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Vyhodnocení vlivů Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru městyse Zápy z hlediska 
vlivů na životní prostředí je na základě koordinovaného stanoviska Ministerstva životního 
prostředí zpracováno pro navrhované využití ploch označených jako: 
 
4/1 - návrh ploch pro průmyslovou výrobu 
4/4 – změna funkčního využití z ploch mimolesní a izolační zeleně na průmyslovou výrobu a 
sklady 
4/6 - změna funkčního využití z ploch mimolesní a izolační zeleně na nerušící výrobu a 
komerci 
 
Uvedené požadavky změny ÚP zakládají rámec pro realizaci záměrů uvedených v příloze 1 
zákon č. 100/2001 Sb. v platném znění, které mohou vyvolávat budoucí střety zájmů 
z hlediska vlivů na životní prostředí  a veřejné zdraví v daním území.  
 
A.1 VZTAH ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ 
ÚROVNI 
 

Relevantní cíle ochrany životního prostředí obsahují následující koncepční materiály: 

  

• Program snižování emisí St ředočeského kraje a Integrovaný krajský program 
ke zlepšení kvality ovzduší St ředočeského kraje 

 

Program snižování emisí Středočeského kraje stanoví pro obce a provozovatele zdrojů 
následující požadavky:  

Název Termín  Odpovídá  Ve spolupráci s  Cílová látka  
Termínované požadavky  

Zajistit provedení 
energetických auditů ve 
veřejných budovách 

1.1.2004 
1.1.2006 

Stát/kraje/obce 
Příspěvkové 
organizace 

 Zejména tuhé látky, 
oxidy dusíku, oxid 
siřičitý, oxid uhličitý 

Průběžné požadavky  
Posoudit možnost 
návrhů zón 
s částečným /úplným 
omezením vjezdu ve 
městech 

Průběžně Obce Orány státní správy a 
policie 

Oxidy dusíku, PAH, 
benzen, oxid uhelnatý, 
suspendované částice 

Podpořit provádění 
operativních kontrol 
emisních parametrů 
vozidel 

Průběžně Obce a Policie ČR Krajský úřad 

Nepřímo podporovat 
omezování emisí VOC 
z malých zdrojů 

Průběžně Obce Příjemci a adresáti 
podpory 

VOC 

Podporovat zvýšení 
účinnosti odstraňování 
prachových částic 
z povrchu komunikací 

Průběžně Krajský úřad  Obce Tuhé látky a navázané 
polutanty 

 
Program byl v roce 2007 aktualizován.  Prioritami aktualizovaného programu jsou: 
 
Priorita 1: Snížení imisní zát ěže prašným aerosolem frakce PM 10 

• Opatření 1.1: Snížení primárních emisí tuhých znečisťujících látek (TZL) z bodových a plošných 
zdrojů znečištění 
• Opatření 1.2: Omezení prašnosti z liniových a ostatních zdrojů prašnosti 
• Opatření 1.3: „Vymístění“ zdrojů emisí tuhých znečišťujících látek mimo obydlené oblasti. 

Priorita 2: Snížení imisního zatížení oxidy dusíku a oxidem dusi čitým 
• Opatření  2.1: Snižování emisí NOx ze spalovacích procesů 
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• Opatření  2.2: Snižování emisí NOx ze silniční automobilové dopravy 
• Opatření  2.2: Podpora úsporám energie 
• Opatření  2.3: Podpora využití obnovitelných zdrojů energie 

Priorita 3: Snižování emisí VOC  
• Opatření 3.1: Omezení emisí VOC z používání rozpouštědel 
• Opatření 3.2: Omezení emisí VOC z motorových vozidel 

Priorita 4: Horizontální opat ření a technická pomoc  
• Opatření 4.1: Tvorba informačního zázemí kraje a obcí 
• Opatření 4.2: Prosazení ochrany ovzduší a klimatu při územním plánování a rozhodování 
• Opatření 4.3: Využití regulačních nástrojů k ochraně ovzduší a regulaci emisí 
• Opatření 4.4: Využití dobrovolných přístupů při snižování emisí z průmyslových a energetických 
zdrojů znečištění 
• Opatření 4.5: Osvěta, vzdělávání a informovanost 
• Opatření 4.6: Komunikace 
• Opatření 4.7: Integrace ochrany ovzduší do ostatních koncepčních materiálů kraje a obcí 

 

• Plán odpadového hospodá řství St ředočeského kraje (POH)  
 

Závazná část POH Středočeského kraje obsahuje následující zásady týkající se především obcí:  

Zásady pro nakládání s komunálními odpady 

Využitelné složky komunálních a obalových odpad ů 
Cíl A: 
Zvýšit do roku 2008 využití komunálních odpad ů na území kraje na 93 kg využitých 
komunálních odpad ů na obyvatele a rok, s výhledem zvýšit celkové využ ití komunálních 
odpad ů na 50 % do roku 2010 .  

 
Cíl B : 
Na území kraje dosáhne výt ěžnost separovaného sb ěru využitelných složek komunálního 
odpadu (papír, plasty, sklo, kovy) minimáln ě 23 kg na obyvatele za rok 2004 a minimáln ě 27 kg 
na obyvatele za rok 2005. Do roku 2008 bude dosažen a následující struktura výt ěžnosti 
separovaného sb ěru: papír 45 %, sklo 33 %, plasty 14 % a kovy 8 %.  

 

Cíl C : 

Všechny obce v kraji budou do roku 2005 provozovat na svém území systém odd ěleného 
sběru využitelných složek komunálních odpad ů ve složení papír, plasty, sklo. 

Komunální biologicky rozložitelné odpady  

Cíl D : 

Na území kraje se sníží podíl skládkovaných komunál ních bioodpad ů (BRKO) o 25 % 
do roku 2010, o 50 % do roku 2013 a o 65 % do roku 2020 oproti produkovanému 
množství tohoto druhu odpadu v roce 1995. 

 
Nebezpečné složky komunálních odpad ů 

CÍL F:  

Zvýšit do roku 2008 množství odd ěleně sebraných nebezpe čných složek komunálních 
odpad ů v obcích a m ěstech St ředočeského kraje na 3 kg na obyvatele a rok  a do roku 
2013 na 3,5 kg obyvatele a rok. 
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• Plán hlavních povodí České republiky (PHP)  
Usnesením vlády České republiky byl dne 23. 5. 2007 schválen Plán hlavních povodí České 
republiky.  
Závazná část PHP ČR stanoví cíle a opatření.  
 
Hlavní zásady státní politiky v oblasti vod vycházejí z obnovené strategie Evropské unie pro 
udržitelný rozvoj: 
 
Obecným cílem státní politiky v oblasti vod je vytvořit podmínky pro udržitelné hospodaření s 
omezeným vodním bohatstvím České republiky, které umožní sladit požadavky na všechny 
formy užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a vodních ekosystémů, při 
současném zohlednění opatření ke snížení škodlivých účinků vod. 
 
 
Zadržení vody v území a ochrana vod 
Podporovat snižování nepříznivých vlivů urbanizace území, zemědělského a lesního 
obhospodařování krajiny na zásoby vody, podporovat obnovu ekologické stability krajiny a 
integrovaný přístup k ochraně vod a hospodaření s vodou. 
 
Integrace politik hospodá řských sektor ů a samospráv 
Zapojit ostatní sektory hospodářství včetně obcí a veřejné správy na úrovni krajů, aby byl 
zajištěn integrovaný přístup k řešení výhledových potřeb a požadavků na vody, zejména pro 
dlouhodobý výhled, kdy se předpokládá, že se budou výrazněji projevovat důsledky 
předpokládaných klimatických změn. 
 
Předběžná opatrnost 
V případě vědecké nejistoty použít hodnotící postupy a vhodná preventivní opatření s cílem 
zabránit poškození lidského zdraví nebo životního prostředí.  
 
Zapojení ve řejnosti 
Posílit účast občanů na rozhodování. Pro zajištění informovanosti veřejnosti o záměrech a 
možných scénářích vývoje a variantách řešení připravovat vhodné komunikační strategie. 
 
Ekonomické a sociální dopady 
Nadále uplatňovat zásadu „znečišťovatel a uživatel platí“ a při výběru scénářů opatření 
zohledňovat vedle ekologických dopadů také ekonomické a sociální dopady. 
 
Cíle a opat ření v ochran ě vod jako složky životního prost ředí 
Specifickými cíli je chránit povrchové a podzemní vody, umožnit udržitelné a vyvážené 
užívání vodních zdrojů, snižovat transport znečištění vodními toky přes hranice státu, 
vytvářet podmínky pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a 
vodních ekosystémů i jednotlivých vodních druhů organizmů a přispívat k ochraně na nich 
přímo závisejících suchozemských ekosystémů či jednotlivých suchozemských druhů 
organizmů. Naplňování těchto cílů přispěje také k vytváření ekologicky stabilní krajiny, 
odolné vůči vnějším negativním vlivům a přispěje ke snižování znečištění moří 
 
Cíle a opat ření v ochran ě před povodn ěmi a dalšími škodlivými ú činky vod 
Specifickým cílem je zadržování vody v krajině formou optimalizace její struktury a jejího 
využívání a uplatňování efektivních přírodě blízkých i technických preventivních opatření. 
 
Rámcové cíle v ochraně před povodněmi 
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Snížit ohrožení obyvatel nebezpečnými účinky povodní a omezit ohrožení majetku, 
kulturních a historických hodnot při prioritním uplatňování principu prevence. 
 
