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a) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     
V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU 
KRAJEM 

 

Územní plán respektuje všechny nadřazené systémy technické infrastruktury, i systémy 
přírodní, zejména regionální a nadregionální ÚSES.  

O vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne 
19.12. 2011 (usnesení č. 4-20/2011/ZK).  Vydání ZÚR bylo oznámeno veřejnou vyhláškou  
vyvěšenou dne 8.2.2012. 
 
ZÚR navrhují na území obce Borek veřejně prospěšná opatření - územní systém ekologické 
stability (ÚSES) – prvky regionální (RBC 1476 a RBC 1456) a nadregionální (NRBK NK 10). 
Územní plán Borek je s dokumentací ZÚR v souladu. Vymezení prvků  ÚSES bylo v územním 
plánu Borek upřesněno. 
 

b) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 
 

Předkládaná dokumentace zpracovaná v souladu s platným stavebním zákonem je úpravou 
ÚPNSÚ Borek zpracovaného a schváleného v roce 1998 se zapracováním změny č. 1 z roku 
2003 a změny č. 2 z roku 2006, dle § 188, odst. 1) stavebního zákona. Všechny návrhy, které 
tento plán obsahuje, byly řádně projednány a schváleny v rámci platného ÚPNSÚ Borek a jeho 
změn.  

Žádné nové návrhy nebyly do tohoto územního plánu doplněny.  

Stanoviska uplatněná při společném jednání o Územním plánu Borek byla vyhodnocena 
pořizovatelem a příslušné požadavky byly do územního plánu zapracovány. 

 

c) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VYHODNOCENÍ 
PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

c.1)  Zdůvodnění přijatého řešení 
Úprava územního plánu přebírá řešení ze schváleného ÚPNSÚ a jeho změn č. 1 a 2. Řešení se 
od původního plánu odchyluje v případech, kdy byla navržená zástavba nebo záměry již 
realizovány a aktualizuje současný stav. 

V územním plánu byly dále doplněny a upřesněny některé limity využití území v souladu se 
skutečností – jde zejména o územní systém ekologické stability, ochranu nerostných surovin 
nebo stanovené záplavové území. 

Územní plán vytváří podmínky zejména pro posílení obytné a rekreační funkce obce, při 
zachování, resp. obnově přírodní funkce nezastavěného území (rekultivace území po těžbě 
štěrkopísků).   

Velká část rozvojových ploch navržených územním plánem je určena pro bydlení. Nabídka 
zastavitelných ploch pro bydlení je úměrná poptávce a tempu výstavby v obci. Jistý převis 
nabídky by měl jednak zamezit spekulacím s pozemky (ke kterým dochází při nedostatku 
stavebních míst), jednak by měl územní plán pokud možno delší dobu poskytovat dostatek 
ploch pro výstavbu, bez potřeby jejich doplňování změnami v případě, že některé pozemky 
budou nevyužitelné z různých důvodů, které nejsou v době zpracování územního plánu známé. 
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Navržené a dosud nezastavěné plochy pro bydlení by při úplném vyčerpání umožnily výstavbu 
až cca 40-55 RD. Jde o odhad a může se lišit v závislosti na skutečné velikosti parcel. 
Důvodem pro vymezení těchto ploch je značný zájem o bydlení v Borku, což dokumentuje i 
jeho demografický vývoj (rok 1991 – 151 obyvatel, rok 2001 – 169 obyvatel, rok 2010 – 253 
obyvatel). 

Další zastavitelná plocha je určena pro rozvoj rekreační vybavenosti v návaznosti na vodní 
plochu jižně od Borku a je v souladu s koncepcí posílení rekreačního významu území. 

Poslední zastavitelná plocha je určena pro výrobní a podnikatelské aktivity. Je situována v jižní 
části území, v návaznosti na vytěžený vodní kanál, který může být využit pro dopravní obsluhu 
areálu a jeho napojení na Labskou vodní cestu. 

 

c.1.1) Odůvodnění řešení zastavitelných ploch  
 

K zastavění obytnou zástavbou je navržena především volná plocha uvnitř zastavěného území 
(lokalita Z01), která je v současné době již z části zastavěna. Pro obytnou zástavbu je dále 
navržena enkláva mezi východním okrajem stávající zástavby a silnicí II/331 (Z02 - Lipiny).   

