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1. Úvodní část 

 

Podmínky ochrany ZPF jsou dány zákonem č. 344/1992 Sb. ze 12.5.1992 o ochraně zemědělského 

půdního fondu, vyhl. č.13/1994 ze dne 29.12.1993 a metodickým pokynem MŽP č.j. OOLP/1067/96, 

jimiž se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Základním garantem 

ochrany ZPF ze zákona jsou orgány ochrany ZPF. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF bude sloužit 

k posouzení předpokládaného odnětí půdy pro účely Územního plánu obce Dubčany. 

 

2. Charakteristika ZPF v řešeném území 

2.1. Klimatické poměry 

Klimaticky leží řešené území v teplé oblasti (v její variantě T2) a je charakteristické dlouhým, 

teplým a suchým létem. Přechodné období je velmi krátké s teplým jarem a podzimem. Zima je 

krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Některé další 

vybrané klimatické charakteristiky jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. 1: Vybrané charakteristiky jednotlivých klimatických oblastí 

 T 2 

počet letních dnů 50 - 60 

počet dnů s průměrnou teplotou 10°c a více 160 - 170 

počet mrazových dnů 100 - 110 

počet ledových dnů 30 - 40 

průměrná teplota ledna -2 - -3 

průměrná teplota července 18 - 19 

průměrná teplota dubna 8 - 9 

průměrná teplota října 7 - 9 

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 

srážkový úhrn za vegetační 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 

 

Tab. č. 2. Vysvětlivky k tab. č. 1 

letní den t
max 

 25 °C zimní období měsíce  X - III 

mrazový den t
min 

-0,1 °C jasný den N
d 
2/10 

ledový den t
max

   -0,1 °C zamračený den N
d 
 8/10 

vegetační období Měsíce IV - IX Nd : průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy 

 

Sluneční záření a oblačnost 

Průměrné roční úhrny globálního záření se pohybují kolem hodnoty 3700 MJ.m
-2

. Průměrná roční 

oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) se pohybuje kolem hodnoty 6.6, přičemž nejvyšší oblačnost 

pozorujeme v prosinci, nejnižší v srpnu. Roční úhrny slunečního svitu se pohybují kolem 1550 hodin, 

přičemž maximum je v červnu, minimum v prosinci 
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Teplota vzduchu 

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem hodnoty 8,5 ºC. Nejchladnějším měsícem je 

leden, nejteplejším červenec. Průměrná denní maxima teploty vzduchu se v nejteplejším měsíci 

pohybují kolem hodnoty 24°C. Průměrná denní minima teploty vzduchu klesají v nejchladnějším 

měsíci zimy (leden) na -5°C. V červenci se průměrná denní minima těsně nad 12°C. 

Charakteristické průměrné denní teploty vzduchu 

 Průměrná denní teplota vzduchu 0 ºC charakterizuje nástup a 0 ºC konec zimy. V průměru zde 

začíná zima začátkem druhé prosincové dekády a končí začátkem poslední únorové dekády. 

 Velké vegetační období, v němž začínají jednoduché projevy života rostlin, znamená nástup jara a 

konec podzimu. Je charakterizováno průměrnou denní teplotou 5°C a vyšší. V řešeném území 

začíná koncem třetí březnové dekády a končí začátkem první dekády listopadu. 

 Malé vegetační období s průměrnou denní teplotou 10°C a více začíná v řešeném území v polovině 

poslední dekády dubna a končí koncem první říjnové dekády. 

 Průměrnou denní teplotou 15°C a více je určeno letní období. To zde začíná koncem poslední 

dekády května a končí koncem první dekády září. 

Vlhkost vzduchu 

Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem hodnoty 77 %, přičemž nejvyšších 

hodnot dosahuje v listopadu až v prosinci, nejnižších v dubnu až v květnu. 

Atmosférické srážky 

Průměrné roční úhrny srážek se pohybují těsně nad hodnotou 600 mm, přičemž nejvíce srážek 

spadne v červenci, nejméně v únoru. Roční srážkové úhrny překročené s pravděpodobností 1% se 

pohybují těsně pod hodnotou 900 mm. 

Vítr 

Co se týká převládajících větrů, převahu má směr ze severozápadního až severního kvadrantu. 