Rámcové cíle v ochraně vod před dalšími škodlivými účinky vod (problematika sucha a vodní 
eroze) 
Postupně se připravit a přizpůsobit předpokládané změně klimatu vhodnými adaptačními 
opatřeními a omezit negativní důsledky nadměrné vodní eroze z plošného odtoku vody. 
 
Cíle a opat ření ve vodohospodá řských službách 
Za vodohospodářskou službu se považují, v souladu s čl. 2 odstavec 38 směrnice 
2000/60/ES veškeré činnosti, které zajišťují pro domácnosti, veřejné instituce nebo 
jakoukoliv hospodářskou činnost: 
a) odběr, vzdouvání, akumulace, jímání, úpravu a rozvod povrchových nebo podzemních 
vod, 
b) odvádění a čištění odpadních vod s následným vypouštěním do povrchových vod. 
 
Specifickým cílem je zabezpečení bezproblémového zásobování obyvatel a dalších 
odběratelů vody nezávadnou a kvalitní vodou a efektivní likvidace odpadních vod bez 
negativních dopadů na životní prostředí, za sociálně únosné ceny. 
 
 
A.2 STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO 
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

V komplexním hodnocení kvality životního prostředí (Atlas životního prostředí, 1992) bylo 
zájmové území zařazeno do 5. třídy úrovně životního prostředí – prostředí extrémně 
narušené. Toto komplexní hodnocení nebylo od zpracování atlasu aktualizováno. V území 
došlo v posledních letech k  výrazným zásahům, které kvalitu životního prostředí podstatně 
zlepšily. 

   
A.2.1 Obyvatelstvo a hmotné statky 

Městys Zápy má 635 trvale bydlících obyvatel (k 31.12.2008), z toho 279 v produktivním 
věku. Průměrný věk obyvatel je 39 let.  

Více jak 950 let dějin současné obce Zápy jsou dějinami čtyř samostatných blízce sousedících obcí 
Záp, Zipců, Ostrova a Stránky. Tyto obce postupně splynuly, ves Zípce beze stopy zanikla. Jejich 
historii dnes připomínají pouze místní názvy. Z historicky významných národních osobností spjatých s 
obcí je možné jmenovat Pavla Stránského ze Stránky (1583-1657) a Josefa Kožíška, ředitele zápské 
školy v letech 1895 – 1919.  
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V seznamu nemovitých památek Národního památkového ústavu jsou zapsány 3 objekty: 
Číslo rejst říku Část obce  čp. Památka  Umístění 
42094/2-4167 Zápy  tvrz, archeologické stopy  
16351/2-2200 Zápy  Kostel sv. Jakuba Většího Náves 
23957/2-2789 Zápy  krucifix u cesty k novému hřbitovu 

 
Zájmové území dle  Státního  archeologického  seznamu  (SAS) ČR  spadá  do I. kategorie 
území s archeologickými nálezy, tj. území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně 
předpokládaným výskytem archeologických  nálezů. 
 
Poř.č.SAS Název UAN Typ UAN  Reg. správce  Katastr  Okres  
13-13-06/9 Stránka – intravilán obce, západní část I NPÚ - ústřední 

prac. II. 
Stránka 
u 
Brandýsa 
nad 
Labem 
Zápy 

Praha-
východ 
 
Praha-
východ 

13-13-06/11 Zápy – západní okraj obce – obec Ostrov I NPÚ - ústřední 
prac. II. 

Zápy 
Ostrov u 
Brandýsa 
nad 
Labem 

Praha-
východ 
 
Praha-
východ 

13-13-06/12 Zápy – severní  okraj obce I NPÚ - ústřední 
prac. II. 

Zápy 
 

Praha-
východ 
 
 

13-13-06/14 Na Šancích I NPÚ - ústřední 
prac. II. 

Zápy 
 

Praha-
východ 
 
 

13-13-06/2 Ostrov - Instaplast I NPÚ - ústřední 
prac. II. 

Zápy 
 

Praha-
východ 
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13-13-06/6 Trať Královice I NPÚ - ústřední 
prac. II. 

Zápy 
 

Praha-
východ 
 
 

13-13-06/7 Zápy . vých. část katastru I NPÚ - ústřední 
prac. II. 

Zápy 
 

Praha-
východ 
 
 

13-13-06/8 Zápy – intr. obce, prostor okolo kostela sv. 
Jakuba 

I NPÚ - ústřední 
prac. II. 

Zápy 
 

Praha-
východ 
 
 

13-13-06/9 Středověké a novověké jádro obce Zápy I NPÚ - ústřední 
prac. II. 

Zápy 
 

Praha-
východ 
 
 

 
Hluk 

Hluk je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících kvalitu především městského prostředí a je 
považován za jeden z nejzávažnějších faktorů negativně působících na zdravotní stav 
obyvatel. Důsledkem hlukové zátěže je zvyšování celkové nemocnosti, vznik neuróz, poruch 
spánku, poškozování sluchu i chorobných změn krevního tlaku. Nárůst ekvivalentní hladiny 
hluku A o 10 dB se projeví 10 – 12 % přírůstkem celkové nemocnosti. Následky se většinou 
projevují s určitým zpožděním a s individuálním účinkem podle citlivosti každého jedince. 
Více než 90 % hluku je způsobováno lidskou činností a z toho přibližně 80 % hluku je 
vytvářeno dopravou, zejména automobilovou. 
 
Kritériem pro hodnocení hlučnosti v životním prostředí je podle Nařízení vlády č. 148/2006 
Sb. ekvivalentní hladina akustického tlaku  A, LAeq,T. Nejvyšší přípustná ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu) 
se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq, T = 50 dB a příslušné korekce pro denní 
nebo noční dobu a místo.  

 
Korekce pro stanovení hygienických limit ů hluku v chrán ěném venkovním prostoru 

staveb a  v chrán ěném venkovním prostoru  

Druh chrán ěného území Korekce  
[dB] 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení 

včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostory lůžkových zdravotnických zařízení včetně 

lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní 

prostor 

0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou 
hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB. 
 
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních 
komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, 
zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů. 
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikacích, a drahách.  
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území,  kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je 
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v 
ochranném pásmu dráhy.  
4) Použije se v případě  staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kde starou hlukovou zátěží se 
rozumí stav hlučnosti působený provozem na dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních 
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru  vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení 
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nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového 
vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru 
staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.  
 
V roce 2007 byly zpracovány strategické hlukové mapy (SHM) pro aglomerace Praha, Brno, 
Ostrava, letiště Ruzyně a hlavní silnice a železnice. Strategické hlukové mapy pro další části 
území ČR budou zpracovávány v dalších fázích.  
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Nejvýznamnějším liniovým zdrojem hluku je v zájmovém území silnice R10. Jedná se o 
čtyřpruhovou rychlostní komunikaci, která nemá na městys přímé napojení, je pouze 
přemostěna silnicí II/101, která spojuje Zápy s Brandýsem nad Labem – Starou Boleslaví.  
 
Hlukem z této silnice je zasažena západní část městyse. Lokalita 4/6 leží v území 
s překročenou hodnotou ukazatele celodenního obtěžování hlukem Ldvn  (70 dB) i 
ukazatelem pro rušení spánku (60 dB).   
 

Radonové riziko 

Radon 
222

Rn je inertní přírodní radioaktivní plyn, bez chuti a zápachu, nepostižitelný lidskými 
smysly. Radon vznikající radioaktivním rozpadem horninového uranu je uvolňován ze zrn 
minerálů a může migrovat do objektů (zejména do jejich sklepních a přízemních částí). 
Radon se s poločasem rozpadu  3,825 dne dále mění na izotopy polonia, olova a vizmutu, 
které jsou kovové povahy, jsou schopné vázat se na prachové částice v ovzduší a s nimi 
jsou vdechovány do plic. V plicích pak působí jako vnitřní zářiče, které mohou iniciovat 
karcinomy plic. Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří hlavních 
zdrojů: z půdního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních materiálů. První dva zdroje 
úzce souvisejí s geologickým podložím. Podle mapy radonového indexu leží zájmové území 
v oblasti s přechodným  radonovým rizikem.   

Výřez mapy radonového rizika (1 : 50 000) 
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Požadavky na omezování ozáření z radonu a dalších radionuklidů stanovuje zákon 
č. 18/1997 Sb. (atomový zákon). Podle znění zákona č. 13/2002 Sb. je každý 
navrhovatel umístění stavby povinen zajistit stanovení tzv. radonového indexu 
pozemku a tento posudek předložit stavebnímu úřadu.  Stavební úřad stanoví ve 
vymezených případech podmínky pro provedení preventivních opatření.  
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V průběhu radonového programu jsou postupně proměřovány i stavební objekty u 
nichž je podezření na zvýšené koncentrace radonu v důsledku použitých stavebních 
materiálů. V Zápech nebylo toto měření dosud prováděno.  
 

Odpady 

Nakládání s odpady v Zápech upravuje obecně závazná vyhláška č. 5/2007. Touto 
vyhláškou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse.  Vyhláška je 
v souladu s opatřeními krajského POH. Územní plán zachovává současný způsob 
nakládání s odpady v obci.  
 
