Dopracování Vyhodnocení vlivů ÚP Vysoká u Příbramě na životní prostředí

Dopracování vyhodnocení vlivů ÚP Vysoká u Příbramě na životní prostředí
(tzv. SEA) - jako příloha k Vyhodnocení vlivů ÚP Vysoká u Příbramě na životní
prostředí z dubna 2015
K návrhu ÚP Vysoká u Příbramě z roku 2015 pro společné jednání bylo zpracováno Vyhodnocení ÚP
na životní prostředí (2015, ing. Hana Pešková.). Návrh ÚP k veřejnému projednání ze roku 2017 doznal
oproO návrhu ÚP pro společné jednání z roku 2015 mnoha změn.
Změny obsažené v návrhu ÚP Vysoká u Příbramě pro veřejné projednání (2017) oproO návrhu ÚP
pro společné jednání (2015):
Vypuštěné plochy či úpravy navržených ploch:
1. Z návrhu byly vyjmuty plochy OVR 19, OVR 25 a OVR 27 (plochy občanského vybavení, rekreace a
zeleně), plochy OVg 3, OVg 38, OVg 39, OVg 40 a OV g 41 (plochy občanského vybavení - golf). Plocha
OV 18 (plocha občanského vybavení) byla změněna na plochu ZV 18 (plochy veřejných prostranství veřejná zeleň).
2. Z návrhu ÚP byla vyjmuta zastavitelná plocha VSz 2 - plocha výroby a skladování - zemědělství.
3. Z návrhu ÚP byla vyjmuta plocha SO 46 - plocha smíšená obytná.
4. Dále byly z návrhu ÚP vypuštěné plochy SO 8 a SO 11 - plochy obytné smíšené.
5. Z návrhu ÚP byla vypuštěna plocha DI 20. Plocha DI 21 - nyní Z 56 - bude sloužit pouze jako místní
komunikace zajišťující příjezd k ČOV a nebude součásc další zastavitelné plochy.
6. U plochy SO 23 - nyní Z 23 - byl navýšen maximální počet rodinných domů (RD) u pěO na deset.
7. U plochy SO 35 - nyní Z 35 - byl navýšen počet RD ze 3 na 10. Plocha Z 35 byla zvětšena o navazující
území, které bylo v rámci společného jednání předhodnoceno ze stavu na návrh.
8. ÚP zadává dvě lokality, které budou prověřeny územní studií. Lokalita ÚS 1 a lokalita ÚS 2. Lokalita ÚS
1 se týká plochy P 15 - plocha smíšená obytná - a jde o přestavbu bývalého areálu starobylého
panenského statku u silnice III. třídy v jihovýchodní čásO sídla. Lokalita ÚS 2 se týká plochy Z 16 a Z17 plochy smíšená obytná a veřejných prostranství u jižního okraje sídla.
9. Ve východní čásO města Vysoká u Příbramě se nachází areál výzkumného ústavu (Ústřední kontrolní a
zkušební ústav zemědělský). V původní ÚPD byl svým využicm zařazen do ploch výroby a skladování.
Nyní je navržena jeho transformace do ploch speciﬁckých - výzkumný ústav - P 14 - v předchozí fázi
OV 14. ÚP počítá s postupnou rekonstrukcí a přestavbou, a to zejména z důvodu jeho lepšího
celkového pojec a začlenění v obci.
Nově vymezené plochy:
10. Plocha Z 50 - plocha smíšená obytná s umístěním 9 RD, celková výměra plochy je cca 1,45 ha. Dále je
v návaznosO na tuto plochu nově vymezena plochy Z 54 - plocha veřejných prostranství s celkovou
výměrou 0,17 ha.
11. Plocha Z 48 - plocha smíšená obytná s výměrou cca 0,28 ha. Plocha Z 48 je určena pro výstavbu 1 RD.
12. Plocha Z 51 - plocha technické infrastruktury navazuje na jižní okraj sídla. Plocha je vymezena pro
technické vybavení obce - sběrný dvůr, kompostárnu, odstavné parkoviště pro techniku obce.
13. Plocha Z 53 - plocha technické infrastruktury je vymezena pro technické vybavení obce - ČOV, sběrný
dvůr, kompostárnu.
14. Plocha Z 57 - plocha smíšená výrobní je vymezena pro vybudování rodinné ekofarmy. Celková rozloha
plochy Z 57 je přibližně 2,6 ha. Na ploše je stanovena podmínka maximální zastavěnosO 10 % a
výstavba maximálně jednoho objektu pro bydlení.
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Krajský úřad Středočeského kraje ve svém koordinovaném stanovisku k veřejnému projednání
návrhu ÚP Vysoká u Příbramě č.j. 114697/2017/KUSK ze dne 1.11.2017 - ve stanovisku dle zákona č.
100/2991 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů požaduje z důvodu úprav
původního návrhu ÚP pro společné jednání dopracování vyhodnocení vlivů ÚP Vysoká u Příbramě na životní
prostředí. Jako důvod tohoto požadavku uvádí, že SEA na původní návrh ÚP není nyní v souladu s
předkládaným návrhem ÚP pro veřejné jednání - především jde o nově vymezené plochy, které nebyly v
původní SEA vyhodnoceny. Jedná se především o plochu Z 57 (plocha smíšená výrobní), která leží v jižní čásO