Mezoklimatické poměry 

Řešené území nepatří mezi oblasti s četným výskytem místních inverzí teploty vzduchu. 

 

2.2. Geologické poměry  

Geologický podklad řešeného území je budován neogenními sedimenty Hornomoravského úvalu. 

Neogenní sedimenty jsou tvořeny sladkovodní pestrou sérií písků a jílů. Jedná se většinou o 

střídání bílých, žlutých, zelenožlutých, zelených, zelenošedých, rezavých, červených, hnědých, 

fialových, šedých a šedočerných, jemně až hrubě zrnitých, nevápnitých křemenných písků všech barev 

s polohami jílovitých, jemně až středně zrnitých, křemenných, jemně slídnatých nevápnitých písků. 

Často se vyskytují polohy písčitých, slídnatých nevápnitých jílů s málo tříděnými křemennými zrny. 

Jen místy je jíl slabě jemně písčitý a jemně slídnatý. Časté jsou až několik metrů mocné polohy 

bělavých až světle zelenavě šedých kaolinických jílů. Střídání jednotlivých vrstev je bohaté a hranice 

mezi nimi ostrá. V píscích bývají hojné limonitické konkrece rozmanitých tvarů. Sedimenty jsou 

většinou bez fosilií. Stratigrafické zařazení této série je obtížné, poněvadž ani pylová analýza z vložek 

zemitého lignitu nepřinesla přesnější určení. Předběžně se řadí k pliocénu. 

K pleistocenním uloženinám řešeného území patří především sedimenty eolické (spraše). 
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2.3. Geomorfologické poměry 

Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) leží zájmové území v geomorfo-

logické provincii Západní Karpaty. Regionální členění reliéfu ukazuje následující přehled : 

Tab. 3: Geomorfologické regionální členění reliéfu 

Subprovincie Oblast Celek Podcelek Okrsek 

Vněkarpatské 

sníženiny 

Západní Vněkarpatské 

sníženiny 

Hornomoravský 

úval 
Prostějovská 

pahorkatina 
Křelovská 

pahorkatina 

 

Jedná se o západní okraj nížinné pahorkatiny na neogenních sedimentech. S celkovým úklonem 

k jihovýchodu. Z východu do území okrajem zasahuje staré údolí řeky Moravy. 

Geomorfologický vývoj území byl poměrně složitý. Záliv v oblasti Hornomoravského úvalu se 

začíná tvořit v první etapě transgrese spodního tortonu. V pliocénu do území pravděpodobně zasahuje 

výběžek sladkovodního jezera, které má spojení s Dolnomoravským úvalem. Ráz sedimentů z tohoto 

období nasvědčuje intenzivní denudaci v okolních vrchovinách. Pleistocenní kolísání klimatu mělo 

vliv na vznik říčních teras. Spraše, které se ukládaly během pleistocenních glaciálů jako návěje a 

závěje, se zachovaly většinou jen z würmu. Ze současných procesů se nejvíce uplatňuje akcelerovaná 

eroze (především větrná) a lidská činnost. 

 

2.4. Hydrologické poměry 

1. Podzemní vody 

V pliocenní výplni Hornomoravského úvalu jsou podzemní vody obecně hojné, většinou 

mineralizované (pro vodárenské využití méně příznivé). Specifický odtok podzemních vod se 

pohybuje v rozmezí 2 až 3 l.s
-1

.km
-2

, přičemž nejvyšších vydatností dosahuje v březnu až dubnu, 

nejnižších v říjnu až listopadu. 

2. Povrchové vody 

Řešené území odvodňují Vojnická stružka a okrajově i Cholinka (vlastní tok mimo řešené území) s 

poměrně rozkolísanými průtoky, poněvadž retenční schopnost celého jejich povodí je nízká. 

Specifický odtok povrchových vod se pohybuje kolem 4 l.s
-1

.km
-2

. V hydrologické bilanci převažuje 

výpar nad odtokem (poměr přibližně 4 : 1). Zájmové území můžeme přiřadit k oblastem se středně 

velkým vodohospodářským potenciálem. 

 

2.5. Půdní poměry 

Podkladem pro určení pedologických poměrů se staly mapy bonitovaných půdně ekologických 

jednotek (BPEJ) a komplexní průzkum půd z roku 1962. V následujícím textu jsou uvedeny základní 

pojmy klasifikační soustavy bonitace. 

