostředí (SEA) z důvodu existence zemědělských areálů a jejich vztahu k uvažovanému rozvoji obce.

Výsledek přezkumu: Ve výsledném znění zadání v kap. 14 byl uplatněn požadavek
na vyhodnocení návrhu územního plánu Boreč z hlediska vlivů na ŽP v požadovaném rozsahu a návrh územního plánu Boreč byl vyhodnocen z hlediska udržitelného rozvoje území.
Ostatní požadavky dotčených orgánů a institucí, hájících veřejné zájmy v území byly zapracovány do jednotlivých kapitol výsledného znění zadání
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6.5.2
•

Požadavky uplatněné k návrhu územního plánu Boreč v průběhu
společného jednání

ve stanovisku k vyhodnocení vlivů územního plánu Boreč na životní prostředí vydal
Krajský
úřad
Středočeského
kraje,
odbor
životního
prostředí
dne
8.11.2011č.j.214342/2011/KUSK souhlasné stanovisko s požadavkem dodržet opatření, která vyplynula z dokumentace vyhodnocení vlivů územního plánu Boreč na životní prostředí, doplnit podmínečně přípustné využití plochy VL1, a podmínku, aby
v rámci navazujícího stupně řešení územního plánu Boreč a navazujících samostatných správních řízení byl v plném rozsahu zajištěn systém limitů a regulativů, vyplývajících z obecně závazných zvláštních právních předpisů a konkrétních návrhů
územně plánovací dokumentace. Zároveň Krajský úřad upozornil na § 10i odst. 5 zákona č. 100/2011 Sb., podle kterého je schvalující orgán povinen ve svém usnesení o
schválení územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky, vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení na životní prostředí.

Výsledek přezkumu: Návrh územního plánu Boreč je doplněn o podmínku respektování opatření, které vyplynuly z vyhodnocení vlivů územního plánu Boreč na životní prostředí, u plochy VL1 bylo doplněno podmínečně přípustné využití plochy, a doplněna podmínka,
aby návrh budoucích záměrů s potenciálními stacionárními a liniovými zdroji hluku v ploše
VL1 nebo s možnostmi vyvolávat významné dopravní zatížení byl prověřen akustickou studií
šíření hluku ve vztahu k akusticky chráněným objektům a území. Dále byly doplněny podmínky u navrhovaných ploch zeleně, týkající se výběru odpovídajících rostlinných druhů pro
zajištění druhové pestrosti. Zástavba v ploše RP1 byla podmíněna souhlasem orgánu státní
správy lesů. Plochy RP6 a VL1 budou respektovat stávající ochranného pásmo vrchního
vedení 22kV.
Ostatní požadavky institucí, hájících veřejné zájmy v území, byly prověřeny a
v požadovaném rozsahu byl upraven návrh územního plánu Boreč před jeho veřejným projednáním.
•

ve stanovisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ze den 14. 9.
2011 HSKL 9686-2/2011-MB byl uplatněn požadavek na aktualizaci údajů a doplnění
požadavků ve smyslu požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Výsledek přezkumu: V návrhu územního plánu Boreč byla doplněna problematika požární ochrany a ochrany obyvatelstva v požadovaném rozsahu. K veřejnému projednání
upraveného návrhu územního plánu Boreč vydal tento dotčený orgán souhlasné stanovisko
bez připomínek.
6.5.3

Požadavky uplatněné k návrhu územního plánu Boreč v průběhu
veřejného projednání

V průběhu veřejného projednání byl uplatněn obdobný požadavek na upřesnění textové a grafické části Ministerstvem životního prostředí, odbor výkonu státní správy, ve stanovisku ze dne 16. 10. 2012 zn. 1818/500/12,76306/ENV/12 a instituce, hájící veřejné zájmy
v území České geologické služby ve svém vyjádření ze dne 5. 10. 2012 zn. ČGS441/12/1066*SOG-441/392/2012, týkající se správného zákresu a popisu hranice výhradního
netěženého ložiska B30753200 Mělnická pánev. Chráněné ložiskového území č. 75300
Bezno Mělnická pánev na řešené území nezasahuje
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Výsledek přezkumu: Pořizovatel zajistil upřesnění v textové a grafické části návrhu
územního plánu Boreč v požadovaném rozsahu, před jeho předložením zastupitelstvu obce
Boreč k vydání.