řešeného území. Plocha je zde vymezena se záměrem vybudování rodinné ekofarmy. Hlavním využicm pro
plochu stanovené územním plánem je “výroba a skladování, ekofarma”. Na ploše je povolena výstavba 1 RD,
maximální zastavěnost plochy je 10 %. Celková výměra plochy je přibližně 2,6 ha. Z informací v textové čásO
ÚP lze vyvodit, že na řešené ploše bude vystavěna 1 stavba jako rodinný dům a zbytek plochy bude využíván
jako pastviny. Ovšem přesné využívání plochy není možno odvodit a nelze vyloučit, že by tato plocha
nemohla mít vliv na okolní prostředí, zejména z hlediska hluku, zápachu apod. V odůvodnění ÚP je
stanovena maximální zastavěnost 10 %, což je při rozloze plochy cca 2,6 ha poměrně velké procento
zastavěné a z textové čásO ÚP nevyplývá, že by zde neměly být vystavěny jiné objekty než rodinný dům pro
bydlení. Tato plocha nenavazuje na zastavěné území a je obklopena ornou půdou, bez návaznosO na plochy
s podobným využicm. Takto umístěná plocha by mohla mít vliv na krajinný ráz v dané oblasO a na celkový
charakter krajiny na území obce.
Dalším důvodem pro požadavek na dopracování SEA je vymezení nových zastavitelných ploch. Jedná
se o plochu Z 50 (plocha smíšená obytná). Plocha má rozlohu cca 1,45 ha. Tato plocha umožňuje výstavbu 9
RD. Dále návrh ÚP rozšiřuje plochu Z 23, ve které byl navýšen maximální počet RD z 5 b na 10. Návrh ÚP
dále vymezuje plochu Z 48 (plocha smíšená) o rozloze 0,28 h a umožňující výstavbu 1 RD. Tato plocha se
nachází v místě bývalého rybníka, nyní mokřadu. Dalším důvodem je nově navržená plocha technické
infrastruktury Z 53. Plocha je vymezena pro technické vybavení obce - ČOV, sběrný dvůr, kompostárnu. Další
plocha technické infrastruktury Z 51 je vymezena jižně od centra obce.
KÚ Středočeského kraje především se zaměřením na nově vymezované plochy Z 57, Z 51, Z 53, Z 50,
Z 35, Z 48 a Z 23 požaduje v dopracovaném vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí:
- VyhodnoOt vlivy navrhovaných požadavků územního rozvoje obce, které mohou významným
způsobem změnit stav a kvalitu životního prostředí, je nutné zaměřit se nejen přímo na řešené území,
ale i širší dotčené území.
- VyhodnoOt vlivy z hlediska změn v uspořádání krajiny a sídla a vliv na krajinný ráz, a to především u
plochy Z 57 (rodinná ekofarma).
- VyhodnoOt vliv na okolní prostředí u plochy Z 57, dále vyhodnoOt rozsah procentní zastavěnosO na
této ploše.
- VyhodnoOt vlivy změn funkčního využic prověřovaných a nově navrhovaných ploch na okolí a
charakter stávající zástavby obce, vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví.
- VyhodnoOt dopravní napojení nových rozvojových ploch a případné důsledky na stávající dopravní
řešení v obci, včetně vlivu dopravního řešení a zejm. hlukové zátěže na stávající i plánovanou
zástavbu.
- VyhodnoOt stávající kapacity a možnosO rozšíření veřejné infrastruktury, včetně napojení navržených
rozvojových ploch. vyhodnoOt možnost napojení veškerých nově navrhovaných zastavitelných ploch
na technickou infrastrukturu, především vodovod a kanalizaci.
- VyhodnoOt umístění ploch technické infrastruktury (plochy Z 51 a Z 53) a jejich vliv na kvalitu
okolního prostředí.
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VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH
Na základě stanoviska KÚ Středočeského kraje č.j. 114697/2017/KUSK ze dne 1.11.2017 je
dopracováno vyhodnocení vlivů ÚP Vysoká u Příbramě na životní prostředí, a to konkrétně vyhodnocení
vlivů ploch, které jsou oproO návrhu ÚP pro společné jednání nově do ÚP přidány nebo byly pozměněny.
Plochy, které byly z návrhu ÚP vyřazeny vyhodnoceny nejsou. OproO návrhu ÚP pro společné jednání došlo
k výrazné redukci rozvojových ploch, především vlivem vypuštění ploch smíšené zóny občanského vybavení,
rekreace a ploch pro golfové hřiště. Toto lze z hlediska vlivů na životní prostředí hodnoOt poziOvně.
Z 4 - plocha smíšená obytná navazuje na stávající zastavěné území se stejným způsobem využic. OproO
návrhu ÚP pro společné jednání byla plocha navýšena, ale jedná vlastně o změnu hranic zastavěného území,
jak je patrné z obrázků č. 1 a 2, vymezená plocha Z 4 nemění oproO návrhu ÚP pro společné jednání hranice
směrem do volné krajiny.

