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a ‐ Využívání území a koordinace z hlediska širších vztahů 
 

Řešené  území  leží  u  Českého  Brodu  a  z  hlediska  Politiky  územního  rozvoje  ČR  je  součástí 
rozvojových os OS4 a OS5 ve vazbě na železniční koridor Praha ‐ Kolín. 
 
Pro řešení změny č. 2 ÚP obce Klučov jsou závazné Zásady územního rozvoje Stč. kraje/ 2011, 
v platném znění. Z této dokumentace vyplývají územní požadavky, konkrétně uplatňované na 
území obce Klučov. 
 
Z dopravních záměrů se v území uvažuje s trasou VRT mezi Klučovem a Lstiboří. Z ploch ÚSES do 
území  zasahuje  regionální  biokoridor  s  biocentrem Klučov  1946. Územím procházejí  stávající 
koridory  veřejné  infrastruktury  ‐  významné  dopravní  trasy  železničního  koridoru  011,  silnice 
II/330 a sítě plynovodů a produktovodů. 

 
 
b ‐ Zohlednění zadání změny č. 4 
 

Návrh změny č. 4 se dotýká zastavěného  i nezastavěného území obce. Navržená zastavitelná 
plocha a plocha přestavby z výrobní na smíšenou obytnou plochu jsou vyznačeny v grafické části, 
v textové části návrhu je popsáno původní využití dle ÚP a návrh na nové funkční využití. Změna 
navrhuje ve dvou lokalitách změnu zemědělské plochy ‐ orné půdy na vinice. 
 
V zadání byly zohledněny požadavky dotčených orgánů, hájících v řešeném území veřejné zájmy. 
Tato omezení vyjadřuje jako územní limity grafická příloha změny ÚP – Koordinační výkres sídla 
Klučov. 
 
Dle stanoviska KÚ Stč. kraje se v území nevyskytují žádné významné lokality EVL a ptačí oblasti a 
není  nutno  zpracovávat  posouzení  z  hlediska  vlivu  na  ŽP  (tzv.  SEA).  Záměr  změny  kultury 
v prostoru RBC ÚSES není spojen s žádnou zástavbou. 
  
Stanovisko KÚ Stč. kraje dále upozorňuje na nutnost dodržení minimálních parametrů (dodržení 
minimální šířky) průchodu vodního regionálního biokoridoru „Šembera“, vymezeného v Územně 
analytických podkladech (ÚAP) ORP Český Brod z roku 2016 a zpřesněného platným územním 
plánem obce Klučov  (s  částečnou  změnou  trasy). Úprava  šířky biokoridoru  je  kompenzována 
funkcemi  zeleně  v rozšířeném  místě  U  Tvrziště  a  realizováním  vertikální  kultivované  zeleně 
vlhkého typu instalované na stěnách a svazích v okolí. Řešený typ biokoridoru může být přerušen 
až  na  délku  30‐50  m,  k tomuto  přerušení  fakticky  nedojde,  a  proto  je  možné  považovat 
biokoridor  v  nivě  Šembery  za  zúžený,  nikoliv  však  přerušený.  Kontinuita  systému  ÚSES  a 
existence regionálního biocentra zůstává zachována, průtah vodního biokoridoru podél Šembery 
a v okolí je rovněž dostatečně řešen, kromě cca 90 m zúžené průchodnosti biokoridoru, kde je 
šířka půdorysně mezi 25 ‐35 m.  
 
Stanovisko Povodí Labe vyjadřuje podmínky výstavby v záplavovém území, které se ve správním 
řízení  dlouhodobě prověřuje,  ale  zatím nebylo  kolem Šembery  vyhlášeno.  Změna navrhuje  v 
území se záplavovým rizikem plochu přestavby stávajícího statku v centrální části obce. 
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Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu je zpracováno na podkladu mapy v měřítku 
1:5000 s údaji o BPEJ. Dle metodického pokynu jsou BPEJ členěny do 5 kvalitativních tříd ochrany 
z hlediska vhodnosti k zastavění.  
Plocha přestavby  (č. 2) a zastavitelná plocha  (č. 3) se nachází na půdách nižší kvality ve třídě 
ochrany  V.,  která  je  zastoupena  na  náhorní  plošině  Klučova.  Zemědělská  půda  navržená  na 
využití vinice (č. 4) se z části nachází na půdě vysoké kvality v třídě ochrany I. Zemědělská půda 
(č. 5) se nachází na půdách nižší kvality ve třídě ochrany V. 