Územní plán navrhuje rovněž zastavitelnou plochu pro zázemí rekreační vodní plochy (Z03).  

V jižní části území po těžbě je navržena výrobní zóna.  Na části plochy je v současné době 
vybudováno golfové hřiště.   

V následujícím textu jsou obsaženy také podmínky  uplatněné dotčenými orgány při společném 
jednání o územním plánu.  

 Z01  Borek střed   
- zastavitelná plocha  
- hlavní využití: bydlení v rodinných domech (BV), součástí lokality jsou veřejná 

prostranství (PV), v ploše platí podmínky využití stanovené pro daný typ ploch 
s rozdílným způsobem využití 

- Další okolnosti a odůvodnění využití plochy: 
- plocha je v zastavěném území 
- lokalita se postupně zastavuje na základě Urbanistické studie (U-24, s.r.o. Praha, prosinec 

1997), podle které je provedena parcelace a část zástavby je realizována 
- doporučený rozsah výstavby: umístění cca 30 - 35 RD  
 

Z02  Lipiny 
- zastavitelná plocha  
- hlavní využití: bydlení v rodinných domech (BV), součástí lokality jsou veřejná 

prostranství (PV), v ploše platí podmínky využití stanovené pro daný typ ploch 
s rozdílným způsobem využití 

Další okolnosti a odůvodnění využití plochy: 
- plocha je mimo zastavěné území 
- lokalita je již rozparcelována a zčásti zastavěna 
- lokalita je přístupná z obce i ze silnice II/331 
- doporučený rozsah výstavby: umístění cca 20 RD   
- podmínkou pro výstavbu rodinných domů je bližší specifikace hlukové zátěže ze silnice 

II/331 a sousedního výrobního a skladového areálu a prokázání splnění hygienických 
limitů hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací (podmínka Krajské hygienické stanice). 
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Z03  U jezera 
- zastavitelná plocha  
- hlavní využití: hromadná rekreace (HR), v ploše platí podmínky využití stanovené pro 

tento typ ploch s rozdílným způsobem využití 
Další okolnosti a odůvodnění využití plochy: 

- plocha je mimo zastavěné území 
- zázemí rekreační vodní plochy, jehož součástí bude i parkoviště pro návštěvníky, je 

situováno u silnice, aby docházelo k co nejmenšímu narušování přírodního i rekreačního 
území negativními vlivy 

- na břehu rekreačního jezera budou umístěny pouze pláže a pobytové louky 
 

Z04  hospodářská zóna 
- zastavitelná plocha  
- hlavní využití: výroba a skladování - lehký průmysl (VL) a  plochy vodní a 

vodohospodářské (W), v ploše platí podmínky využití stanovené pro tento typ ploch 
s rozdílným způsobem využití 

- Další podmínky stanovené pro využití plochy: 
o předložení konkrétních záměrů, které jsou uvedeny v příloze č.1 zákona č. 100/2001 

Sb.,  odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Stč. kraje, který rozhodne, zda 
budou, či nebudou předmětem posuzování na životní prostředí (EIA), podle § 4 odst. 1 
zákona 100/2001 Sb. 

o zástavba bude umísťována výhradně mimo aktivní zónu záplavového území 
(podmínka Povodí Labe) 

Další okolnosti a odůvodnění využití plochy: 
- plocha je mimo zastavěné území 
- silniční napojení bude komunikací, která odbočuje ze silnice II. třídy a slouží pro dopravní 

obsluhu pískovny 
- z ploch VL je vyčleněna vodní plocha W, která je součástí plochy Z04 a bude využita jako 

přístav a pro napojení areálu na labskou vodní cestu 
 

Územní plán Borek nenavrhuje žádné plochy přestavby. 

 

c.1.2) Řešení nezastavěného území 

c.1.2.1) Řešení krajiny  
Z větší části jde o nově vytvářenou krajinu vzniklou těžbou štěrkopísků a následnou rekultivací 
území. Rekultivace je prováděna v souladu s plánem rekultivace a Urbanistickou studií 
Proboštská jezera (ILF, 12/2001). V území jsou ponechány některé vytěžené vodní plochy a je 
posílena zejména rekreační a přírodní funkce tohoto území.  