Nakládání s komunálním odpadem 
1. Komunální odpad lze podle této vyhlášky upravovat, využívat nebo odstraňovat pouze  
zařízeních k tomu určených, při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno 
životní prostředí a lidské zdraví 
2. Pro třídění komunálního odpadu jsou fyzickým osobám určeny tyto sběrné nádoby a 
zřízení 
a) sběrné nádoby (popelnice, kontejnery,plastové pytle) – slouží k ukládání zbytkového 
dopadu po vytřídění tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly, kuchyňský odpad 
b) kontejnery na tříděný odpad barevně rozlišené : modrá – papír, žlutá – plasty, zelená – 
sklo 
c) mobilní kontejnery na velkoobjemový odpad, stavební odpad nebo odpad rostlinného 
původu 
d) mobilní svoz nebezpečného odpadu (např. staré nátěrové hmoty, výbojky, zářivky, 
znečištěné obaly, olejové filtry, pneumatiky, televizory, monitory apod.) 
3. Komunální odpad se ukládá pouze do sběrných nádob tak aby je bylo možné řádně 
uzavřít 
4. S komunálním odpadem, který je uložen ve sběrných nádobách, smí manipulovat pouze 
její vlastník nebo oprávněná osoba 
5. Sběrná nádoba se umísťuje na místo, které právně, technicky i organizačně vyhovuje 
systému nakládání s odpadem 
6. Při nakládání s odpadem je zejména zakázáno: 
a) Odkládat odpady mimo sběrné nádoby 
b) Ukládat do sběrných nádob takový odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti 
a další odpady jako např. zemina, stavební suť,kamení, cihly, tráva, větve apod. 
c) Využívat sběrných nádob k jiným účelům než k ukládání komunálního odpadu 
d) Ukládat do sběrných nádob, které jsou určeny pro vybrané druhy odpadů (papír, sklo, 
plasty a.j.) jiné druhy odpadů 
e) Do plastových pytlů na komunální odpad ukládat odpad, který by je mohl poškodit, 
plastové pytle s odpadem nelze umísťovat na stálé stanoviště samotné, ale pouze v 
kombinaci se sběrnou nádobou, v případě, že sběrná nádoba bude obsahovat některý z 
odpadů uvedených v odst.6 písm b),d), oprávněná osoba nezajistí její vyprázdnění a tuto 
skutečnost oznámí vlastníkovi 
 
Nakládání se stavebním dopadem 
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob popřípadě osob 
oprávněných k podnikání nebo právnických osob na území městyse, bude odkládán 
do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady 
fyzické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání nebo právnické osoby. Tímto se 
nevylučuje možnost zajisti odvoz tohoto odpadu vlastními prostředky, popřípadě 
jiným způsobem na řízenou skládku, materiálové využití stavebního dopadu 
má přednost před jiným využitím tohoto odpadu. 
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Nakládání s bioodpadem ze zahrad fyzických osob 
Biologický odpad ze zahrad jsou povinni uživatelé pozemku (fyzické osoby) v 
maximální možné míře zkompostovat a to na vlastním nebo pronajatém pozemku 
tak, aby nezatěžovali obyvatele okolních nemovitostí, biologický odpad lze též 
odevzdat ke kompostování (např. v kompostárně) 
 
 
A.2.2 Klima  

Klima je výslednicí dlouhodobého působení radiačních poměrů, všeobecné cirkulace 
atmosféry, vlastností podkladu (nadmořská výška, tvar terénu, jeho sklon a 
orientace,  schopnost pohlcovat a odrážet sluneční záření) a lidských zásahů.  
Klimatické klasifikace souhrnně vyjadřují klimatické poměry s přihlédnutím 
k vzájemným vazbám mezi jednotlivými meteorologickými prvky, případně 
k převládajícím typům atmosférické cirkulace.  Klasifikací je velké množství a jejich 
konstrukce záleží na účelu použití. 
 
Dle Quitta leží Zápy v teplé oblasti T2, která je charakterizována teplým a suchým  
létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně teplým jarem a 
podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou. 
 
 Klimatické charakteristiky teplé oblasti dle Quitta 
 T2 
Počet letních dnů (tmax > 25°C)                           50 - 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 160 - 170  
Počet mrazových dnů (ve 2 m nad zemí tmin < -0,1°C) 100 - 110  
Počet ledových dnů (ve 2 m nad zemí tmax < -0,1°C) 30 - 40  
Průměrná teplota v lednu -2 - - 3  
Průměrná teplota v červenci 18 - 19  
Průměrná teplota v dubnu 8 - 9  
Průměrná teplota v říjnu 7 - 9 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více                     90 - 100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období  350 - 400 
Srážkový úhrn v zimním období  200 - 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou  40 – 50 
Počet dnů zamračených 120 – 140 
Počet dnů jasných 40 – 50 
 

A.2.3 Ovzduší  

Kvalita ovzduší je jedním z nejdůležitějších ukazatelů celkového stavu životního 
prostředí. Podle nedávno zveřejněné studie (Kunzli, N. a kol.) je zhruba 6 % všech 
úmrtí ve vyspělých průmyslových státech (studie vycházela z dat v Rakousku, 
Švýcarsku a Francii) zapříčiněno znečištěným ovzduším. Zhruba polovina těchto 
úmrtí je způsobována výfukovými plyny z automobilů.  
 
Kvalitu ovzduší v zájmovém území lze přibližně posoudit z dat naměřených na měřící 
stanici ČHMÚ v Brandýse nad Labem (cca 3 km sz od Záp). Stanice je provozována 
od roku 2003, je umístěna v řídké nízkopodlažní zástavbě v nadmořské výšce 179 m 
n. m. Reprezentativnost dat je v okrskovém měřítku (0,5 až 4 km). Data jsou za rok 
2008. 
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Oxid si řičitý  SO 2 [[[[µµµµg/m -3]]]] 
Organizace 
Staré číslo 

ISKO 
Lokalita 
ČHMÚ 
1492 

Brandýs n. 
Labem 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 
Max 25 

MV 
VoL 50% 

Kv 
Max 4MV VoL 50% 

Kv 
X1q X2q X3q X4q X S N 

Datum Datum VoM 98% 
Kv 

Datum Datum 95% 
Kv 

98% 
Kv 

C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

- - - - 29,2 11,6 0 1,8 4,8 1,6 1,3 2,4 2,5 2,59 351 
- - - - 13.02. 08.03. 6,1 9,4 89 91 92 79 1,7 2,40 6 

 
Oxid dusi čitý   NO 2 [[[[µg/m-3]]]] 
Organizace 
Staré číslo 

ISKO 
Lokalita 
ČHMÚ 
1492 

Brandýs n. 
Labem 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 
Max 19 

MV 
VoL 50% 

Kv 
Max 95% 

Kv 
 50% 

Kv 
X1q X2q X3q X4q X S N 

Datum Datum VoM 98% 
kv 

Datum Datum  98% 
Kv 

C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

- - - - 63,9 41,2  19,3 23,9 16,7 16,1 30,5 21,8 10,69 360 
- - - - 11.02. -  47,1 90 90 90 90 19,2 1,69 2 

 
BaP – benzo(a)pyren [[[[µµµµg/m-3 ]]]] 

Organizace 
Staré číslo 

ISKO 
Lokalita 
ČHMÚ 
1492 

Brandýs n. 
Labem 

Měsíční hodnoty Roční hodnoty 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max 95%kv 

 
50% 
kv 

X XG N 

             Date  98%
kv 

S SG Dv 

Xm 5,
3 

3,8 3,0 1,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,6 1,5 3,1 3,3 8,0 - - 1,9 2,06 60 

mc 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 02.01. - - 0,8 5,29 6 

 
Suspendované částice PM 10 [[[[µg/m-3]]]] 

Organizace 
Staré číslo 

ISKO 
Lokalita 
ČHMÚ 
1492 

Brandýs n. 
Labem 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 
Max 95% 

Kv 
 50% 

Kv 
Max 36 

Mv 
VoL 50% 

Kv 
X1q X2q X3q X4q X S N 

Datum 99,9% 
Kv 

 98% 
kv 

Datum Datum VoM 98% 
Kv 

C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

- -  - 119,0 36,0 15 15,0 30,1 15,9 12,1 - 19,7 15,62 320 
- -  - 11.02. 30.11. 15 66,0 90 90 90 50 15,4 2,04 30 

 
 

Vysv ětlivky:  
4 MV, 19 MV, 25 MV, 36 MV 4., 19., 25., 36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový 

interval 
50% kv, 95% kv,  98% kv 50% kvantil, 95% kvantil, 98% kvantil 
C1q, C2q, C3q, C4q počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané 

čtvrtletí 
Dv doba trvání nejdelšího souvislého výpadku 
LV limitní hodnota 
Mc měsíční četnost měření 
MT mez tolerance 
N počet měření v roce 
S směrodatná odchylka 
SG standardní geometrická odchylka 
VoL  počet překročení limitní hodnoty LV 
VoM  počet překročení meze tolerance LV+MT 
X roční aritmetický průměr 
X1q, X2q, X3q, X4q čtvrtletní aritmetický průměr 
XG roční geometrický průměr 
Xm měsíční aritmetický průměr 
Date datum výskytu MAX 
MAX hodinové, 8hod. nebo denní maximum v roce 
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1. Imisní limity vybraných zne čišťujících látek, p řípustné četnosti jejich p řekro čení  
 
Znečišťující látka  Doba průměrování  Imisní limit  Přípustná četnost 

překročení za kalendá řní 
rok 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m-3  24 
Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m-3 3 
Oxid uhelnatý maximální denní 

osmihodinový průměr 
10 µg.m-3 - 

PM10 24 hodin 50 µg.m-3 35 
PM10 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 - 
Olovo 1 kalendářní rok 0,5 µg.m-3 - 
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2. Imisní limity oxidu dusi čitého  a benzenu a p řípustné četnosti jejich p řekro čení  
 