obr. 1: Plocha Z 4 v původním návrhu SO 04 a SO 46

obr. 2: Plocha Z 4 v návrhu pro veřejné projednání

Podmíněné využic je umístění maximálně 8 RD. Představuje malý zábor půd s velmi nízkou
produkční schopnosc (V. třída ochrany zemědělských půd), které je možné z hlediska ochrany ZPF využít pro
zástavbu. Plocha SO 46 se z návrhu vypoušc, zábor ZPF se v této lokalitě snižuje. Část plochy je v ochranném
pásmu lesa. Jiné vlivy na životní prostředí lze vzhledem k navrhovaném využic a umístění vyloučit.
Využi& této plochy dle navrženého přípustného a podmíněného využi& je možné při respektování
navržených regula?vů pro výstavbu. Při návrhu umístění staveb musí být respektováno ochranné pásmo
lesa.
Z 23 - plocha smíšené obytné zástavby na východním okraji obce, navazuje na současně zastavěné území
obce se stejným využicm. Podmíněné využic je umístění maximálně 10 RD. OproO návrhu ÚP pro společné
jednání se plocha změnila rozlohou (byla určena pro 5 RD), ale dopady na životní prostředí se významně
nemění.
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obr. 3: Plocha Z 23 v původním návrhu SO 23

obr. 4: Plocha Z 23 v návrhu pro veřejné projednání

Vymezení plochy představuje zábor 1,44 ha půd III. třídy ochrany, tedy průměrné produkční
hodnoty, které je možné z hlediska ochrany ZPF využít pro zástavbu. Z hlediska vlivů na ZPF se jedná o
akceptovatelný zábor. Plocha částečně zasahuje do území s archeologickými nálezy. Jiné vlivy na životní
prostředí lze vzhledem k navrhovaném využic a umístění vyloučit.
Využi& této plochy dle navrženého přípustného a podmíněného využi& je možné při respektování
navržených regula?vů pro výstavbu.
Z 35 - plocha smíšené obytné zástavby na jihozápadním okraji obce, navazuje na současně zastavěné území
obce se stejným využicm. OproO návrhu ÚP pro společné jednání byla plocha navýšena, ale jedná vlastně o
změnu hranic zastavěného území, jak je patrné z obrázků č. 5 a 6, vymezená plocha Z35 nemění oproO
návrhu ÚP pro společné jednání hranice směrem do volné krajiny.