HPKJ - Hlavní půdně klimatická jednotka 

Je nejvyšší taxonomická jednotka soustavy, která je charakterizována kombinací ekologicky 

podobných typů a subtypů, půdních substrátů, zrnitostí, vláhového režimu a klimatu. Vzniká 

kombinací klimatického regionu a hlavní půdní jednotky. Faktory sklonitosti, expozice, skeletovitosti 

a hloubky půdy rozčleňují HPKJ a BPEJ. 
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BPEJ - Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

Je základní oceňovací a mapovací jednotkou bonitační soustavy. Vlastnosti BPEJ jsou určeny 

hlavní půdně klimatickou jednotkou rozšířenou o charakteristiky sklonitosti, skeletovitosti, hloubky 

půdního profilu a expozice podle dohodnutých kritérií. BPEJ zahrnuje plochy s přibližně shodnou 

kvalitou půdy. 

 

Vedle těchto bonitačních kategorií existují další, které sice nemají samostatný význam v bonitační 

soustavě, ale jsou však potřebné pro vytváření samostatných bonitačních kategorií. Jsou to: 

KR - Klimatický region 

zahrnuje území s obdobnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. 

Klimatické regiony byly zpracovány výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního fondu. 

HPJ - Hlavní půdní jednotka 

je syntetická agronomizovaná jednotka, charakterizovaná genetickým půdním typem, subtypem, 

geologickým substrátem a zrnitostí. Hlavní půdní jednotka vyjadřuje tedy základní vlastnosti půdy 

včetně určitého charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě. 

a) Podíl půdních substrátů na vývoji půd v řešeném území 

Spraše a sprašové hlíny 

Spraš je nezpevněný pórovitý sediment, slabě propustný, zpravidla bez vrstevnatosti. Tvoří ho 

prachové částice, vyskytuje se však i hrubší písčitá a jemnější jílovitá frakce. Spraš je světle žluté až 

hnědavé barvy, časté jsou vápnité konkrece (cicváry) a svislé vápencové rourky na místech koře-

nových systémů rostlin. Spraše se většinou vyskytují v sériích mocných několik metrů, mezi nimi jsou 

obvykle fosilní půdy. Vyluhováním CaCO3 ze spraše působením srážkové vody vzniká obvykle 

sediment velmi podobný spraši - sprašová hlína. Na takovýchto podkladech se vyvinuly půdy s 

dobrými chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Obecně jsou spraše a sprašové hlíny matečným 

materiálem pro černozemě a hnědozemě. 

b) Půdní typy 

Zastoupeny jsou zde černozemě degradované (BPEJ 3.02.00) místy s přechodem do černozemí 

lužních (3.03.00) 

 

2.6. Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ 

V k.ú. Dubčany jsou zastoupeny pouze BPEJ: 

3.02.00 (I), 3.03.00 (I) 
 

Pozn. V závorce za kódem BPEJ je vždy uvedena i třída ochrany ZPF dle Metodického pokynu MŽP čj. OOLP/1067/96 

Tab. 4: Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek 

HPJ Charakteristika 

02 Černozemě degradované na spraši, středně těžké, s příznivým vodním režimem 

03 Černozemě lužní na spraši nebo na spraši uložené na slínu, středně těžké, s příznivým vodním režimem 
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2.7. Zastoupení druhů pozemků v řešeném území 

Celé řešené území obce Dubčany se nalézá v bezlesí, s dominantním zastoupením velkovýrobně 

obhospodařovaných ploch orné půdy. Lesy a louky zde nemají žádné zastoupení, trvalé travní porosty 

se vyskytují v omezené míře pouze v záhumenkovém hospodářství (drobná držba). 

Tab. 5: Zastoupení jednotlivých ploch k  10.5.2000 

Druh půdy Výměra v ha 

Orná půda 315,4118 

Zahrady 8,5096 

Sady 0,0000 

Louky 0,0000 

Pastviny 0,4224 

ZPF celkem 324,3438 

Lesy 0,0000 

Rybníky a ostatní vody 1,9292 

Zastavěné plochy 4,3835 

Ostatní plochy 12,9572 

celková výměra 343,6137 

 

Graf 1: Zastoupení jednotlivých ploch v k.ú. Dubčany 

91,8%

3,8%

0,1%

2,5%

0,6%
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2.8. Biogeografické poměry 

Biogeograficky patří řešené území do provincie středoevropských listnatých lesů, do podprovincie 

hercynské a leží v biogeografickém regionu prostějovském (1.11).  