Znečišťující látka  Doba pr ůměrování  Imisní limit  Přípustná četnost 

překročení za kalendá řní 
rok 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m-3  18 
Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 - 
Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m-3 - 
 

3. Meze tolerance imisních limit ů oxidu dusi čitého a benzenu  
Znečišťující 

látka 
Doba 

průměrování 
2006 2007 2008 2009 

Oxid dusičitý 1 hodina 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3 
Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 8 µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3 
Benzen 1 kalendářní rok 4 µg.m-3 3 µg.m-3 2 µg.m-3 1 µg.m-3 
 
Na základě naměřených údajů stanoví a zveřejňuje jedenkrát ročně Ministerstvo 
životního prostředí ve Věstníku Ministerstva životního prostředí seznam oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Poslední verze tohoto seznamu byla 
uveřejněna ve „Sdělení č. 1 odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality 
ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 
2007“, Věstník MŽP, ročník XIX, částka 2 (únor 2009).  Vymezení oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší je předmětem tabulek I, jednotlivě pro každou zónu či 
aglomeraci zvlášť. Jako nejmenší územní jednotka, pro kterou byly oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny, byla zvolena území stavebních úřadů. 
Samostatně je podávána informace o velikosti území, kde došlo k současnému 
překročení hodnoty imisního limitu a meze tolerance pro oxid dusičitý (Tab. II) a 
území, kde došlo k překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren, arsen a 
kadmium. Tato informace je prezentována jako procenta území stavebních úřadů 
(Tab. III). Informace o překračování všech přípustných úrovní znečištění ovzduší pro 
ochranu zdraví lidí (vyjma cílového imisního limitu pro troposférický ozon) je 
znázorněna pro jednotlivé zóny a aglomerace i graficky. 
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Území Městského úřadu Brandýs nad Labem- Stará Boleslav zde je uvedeno v tab. I a III  
 
Tab. I  Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území) 
Stavební ú řad PM10 (r IL)  PM10 (d IL)  NO2 (r IL)  Souhrn p řekro čení IL  
Městský úřad Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav 

- 46,8 - 46,8 

 
Tab. III  Překročení hodnoty cílového imisního limitu  pro benzo(a)pyren a arsen (v % území) 
Stavební ú řad B(a)P As  Souhrn p řekro čení CIL  
Městský úřad Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav 

21,2 - 21,2 

 
Zdroje zne čišťování ovzduší 
 
Na území městyse Zápy nejsou provozovány významnější zdroje znečišťování ovzduší 
zařazené do Integrovaného registru znečišťování (IRZ). Nejbližším zařazeným zdrojem je 
Zemědělská obchodní společnost Šestajovice – Jirny a.s. s roční emisí 19 500 kg amoniaku, 
tento zdroj má na kvalitu ovzduší v Zápech zanedbatelný vliv.  
 
A.2.4 Voda 

Hydrologicky patří řešené území do povodí Labe, území městyse Zápy je odvodňováno 
Ostrovským potokem, jehož správcem je Zemědělská vodohospodářská správa. Jakost vody 
je dlouhodobě sledována v Labi, o jakosti vody v  Ostrovském potoce nejsou podrobnější  
údaje.  
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LEGENDA  

 
 
 
Identifikátor 
toku 

 10112362  

Název toku Ostrovský potok  
Délka toku 
[km] 

1.729  

Správce 
úseku toku 

Zemědělská 
vodohospodářská 
správa  

 
ČHP 1-05-04-002  
 
 

 
Citlivé oblasti  jsou vodní útvary povrchových vod, 
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 a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace 
živin k nežádoucímu stavu jakosti vod, 
 b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž 
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo 
 c) u nichž je z hlediska zájmů chráněných zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních 
vod (zákon č. 274/2003 Sb.) 

Citlivé oblasti vymezuje vláda nařízením. Vymezení citlivých oblastí podléhá přezkoumání v 
pravidelných intervalech nepřesahujících 4 roky. Pro citlivé oblasti a pro vypouštění 
odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech stanoví 
vláda nařízením ukazatele přípustného znečištění odpadních vod a jejich hodnoty. 
 
Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. jsou jako citlivé oblasti vymezeny všechny povrchové toky 
na území České republiky. 
 
Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních pro městské a průmyslové 
odpadní vody podrobně stanoví  příloha č. 3 Nařízení vlády.  
  
Zranitelné oblasti  jsou území, kde se vyskytují: 
 a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, 
v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty 
dosáhnout, nebo 
 b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských 
zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 
Vláda nařízením stanoví zranitelné oblasti a v nich upraví používání a skladování hnojiv a 
statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření (dále jen "akční 
program"). Akční program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a 
případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na 
základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu. 
 
K.ú. 609226 Zápy je Nařízením vlády č. 103/2003 Sb., v platném znění, vyhlášeno 
zranitelnou oblastí.  
 
Záplavová území 
Zápy mají zpracován povodňový plán, jehož součástí jsou situace záplavových území.  
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Situace záplavové území obce 
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Záplavové území Labe 

 
 
Podle povodňového plánu obce leží lokality Změny č. 4 mimo záplavová území Labe i obce.  
 
A.2.5 Flora, fauna, biologická rozmanitost  

Hodnocené lokality Změny č. 4 využívají pouze plochy orné půdy, kde se dá předpokládat 
převážně chudá biota bez výskytu zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů. 

Kompletní Změna č. 4 využívá plochy orné půdy (1,42 ha), louky (0,12 ha) a zahrady (0,66 
ha). I na těchto plochách se dá předpokládat převážně chudá biota bez výskytu zvláště 
chráněných živočišných a rostlinných druhů. 
 
Zvláštní ochrana p řírody 
 
Národní park 
Lokality Změny č. 4 nezasahují do národního parku. 
 
Chráněná krajinná oblast 
Lokality Změny č. 4 nezasahují do chráněné krajinné oblasti. 
 
   
Maloplošn ě chrán ěná území zahrnují následující kategorie:  
Národní přírodní rezervace (NPR) 
Přírodní rezervace (PR) 
Národní přírodní památky (NPP) 
Přírodní památky (PP) 
Lokality Změny č. 4 nezasahují do maloplošných chráněných území. 
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Obecná ochrana p řírody 
 
Natura 2000 
Na území České republiky je soustava členěna na ptačí oblasti (PO) a evropsky významné 
lokality (EVL).  Lokality Změny č. 4 nezasahují do PO ani EVL.  
 
 
Územní systém ekologické stability (ÚSES ) 

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění 
biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech žijících 
organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a 
rozmanitost ekosystémů. 

Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch v 
minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability 
a biologické rozmanitosti území.  

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, územní systém ekologické stability 
definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří 
podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody. Ochrana systému 
ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, 
jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2 
stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z 
„předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot v území“. 

Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, příp. interakční prvky) jsou vymezovány 
na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich prostorových vztahů, 
aktuálního stavu ekosystémů, prostorových parametrů a společenských limitů a záměrů. 
Územní plánování má klíčový význam pro naplnění kritéria společenských limitů a záměrů. 
Teprve po konfrontaci s dalšími zájmy na využití krajiny lze vymezení ÚSES definitivně 
považovat za jednoznačné.  
 
Významné krajinné prvky (VKP) 
Zákon o ochraně přírody a krajiny definuje v §3 (b) významný krajinný prvek jako ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny utvářející její typický vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. VKP jsou děleny na prvky ze zákona (ty, které zákon přímo 
vyjmenovává) a prvky zaregistrované orgánem ochrany přírody.   
 
VKP ze zákona: 
lesy 
rašeliniště 
vodní toky 
rybníky 
jezera 
údolní nivy 

V k.ú. Zápy není registrován významný krajinný prvek. K zásahům do VKP se musí vyjádřit 
orgán ochrany přírody a krajiny.  
 
Přírodní parky 
V řešeném území nebyl vyhlášen žádný přírodní park.  
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Určitou představu o zastoupení přírodních prvků v blízkém okolí poskytuje koeficient 
ekologické stability Kes tj. podíl výměry ploch relativně stabilních ku výměře ploch relativně 
nestabilních (Míchal 1985). 
 
Ze způsobu využití území, respektive vzájemného poměru kultur, lze odvodit Koeficient 
ekologické stability (K es)  

 Kes = 
p
kpn*pn

 

kde pn = výměra jednotlivých kultur 
       kpn  = koeficient ekologické významnosti kultur 
       p = výměra katastrálního území 
 
kpn pro jednotlivé kategorie využití půdy: pole 0,14; louky 0,62; pastviny 0,68; zahrady 0,50; 
ovocné sady 0,30; lesy a voda 1,00; ostatní plochy 0,10. 
 

Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) 876 
Orná půda  692 
Chmelnice - 
Vinice - 
Zahrady 21 
Ovocné sady 5 
Trvalé travní porosty 9 
Zemědělská půda 727 
Lesní půda 8 
Vodní plochy 8 
Zastavěné plochy 34 
Ostatní plochy 99 

 

 
 
Koeficient ekologické stability Kes v zájmovém území: 
 

území m ěstyse  Zápy  K es= 0,14 
 
Klasifikace koeficientů Kes  (Lipský, 1999): 

  Kes < 0.10:  území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické 
funkce musí být intenzívně a trvale nahrazovány technickými zásahy 

0.10 < Kes < 0.30:  území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních 
struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány 
technickými zásahy 

0.30 < Kes < 1.00:  území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, 
oslabení autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich 
značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové 
energie 

1.00  < Kes < 3.00: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu 
s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba 
energomateriálových vkladů (podle Novákové, 1987). 