obr. 5: Plocha Z 35 v původním návrhu SO 35

obr. 6: Plocha Z 35 v návrhu pro veřejné projednání

Podmíněné využic je umístění maximálně 10 RD. Vymezení plochy představuje větší zábor půd o
ploše 2,64 ha, které jsou podprůměrné produkční hodnoty (V. třída ochrany zemědělských půd) a je možné
je z hlediska ochrany ZPF využít pro zástavbu. Plocha částečně zasahuje ochranného pásma lesa. Jiné vlivy
na životní prostředí lze vzhledem k navrhovaném využic a umístění vyloučit.
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Využi& této plochy dle navrženého přípustného a podmíněného využi& je možné při respektování
navržených regula?vů pro výstavbu. Při návrhu umístění staveb musí být respektováno ochranné pásmo
lesa.
Z 48 - plocha smíšené obytné zástavby na východním okraji obce je do návrhu ÚP do veřejného projednání
zařazena nově. Jedná se o plochu pro 1 RD, navazuje na stávající současně zastavěné území a také na
zastavitelné území se stejným způsobem využic. V předchozím návrhu ÚP zde byla zakreslena vodní plocha
(jedná se o bývalý rybník Hospodský), stávající stav je mokřad. Vzhledem k přírodním hodnotám, které mají
mokřady a navazující podmáčené luční porosty luk a také s ohledem na skutečnost, že návrh ÚP vymezuje
dostatek vhodnějších ploch pro smíšenou obytnou zástavbu navrhuji z hlediska ochrany přírody prevenOvně
tuto plochu vyřadit z návrhu ÚP. Vhodné je zde obnovení vodní plochy, což návrh ÚP nevylučuje. Vymezení
plochy představuje malý zábor půd o ploše 0,28 ha, které jsou podprůměrné produkční hodnoty (IV. třída
ochrany zemědělských půd) a je možné z hlediska ochrany ZPF využít pro zástavbu. Jiné vlivy na životní
prostředí lze vzhledem k navrhovaném využic a umístění vyloučit.

obr. 7: Plocha Z 48 v návrhu pro veřejné projednání

Z hlediska ochrany přírody navrhuji tuto plochu vyřadit z návrhu ÚP.
Z 50 - plocha smíšené obytné zástavby na jihozápadním okraji obce, navazuje na současně zastavěné a
zastavitelné území obce se stejným využicm. Jedná se o nově vymezenou plochu, navazuje na plochu Z 35 a
její umístění je patrné na obr. č. 8. Podmíněné využic je umístění maximálně 9 RD.