6.6

Výsledek přezkoumání souladu územního
s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území.

plánu

Boreč

Krajský úřad Středočeského kraje uplatnil ve stanovisku k návrhu zadání územního
plánu Boreč dne 16. 10. 2008 pod č.j. 142808/2008/KUSK-OŽP/Tuč požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Boreč na životní prostředí ve smyslu ust. § 10i odst. 3 zákona č.
100/2001 Sb., v platném znění. Proto byl v zadání územního plánu Boreč uplatněn požadavek vyhodnotit návrh územního plánu Boreč v souladu s ustanovením § 47 odst. 3 Stavebního zákona z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území.
Krajský úřad Středočeského kraje vydal podle ust. § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, souhlasné stanovisko
k vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Boreč na životní prostředí dne 8. 11. 2011 č.j.
214342/2011/KUSK, s tím že pro fázi vydání a uplatňování územního plánu Boreč budou
dodrženy podmínky uvedené v kap. A.7. zpracovaného vyhodnocení vlivů územního plánu
Boreč na udržitelný rozvoj území a bude doplněno podmínečně přípustné využití rozvojové
plochy VL-1 v místní části Žebice.
Výsledek přezkumu:
V uvedeném rozsahu byly v textové části výroku územního plánu Boreč doplněny
podmínky u navrhovaných ploch veřejné, ochranné a izolační a mimolesní zeleně, týkající se
výběru odpovídajících rostlinných druhů se zajištěním jejich druhové pestrosti. Situovaní staveb v ochranném pásmu lesa u rozvojové plochy RP1 se podmiňuje souhlasem orgánu státní správy lesů. Využitím ploch RP6 a VL-1 bude respektováno stávající ochranného pásmo
vrchního vedení 22kV. Pro využití plochy s rozdílným způsobem využití VL-1 se doplnilo
podmínečně přípustné využití v tomto znění pro:
•

záměry s možnostmi vyvolávat významné dopravní zatížení nebo s předpokladem
umístění stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší kategorie střední až zvláště velký, které musí být prověřeny rozptylovou studii imisního zatížení ve vztahu k obytné
zástavbě (ve stupni projektové EIA nebo DÚR)

•

záměry s potenciálními stacionárními a liniovými zdroji hluku, které musí být prověřeny akustickou studií šíření hluku ze stacionárních zdrojů a z dopravy vůči nejbližším
akusticky chráněným objektům a území (ve stupni projektové EIA nebo DÚR).

Vliv územního plánu Boreč na životní prostředí je pozitivní. Při návrhu nových rozvojových ploch zejména pro bydlení dochází k záborům ZPF, které však nejsou z pohledu poměru intenzivně využívaných zemědělských ploch významné. Návrhem koncepce uspořádání krajiny, závazným vymezením územního systému ekologické stability regionální i lokální
úrovně, které zajistí jeho funkčnost v krajině návrhy výsadeb mimoletní, veřejné ochranné a
izolační zeleně, přispívá řešení územního plánu Boreč k ekologické stabilitě krajinné struktury a ke zvýšení estetické hodnoty krajinného rázu.
Částečnou asanací a stanovením nového způsobu využití ploch bývalého „brownfield“ zemědělského charakteru v Žebicích se připravily podmínky pro vytvoření nabídky no-
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vých ploch podnikatelských aktivit, které jsou pozitivní z hlediska hospodářského rozvoje a
současně zohledňují navazující obytné území.
Územní plán Boreč sleduje návrhem urbanistické koncepce posílení soudržnosti společenství obyvatel území obce. Jasně a nově definuje plochy veřejné zeleně, kde je možné
v budoucnu vytvořit esteticky kvalitní veřejné prostory, a současně reaguje návrhem nových
rozvojových ploch pro bydlení zvýšit počet trvale bydlících obyvatel obce. Návrhem souvisejících ploch pro dopravní a technickou infrastrukturu se umožňuje současně budoucí rozvoj
civilizačních hodnot území.