Obraz původního rostlinného krytu je dán zejména jeho geografickou polohou. V rekonstruovaném 

vegetačním krytu dominuje 2. vegetační stupeň. Člověk svou činností původní porosty z převážné 

míry rozrušil a nahradil je polními a lesními kulturami. Dnešní společenstva jsou tedy jen odrazem 

geobiocenóz původního přirozeného lesa. Dominujícími potenciálními společenstvy  v řešeném území 

jsou: 

 2BD3:  Fagi-Querceta tiliae (bukové doubravy s lípou) 
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3. Zdůvodnění lokalit navržených pro odnětí 

1. Bydlení 

V současnosti mají Dubčany vyčerpány téměř veškeré možnosti pro výstavbu nových bytových 

jednotek. Vzhledem k tomu, že stávající bytový fond není dostupný (nebo je jen obtížně dostupný) 

pro nové zájemce, bude stabilizace nového obyvatelstva závislá právě na nové výstavbě bytů. Byly 

prověřeny dříve uvažované lokality pro individuální bytovou výstavbu. Bytová výstavba je 

orientována do vytipovaných lokalit. Charakter výstavby v prolukách bude podřizován okolní 

zástavbě. Nově navrhovaná výstavba je směřována jednak do stávající zastavěné části obce: zástavba 

proluk - lokality B1, B2, B4 a výstavba v zahradách na  západním okraji obce - lokalita B3, jednak 

v dosud nezastavěných částech obce: lokality B5 a B7-V na jihovýchodním okraji, lokality B6, B8-V 

a B9-V na severovýchodním okraji obce. Další kapacity v rozšiřování a zkvalitňování bytového fondu 

jsou i nadále v části starší zástavby, která by mohla být rekonstruována a modernizována. Návrhem 

řešení je navržen dostatečný počet územních rezerv pro individuální bytovou výstavbu, tak aby byly 

zajištěny nároky pro uvažovaný nárůst počtu obyvatel. Navržené územní rezervy nejsou určeny jen 

pro místní občany, ale také pro cizí zájemce ze širšího okolí. Poloha obce je atraktivní zejména 

vzhledem k blízkosti rychlostní komunikace R35. 

Tab. 6: Plošná rezerva pro návrhové období ÚPO (2000-2015) 

Lokalita označení lokality plošná rezerva tvar střechy počet NP Plocha 

Severozápad B 1 1  1 + P 0,050 

Severozápad B 2 1  1 + P 0,089 

Zahrady B 3 15  1 + P 3,194 

U zastávky B 4 2  1 + P 0,362 

Jihovýchod B 5 10  1 + P 1,370 

Severovýchod B 6 15  1 + P 2,486 

Celkem  44   7,551 

 

Tab. 7: Plošná rezerva po návrhovém období ÚPO (po r. 2015) 

lokalita označení lokality plošná rezerva tvar střechy počet NP Plocha 

Jihovýchod B 7-V 10  1 + P 1,443 

Rybník B 8-V 20  1 + P 3,417 

Sever B 9-V 10  1 + P 1,247 

Celkem  40   6,107 

 

Zdůvodnění navrhovaných ploch bytovou výstavbu 

Řešení navrhuje značný počet územních rezerv pro bytovou výstavbu, který překračuje momen-

tální potřebu. Je tomu tak z několika důvodů: 

 Navržené územní rezervy zcela jistě nebudou realizovány v návrhovém období ÚPN (do r. 2015), 

jedná se tedy o koncepční rozvoj obce v horizontu cca 30 let. Obecně lze konstatovat, že výtěžnost 

navržených ploch v územních plánech se pohybuje cca okolo 20%. Územní plán tedy naznačuje 

hranice zastavitelnosti sídla v dlouhodobém horizontu. 

 Z celkové koncepce řešení je patrné, že právě tyto navržené plochy jsou pro bydlení vhodné, a to 

zejména ve vztahu k okolní zástavbě. 

