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Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Heřmaničky na životní
prostředí podle přílohy stavebního zákona

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ve svém stanovisku
k návrhu zadání ÚP Heřmaničky ze dne 12. 9. 2016 pod č. j. 122934/2016/KUSK požaduje zpracovat
vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Heřmaničky na životní prostředí (dále jen „dokumentace
SEA“).
„Požadavek na zpracování vyhodnocení SEA byl vznesen zejména s ohledem na prověření ploch č. 7,
8 v k. ú. Velké Heřmanice, ploch č. 14, 36 v k. ú. Arnoštovice a plochy č. 20 v k. ú. Heřmaničky. Jedná
se o podněty vlastníků na zařazení ploch určených pro zemědělskou výrobu nebo rodinnou
zemědělskou farmu. Tyto plochy jsou poměrně rozsáhlé a nachází se v blízkosti obytné zástavby. Z
předloženého návrhu zadání není zřejmé, o jakou výrobu se jedná, zda rostlinnou či živočišnou…“ (s.
7 stanoviska).
Ke zpracovanému vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Heřmaničky na životní prostředí vydá
Krajský úřad Středočeského kraje stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb. Následně bude vypracováno
sdělení pořizovatele, jak bylo toto stanovisko zohledněno, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko
nebo jeho část nebyly respektovány.
Dokumentace SEA je obsažena v samostatné příloze tohoto vyhodnocení.

B.

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Heřmaničky na evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti

Požadavek na vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality nebyl uplatněn. Kapitola B
vyhodnocení proto není zpracována.

C.

Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických
podkladech

V následující tabulce a grafu je obsaženo číselné a grafické vyjádření vlivu koncepce na udržitelný
rozvoj území. Členěna je dle podkapitol rozboru udržitelného rozvoje území ORP Votice (vyplývá
z vyhlášky č. 500/2006 Sb.), ze kterého jsou převzaty skutečnosti vztahující se k řešenému území. Za
skutečnosti jsou považovány veškeré relevantní informace zahrnuté v podkladech pro rozbor
udržitelného rozvoje a v rozboru udržitelného rozvoje území obce. Ty jsou v tabulce uvedeny společně
s hodnocením vlivu hodnocené koncepce na skutečnost (pozitivní/neutrální/negativní) a mírou tohoto
vlivu (v rozsahu 0 – 3, kdy vyšší číslo značí vyšší míru vlivu). Dále je uveden komentář s konkrétním
předpokládaným vztahem koncepce a skutečnosti.
Číselné i grafické hodnocení rámcově odpovídá „Metodice vyhodnocení vlivů politiky územního
rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území“ (PROCES, Atelier T-plan,
2013).
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Pilíř udržitelné rozvoje 
Podkapitola / skutečnost 

H (hospodářský)
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S (sociální)

P (environmentální)

Vliv

Váha

Celkem

Vliv

Váha

Celkem

Vliv

Váha

Celkem

(-/0/+)

(0 - 3)

(-3 - 3)

(-/0/+)

(0 - 3)

(-3 - 3)

(-/0/+)

(0 - 3)

(-3 - 3)

Horninové prostředí a geologie

0

0

0

G evidence ložisek nerostných
surovin (stavební kámen)

0
0
0
0
0
0
Koncepci na existenci a využití ložiska nemá vliv.

0

0

0

G poddolovaná území a stará důlní
díla

0
0
0
0
0
0
0
Koncepce v dotčených lokalitách nenavrhuje žádné změny.

0

0

Vodní režim
V

Záplavové území

0

ZP

0
0

ZP
hluk z automobilové a železniční
dopravy

0

ÚSES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
+
2
2
0
0
0
Koncepce zahrnuje plochu pro přeložku železniční tratě, která již má vydané
stavební povolení a realizace stavby významně přispěje ke snížení hlukové a
další zátěže na sídlo Heřmaničky. V souvislosti se stavbou dálnice D3 (a
navazujícími změnami v silniční dopravě) lze očekávat nárůst tranzitní dopravy,
jsou proto zahrnuty podmínky pro realizaci obchvatu Heřmaniček (přeložka silnice
II/121).
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
Některé lokality sousedí s prvky ÚSES, ke kolizím nedochází (kromě významných
liniových dopravních staveb).