 
Koeficient ekologické stability pro katastr městyse Zápy má dle úhrnných hodnot druhů 
pozemků evidovaných ke konci roku 2008 hodnotu 0,14. Na stupnici dle Míchala (1985) 
náleží takovéto území mezi nejméně stabilní, charakterizované jako „území nadpr ůměrně 
využívané“ . V rámci Středočeského kraje, pro jehož území má KES průměrnou hodnotu 
0,66, se jedná o podprůměrné území z hlediska ekologické stability. Průměr ČR je 1,04. 
Výpovědní hodnota tohoto ukazatele pro tak malé území je však značně omezená 
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A.2.6  Kulturní d ědictví 

Za kulturní dědictví jsou považovány: 
 

• památníky (architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či 
struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají 
výjimečnou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy); 

• skupiny budov (skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své 
architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou hodnotu z hlediska dějin, 
umění či vědy); 

• lokality (výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující 
místa archeologických nálezů mající výjimečnou hodnotu z dějinného, estetického, 
etnologického či antropologického hlediska). 

V seznamu nemovitých památek Národního památkového ústavu jsou zapsány 3 objekty: 
Číslo rejst říku Část obce  čp. Památka  Umístění 
42094/2-4167 Zápy  tvrz, archeologické stopy  
16351/2-2200 Zápy  Kostel sv. Jakuba Většího Náves 
23957/2-2789 Zápy  krucifix u cesty k novému hřbitovu 

 
 

Předpokládaný vývoj bez uplatn ění územn ě plánovací dokumentace 

Územně plánovací dokumentace je základním předpokladem k plánovanému rozvoji obce 
v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Nedá se předpokládat, že by případná 
neexistence územního plánu zamezila jakýkoliv rozvoj Záp. Pro tento rozvoj by však chyběl 
základní plánovací podklad, což by pravděpodobně mělo za následek neřešení, případně 
nekoncepční řešení mnoha problémů rozvoje městyse. Toto by se projevilo především 
v negativním dopadu na urbanistickou strukturu městyse a tím i v některých aspektech 
životního prostředí. Jednalo by se především o organizaci a zábory ZPF, lokalizací 
jednotlivých funkcí a využití ploch. Klimatické, geologické, geomorfologické a hydrologické 
poměry v řešeném území nebudou významně ovlivněny provedením či neprovedením 
koncepce. 
 
  
A.3 CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY 
MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY 
 
A.3.1 Půda  

Změna č. 4  bude mít významný vliv na půdy.  

Na vývoj půd v zájmovém území měl hlavní vliv reliéf terénu, půdotvorný substrát 
a klimatické poměry. Půdy v zájmovém území jsou popsány bonitovanými půdně 
ekologickými jednotkami (dále BPEJ). Vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným 
kódem. První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region, druhé dvojčíslí 
charakterizuje hlavní půdní jednotky a poslední dvojčíslí charakterizuje kombinaci sklonitosti 
a expozice, přičemž poslední číslo charakterizuje skeletovitost a hloubku půdy. 

Změnou č. 4 jsou postiženy půdy  BPEJ:   
 2.01.00 
 2.30.01 
 2.31.14  
 2.63.00 

Jedná se o půdy následujících charakteristik: 
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Charakteristiky klimatických regionů 

2 – klimatický region T2– teplý, mírně suchý 

Charakteristiky hlavních půdních jednotek 

 
01  Černozemě  modální,  černozemě  karbonátové,  na  spraších nebo karpatském  flyši,  půdy  středně  

těžké,  bez  skeletu,  velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem 

 
30  Kambizemě    eubazické    až    mezobazické    na   svahovinách sedimentárních  hornin -  pískovce, 

permokarbon,  flyš, středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší 

 
31  Kambizemě  modální  až  arenické,  eubazické  až mezobazické na sedimentárních,  minerálně  chudých   

substrátech  -  pískovce, křídové  opuky, permokarbon,  vždy však  lehké, bez  skeletu až středně 
skeletovité, málo vododržné, výsušné 

 
63  Černice pelické  glejové i karbonátové  na nivních uloženinách, jílech a slínech, těžké a  velmi těžké, bez 

skeletu, nepříznivé vláhové poměry v důsledku vysoké hladiny spodní vody 

Půdy jsou podle BPEJ rozděleny dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy 
Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, rozděleny do pěti tříd ochrany 
zemědělské půdy. 

Nejvyšší ochranu má půda I. třídy ochrany, kterou je možno odejmout ze ZPF pouze 
výjimečně, nejnižší ochranu mají půdy V. třídy ochrany, půdy s velmi nízkou produkční 
schopností.  

Pozemky dotčené Změnou č. 4 jsou tvořeny půdami  I. - V. třídy ochrany. 
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A.4 SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 
KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM 
NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, EVROPSKY VÝZNAMNÉ 
LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI 
 
V řešeném území ani v jeho těsné blízkosti nejsou žádná zvláště chráněná území ve smyslu 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 
 
 
A.5 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 
NAVRHOVANÝCH VARIANT  
 
A.5.1 Vlivy na obyvatelstvo a hmotné statky 
 
Hluk 

Hodnocené lokality 4/1 a 4/4 leží podle strategické hlukové mapy v pásmu pod 55 dB. 
Lokalita 4/6 leží  v pásmu  60 – 65 dB  a 50 – 55 dB. Všechny lokality tedy vyhovují  
navrhovanému využití území (průmyslová výroba, sklady, nerušící výroba a komerce). 
Umístění případných jednotlivých zdrojů hluku v lokalitě (parkoviště, klimatizační jednotky 
apod.) bude nutné posuzovat individuálně na základě zpracovaných akustických studií.  

Zdrojem hluku ve vztahu k obyvatelstvu nejbližší obytné zástavby bude u všech 
hodnocených lokalit etapa výstavby. Bez znalosti zhotovitelů jednotlivých staveb a jejich  
harmonogramu prací, technického vybavení apod. je etapu výstavby vyhodnotit z hlediska 
konkrétní akustické zátěže nemožné. Z navrženého funkčního využití je patrné, že půjde o 
rutinní stavební práce, u nichž lze dodržování hygienických limitů zajistit např. měřením 
hluku v průběhu výstavby a případnou úpravou harmonogramu prací.  

Vliv Změny č. 4 na akustickou situaci lze hodnotit jako nevýznamný.  

 
 
Radonové riziko 

Požadavky na omezování ozáření z radonu a dalších radionuklidů stanovuje zákon č. 
18/1997 Sb. (atomový zákon). Podle znění zákona č. 13/2002 Sb. je každý navrhovatel 
umístění stavby povinen zajistit stanovení tzv. radonového indexu pozemku a tento posudek 
předložit stavebnímu úřadu. Stavební úřad stanoví ve vymezených případech podmínky pro 
provedení preventivních opatření.  
 
A.5.2 Vlivy na klima  

Charakter všech hodnocených záměrů Změny č. 4 vylučuje jakýkoliv významnější vliv na 
klima. 
 
A.5.3 Vlivy na ovzduší 

Změna č. 4 výslovně neumisťuje do území žádný nový zdroj znečišťování ovzduší. 
Ve výrobních a komerčních prostorách lze předpokládat umístění malých, případně i 
středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu platné právní úpravy. Umístění 
středních  a velkých zdrojů bude podléhat příslušným povolovacím řízením. Celkový vliv 
těchto zdrojů znečišťování ovzduší v době provozu lze hodnotit jako nevýznamný.  



Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Zápy 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

 

 
IKP Consulting Engineers, s. r. o. 
 

stránka 30 z 45

K přechodnému zvýšení znečišťování ovzduší pravděpodobně dojde v průběhu výstavby 
(emise tuhých znečišťujících látek a emise z dopravy). Ani tento vliv nebude významný. 
 
A.5.4 Vlivy na vodu 

Hodnocené lokality Změny č. 4 určené k zástavbě je možné bez větších problémů napojit na 
stávající rozvody vodovodu, kanalizace, elektrické energie a plynu. Stávající technická 
infrastruktura je přivedena do blízkosti lokalit a pro připojení jsou dostatečné kapacitní 
rezervy. Vliv zanedbatelný. 
 
A.5.5 Vlivy na p řírodu (flora, fauna, biologická rozmanitost) 

Změna č. 4 se nedotýká žádných zájmů ochrany přírody. Významné krajinné prvky 
v řešeném území nejsou dotčeny, dalším rozvojem obce nejsou postiženy žádné chráněné 
přírodní prvky. 

Změna č. 4 předpokládá využití pro stavební rozvoj plochy orné půdy, louky a zahrady. Na 
všech těchto plochách se dá předpokládat převážně chudá biota bez významných 
živočišných a rostlinných druhů.  

Lokality Změny č. 4 nezasahují do ploch zeleně s přírodní funkcí (místní prvky ÚSES). 
Změna č. 3 respektuje stávající zeleň a v návrhu budou řešeny plochy zeleně dle regulativů 
příslušných funkčních ploch využití území. Vliv pozitivní. 
 
A.5.6 Vlivy na kulturní d ědictví 

Objektů kulturního dědictví se Změna č. 4 nedotýká. Vliv zanedbatelný.  
 