 V současnosti není možno určit (přestože je navržena etapizace výstavby), v jakém pořadí budou 

jednotlivé lokality realizovány. V některých bude teprve nutné provést jak projekční (urbanistické 
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- zastavovací - studie) tak inženýrskou přípravu (sítě) daných území, která dosud nemohla být 

provedena, protože tyto plochy nebyly určeny k zastavění. 

 Plochy navrhované k bytové zástavbě nejsou určeny pouze pro obyvatele z Dubčan, ale i pro 

zájemce z  okolí  

 Jako optimální cílová velikost Dubčan je uvažováno sídlo s celkovým počtem 300 až 400 obyvatel. 

 

3. Výroba 

Jedním z cílů řešení bylo i funkční rozvržení ploch sídla tak, aby nedocházelo ke kolizím mezi 

stávající (převážně zemědělskou) výrobní činností a obytnou funkcí okolního zastavěného území. 

V návaznosti na areál bývalé zemědělské výroby je navržena rozvojová územní rezerva (ve výkresové 

části je plocha označena V1). Při plném využití této navržené plochy a objektu bývalé farmy ZD, by 

zde mohlo být zaměstnáno až 50 až 100 zaměstnanců. Drobnou řemeslnou výrobu, nezávadné a 

neobtěžující provozy lze - v souladu s Návrhem regulativů územního rozvoje - případně umisťovat 

přímo do obytné zástavby.  

Tab. 8. Plošná rezerva pro výrobu v návrhovém období ÚPO (2000-2015) 

Označení plocha v ha Funkce 

V 1 1,135 smíšená výroba a služby 

Celkem 1,135  

 

3. Technická infrastruktura 

V řešení jsou navrženy 2 plochy určené pro technickou vybavenost: plocha pro vybudování 

centrálního zdroje tepla (TI 1) a koridor pro vybudování inženýrských sítí, které budou zajišťovat 

dopravní obslužnost a technickou vybavenost v navrhované lokalitě bydlení: B3 (TI 2). 

4. Zeleň a ÚSES 

V řešení je navrženo několik nových ploch určených jednak jako plochy určené k zalesnění 

(bývalá skládka) a pro izolační zeleň, jednak pro realizaci chybějících prvků ÚSES (podrobně viz 

tabulková část). 

5 Celková bilance 

V následujícím textu je provedena sumární bilance navrhovaných ploch bez rozlišení, zda se jedná 

o zemědělský půdní fond nebo ostatní plochy. Podrobné vyhodnocení je v tabulkové části této přílohy. 

Tab. 9. Dílčí plochy záboru v k.ú. Dubčany v návrhovém období ÚPO (2000-2015) 

 bydlení výroba tech. infr. zeleň USES 

1 0,050 1,135 0,512 0,921 0,345 

2 0,089  0,338 0,192 0,366 

3 3,194   0,080 0,725 

4 0,362   0,052 3,500 

5 1,370    2,845 

6 2,486    3,317 

 7,551 1,135 0,850 1,245 11,098 
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Tab. 10. Celková plocha záboru v k.ú. Dubčany 

Druh funkční plochy Plocha záboru 

bydlení 7,551 

výroba 1,135 

technická infrastruktura 0,850 

zeleň 1,245 

USES 11,098 

celkem 21,879 

 

Graf. 1 Procentuelní zastoupení navrhovaných ploch 

 

 

6. Etapizace výstavby 

Navrhované plochy zástavby jsou v grafické části řešeny ve dvou časových horizontech: 

 návrhové plochy určené k realizaci v návrhovém období územního plánu v letech 2000-2015 (I. až 

III. etapa 

 výhledové plochy určené k realizaci po návrhovém období územního plánu, tj. po r. 2015 (IV. 

etapa) 
 

Tab. 11: Etapizace výstavby 

 I. etapa II. etapa III. etapa  IV. etapa - výhled 

bydlení B1, B2, B4 B3, B5 B6 B7-V, B8-V, B9-V 

výroba - - V1 - 

Tech. infrastruktura TI 2 TI 1 - - 

Bydlení

33%

USES

52%

Tech.inf.

2%

Zeleň

5%

Výroba

8%
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4. Souborné vyhodnocení dle přílohy č. 3 

 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond 

vychází z Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. 