ZPF a pozemky určené k plnění
funkce lesa
PF

0

0

V současnosti je podíl tranzitní dopravy po silnici II/121 na přijatelné úrovni a její
nárůst očekávaný především v souvislosti s výstavbou dálnice D3 bude
kompenzován zřízením obchvatu Heřmaniček. V ostatních sídlech se podobné
změny neplánují a situace v nich bude mírně negativně dotčena.

Ochrana přírody a krajiny
O

0

2

Způsob vytápění objektů stojí mimo podrobnost koncepce ÚP, a nelze jej proto na
této úrovni ovlivnit.
0

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

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
V záplavovém území 100-leté vody je vymezena pouze plocha Z17 vymezená pro
přeložku železniční trati č. 220.

Hygiena životního prostředí
ZP místní znečištění ovzduší
způsobované lokálními topeništi
spalujícími nekvalitní fosilní paliva

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
+
1
1
erozní ohrožení orných půd větrnou Větrná eroze není v území patrná. Negativní vliv vodní eroze je potenciálně
a vodní erozí
snížen návrhem protierozních opatření (krajinná opatření) ve vytipovaných
lokalitách.

PF

0
0
0
0
0
0
1
-1
Zábor ZPF vyšší kvality je navržen v rozsahu cca 8,5 ha (bez započtení ploch
kvalitnější zemědělská půda je
většinou v kontaktu se zastavěným dopravních staveb). Valná většina této rozlohy připadá na plochy převzaté z
předchozí ÚPD. Řada dalších takovýchto ploch nebyla do návrhu ÚP převzata
územím
nebo došlo k jejich redukci. Celkově byl snížen zábor půd I. a II. tř. ochrany o 5,7
ha.
Veřejná dopravní a technická
infrastruktura
0
0
0
DT ÚAP neobsahují konkrétní
skutečnosti
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Pilíř udržitelné rozvoje 
Podkapitola / skutečnost 

H (hospodářský)
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S (sociální)

P (environmentální)

Vliv

Váha

Celkem

Vliv

Váha

Celkem

Vliv

Váha

Celkem

(-/0/+)

(0 - 3)

(-3 - 3)

(-/0/+)

(0 - 3)

(-3 - 3)

(-/0/+)

(0 - 3)

(-3 - 3)

Sociodemografické podmínky +
bydlení
SD ÚAP neobsahují konkrétní
skutečnosti

0
0

0

0

Rekreace a cestovní ruch
R ÚAP neobsahují konkrétní
skutečnosti

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

H ÚAP neobsahují konkrétní
skutečnosti

0

0

0

Hospodářské podmínky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Legenda:
Hodnocení vlivu
0
+

skutečnost má na příslušný pilíř negativní vliv
skutečnost nemá na příslušný pilíř vliv / vliv nelze určit / negativní a pozitivní vlivy jsou srovnatelné
skutečnost má na příslušný pilíř pozitivní vliv

0
1
2
3

skutečnost pilíř ovlivní jen marginálně
skutečnost pilíř částečně ovlivní
skutečnost pilíř výrazně ovlivní
skutečnost zcela zásadně ovlivní příslušný pilíř

Váha

Celkové vyjádření vlivu na skutečnosti uvedené v ÚAP:
Oz. v
grafu

Podkapitola

Pilíř
H

S

P

1

Horninové prostředí a geologie

0

0

0

2

Vodní režim

0

0

0

3

Hygiena životního prostředí

0

2

0

4

Ochrana přírody, krajiny a památek

0

0

0

5

ZPF a PUPFL

0

0

0

6

Veřejná dopravní a technická infrastruktura

0

0

0

8

Sociodemografické podmínky + bydlení

0

0

0

9

Rekreace a cestovní ruch

0

0

0

10

Hospodářské podmínky

0

0

0

ÚAP

-

+

+

Vliv koncepce na pilíř

0

2

0
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Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým
řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech,
například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech

Vodní režim
Vlivem zpevnění a zastavění ploch nepochybně dojde ke zhoršení retenční schopnosti v některých
částech území, koncepce však zahrnuje nezbytné podmínky pro eliminaci výrazného zhoršení stavu,
jsou také zahrnuty návrhy na změny v krajině s potenciálně pozitivním vlivem na její retenční
schopnost. Další opatření (zejména úpravy systému odvádění a čištění odpadních vod, zásobovaní
pitnou vodou), jsou v podmínkách využití území dostatečně specifikovány a samotné změny jsou
koncepcí umožněny.