Vodní a vodohospodářské plochy (W) budou využity jednak pro rekreaci (zejména Borecké 
jezero), pro vodní dopravu – příležitost pro budoucí přístav v ploše Z04, v neposlední řadě 
budou mít i krajinotvornou funkci.  Rozsah budoucích vodních ploch je do územního plánu 
zanesen dle podkladů firmy TAPAS. 

Plochy zemědělské (NZ), kde převažují intenzivní formy zemědělského obhospodařování, jsou 
v území zastoupeny jen okrajově.   
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Plochy přírodní (NP) zahrnují přírodně nejcennější území přírody, zejména územní systém 
ekologické stability.  

V nezastavěném území Borku jsou zastoupeny hlavně plochy smíšené (NSi), v nichž není 
jednoznačně možné nebo nezbytné stanovit převažující účel využití – jednotlivé přípustné 
způsoby využití vyznačené příslušným indexem (i) musí být vždy ve vzájemném souladu. 
V plochách smíšených je významnou funkcí extenzivní rekreační využití (navržená rekreační 
vodní plocha, stávající golfové hřiště a sportovní letiště pro ultralehká letadla, dále pak pěší a 
cykloturistika).  

V nezastavěném území se předpokládá vybudování řady nových účelových cest, které budou 
sloužit i pro pěší turistiku a cykloturistiku. Jejich poloha není dosud upřesněna, proto nejsou 
územním plánem vymezeny. Podmínky pro využití ploch v krajině však jejich výstavbu 
umožňují. 

c.1.2.2) Přírodní hodnoty 
Územní plán Borku respektuje všechny přírodní hodnoty území a navržený rozvoj se jich 
nedotýká.  Jde zejména o: 

Maloplošné chráněné území  
 MCHÚ Borek - návrh    

Významný krajinný prvek - registrovaný 
 VKP 99 Křenecký luh 

Přírodní park 
 Přírodní park Střední Labe - návrh 

Památné stromy 
 dub letní v jihovýchodní části obce 
 skupina lip u božích muk - návrh 
 dub letní v severní části obce - návrh 

 

c. 1.2.3) Územní systém ekologické stability 
Územní plán Borek vymezuje prvky ÚSES v nadregionální, regionální i lokální úrovni. 
Z hlediska prostorové funkčnosti se jedná převážně o prvky ÚSES funkční (existující, 
jednoznačně vymezené). Navrženým (jen částečně funkčním) prvkem je regionální biocentrum 
RBC 18 – 1476 na severním okraji území – navržená část tohoto biocentra je zařazena do 
veřejně prospěšných opatření nestavební povahy.  

ÚSES byl vymezen na základě ÚTP Nadregionální a regionální územní systém ekologické 
stability České republiky“, dále byl podkladem pro jeho vymezení Generel ÚSES a vydané 
ZÚR Středočeského kraje.    

Nadregionální ÚSES  
Podle Územně technického podkladu – „Nadregionální a regionální územní systém ekologické 
stability České republiky“, který v roce 1997 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, prochází 
řešeným územím po toku Labe osa nadregionálního biokoridoru K 10/N - nadregionální 
biokoridor NRBK 32 (funkční) s vloženými lokálními biocentry LBC 182 Borek (funkční) a 
LBC 183 Na Újezdě (funkční). 

Celé správní území Borku leží v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru (viz ZÚR 
Středočeského kraje).  
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Regionální ÚSES 
Severně od zastavěného území Borku je vymezeno regionální biocentrum RBC18 - 1476 
Křenek (částečně funkční).  

Do jižní části obce zasahuje regionální biocentrum RBC19 - 1456 Proboštské rybníky 
(funkční). 

Lokální ÚSES 
Nadregionální a regionální ÚSES je doplněn lokálními prvky.   

Kromě dvou lokálních biocenter, vložených v nadregionálním biokoridoru jde o lokální 
biokoridor LBK 98 (funkční), který propojuje  LBC 182 Borek s LBC 186 Lipka, ležící 
východně od řešeného území. 

 
Přehled lokálních biocenter a biokoridorů v řešeném:  

- lokální biokoridor LBK 98 
- lokální biocentrum LBC 182 Borek  
- lokální biocentrum LBC 183 Na Újezdě  
 

Všechny prvky ÚSES a dále maloplošná chráněná území a plochy VKP ze zákona jsou 
v souladu s §16 vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 
zařazeny do ploch přírodních (NP).  