A.5.7 Vlivy na p ůdu  

Při zpracování územního plánu byly respektovány podmínky ochrany ZPF, vyplývající ze 
zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF a vyhlášky MŽP  č. 13/1994 Sb. ve znění 
pozdějších úprav, kterými se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.  

Z hodnocených lokalit Změny č. 4 dojde k novému trvalému záboru zemědělské půdy  
celkem 1,14 ha orné půdy. Kompletní Změna č. 4 představuje zábor 2,20 ha zemědělské 
půdy. 
    Výměra pozemků [ha] Kvalita pozemků 

Navrhované funkční využití lokalita celkem zem. půda orná půda kultura BPEJ st. přednosti ha 

PS - průmyslová výroba a sklady 4/1 0.54 0.54 0.54 orná půda 2.30.01 IV. 0.54 

OS - smíšené obytné území 4/2 0.55 
0.12 0.00 louka 2.01.00 I. 0.12 
0.43 0.00 zahrada 2.63.00 III. 0.43 

PS - průmyslová výroba a sklady 4/4 0.26 0.26 0.26 orná půda 2.30.01 IV. 0.26 
NK - nerušícíc výroba a komerce 4/6 0.34 0.34 0.34 orná půda 2.31.14 V. 0.34 
OV - všeobecně obytné území 4/7 0.23 0.23 0.00 zahrada 2.01.00 I. 0.23 
OV - všeobecně obytné území 4/9 0.08 0.08 0.08 orná půda 2.62.03 II. 0.08 

OS - smíšené obytné území 4/10 0.20 0.20 0.20 orná půda 2:01.00 I. 0.20 

Změna ÚPSÚ celkem   2.20 2.20 1.42       2.20  

 

A.6 POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH 
KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT 
A JEJICH ZHODNOCENÍ A POPIS POUŽITÝCH METOD HODNOCENÍ 
 
Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Zápy je řešena v jediné variantě. 
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A.7 POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, 
SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO 
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Závažné záporné vlivy koncepce se nepředpokládají.  
 
 
A.8 ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH 
CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT 
ŘEŠENÍ 

Změna č. 4 není v rozporu s cíli ochrany životního prostředí, které jsou přijaty ve výše 
uvedených (kap. 1) relevantních materiálech na vnitrostátní úrovni. 
 
 
 
A.9 NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vzhledem k velikosti a závažnosti vlivů Změny č. 4 na životní prostředí a veřejné zdraví 
nejsou navrženy.  

 

 
A.10 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 
 
Vlivy na obyvatelstvo a hmotné statky 
 
Hluk 

Hodnocené lokality 4/1 a 4/4 leží podle strategické hlukové mapy v pásmu pod 55 dB. 
Lokalita 4/6 leží  v pásmu  60 – 65 dB  a 50 – 55 dB. Všechny lokalita tedy vyhovují  
navrhovanému využití území (průmyslová výroba, sklady, nerušící výroba a komerce). 
Umístění případných jednotlivých zdrojů hluku v lokalitě (parkoviště, klimatizační jednotky 
apod.) bude nutné posuzovat individuálně na základě zpracovaných akustických studií.  
Zdrojem hluku ve vztahu k obyvatelstvu nejbližší obytné zástavby bude u všech 
hodnocených lokalit etapa výstavby. Bez znalosti zhotovitelů jednotlivých staveb a jejich  
harmonogramu prací, technického vybavení apod. je etapu výstavby vyhodnotit z hlediska 
konkrétní akustické zátěže nemožné. Z navrženého funkčního využití je patrné, že půjde o 
rutinní stavební práce, u nichž lze dodržování hygienických limitů zajistit např. měřením 
hluku v průběhu výstavby a případnou úpravou harmonogramu prací.  Vliv Změny č. 4 na 
akustickou situaci lze hodnotit jako nevýznamný.  
 
Radonové riziko 

Každý navrhovatel umístění stavby je povinen zajistit stanovení radonového indexu 
pozemku a tento posudek předložit stavebnímu úřadu. Stavební úřad stanoví ve 
vymezených případech podmínky pro provedení preventivních opatření.  
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Vlivy na klima  
 
Charakter všech hodnocených záměrů Změny č. 4 vylučuje jakýkoliv významnější vliv na 
klima. 
 
Vlivy na ovzduší 
Změna č. 4 výslovně neumisťuje do území žádný nový zdroj znečišťování ovzduší. 
Ve výrobních a komerčních prostorách lze předpokládat umístění malých, případně i 
středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu platné právní úpravy. Umístění 
středních  a velkých zdrojů bude podléhat příslušným povolovacím řízením. Celkový vliv 
těchto zdrojů znečišťování ovzduší v době provozu lze hodnotit jako nevýznamný.  
 
K přechodnému zvýšení znečišťování ovzduší pravděpodobně dojde v průběhu výstavby 
(emise tuhých znečišťujících látek a emise z dopravy). Ani tento vliv nebude významný. 
 
Vlivy na vodu 

Hodnocené lokality Změny č. 4 určené k zástavbě je možné bez větších problémů napojit na 
stávající rozvody vodovodu, kanalizace, elektrické energie a plynu. Stávající technická 
infrastruktura je přivedena do blízkosti lokalit a pro připojení jsou dostatečné kapacitní 
rezervy. Vliv zanedbatelný. 
 
Vlivy na p řírodu (flora, fauna, biologická rozmanitost) 

Změna č. 4 se nedotýká žádných zájmů ochrany přírody. Významné krajinné prvky 
v řešeném území nejsou dotčeny, dalším rozvojem obce nejsou postiženy žádné chráněné 
přírodní prvky. Předpokládá využití plochy orné půdy a ostatní plochy. Na všech plochách se 
dá předpokládat převážně chudá biota bez významných živočišných a rostlinných druhů. 
Hodnocené lokality nezasahují do ploch zeleně s přírodní funkcí (místní prvky ÚSES). 
Změna ÚP respektuje stávající zeleň a v návrhu budou řešeny plochy zeleně dle regulativů 
příslušných funkčních ploch využití území. Vliv pozitivní. 
 
Vlivy na kulturní d ědictví 

Objektů kulturního dědictví se Změna č. 4 nedotýká. Vliv zanedbatelný.  
 
Vlivy na p ůdu  

Při zpracování územního plánu byly respektovány podmínky ochrany ZPF, vyplývající ze 
zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF a vyhlášky MŽP  č. 13/1994 Sb. ve znění 
pozdějších úprav, kterými se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.  

Z hodnocených lokalit Změny č. 4 dojde k novému trvalému záboru zemědělské půdy  
celkem 1,14 ha orné půdy. Kompletní Změna č. 4 představuje zábor 2,20 ha zemědělské 
půdy. 
 

 
ZÁVĚR: 
 
Na základě získaných podkladů a informací k posuzovanému záměru a na podkladě 
zhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, můžeme konstatovat, že  realizace 
Změny č. 4:  
 

je pro dané území ekologicky únosná a nedojde k nad měrnému zatížení životního 
prost ředí ani k negativnímu ovlivn ění veřejného zdraví  
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Návrh stanoviska ke koncepci 
 

Název koncepce  Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Zápy 
Název organizace    Úřad městyse Zápy  
IČ     00472051 
Sídlo     Zápy 71 

250 01  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE PŘEDKLADATELE 

Ing. František Mašek 

 

Odpov ědný řešitel :   Ing. Miloš Andrš 
   A-EKO  

Padovská 585/8  
109 00  Praha 10 
 tel.: 602 891 149 
e-mail: andrs@a-eko.cz 

 
 
Příslušný úřad na základě SEA dokumentace a všech zjištěných souvisejících informací 
vydává pro koncepci „Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Zápy“ 
 

souhlasné stanovisko 
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Seznam zkratek a pojm ů používaných v textu 
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 
HPJ hlavní půdní jednotka 
EIA  Environmental Impact Assesement - posuzování vlivů na životní prostředí 
EO ekvivalentní obyvatel 
NV nařízení vlády 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
TZL tuhé znečišťující látky 
ZPF zemědělský půdní fond 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
ÚSES územní systém ekologické stability 
SEA Strategic Environmental Assessment -  posuzování  vlivů na životní prostředí 

koncepcí 
SES systém ekologické stability 
ÚPD územně plánovací dokumentace 
VKP významný krajinný prvek 
NUTS La Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques (tj. nomenklatura 

územních statistických jednotek) 
IČZÚJ identifikační číslo základní územní jednotky 
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Dále byly využity informace přístupné na internetových adresách: 
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http://monumnet.npu.cz/monumnet.php/ 
http://portal.cenia.cz/ 
http://geoportal.cenia.cz/ 
http://mesta.obce.cz/ 
http://www.uhul.cz/ftp 
http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php 
 

MAPOVÉ PODKLADY 
Základní mapa ČR 1 : 25 000,  
Základní mapa ČR 1 : 50 000,  
Základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000 
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B Vyhodnocení vliv ů změny územního plánu na území                                 
NATURA 2000 
 

V koordinovaném stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje k návrhu zadání 
Změny č. 4 ÚPSÚ Zápy č.j. 157789/2008/KUSK/OŽP/La ze dne 19. 11. 2008 příslušný 
orgán konstatuje, že lze vyloučit významný vliv této změny územního plánu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními předpisy.  
 