Ochrana přírody, krajiny a památek
V řešeném území se nenachází lokality se zvláštní ochranou a území je chráněno formou obecné
ochrany, která spočívá v ochraně:
 krajinného rázu
 ploch a koridorů ÚSES
 významných krajinných prvků
Kulturní hodnoty zahrnují:
 nemovité kulturní památky
 archeologická naleziště
 urbanistické hodnoty (jádra sídel s historicky utvářenou zástavbou a místně významnými
stavbami)
Principy ochrany veškerých hodnot jsou koncepcí zachovány a nehrozí významný negativní vliv na
předmět ochrany. V případě realizace některých navržených opatření lze očekávat mírně kladný vliv
na přírodní lokality v řešeném území. K ochraně hodnot slouží členění území na jednotlivé plochy
s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek využití ploch.

ZPF a PUPFL
Zábor lesních pozemků je navržený v malém rozsahu a pouze pro stavbu dálnice D3, která má
celorepublikový, resp. mezinárodní význam a veřejný zájem na její výstavbě významně převyšuje
zájem ochrany PUPFL v řešeném území.

Veřejná DI a TI
V koncepci TI nejsou navrženy podstatné změny a sítě budou rozšiřovány nebo upravovány dle
potřeby a pokračující výstavby. Infrastruktura v nezbytném rozsahu se může dle ÚP umisťovat
v celém řešeném území, nesmí tím však být narušeny hodnotné přírodní struktury.
Koncepce dopravní infrastruktury je měněna velmi zásadně, změny vyplývají z nadřazené územně
plánovací dokumentace a zahrnují návrh ploch pro dálnici D3, přeložku železniční tratě a přeložku
silnice II/121. Aktuální je zejména přeložení železniční tratě. Výstavba dálnice a její dokončení je
plánováno téměř na konec horizontu platnosti ÚP a její vliv v rámci koncepce na udržitelný rozvoj
území je třeba brát s rezervou. Do koncepce jsou dále zahrnuty změny vyvolané výše uvedenými
záměry a změny v síti obslužných komunikací, které se budou realizovat v závislosti na obytné a jiné
výstavbě. Veškeré návrhy v oblasti dopravy mají pozitivní vliv na dopravní obsluhu území, dostupnost
do středisek osídlení a kvalitu obytného prostředí hlavního sídelního celku. Je tak nutné je považovat
za prospěšné z hlediska podmínek pro soudržnost společenství obyvatel území a také hospodářských
podmínek. Logicky je však tento vliv vyvážen narušením nezastavěného území (fragmentace), v rámci
řešeného území však nejsou dotčeny hodnotné přírodní lokality.
Ing. arch Milan Salaba / U – 24, s.r.o.
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Sociodemografické podmínky a bydlení
Budoucí vývoj socio-demografických podmínek nelze spolehlivě predikovat ani při znalosti veškerých
současných charakteristik a dosavadního vývoje, a proto je hodnocení vlivu koncepce na tuto sféru
udržitelného rozvoje pouze kvalifikovaným odhadem. Ze stávajícího vývoje lze odvodit, že v blízké
budoucnosti bude nadále růst počet obyvatel zejména v hlavním sídelním celku, čemuž může
výrazněji pomoci i zlepšení dopravní dostupnosti. Pro bydlení je vymezen dostatek ploch v různých
lokalitách, a tento faktor proto nebude limitem rozvoje území. Obytné plochy jsou doplněny návrhem
veřejných prostranství a v souvislosti s přeložením železnice bude transformováno na veřejný prostor
rovněž jádro Heřmaniček. Občanská vybavenost je zachována ve stávající podobě, což lze s ohledem
na dostupnost do okolních center s plnou občanskou vybaveností považovat za akceptovatelné, navíc
je možné občanskou vybavenost umisťovat bez omezení v některých smíšených obytných plochách.
Výše uvedené platí pro hlavní sídlo (Heřmaničky, Loudilka a Číšťovice), v ostatních sídlech byl
reflektován jejich venkovský charakter a hospodářská funkce, a návrh je proto zúžen na nezbytné
rozšíření ploch pro bydlení popřípadě transformaci nevyužitých ploch v sídlech. Rovněž je
podporována malozemědělská výroba dle požadavků místních obyvatel, kterou lze oprávněně
považovat za přínosnou s hlediska udržitelnosti hospodaření a rozvoje venkovského prostoru.
Dle dostupných informací o koncepci je zřejmé, že jsou vytvořeny dobré podmínky pro sociální vývoj,
řešení rozvoje obytného prostředí v hlavním sídelním celku není zcela optimální, v tomto směru však
koncepce navazuje na stávající dokumentaci a je patrná snaha o nápravu některých nevhodných forem
rozvoje (redukce a vypuštění některých zastavitelných ploch, stanovení zvláštních podmínek rozvoje –
etapizace, podmínka územní studie, prostorová regulace apod.). Vliv koncepce je proto v tomto směru
pozitivní.