 

c.1.3) Řešení dopravy 
 
Širší vztahy 
Dopravní řešení územního plánu je zpracováno v souladu s nadřazenou dokumentací. 

Silniční doprava 
Východním okrajem území obce prochází silnice II/331, spojující Brandýs n. Labem a Mělník. 
Z ní odbočuje silnice III/24418, která je v současné době v Borku slepě ukončena. 

Ve výhledovém období se uvažuje tuto komunikaci prodloužit severovýchodním směrem a 
propojit s II/331. Propojení může být i v kategorii místní komunikace. Tímto způsobem by bylo 
dopravní napojení navržené obytné zástavby v Borku rozděleno do více vjezdů na silnici 
II/331.  

Stávající křižovatka silnice II. a III. třídy na vjezdu do obce se doporučuje upravit v rámci 
údržbových prací takovým způsobem, aby kontakt obou silnic byl v pravém úhlu. 

Místní a účelové komunikace 
Pro novou obytnou zástavbu jsou navrženy obslužné komunikace na základě zpracovaných 
studií. Nové napojení místních komunikací na silnici II/331 je v lokalitě Lipiny. 

Všechny nové komunikace v obytné zástavbě jsou navrženy jako zklidněné, pohyb pěších a 
automobilů se předpokládá v jedné úrovni. Šířka veřejných prostranství, jejichž součástí je 
místní komunikace, musí být v souladu s § 22 vyhlášky 501/2006 Sb. 

Vybrané navržené komunikace jsou zařazeny do ploch pro veřejně prospěšné stavby. 
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Zázemí rekreační vodní plochy  (Boreckého jezera)  bude přístupné sjezdem ze silnice II/331. 

Silniční napojení lokality Z04 bude komunikací, která odbočuje ze silnice II. třídy a slouží pro 
dopravní obsluhu pískovny. Zátěž na této komunikaci by se neměla po napojení plochy Z04 
výrazně zvýšit, protože se pro napojení lokality Z04 předpokládá rovněž využití vodní dopravy. 

Výhledově bude Z04 napojena na obchvat Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi (II/331).   

Na tento komunikační systém pak navazují účelové komunikace zemědělského charakteru a 
také s významem pro turistiku, které je možné považovat za stabilizované. Další účelové 
komunikace a cesty v krajině mohou být v souladu s podmínkami využití součástí ploch 
v krajině.  

 

Doprava v klidu 
Ve vlastním Borku se předpokládá zřízení nových parkovacích míst v prostoru páteřní 
komunikace v lokalitě Z01.  

Pro návštěvníky budoucí rekreační vodní plochy bude vybudováno parkoviště jako součást 
lokality Z03. 

Pro návštěvníky golfového areálu a sportovního letiště slouží parkoviště podél příjezdové 
komunikace 

 

Cyklistická doprava  
Územím je vedena cyklotrasa, částečně po silnici II. třídy, částečně po účelových cestách 
v krajině, vyznačena je v koordinačním výkrese. Další cyklotrasy je možné vést po účelových 
komunikacích, které vzniknou v prostoru rekultivace po těžbě. 

  

Vodní doprava 
Labem, které tvoří západní hranici řešeného území, je vedena Labská vodní cesta. 

Výrobní zóna bude pomocí části stávajícího vodního kanálu napojena na Labskou vodní cestu.  

 

 

 

c.1.4) Řešení technické infrastruktury 

c.1.4.1) Zásobování elektrickou energií 

Stávající stav 
Řešené území je napájeno z rozvodny 110/22 kV Kostelec nad Labem. Na severním okraji 
Borku je umístěna na trafostanice TS-I, v její blízkosti je kabelový svod, ze kterého jsou 
kabelovým vedením napojeny trafostanice TS-1, TS-2 a TS-3 a celé vedení je zokruhováno. 

V pískovně je umístěna TS- pískovna napojená na páteřní nadzemní vedení VH 22 kV. 

Stávající rozvody a transformační stanice odpovídají současným potřebám. 
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Přehled stávajících transformačních stanic 
 
označení evidenční .č. provedení výkon 

TS-I 261612 BTS (stožárová) 400 kVA 

TS-1 261606 kabelová 400 kVA 

TS-2 261607 kabelová 400 kVA 

TS-3 261608 kabelová 400 kVA 

TS-4 - pískovna  stožárová 400 kVA 

  
  
Návrh 

Pro napojení navržené obytné zástavby v  Borku budou sloužit již realizované trafostanice. 