 
 

C Vyhodnocení vliv ů změny územního plánu na stav a 
vývoj území podle vybraných sledovaných jev ů 
obsažených v územn ě analytických podkladech 
 

Řešené území patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, pro které jsou zpracovány územně analytické 
podklady (ÚAP). Sledované lokality této změny územního plánu (4/1, 4/4, 4/6) mohou mít 
přímou či nepřímou souvislost s následujícími vybranými sledovanými jevy obsaženými 
v ÚAP a v doplňujících pracovních průzkumech a rozborech řešeného území: 
 

1) vrchní vedení VVN 110 kV (lok. 4/6) 
2) lokální biokoridor (lok. 4/4) 
3) ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru řeky Labe K10 (lok. 4/6) 
4) silnice II/245 vč. ochr. pásma (lok. 4/6) 
5) regionální železnice 074 Brandýs n. L. – Čelákovice vč. ochr. pásma (lok. 4/6) 
6) dálkový vodovod Káraný – Praha vč. ochr. pásma – starý káranský řad (lok. 4/6) 
7) zemědělská půda (lok. 4/1, 4/4, 4/6) 

 
Návrh změny č. 4 ÚPSÚ Zápy respektuje všechny uvedené limity a chrání hodnoty 

území. Respektuje nadřazené záměry, specifikuje podmínky jejich umístění, řeší vlivy těchto 
záměrů na okolí a tím přispívá k řešení stávajících a potenciálních problémů a střetů 
v území. Konkrétně: 

 
• ad 1) – zastavitelnost lokality 4/6 je podmíněna respektováním trasy a ochranného 

pásma vrchního vedení VVN, v rámci ochranného pásma je území nezastavitelné, 
v kategorii veřejné zeleně. 

• ad 2) – navrhované rozšíření zastavitelné plochy v lok. 4/4 se dotýká trasy 
vymezeného lokálního biokoridoru, ale nezasahuje do tohoto vymezení. 

• ad 3) – v souladu s podmínkami ochranného pásma nadregionálního biokoridoru je 
třeba chránit stávající vzrostlou zeleň na pozemku lok. 4/6 a dodržet minimální 
regulativ zeleně v zastavitelné ploše daného funkčního typu NK ve shodě se 
závaznou částí územního plánu, tj. 30%. 

• ad 4) – pro event. zástavbu v ochranném pásmu silnice a způsob dopravního 
napojení lokality 4/6 je třeba respektovat budoucí stanoviska vlastníka a správce 
silniční komunikace. 

• ad 5) – pro využití území lokality 4/6 v ochr. pásmu železnice je třeba respektovat 
budoucí stanoviska vlastníka a správce regionální železnice. 

• ad 6) – lokalita 4/6 je vymezena podle dostupných podkladů mimo trasu dálkového 
vodovodu, přesto je třeba v úrovni územního řízení toto potvrdit a vyžádat si 
stanovisko správce dálkového vodovodu. 
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• ad 7) – zábory ZPF ve všech sledovaných lokalitách jsou vyhodnoceny podle platné 
metodiky. V případě lok. 4/1 a 4/4 se jedná o IV. stupeň kvality ZPF dle BPEJ, 
v případě lok. 4/6 se jedná o V. stupeň přednosti v ochraně. Vzhledem k tomu a 
rovněž vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o relativně malé plochy, tvořící navíc 
proluky mezi zastavěným územím, není ochrana ZPF rozhodujícím limitem. 
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D Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných 
stránek, slabých stránek, p říležitostí a hrozeb v území 
 
SWOT analýza území v řešených lokalitách: 
 

lok.4/1  plocha pro pr ůmyslovou výrobu a sklady p ři Průmyslové ulici (u 
Baumitu) 
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Životní prost ředí 

S
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 nízký podíl kvalitní vzrostlé zeleně 
v rámci průmyslové a komerční zóny 

Hospodá řský rozvoj 
výhodná poloha pro rozvoj 
podnikatelských aktivit, napojení na 
stávající dopravní infrastrukturu, 
dostupnost a kapacita stávající 
technické infrastruktury 

 

Soudržnost spole čenství obyvatel 
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Ř
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Životní prost ředí 

O
H
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Ž
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ochrana a doplňování prvků 
vnitroareálové zeleně  

 

Hospodá řský rozvoj 
využití pro navrhovanou funkci 
umožněné územním plánem, ve vazbě 
na okolní zástavbu průmyslové a 
komerční zóny je jedinou ekonomicky 
reálnou formou využití plochy; 
posílení zaměstnanosti v místě 

 

Soudržnost spole čenství obyvatel 
vhodná je nabídka služeb využitelných 
pro místní obyvatele 
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lok.4/4  plocha pro pr ůmyslovou výrobu a sklady, rozší ření areálu firmy 
GESTAV 
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Životní prost ředí 

S
LA

B
É

 S
T

R
Á

N
K

Y
 

 neobhospodařovaná a zanedbaná 
plocha, esteticky nepříznivá 

Hospodá řský rozvoj 
výhodná poloha pro rozvoj 
podnikatelských aktivit,  
dostupnost a kapacita stávající 
technické infrastruktury 

vzhledem k blízkosti okružní křižovatky 
je nevhodné přímé napojení na silnici 
II/101; 
reálným využitím je pouze rozšíření 
stávajícího areálu fy GESTAV 
s obsluhou plochy z tohoto areálu 

Soudržnost spole čenství obyvatel 
 vysoký podíl vyjížďky za prací 
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Životní prost ředí 
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ochrana a doplňování prvků 
vnitroareálové zeleně; 
využitelnost území pro zástavbu přinese 
zlepšení estetické kvality plochy 

 

Hospodá řský rozvoj 
využití pro navrhovanou funkci 
umožněné územním plánem, ve vazbě 
na okolní zástavbu průmyslové a 
komerční zóny je jedinou ekonomicky 
reálnou formou využití plochy; 
posílení zaměstnanosti v místě 

 

Soudržnost spole čenství obyvatel 
vhodné využití s dobrou architekturou 
přispěje k identifikaci obyvatel s místem, 
neboť se jedná o pohledově 
exponovanou polohu na vstupu do 
zastavěného území od rychlostní silnice 
R10; 
místní zástavba v k.ú. Zápy je spojena 
se zástavbou města Brandýsa n. L., 
prakticky tedy tvoří urbanisticky a 
sociálně významný vstup do tohoto 
města 
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lok.4/6  plocha pro nerušící výrobu a komerci, p ři silnici Brandýs n. L. – Lázn ě 
Toušeň 
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Životní prost ředí 

S
LA

B
É

 S
T

R
Á

N
K

Y
 

 nízký podíl kvalitní vzrostlé zeleně 
v rámci průmyslové a komerční zóny 

Hospodá řský rozvoj 
výhodná poloha pro rozvoj 
podnikatelských aktivit, napojení na 
stávající dopravní infrastrukturu, 
dostupnost a kapacita stávající 
technické infrastruktury 

 

Soudržnost spole čenství obyvatel 
 vysoký podíl vyjížďky za prací 
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Životní prost ředí 
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zvýšení podílu vzrostlé zeleně v rámci 
dodržení příslušných prostorových 
regulativů zástavby 

 

Hospodá řský rozvoj 
využití pro navrhovanou funkci 
umožněné územním plánem, ve vazbě 
na okolní zástavbu průmyslové a 
komerční zóny je jedinou ekonomicky 
reálnou formou využití plochy; 
posílení zaměstnanosti v místě 

 

Soudržnost spole čenství obyvatel 
  

 
 
D.1 VLIV NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB ŘEŠENÉHO 
ÚZEMÍ 

• Malý územní rozsah sledovaných lokalit a jejich umístění uvnitř nebo na okraji 
stávajících průmyslových a komerčních zón nevyvolává zásadní hrozby negativních 
důsledků, které by nerealizováním navržených změn mohly vzniknout. Důvodem 
změn je účelnější a logické využití území oproti současnému stavu, zlepšení 
estetické úrovně a ekologické kvality prostředí. 

 
 
D.2 VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

• změny v lokalitách 4/1, 4/4 a 4/6 mimo jiné umožňují vznik a rozvoj vhodných 
podnikatelských aktivit a tím vytvoření nových pracovních příležitostí a snížení 
vysoké vyjížďky za prací 

• předpokladem je, že na nových plochách vznikne nová a architektonicky kvalitní 
zástavba, a tím dojde ke zlepšení celkové architektonické a urbanistické kvality 
území průmyslových a komerčních zón 
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D.3 VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A PŘÍLEŽITOSTÍ 
ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

• proluky ve stávající průmyslové a komerční zóně s možností napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu znamenají výhodnou polohu pro rozvoj 
obdobných aktivit a prakticky jedinou možnost koncepčního a efektivního využití 
tohoto území; jedná se však o rozsahem velmi malé plochy, jejichž využitelnost je 
zpravidla podmíněna rozvojem stávajících aktivit ploch sousedních nebo spojením se 
záměry na sousedních, dosud nevyužitých zastavitelných plochách 
 

 
 
D.4 VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

• specifikované hodnoty (viz kap. C. tohoto vyhodnocení) nebudou změnami ve 
sledovaných lokalitách v žádném případě narušeny, s výjimkou trvalého záboru 
zemědělského půdního fondu ve všech sledovaných lokalitách; v případě lok. 4/1 a 
4/4 se jedná o IV. stupeň kvality ZPF dle BPEJ, v případě lok. 4/6 se jedná o V. 
stupeň přednosti v ochraně; vzhledem k tomu a rovněž vzhledem ke skutečnosti, že 
se jedná o relativně malé plochy, tvořící navíc proluky mezi zastavěným územím, 
není ochrana ZPF rozhodujícím limitem 

 
 
 

E Vyhodnocení p řínosu zm ěny územního plánu k napln ění 
priorit územního plánování 
 
Řešené území leží v rozvojové oblasti Praha (OB1) vymezené platnou Politikou územního 
rozvoje ČR (2008). 
 