Hospodářské podmínky
Vliv koncepce na hospodářské podmínky lze považovat za odpovídající charakteru území a jeho
poloze v rámci sídelní sítě. Je kladen důraz na drobné ekonomické aktivity, které lze za odpovídajících
podmínek provozovat v návaznosti na obytné plochy. Jedná se o občanskou vybavenost komerčních i
nekomerčních forem, nejrůznější podnikatelské aktivity a dále také zemědělské hospodaření zejména
ve vhodných místech. Nejsou vytvořeny podmínky pro rozsáhlejší komerční projekty, což je
vyhodnoceno jako nevhodné. Po vybudování dálničního spojení lze koncepci doplnit o plochy pro
ekonomické aktivity většího rozsahu.

E.

Vyhodnocení přínosu návrhu územního plánu Heřmaničky k naplnění
priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
obsažených v zásadách územního rozvoje

Vyhodnocení proběhlo na podkladu zásad územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění schválené
aktualizace č. 1 (8/2015). Prioritami dle tohoto dokumentu, společně s vyhodnocením jejich naplnění,
jsou:
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského
kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a
udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje
sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních
plánů a při rozhodování o změnách ve využití území.
 Viz kapitola F vyhodnocení.
(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v
Politice územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008; schválena vládou ČR 20. 7. 2009) a pro
realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření
stanovených v Programu rozvoje Středočeského kraje (aktualizace schválena 18. 9. 2006).
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 Veškeré záměry obsažené ve výše uvedených dokumentech jsou do územního plánu
zahrnuty.
(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní
dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby:
b)

dálnice D3;

 Záměr je zahrnut do územního plánu dle upřesněných projektových podkladů obdržených
zpracovatelem ÚP.
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které
vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit
zejména na:
a)

zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;

 Kulturní krajina je členěna dle svých charakteristik a zemědělský půdní fond je ve vhodných
polohách podrobněji členěn na trvalé travní porosty a půdy erozně ohrožené. Jsou navrženy
různorodé prvky (krajinná opatření) k posílení stability krajiny. Podporovány k rozvoji jsou
zemědělské činnosti malého rozsahu, sloužící místním hospodařícím subjektům.
b)

ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;

 Pozitivní znaky krajinného rázu (údolní nivy, plochy lesní, vodní, ostatní zeleň) jsou
identifikovány a chráněny, nejsou navržena řešení s negativním vlivem na tyto hodnoty.
Výjimkou je okrajový zábor lesních pozemků v rozvojové ploše Z01 (pro dálnici D3).
c)

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

 Sídla v řešeném území se nevyznačují významnou kulturní hodnotou, přesto jsou v případě
jejich částí se zachovalou urbanistickou strukturou stanoveny podmínky pro jejich vhodný
rozvoj (podmínky funkčního využití ploch, podmínky prostorového uspořádání ploch,
zachování charakteru zástavby, etapizace). Je zamezeno vzniku nevhodných urbanistických
řešení – odloučené a jinak nenavazující zástavbě, vzniku dominant apod.
d)

upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;

 ÚP zahrnuje koncepci uspořádání krajiny v podrobnosti členění odpovídající měřítku a účelu
dokumentace. Cílové charakteristiky krajiny jsou respektovány zejména v podobě zahrnutí
opatření pro hospodárné a udržitelné využití nezastavěného území. Zahrnuty jsou předně
různorodá protierozní opatření, která mají rovněž pozitivní vliv na zmírnění rizik spojených
se záplavami.
e)

vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.