1. Grafické znázornění záboru ZPF 

Grafické znázornění záboru zemědělského půdního fondu je znázorněno ve výkrese 07 

„Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF a PUPFL“ v měřítku 1:5000 

 

2.1. Údaje o rozsahu požadovaných ploch 

Údaje o rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, 

půdně ekologických jednotek a do tříd ochrany ZPF jsou obsaženy v tabulkové části této přílohy 

 

2.2. Údaje o investicích do půdy 

V řešeném území nebyly provedeny žádné investice do půdy (odvodnění, závlahy). 

 

2.3. Údaje o areálech a zařízeních zemědělské prvovýroby 

V současnosti hospodaří na pozemcích k.ú. Dubčany Zemědělské družstvo Senice. Těžiště rostlin-

né výroby představuje pěstování obilovin (pšenice, ječmen, řepka, ...), v obci samostatně hospodaří 3 

zemědělci. Na jihozápadním okraji se nachází areál bývalé živočišné výroby, který je dnes využíván 

pro nezemědělskou (průmyslovou) výrobu – plochy smíšené výroby a služeb. 

 

2.4. Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita krajiny  

Řešené území je možno z hlediska ekologické stability charakterizovat jako ekologicky nestabilní. 

V samotném katastrálním území se nacházejí pouze dva malé ostrůvky náletové zeleně: u víceúčelové 

vodní nádrže na severním okraji obce a v prostoru bývalého hliníku severně od čistírny odpadních 

vod, jejichž ekologická stabilita se pohybuje okolo hodnoty 3. Lesy se zde nevyskytují vůbec. 

Zbývající část katastrálního území, se vyznačuje minimální ekologickou stabilitou, a to zejména v 

důsledku rozsáhlých ploch orné půdy s minimem trvalých travních porostů. Louky se zde nevyskytují. 

Orná půda, která je zde dominantně zastoupena, vytváří rozsáhlé celky, ohrožované větrnou erozí. 

Ekologická stabilita výše uvedených ploch přechází od stupně 1 - velmi malá (plochy orné půdy) 

až malá - 2 (pásy izolační zeleně - doprovodná zeleň tvořená travnatými pásy, liniová dřevinná 

společenstva), přes stupeň 3 - středně stabilní (segmenty náletové zeleně). Společenstva velmi stabilní 

(stupeň 4) a nejstabilnější (stupeň 5) se v řešeném území nenacházejí.  

Uprostřed řešeného území se nachází i vlastní sídelní útvar. Jedná se o urbanizované plochy s 

větším či menším zastoupením zeleně, případně o plochy bez vegetace, které je možno charakterizovat 

jako plochy ekologicky málo stabilní až nestabilní (stupeň 1-0). Tyto plochy přecházejí v zemědělsky 

velkovýrobně obhospodařované plochy orné půdy. 
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Z hlediska ochrany a vytváření přirozeného genofondu krajiny nejsou v řešeném území téměř 

žádné podmínky, a to hlavně v důsledku vysokého zastoupení ploch orné půdy, minimálního 

zastoupení náletové a remízkové zeleně a v důsledku absence trvalých lesních porostů, které se 

nevyskytují ani v nejbližším okolí obce, což zatím neumožňuje vytvoření spojité sítě jednotlivých 

krajinných segmentů zeleně a jejich propojení s ekologicky stabilními lesními společenstvy. Celkově 

lze hodnotit řešené území jako velmi málo ekologicky stabilní a krajinu lze charakterizovat jako typ 

krajiny antropogenní - zcela ovlivněné činností člověka. 

 

Pro zajišťování důsledné ochrany přírody je třeba vycházet ze zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně 

přírody a krajiny. V řešeném území k. ú. Dubčany je nezbytné: 

 jednoznačné vymezení lokálního územního systému ekologické stability a zakládání a vytváření 

nových prvků - biocentra a biokoridory  

 celkové zvyšování ekologické stability území, a to zejména na plochách, které jsou využívány pro 

intenzívní zemědělskou  výrobu 

 intenzifikační zásahy do zemědělského půdního fondu je nutno řešit s ohledem na ekologickou 

rovnováhu prostředí a charakter celého území 

 provádět důslednou ochranu dřevin a zeleně, nepřipouštět likvidaci náletových remízků, břehové a 

doprovodné zeleně, mezních porostů apod. 

 zabraňovat větrné erozi zakládáním chybějících prvků ÚSES a výsadbou větrolamů  

 protierozní opatření a účelové komunikace budou podrobně řešeny v komplexních pozemkových 

úpravách 

 veškeré zásahy a investiční záměry mimo souvisle zastavěné území předkládat k posouzení 

orgánům ochrany životního prostředí 

 likvidaci komunálního odpadu realizovat organizovaným svozem na centrální skládku v rámci 

svozové oblasti 

 respektovat stávající ochranná pásma, zvláště s ohledem na nově umisťovanou bytovou výstavbu 

 nakládání s nebezpečným odpadem řešit v souladu s obecně závaznou vyhláškou. 