6.7 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
Zastavěné území obce je definováno podle § 2 odst. 1 d) Stavebního zákona jako zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí
jako intravilán obce, doplněný či redukovaný o specifické plochy, vyjmenované v § 58 Stavebního zákona. Hranice zastavěného území obce Boreč a místní části Žebice byly vymezeny postupem ve smyslu ust. § 58 Stavebního zákona k datu 1. 11. 2010. Zastavěné území
zahrnuje stabilizované funkční plochy (zastavěné plochy včetně plochy výroby a skladování,
dále plochy sídelní zeleně a veřejných prostranství, plochy vodní a vodohospodářské, plochy
dopravní a technické infrastruktury) a rozvojové plochy RP8 - RP13 pro rozvoj bydlení venkovského a přestavbová plocha RP14 pro smíšené venkovské využití. Rozvojovými plochami
vymezenými mimo zastavěné území jsou definovány zastavitelné plochy RP1 – RP6 určené
pro rozvoj bydlení venkovského, plochy občanské vybavenosti OM1 a OS1, dále plochy dopravních staveb DSm1, DSm2, DSp1-4, plochy systému sídelní zeleně a veřejných prostranství. Přímá vazba nových rozvojových ploch umožní, aby se do budoucna rozvíjela sídla Boreč a Žebice jako kompaktní celky. Nabídka nových rozvojových ploch pro cca 46 RD pokryje
déledobý územní rozvoj obce Boreč.

6.8 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
Rozvoj obce Boreč a místní části Žebice je koncipován s cílem zvýšení kvality obytného standardu obce, přičemž současně zachovává ráz jejího založení. Důraz je kladen na
obnovu provozu výrobních areálů, u kterých se předpokládá jejich oživení a postupná obnova ekonomického potenciálu obce Pokud by se potvrdily tyto předpoklady, lze očekávat i
příliv nových obyvatel.

7 Návrh na rozhodnutí o námitkách
Zastupitelstvo obce Boreč vyhovuje námitce podané na veřejném projednání návrhu
územního plánu Boreč. Pozemek p.č. 494/1, katastrální území Boreč, který je stávající oplocenou zahradou, bude zahrnut do hranice zastavěného území obce.
Odůvodnění rozhodnutí:
Pozemek p.č. 494/1 kat. území Boreč o výměře 2104 m2 je stávající oplocenou zahradou trojúhelníkového tvaru, mající ze dvou stran společnou hranici s původním intravilánem obce. Pozemek je využíván obdobným způsobem jako sousedící pozemky 4/1 a 495/6
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kat. území Boreč. Zahrnutím p.p.č. 494/1 do zastavěného území obce tak dojde k logickému
zarovnání hranice zastavěného území obce Boreč.

8 Vyhodnocení připomínek:
Ve lhůtě společného jednání ani veřejného projednání návrhu územního plánu Boreč
nebyly uplatněny připomínky veřejnosti, sousedních obcí ani obce Boreč.

9 Údaje o počtu listů odůvodnění návrhu územního plánu Boreč a
počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část odůvodnění obsahuje

56 listů formátu A4

Grafická část odůvodnění obsahuje

9 listů

Poučení
Proti územnímu plánu Doubravička vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

Místostarosta
Ladislav Pakosta

Starosta
Josef Hrubý

Vyvěšení:
Sejmutí:
Nabytí účinnosti:
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