obr. 8: Plocha Z 50 v návrhu pro veřejné projednání

Vymezení plochy představuje větší zábor půd o ploše 1,54 ha, které jsou podprůměrné produkční
hodnoty (V. třída ochrany zemědělských půd) a je možné z hlediska ochrany ZPF využít pro zástavbu. Plocha
částečně zasahuje do území s archeologickými nálezy. Jiné vlivy na životní prostředí lze vzhledem k
navrhovaném využic a umístění vyloučit.
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Využi& této plochy dle navrženého přípustného a podmíněného využi& je možné při respektování
navržených regula?vů pro výstavbu.
Z 51 - plocha technické infrastruktury navazuje na jižní okraj sídla. Plocha je nově vymezena pro technické
vybavení obce - pro sběrný dvůr, kompostárnu, odstavné parkoviště pro techniku obce. Z hlediska ochrany
ZPF se jedná o zábor ZPF o výměře 0,17 ha půd V. třídy ochrany, které je možné využít pro nezemědělské
účely. Plocha navazuje na současně zastavěné území obce. Navržené využic nevylučuje umístění
významnějšího zdroje znečišťování ovzduší (kompostárna je zdrojem pachových látek), vzhledem k tomu, že
je plocha navržena v přímé návaznosO na zastavěné a zastavitelné území, je umístění kompostárny v této
lokalitě z hlediska ochrany veřejného zdraví nevhodné, mohlo by docházet k častému obtěžování
obyvatelstva nejbližší zástavby zápachem. V rámci návrhu ÚP je umožněna také kompostárna na nově
vymezené další ploše technické infrastruktury Z 53, která je od souvislé bytové zástavby vzdálena, proto by
bylo umístění kompostárny na ploše Z53 vhodnější. Jiné vlivy na životní prostředí lze vzhledem k
navrhovaném využic a umístění vyloučit.
Využi& této plochy dle navrženého přípustného a podmíněného využi& je možné, nevhodné je zde
umístění kompostárny, proto tento typ záměru navrhuji vypus?t z regula?vů pro danou plochu.
Z 53 - plochy technické infrastruktury - jižně od sídla. Plocha je vymezena pro technické vybavení obce ČOV, sběrný dvůr, kompostárnu. Z hlediska ochrany ZPF představuje vymezení této plochy zábor o výměře
0,28 ha V. třídy a 0,02 III. třídy ochrany půd. Jedná se o půdy podprůměrné a průměrné produkční
schopnosO, které lze využít pro účely územního plánování.
Plocha nenavazuje na současně zastavěné území obce, ale navazuje na nově vymezenou plochu
smíšenou výrobní, která je určena pro vybudování rodinné ekofarmy - jejich vzájemné umístění je patrné z
obr. č. 9. Je zde umožněna výstavba ČOV a kompostárny, kdy se jedná o zdroje znečišťování ovzduší,
především pak pachovými látkami. Vzdálenost plochy od nejbližší obytné zástavby je dostatečná, aby bylo
zamezeno primárnímu, častějšímu obtěžování obyvatelstva zápachem. Z hlediska umístění této plochy ve
volné krajině, která je chráněna před zbytečným zastavováním, nelze předpokládat, že se její navrhované
využic bude významněji v krajině uplatňovat. Jiné vlivy na životní prostředí lze vzhledem k navrhovaném
využic a umístění vyloučit.
Využi& této plochy dle navrženého přípustného a podmíněného využi& je možné.
Z 54 - plocha veřejného prostranství - přiléhá k jižní hranici sídla. Plocha je vymezena pro budoucí rozšíření
prostoru u obecního úřadu. Vymezení této plochy představuje malý zábor (0,28 ha) půd V. třídy, tedy půd
pro zemědělství postradatelných. Plocha navazuje na stávající zastavěné území. Její umístění je patrné z obr.
č. 8. Jiné vlivy na životní prostředí lze vzhledem k navrhovaném využic a umístění vyloučit.
Využi& této plochy dle navrženého přípustného a podmíněného využi& je možné při respektování
navržených regula?vů pro výstavbu.
Z 57 - plocha smíšená výrobní - určená pro vybudování rodinné ekofarmy.
Z hlediska ochrany ZPF představuje vymezení této plochy velký zábor (celkem 2,63 ha), z čehož 0,58
ha jsou půdy III. třídy ochrany a 2,05 ha V. třídy ochrany, jedná se tedy z větší čásO o půdy podprůměrné
produkční schopnosO. Plocha má být využita pro výstavbu rodinné ekofarmy, takže z hlediska ochrany ZPF
lze předpokládat, že nezastavěné pozemky budou sloužit pro zemědělskou výrobu. Z hlediska ochrany ZPF se
jedná o akceptovatelný zábor.
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obr. č. 9: Plocha Z 57 v návrhu pro veřejné projednání

Jedná se o rozsáhlou plochu vymezenou bez návaznosO na stávající zastavěné území ve volné krajině
v krajinném prostoru, který je otevřený a bez výraznějších dominant. RegulaOvy je umožněno až 10 %
zastavěnost této plochy, což by mohlo znamenat významnější zásah do krajinného rázu, kdy ve zdejší krajině
není rozptýlená zástavba významněji zastoupena. Pro navrhované využic k výstavbě rodinné ekofarmy je
vzdálenější poloha od obytné zástavby výhodná a z hlediska dopadů na obyvatelstvo vhodná. Zastavitelnost
je však s ohledem na velikost vymezené plochy vysoká, z výše uvedených důvodů navrhuji z hlediska
ochrany krajinného rázu redukci této plochy, a cm i velikosO zastavitelných ploch, s cm, že zde bude
realizována farma se sklady komodit a strojů a menšími stájemi pro hospodářská zvířata. I když plocha
nebude celá vymezena jako smíšená výrobní, bude možné okolní pozemky využívat k zemědělským účelům
bez zástavby. Zároveň je vhodné plochu odclonit plochami zeleně na východní straně, na ostatních stranách
jsou navrženy plochy zeleně k realizaci prvků ÚSES, které budou plnit stejnou úlohu z jižní a západní strany.
S ohledem na umístění plochy je zde akceptovatelné individuální zásobování vodou a
odkanalizování, které je vhodné dle konkrétního projektu v souladu s ÚP řešit nepropustnou jímkou nebo
individuální ČOV, pokud bude realizovaná ČOV na ploše Z53 a bude-li to technicky možné, lze připojit
kanalizaci na tuto obecní ČOV. Jiné vlivy na životní prostředí lze vzhledem k navrhovaném využic a umístění
vyloučit.
Využi& této plochy dle navrženého přípustného a podmíněného využi& je možné za podmínky redukce
plochy a umístění zemědělské farmy se sklady komodit a strojů a menšími stájemi pro hospodářská
zvířata. V rámci navrhovaného využi& plochy je vhodné na východní hranici navrhnout plochu či plochy
zeleně k odclonění zástavby (buď vymezením vlastní plochy zeleně nebo regula?vem pro tuto celou
plochu).
Tab. č. 1: Souhrnné vyhodnocení jednotlivých ploch