Pro zázemí rekreační vodní plochy u silnice II/331 je navržena kabelová trafostanice NTS-5. 
Výkon trafa bude stanoven na základě skutečných nároků. 

Pro napojení navržené výrobní zóny na jihu území bude využita stávající trafostanice TS-4 - 
pískovna. V případě potřeby bude navržena ve výrobní zóně další trafostanice napojená na 
procházející nadzemní vedení VN.  

Navržené trafostanice: 

označení provedení výkon - návrh 

N-TS 5 kabelová   50 kVA 

  
Musí být respektovány požadavky §§ 46, 68, 69 a 87 zák. 458/2000 Sb. 
 
 
Sekunderní rozvody a veřejné osvětlení 

V návrhových lokalitách budou sekunderní rozvody provedeny zemními kabely s osazením 
přípojkových skříní do oplocení pozemků. Veřejné osvětlení bude provedeno zemními kabely. 

Pozn.: Zásobování plynem není územním plánem řešeno. Původní ÚPNSÚ zvažoval možnost 
plynofikace Borku. Vzhledem k malému počtu odběratelů (i po započtení navržené zástavby) se 
o plynofikaci nyní neuvažuje. 
 

c.1.4.2) Spoje 

Sdělovací rozvody 
Borek je napojen na digitální ústřednu Dřísy, všechny rozvody jsou provedeny jako zemní 
kabelové.  Nově navržená zástavba bude na tuto síť napojena. 

Trasy sdělovacích rozvodů i jejich ochranná pásma jsou územním plánem respektovány.   

Radioreléové spoje 
Řešeným územím prochází radioreléové spoje, které jsou řešením respektovány. 
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c.1.4.3) Řešení zásobování vodou 

Stávající stav 
Obec Borek není v současnosti zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje - domovní studny. Množství vody je 
v dané lokalitě dostatečné.  

Návrh 
Zásobování sídla je navrženo přívodním řadem DN 150 z vodovodní sítě Brandýsa n. Labem. 
Kapacita zdrojů brandýského vodovodu je dostatečná k zásobování Borku včetně rekreační a 
výrobně obslužné zóny. Krytí špiček spotřeby zajistí akumulace ve vodojemech brandýského 
systému. 

Výhledově je navrženo propojení této soustavy se skupinovým vodovodem Všetaty, a to buď 
přes Lhotu nebo přes Křenek.  

Vodovodní síť ve vlastním Borku je navržena v komunikacích. Do doby realizace vodovodu 
bude nově navržená zástavba zásobována z vlastních studní. 

c.1.4.4) Řešení odkanalizování 

Splaškové vody 
Stávající stav 
Veškeré odpadní vody z RD a z objektů k rekreaci jsou odváděny oddílnou splaškovou 
tlakovou kanalizací na komunální čistírnu odpadních vod s kapacitou 300 EO. 

K výstavbě tlakové kanalizace bylo použito plastového potrubí – PEHD PE100 PN10 
K čerpání odpadních vod z jednotlivých nemovitostí byla použita jednotná čerpací technologie 
systému Presskan®, který pro dopravu splaškových vod využívá objemové čerpadlo 
s mělnícím zařízením.  

Splaškové odpadní vody jsou odváděny dvěma kmenovými stokami „A“ a „B“ na ČOV. 

Stoka „A“ a její boční sběrače odvádí splaškové vody ze západní a jižní části obce. Stoka „A“ 
začíná na ČOV. Trasa stoky je vedena podél příjezdové komunikace na ČOV, podchodem pod 
vodotečí a místní komunikací do státní silnice III/24418. Sběrače „A1“ a „A2“ jsou uloženy 
v místních komunikacích. 

Stoka „B“ je napojena na stoku „A“ v severozápadní části obce. Tato stoka odvádí splaškové 
vody ze severní a východní části obce Borek. Stoka „B“ a její boční sběrače „B1-B7“ jsou 
uloženy v místních komunikacích nebo v zelených pásech podél nich. 

Golfový klub je napojen samostatnou tlakovou stokou s napojením na konec stoky „A“. 