 Nejsou stanoveny podmínky v rozporu s tímto principem, nejsou stanoveny plochy těžby.
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje
zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se
soustředit zejména na:
a)

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

 Obytné prostředí je rozvíjeno komplexně, tj. s ohledem na vybavenost sídel službami,
přítomností veřejných prostranství vyššího významu (nikoliv pouze komunikace). Sídla mají
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stávající, nebo navržené spojení s krajinou a její prostupnost je rovněž navržena k rozvoji.
Rozsah rozvoje, který neodpovídá možnostem území, je převzat ze stávající územně
plánovací dokumentace obce a nebylo možné jej v celém rozsahu vypustit (rozvojové plochy
byly redukovány).
b)

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

 Zastavěné území je efektivně využito, což je doloženo v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj
odkazů.. územního plánu.
c)

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

 V řešeném území není potenciál pro rozvoj těchto druhů cestovního ruchu. Nebyly obdrženy
žádné záměry tohoto druhu.
- cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském území hl. m.
Prahy a dalších rozvojových oblastech,
 Rozvoj sítě cyklostezek lze v odůvodněných případech provádět bez ohledu na tento územní
plán (umisťování dopravní infrastruktury je přípustné v celém území).
- vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce,
 Netýká se řešeného území.
- rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve středním Povltaví,
 Netýká se řešeného území.
- krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti
Praha.
 Podmínky pro rozvoj krátkodobé rekreace jsou územním plánem vytvořeny.
d)

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

 V řešeném území není účelné vytvářet podmínky pro tyto druhy aktivit. Nebyly obdrženy
žádné záměry tohoto druhu.
e)

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

 Nejsou stanoveny podmínky zamezující využití zemědělské půdy k mimoprodukčním
funkcím.
 Jsou navrženy různorodé prvky (krajinná opatření) k posílení stability krajiny a snížení
erozních rizik.
f)

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

 Nejsou stanoveny podmínky zamezující využití lesů k mimoprodukčním funkcím. Další
naplnění priority není možné zajistit prostřednictvím územního plánu.
g)

rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi
a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro
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hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v
ostatním území kraje.
 Naplnění priority spočívá zejména v zahrnutí významných dopravních záměrů (dálnice D3,
přeložka železniční tratě)
(08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje při
zachování požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v těchto územích takové
formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí
zachování jeho hodnot. Koordinovat řešení této problematiky se sousedními kraji.
 Priorita se netýká řešeného území.
(09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů Královéhradeckého,
Pardubického, Plzeňského a Jihočeského, Kraje Vysočina a hl. m. Prahy s cílem optimalizovat
dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje.
 Z tohoto pohledu je zásadní převzetí významných dopravních záměrů – dálnice D3 a
přeložky železniční tratě č. 220.

F.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí

Celkový potenciální vliv předložené koncepce na řešené území lze popsat jako významný, vyplývá
ovšem z územně plánovací dokumentace kraje resp. Politiky územního rozvoje. Z těchto dokumentů
jsou převzaty a upřesněny záměry na výstavbu významných dopravních staveb, které řešeným územím
prochází a značným způsobem ho ovlivní. Vliv lze potom v případě podmínek pro rozvoj hospodářství
a podmínek pro soudržnost společenství obyvatel území považovat za kladný, protože bude zlepšena
dostupnost území a podpořena tak atraktivita území pro investice i obyvatele. V návaznosti na tyto
významné infrastrukturní záměry je koncipován rozvoj sídel. Snahou koncepce je zachovat venkovský
ráz území, přestože ten byl vlivem předchozí dokumentace nevhodně dotčen.
V opozici k rozvoji lidských aktivit v území stojí dotčení přírodní sféry. Zejména výstavba a provoz
velkých dopravních staveb (předně dálnice D3, přeložka železnice fakticky pouze mění některé
parametry stávajících vlivů) přinese negativní důsledky na nezastavěné území, v řešeném území
ovšem nejsou přítomny významné přírodní lokality a vliv je v obecném hledisku nízký. Je nutné
dodat, že vliv byl zevrubně hodnocen v jiných dokumentech (EIA, SEA).
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