Plocha

Příroda/
Krajina

Půda

Ovzduší

Voda

Hornin.
prostředí

Obyvat./
hm.
majetek a
kultura

Z4

0/0

-1

?

-1

0

+1/0

zábor ZPF V. třídy ochrany

Z 23

0/0

-1

?

-1

0

+1/-1

zábor ZPF III. třídy ochrany, ÚAN

Z 35

-1/0

-1

?

-1

0

+1/0

Zábor ZPF V. třídy ochrany, OP lesa
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Voda

Hornin.
prostředí

Obyvat./
hm.
majetek a
kultura

?

-2

0

+1/0

Zábor ZPF IV. třídy, vodní plocha, mokřad

-1

?

-1

0

+1/-1

zábor ZPF V. třídy ochrany, ÚAN

0/0

-1

-1

0

0

-2/0

Zábor ZPF V. třídy ochrany,

0/-1

-1

-1

+1

0

-1/0

zábor ZPF III. a V. třídy ochrany, volná krajina

0/0

-1

0

0

0

+1/0

zábor ZPF V. třídy ochrany

0/-2

-1

?

-1

0

0/0

zábor ZPF III. a V. třídy ochrany, volná krajina

Plocha

Příroda/
Krajina

Půda

Ovzduší

Z 48

-2/0

-1

Z 50

0/0

Z 51
Z 53
Z 54
Z 57

Střety s limity ŽP

Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí
V rámci jednotlivých rozvojových ploch je územním plánem stanoveno přípustné, podmíněně
přípustné a nepřípustné využic těchto ploch. U konkrétních ploch, které by mohly ovlivnit některou ze
složek životního prostředí či posuzovaného vlivu na obyvatelstvo jsou provedeným vyhodnocením navržena
opatření, podmínky pro realizaci zástavby či využic těchto ploch, které mohou případné vlivy eliminovat či
zmírnit. Jedná se o doplnění navrhovaných opatření k SEA pro ÚP Vysoká u Příbramě z roku 2015.
Navržené rozvojové plochy nevykazují předpoklady závažnějších negaOvních vlivů na životní
prostředí, pokud toto u některých nelze vyloučit jsou tyto podmíněny prověřením územní studií. U ploch,
kde budou umístěny záměry podléhající posouzení EIA, budou konkrétní opatření navržená v rámci tohoto
procesu.
Na základě provedeného hodnocení vlivů na životní prostředí doporučujeme k vyloučení,
předcházení a snížení negaOvních vlivů územního plánu na životní prostředí následující opatření:
1. Vyloučit z návrhu ÚP následující plochy:
Plocha Z 48
- z důvodu ochrany přírody (mokřady, vodní ekosystémy)

2. Plošná redukce rozvojových ploch:
Plocha Z 57
- z důvodu ochrany krajinného rázu redukovat vymezenou plochu

3. Podmínky pro jednotlivé rozvojové plochy:
Ochrana krajinného rázu
Pro plochu Z 57

- bude zde umožněna výstavba zemědělské farmy se sklady komodit a strojů a menšími stájemi pro
hospodářská zvířata

- z východní strany bude navržena k odclonění plocha (plochy) zeleně - buď formou regulaOvů pro plochu Z
57 nebo samostatně vymezenou plochou veřejné (soukromé) zeleně
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Ochrana zdraví obyvatelstva
Pro plochu Z 51
- vyloučit využic plochy pro kompostárnu

Zpracovatel:

Ing. Hana Pešková
(rozhodnuc MŽP o udělení autorizace k vypracování dokumentace a
posudku podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí č.j. 43811/ENV/06 prodlouženo rozhodnucm č.j. 40990 ENV/15)

DHW s.r.o.
Na Příkopě 988/31
110 00 Praha

V Českém Krumlově dne 8.12.2017
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