Čistírna odpadních vod  
Pro čištění odpadních vod v obci Borek byla v r. 2001 vystavěna mechanicko-biologická 
čistírna odpadních vod typu BIOCLEANER BC 2x150 EO. Bioreaktor je rozdělen na dvě 
samostatné linky což umožňuje provoz čistírny odpadních vod i na menší kapacitu. Každá linka 
je schopná pracovat v režimu 30-150% zatížení. ČOV je vybavena nádrží pro svoz odpadních 
vod z fekálních jímek a zařízením na řízené čerpání těchto vod na biologickou linku ČOV. 

Uskladněný zahuštěný kal na cca 6% sušiny je nutno odvážet k odvodnění na nejbližší 
městskou ČOV. 

Vyčištěné odpadní vody jsou přečerpávány do řeky Labe. Odtok z ČOV – výtlak je položen 
z plastového potrubí PEHD Ø 63 v celkové délce 712,0 m. 
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Návrh 
Kapacita čistírny v současné době (09/2010) postačuje na pokrytí produkce odpadních vod ze  
stávající  připojené zástavby (107 RD a 29 objektů k rekreaci) bude postačující i pro zástavbu, 
která je navržena tímto územním plánem. Předpokládá se, že stejně jako u stávající zástavby, 
bude tlaková kanalizace uložena v místních komunikacích. 

Další rozšiřování lokalit pro bytovou výstavbu bude nutno předem konzultovat z hlediska 
kapacity ČOV s provozovatelem objektu, kterým je společnost STAVOKOMPLET spol.s.r.o., 
Královická 251, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.  

Srážkové vody 
Obec Borek nemá, až na malé výjimky, vybudován systém dešťové kanalizace. Dešťové vody 
jsou především zasakovány v místě, pouze část jich je odváděna systémem příkopů, struh a 
propustků do místní vodoteče.  

Srážkové vody na pozemcích budou likvidovány pokud možno vsakem, případně jímány a 
využívány pro zálivku.  

 

 

 c.2)  Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného 
rozvoje území 
 

Jde o úpravu územního plánu, nikoliv o nový územní plán, který by byl zpracován na základě 
zadání. Všechny zastavitelné plochy prošly projednáním a byly schváleny v procesu pořizování 
původního ÚPNSÚ Borek. Zpracování vyhodnocení požadováno nebylo.  

Vlivem návrhu nedojde k narušení životního prostředí. Územní plán navrhuje plochy pro 
bydlení a dále pro hromadnou rekreaci (zázemí rekreační vodní plochy). Výrobní areál 
(hospodářská zóny) navržený na jihu území v prostoru po těžbě štěrkopísků (plocha Z04) je 
určen pro lehký průmysl a dle stanovených podmínek využití nesmí negativní vlivy 
provozovaných činností nad přípustnou míru překročit hranice areálu.  

Pro plochu Z04 uplatnil Krajský úřad Stč. kraje při společném jednání požadavek zapracování 
podmínky pro využití plochy Z04: předložení konkrétních záměrů v ploše, které jsou uvedeny 
v příloze č.1 zákona č. 100/2001 Sb., odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Stč. kraje, 
který rozhodne, zda budou, či nebudou předmětem posuzování na životní prostředí (EIA), 
podle § 4 odst. 1 zákona 100/2001 Sb. (podmínka KÚ Stč. kraje).  

V Borku je vybudována splašková kanalizace a čistírna odpadních vod, na kterou bude 
napojena i navržená zástavba.   

Návrh územního plánu vytváří předpoklady pro vyváženost vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území - všech 
tří pilířů udržitelného rozvoje. 

Navrženým rozvojem nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody, řešení respektuje všechny plochy, 
které požívají zvláštní ochrany, včetně prvků ÚSES. 

Vliv na území Natura 2000 lze vyloučit, v řešeném území se nenachází žádná Evropsky 
významná lokalita ani ptačí oblast. 
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d) INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO 
K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, 
PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO 

 

 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo součástí úpravy územního plánu obce Borek. 
 