 
c ‐ Komplexní zdůvodnění návrhu řešení a jeho důsledků na udrž. rozvoj 

Smyslem změny č. 4 je rozvoj služeb občanské vybavenosti pro obyvatele i návštěvníky obce. Pro 
rozvojové záměry návrh využívá prioritně plochy v centru obce s optimální pěší dostupností od 
zastávek hromadné dopravy, autobusu a železnice. Specifické je využití území pro vinařský areál 
na severním okraji obce. Areál je určený i pro přechodný pobyt návštěvníků, tím zajistí zvýšení 
cestovního  ruchu  v  obci  s  atraktivním  zázemím  slovanského  hradiště  jako  archeologického 
naleziště. 
 
Důsledky návrhu na udržitelný  rozvoj  lze hodnotit pozitivně vzhledem k  záměrům na  zvýšení 
služeb pro obyvatele  i návštěvníky, což v důsledku povede  i ke zvýšení pracovních příležitostí 
v obci. Zakládání drobných terasovitých vinic na svažitých územích s ornou půdou zase povede 
ke  snížení  erozní  ohroženosti  a  může  zamezit  nežádoucím  splachům  ohrožujícím  obytnou 
zástavbu sídla.  
 
Podmínky využití území schválené v ÚP/2010 zůstávají v platnosti a jsou změnou č. 4 převzaty 
pro zastavitelné plochy občanské vybavenosti/služby a zemědělské plochy/vinice, jsou doplněny 
konkrétními specifickými podmínkami využití území. 
 
V návrhu není uplatněn záměr obsažený v přílohách č. 1 a 2 zák. č.100/2001Sb., v platném znění, 
vyžadující  posouzení  z  hlediska  vlivu  na  životní  prostředí  obce.  Toto  posouzení  není 
KÚ Středočeského kraje vyžadováno. 
 

d ‐ Vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu na ZPF a PPFL 
 
1/ Ochrana ZPF (podle zákona č. 334/1994 a prováděcí vyhlášky č. 13/94 Sb.) 

 

Ozn.   Kat. území 
lokalita 

poz. č. p.  Kultura/ 
/stávající 
využití/ 

BPEJ/třída 
ochrany 

Rozsah 
/ ha 

Účel využití 

01  k.ú. Klučov 
U malé vinice 

část 412/14, 
412/10, část 419/4, 
420/6, 420/7, 
419/1, 419/2, 419/3

8. Zeleň 
zahrad a sadů
10. 
Zemědělské 
plochy / orná 
12. Přírodní 
plochy 

V./ 2.30.54 
V./ 2.22.13 

0,08 ha 
0,42 ha 

1. Bydlení 
venkovské 

        Celkem 
zábory ZPF 

0,50 ha   
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Zábory  zemědělského  půdního  fondu  jsou  znázorněny  v  grafické  příloze  04  Výkres 
předpokládaných záborů půdního fondu  v m 1:5000 a vyčísleny v předchozí tabulce. 
 
Z  hlediska  časové  etapizace  se  jedná  o  plochy  zařazené  do  návrhového  období.  Na  ploše 
změny č. 4 se nenacházejí žádná meliorační zařízení. 
 
Kvalita půdy posuzovaná u zabíraných ploch podle 5‐ti tříd ochrany je v Klučově hodnocena 
převážně vyššími třídami ochrany. Pozemky navržené plochy č. 1  spadají převážně do V. třídy 
ochrany, která se vyskytuje na svažitém území severního okraje sídla. 
 
Celkové zábory ve změně č. 4 ve správním území obce Klučov činí 0,50ha. 
 

 
2/ Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa 
Návrh změny č.  4 územního plánu obce Klučov se netýká záborů pozemků určených k plnění 

funkcí lesa. 
 
e ‐ Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů grafické části 
 
Textová část odůvodnění změny č. 4 územního plánu Klučov obsahuje 5 číslovaných stran. 
Grafická část odůvodnění změny č. 4 územního plánu Klučov obsahuje 3 výkresy. 
04 Výkres koordinační, měřítko 1:5 000 
05 Výkres širších vztahů, měřítko 1:100 000 
06 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000 