Priority územního plánování stanovené Politikou územního rozvoje ČR (2008, schválena 
vládou ČR 20.7.2009) a vyhodnocení přínosu změny územního plánu k jejich naplnění: 
 
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou 
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i 
jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a 
sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.  
V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je 
třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným 
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, 
aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 
 
Ve vztahu k této prioritě má změna územního plánu ve sledovaných lokalitách pouze místní 
charakter. Zmíněné hodnoty nenarušuje.  
 
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní 
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mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a 
navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry 
segregace nebo snížení její úrovně. 
 
Nabídkou ploch pro nebytové funkce s předpokladem vzniku pracovních příležitostí v místě 
je tato priorita v měřítku odpovídajícím této změně ÚP naplňována. 
 
 
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat 
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je 
nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského 
rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s 
obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a 
koridorů vymezených v PÚR ČR.  
 
Změna ÚP nevytváří komplexní řešení, ale stávající koncepci vhodně doplňuje na základě 
nových požadavků, vyplývajících z konkrétních a aktuálních zájmů vlastníků a uživatelů 
pozemků. Změny v území jsou v souladu s polohou území v rozvojové oblasti Praha. 
 
 
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 
lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech 
strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto 
územích. 
 
Všechny 3 sledované lokality ve svých důsledcích umožňují vznik nových pracovních 
příležitostí, třebaže území není součástí strukturálně postiženého nebo hospodářsky slabého 
regionu. Vznik těchto příležitostí však může pozitivně ovlivnit vysokou míru vyjížďky za prací. 
 
 
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich 
konkurenceschopnost. 
 
Měřítko této změny ÚP, rozsah řešeného území a charakter navržených změn nemají 
praktický vliv na změny v sídelní struktuře a vztahy k okolním městským nebo venkovským 
sídlům. Sousedství lokality 4/1 se zástavbou průmyslové zóny v Brandýse nad Labem 
vytváří předpoklady logického využití tohoto území jako jediné průmyslové zóny, která leží 
zčásti na brandýském a zčásti na zápském katastru. 
 
  
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně 
využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 
včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území 
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty, na dopravu a energie, které koordinací veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území.  
 
Tato priorita je v měřítku řešených a sledovaných lokalit naplňována tím, že využívá pro 
rozvoj průmyslových, skladových a obchodních aktivit, event. aktivit charakteru 
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administrativy, drobné proluky ve stávajícím zastavěném území nebo zastavitelných 
plochách stejného typu.  
 
 
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S 
ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat 
veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména 
formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu.  
Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické 
stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny 
i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných 
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací 
činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky 
a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 
 
Lokality této změny ÚP nejsou konfliktní vůči jmenovaným krajinným a přírodním hodnotám, 
neboť se v jejich okolí takovéto hodnoty nevyskytují. Lokalita 4/6 bude respektovat omezení 
vyplývající z ochranného pásma nadregionálního biokoridoru K10 řeky Labe. Zábory ZPF 
jsou řádně zdůvodněny a vyhodnoceny, vzhledem k jejich malé rozloze, nízké kvalitě ZPF 
dle BPEJ (IV. a V. stupeň) a umístění v prolukách zastavěného území nepředstavují zásadní 
limit. Měřítko této změny ÚP, rozsah řešeného území a charakter navržených změn nemají 
praktický vliv na změny v krajinném rázu. 
 
  
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky 
nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v 
rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území 
je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je 
zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, 
způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních 
porostů a zachování prostupnosti krajiny. 
 
Měřítko této změny ÚP nedává prostorové možnosti vytváření nezastavěných a zelených 
pásů mezi sídly v rámci rozvojové oblasti. Lokality jsou naopak umístěny v prolukách 
zastavěného nebo zastavitelného území a nemohou se stát součástí souvislých ploch nebo 
pásů veřejně přístupné zeleně. 
  
 
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot 
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými 
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, 
lyžařská, hipo). 
 
Charakter navržených změn (lokality sledované v rámci vyhodnocení vlivů na ŽP a udržitelný 
rozvoj území) a jejich územní rozsah nedává prostorové možnosti naplnění této priority.  
 
 
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování 
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah 
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fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. 
Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a 
kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v 
dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.  
 
Charakter navržených změn (lokality sledované v rámci vyhodnocení vlivů na ŽP a udržitelný 
rozvoj území) a jejich územní rozsah nedává prostorové možnosti naplnění této priority.  
 
 
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové 
výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní 
infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti 
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a 
emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy 
dopravy (např. železniční, cyklistickou).  
 
Tato priorita je sledovanými lokalitami změny ÚP naplňována pokud jde o možnost rozvoje 
podnikatelských aktivit v rámci rozvojové oblasti vymezené Politikou územního rozvoje, 
přičemž v žádném případě nedochází k negativnímu ovlivňování obytné zástavby a 
veřejného zdraví. Malý územní rozsah lokalit a jejich umístění v rámci průmyslových a 
komerčních zón nevyvolává nároky na novou dopravní infrastrukturu a veřejnou dopravu, 
naopak směřuje k efektivnějšímu využití stávajících kapacit. 
 
 
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných 
pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území 
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k 
umělé akumulaci vod. 
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, 
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  
 
Změna ÚP ve sledovaných lokalitách směřuje k omezení rizika působení vodních a větrných 
erozí. Zastavitelnost ploch vhodnou zástavbou s předepsaným podílem vnitroareálové 
zeleně vytváří oproti současnému stavu příznivější podmínky pro zadržování, vsakování a 
využívání dešťových vod. Řešeného území se netýká problematika záplav a sesuvů.  
 
 
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a 
chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod. 
 
Řešeného území sledovaných lokalit změny ÚP se netýká problematika záplavových území. 
 
  
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž 
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými 
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí 
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zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se 
specifickými geografickými podmínkami.  
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k 
dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat 
atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.  
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i 
nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní 
dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady 
hospodářského rozvoje ve všech regionech.   
 
V měřítku této změny ÚP, malé rozlohy a účelu využití sledovaných lokalit nelze tuto prioritu 
koncepčně naplňovat.  
 
 
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, 
požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na 
veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné 
infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.   
 
Uvedená priorita je v měřítku sledovaných lokalit naplňována návrhem ploch pro další rozvoj 
sídla v zastavitelných plochách, včetně odpovídajícího napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
 
 
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to 
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu 
umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných 
prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak 
podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům 
rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro 
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. 
 
S ohledem na charakter a pouze lokální územní rozsah sledovaných změn je naplňování 
této priority bezpředmětné. 
 
 
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 
budoucnosti.  
 
Řešené a sledované lokality změny ÚP budou napojeny na stávající rozvody vodovodu a 
kanalizace. Předmětem řešení není nová koncepce technické infrastruktury. 
 
 
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 
energiemi. 
 
Navrhované využití území v řešených a sledovaných lokalitách této změny ÚP umožňuje 
v zónách průmyslové výroby a skladů nebo v plochách nerušící výroby a komerce 
provozovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů např. formou solárních panelů. 
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(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve 
znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, 
zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.  
 
Řešené a sledované lokality této změny ÚP neobsahují stávající bytový fond a z toho 
důvodu je vymezení ploch jeho přestavby bezpředmětné. 
 

  

 
 

F Vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území – shrnutí 
 
 
F.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST 
OBYVATEL ÚZEMÍ, JAK BYLA ZJIŠTĚNA V ROZBORU 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
 

Na základě předchozího vyhodnocení lze konstatovat, že se vlivem řešení návrhu 
změny č. 4 ÚPSÚ Zápy v řešeném území sledovaných lokalit zlepší podmínky pro možnost 
rozvoje a zkvalitnění vhodných podnikatelských aktivit a pracovních příležitostí a 
v souvislosti s novými záměry se zkvalitní technická infrastruktura. Životní prostředí, při 
respektování limitů a podmínek využití, nebude trvale narušeno. Sociální soudržnost nebude 
vlivem řešení této změny narušena. 

 
 
 
F.2 SHRNUTÍ PŘÍNOSU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁŘENÍ 
PODMÍNEK PRO PŘEDCHÁZENÍ 
 
 

• zjišt ěným rizik ům ovliv ňujícím pot řeby života sou časné generace obyvatel 
řešeného území 
Řešením návrhu změny č. 4 ÚPSÚ Zápy ve sledovaných lokalitách jsou vytvořeny 

podmínky pro zlepšení podmínek podnikatelských aktivit a občanského vybavení. Zlepší se 
kvalita a dostupnost těchto zařízení pro současné obyvatele městyse a návštěvníky, 
zejména obyvatele sousedních sídel Brandýsa nad Labem a Lázní Toušeň. 

 
 

• předpokládaným ohrožením podmínek života generací bud oucích 
Řešením návrhu změny č. 4 ÚPSÚ Zápy při respektování navržených podmínek 

využití území nevzniká nebezpečí ohrožení podmínek života budoucích generací, řešení 
přispívá k udržitelnému rozvoji území. 
 
 