 
 

e) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

e.1)  Zemědělský půdní fond 
Protože jde o úpravu územního plánu, neobsahuje návrh žádné nové zábory oproti schválenému 
ÚPNSÚ. Pokud byly některé lokality již zastavěny, nejsou do tohoto vyhodnocení zahrnuty, 
spolu s úpravou územního plánu byla provedena aktualizace zastavěného území. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF je v návrhu územního 
plánu zpracováno v podrobnosti přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994, kterou se provádějí některé 
podrobnosti zákona 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění.  

 
 
Rozsah záborů dle jednotlivých lokalit: (údaje v ha) 
 

lokalita hlavní 
využití 

celkem  
 

ostatní  
nezeměd. ZPF orná zahr. 

a sady TTP vodní 
plochy

lesní
poz.

Z01 BV 3,995 0,035 3,960 3,960 0 0 0 0
Z02 BV 1,961 0 1,961 1,961 0 0 0 0
Z03 HR 2,744 0,247 2,497 2,478 0 0,019 0 0
Z04 VP,W 33,337 21,032 9,774 0 0 9,774 2,531 0

celkem  42,037 21,314 18,192 8,399 0 9,793 2,531 0

 
 
Z toho v zastavěném území: 
 

lokalita hlavní 
využití 

celkem  
 

ostatní  
nezeměd. ZPF orná zahr. 

a sady TTP vodní 
plochy

lesní
 poz.

Z01 BV 3,995 0,035 3,960 3,960 0 0 0 0
Z02 BV 0,100 0 0,100 0,100 0 0 0 0

celkem  4,095 0,035 4,06 4,06 0 0 0 0

 
Vysvětlivky: 
BV – bydlení v rodinných domech, venkovské 
HR - rekreace hromadná 
VP -  výroba 
W – vodní plochy 
zast. - lokalita v zastavěném území 
ZPF - zemědělský půdní fond 
TTP - trvalý travní porost 
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Všechny návrhové lokality navržené územním plánem představují celkem 42,037 ha; z toho 
zemědělská půda činí 18,192 ha tj. 43,3 % z celkové plochy záborů.  

Zastavitelné plochy mimo zastavěné území: celkem 37,942 ha, z toho 14,132 ha ZPF. 

Zastavitelné plochy v zastavěném území celkem: 4,095 ha, z toho 4,06 ha ZPF. 
 
 
 
Zábory zemědělské půdy dle druhů pozemků (kultur): 

- 8,399 ha  orná půda  
- 9,793 ha trvalý travní porost 

 
Zábory nezemědělské půd dle druhů pozemků (kultur): 

- 21,298 ha  ostatní plochy 
-   0,015 ha zastavěná plocha 
-   2,531 ha vodní plochy 

 
 
Údaje o zařazení jednotlivých lokalit do tříd ochrany ZPF: 
 

třídy ochrany ZPF 
lokalita celkem ZPF

I. II. III. IV. V.

Z01 3,995 3,960 0 0 0 3,960 0
Z02 1,961 1,961 0 0 0 1,961 0
Z03 2,744 2,497 0 0 0 2,311 0,186
Z04 33,337 9,774 0,023 0 5,433 4,318 0

celkem ha 42,037 18,192 0,023 0 5,433 12,55 0,186

 

Zábory zemědělské půdy z hlediska tříd ochrany: 
- třída ochrany II      0,023 ha (0,1 %)  
- třída ochrany III    5,433 ha (29,9 %)  
- třída ochrany IV  12,550 ha (69,0 %)  
- třída ochrany V     0,183 ha (1,0 %)  

 
Záměrem jsou dotčeny převážně půdy zařazené do III. a IV. třídy ochrany ZPF (99 % všech 
záborů ZPF). 

Vysoce chráněné půdy (I. třída ochrany) jsou dotčeny minimálně (0,1% všech záborů ZPF).   

 
 
Investice v půdě - odvodnění 
Investice v půdě nejsou územním plánem Borek dotčeny.  
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e.2) Pozemky určené k plnění funkce lesa 
Návrhem územního plánu Borek nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
rozvojové lokality jsou navrženy mimo lesní pozemky.  

V ochranném pásmu lesa, tj. ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, se nacházejí části těchto 
lokalit:  Z01, Z01, Z03. 

- K dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je vždy třeba souhlasu příslušného 
orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek.   

- V případě potřeby zmenšit toto pásmo, je nutno postupovat podle zákona č. 289/1995 Sb. o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - §14, odst. (2). 
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