 

2.5. Znázornění průběhu hranic územních obvodů a hranic katastrálních území  

Ve výkresech č. 02 - Hlavní výkres, 07 - Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL a 08 Limity využití území 

je vyznačena hranice katastrálního území obce Dubčany. 

 

2.6. Zdůvodnění navrženého řešení 

Navrhované plochy určené pro bytovou výstavbu, občanskou vybavenost, výrobu, dopravu a 

technickou infrastrukturu vycházejí z koncepce urbanistického řešení celého sídla, závazných územně 

technických a plánovacích podkladů (VÚC, Generel a ÚTP, ÚSES, apod.) a z požadavků dotčených 

orgánů a organizací. Navrhované plochy a trasy technické infrastruktury vycházejí z technických 

parametrů a není možno zvolit alternativní řešení. Navržené územní rezervy jsou uvažovány k 

realizaci v návrhovém období územního plánu v letech tj. v letech 2000 - 2015. V urbanistické studii 

jsou navíc vyznačeny i tři výhledové územní rezervy - po r. 2015 - navržené pro bydlení. Obec 

Dubčany má v současnosti téměř vyčerpány veškeré možnosti pro výstavbu nových bytových 

jednotek. Přitom je ze strany potenciálních stavebníků zájem o výstavbu v obci. Bydlení je spolu 

s možnostmi pracovních příležitostí a nabídky občanského vybavení jedním z nejdůležitějších 

stabilizačních faktorů obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že stávající bytový fond není dostupný (nebo je 

jen obtížně dostupný) pro nové zájemce, bude stabilizace nového obyvatelstva závislá právě na 

nové výstavbě bytů a nabídce pracovních příležitostí. 
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Celé katastrální území obce se nachází v I. třídě ochrany ZPF (BPEJ 3.02.00 a 3.03.00). Proto 

bude výsledné řešení nutným kompromisem mezi záborem vysokobonitního zemědělského půdního 

fondu (viz přiložený kartogram) a možným rozvojem obce. V případě zásadního nesouhlasu orgánů 

ochrany ZPF s novými zábory ZPF, nebo při nedostatečně velkých plochách možných záborů, hrozí 

nebezpečí postupného útlumu (případně zastavení) výstavby. 

 

2.7. Znázornění hranic a průběhu současně zastavěného a zastavitelného území, 

hranice pozemkové držby 

Ve výkresové části dokumentace jsou znázorněny hranice současně zastavěného území (stav k 

31.7.2000) a navržená hranice zastavitelného území k r. 2015. v Hlavním výkresu jsou zároveň 

znázorněny jednotlivé druhy držby ZPF: velkovýrobně obhospodařované plochy (orná půda) a drobná 

držba (maloplošné zahrady, sady, záhumenky - orná půda, louky, apod.). 

Ve výkresech č. 02 - Hlavní výkres, 03 - Regulační výkres, 04 - Doprava, energetika a spoje a 07 

Vyhodnocení záboru ZPF jsou vyznačeny trasy základních zemědělských účelových komunikací, ve 

výkresech č. 01, 02, 03, 07 a 08 jsou vyznačeny plochy zájmů ÚSES (biocentra, biokoridory, 

interakční prvky). 

 

3. Hranice dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území 

V řešeném území k.ú. Dubčany se nenacházejí žádné plochy dobývacích prostorů nebo chráněných 

ložiskových území 
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5. Vyhodnocení záboru PUPFL 

 

Trvalé lesní porosty – pozemky určené k plnění funkcí lesa 

V katastrálním území obce Dubčany se nenacházejí žádné trvalé lesní porosty - pozemky určených 

k plnění funkcí lesa (PUPFL), ani se zde nenachází žádné lesní účelové zařízení. 
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