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 OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU B⇤ÍSTVÍ - TEXTOVÁ �ÁST

a)  Postup p⌦i po⌦ízení návrhu územního plánu
 Zadání Územního plánu B�íství bylo zpracováno a projednáno v souladu s ustanovením § 47 zákona �. 
183/2006 Sb., o◆územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), v◆platném zn⌦ní, v◆pr✏b⌦hu listopadu 2012 
a⌘ ledna 2013, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce B�íství �. 1/2013 dne 4.2.2013, p�i�em⌘ v◆zadání 
nebylo ulo⌘eno projednání konceptu územního plánu. Návrh územního plánu B�íství byl zpracován v souladu 
s◆ustanovením § 50 stavebního zákona a p�ílohou �. 7 vyhlá�ky �.◆500/2006 Sb., o územn⌦ analytick⇣ch podkladech, 
územn⌦ plánovací dokumentaci a zp✏sobu evidence územn⌦ plánovací �innosti. Návrh byl projednán s dot�en⇣mi 
orgány, obcí B�íství a◆sousedními obcemi podle § 50 stavebního zákona, dne 25.6.2013 v◆zasedací místnosti 
M⌦stského ú�adu �esk⇣ Brod konalo jeho spole�né projednání, ze kterého byl po�ízen protokol. K◆návrhu územního 
plánu vydal Krajsk⇣ ú�ad St�edo�eského kraje, odbor regionálního rozvoje,  dne 18.10.2013 pod �.j. 
150000/2013/KUSK souhlasné stanovisko. V◆souladu s § 52 stavebního zákona a◆se správním �ádem po�izovatel 
zahájil �ízení o◆vydání územního plánu formou opat�ení obecné povahy oznámením ze dne 18.9.2013 �.j. MUCB 
24733/2013. Zárove↵ byl oznámen termín ve�ejného projednání, které se uskute�nilo 13.11.2013 v zasedací místnosti 
Obecního ú�adu B�íství a ze kterého byl sepsán protokol. P�i tomto ve�ejném projednání byly uplatn⌦ny námitky i 
p�ipomínky. P�edlo⌘ená námitka byla zamítnuta, na základ⌦ podané p�ipomínky byla územn⌦ plánovací dokumentace 
upravena. Jednalo se o◆nepodstatnou úpravu a tudí⌘ se ji⌘ nekonalo opakované ve�ejné projednání. 
 Projednání návrhu územního plánu B�íství prob⌦hlo v souladu s ustanoveními § 50 – 53 stavebního zákona.

b) Vyhodnocení koordinace vyu�ívání území z hlediska ↵ir↵ích vztah� v území
 (viz. v⌦kres ⌥ir⌥í vztahy 5) 
 ⇤e�ené území spadá do jihozápadní �ásti okresu Nymburk - v⇣chodní okraj metropolitního regionu. 
 P�es území obce vedou hlavní silni�ní (II/272,  II/611) a dálni�ní tranzitní tepny (D11). Nejji⌘n⌦j�í obec 
Mikroregionu Polabí le⌘í na strategicky v⇣znamném míst⌦, u nájezdu na dálnici D 11. Dopravní dostupnost v✏�i 
nad�azen⇣m sídelním útvar✏m v�etn⌦ metropole je efektivní. Kvalitní dopravní spojení s centrální sídelní aglomerací 
Prahy má v⇣znamn⇣ vliv na stabilizaci stávajícího stavebního fondu (bydlení v�etn⌦ rekreace) a na rozvojové tendence 
zejména v oblasti trvalého bydlení.  
 Z hlediska ekonomiky se dále projevují tradi�ní vazby na sídla st�ediskového v⇣znamu (�esk⇣ Brod, Lysá nad 
Labem).  
  Správní území obce je intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky vyu⌘íváno (polabská krajina), lesnatost je minimální. Ploch⇣ 
krajinn⇣ reliéf niv drobn⇣ch vodote�í o⌘ivuje místní krajinn⇣ prvek - B�ístevská h✏ra, samota Obora a ozelen⌦n⇣ násep 
dálni�ního t⌦lesa. 
  Obec tvo�í jedin⇣ sídelní útvar s cca 380 obyvateli. B�íství plní p�evá⌘n⌦ funkci obytnou, dopln⌦nou o funkci 
ob�anské vybavenosti a slu⌘eb �áste�n⌦ v⇣robního charakteru. Tyto základní funkce budou zachovány i nadále.

c) Vyhodnocení spln�ní po�adavk� zadání
 Po⌘adavky vypl⇣vající ze zadání ÚP B�íství byly dle v⇣znamu spln⌦ny, �e�eny �i respektovány. V zadání 
územního plánu obce B�íství nebyly stanoveny situace, které by vy⌘adovaly rozhodnutí o v⇣b⌦ru jedné varianty nebo 
alternativy �e�ení.
 Nad rámec zadání byly do návrhu územního plánu za�azeny plochy:
- Z4 plocha ob�anského vybavení - sport (OS) navazující na stávající sportovní areál B�íství,
- Z5 plocha technické infrastruktury - plocha pro stavby a za�ízení pro nakládání s odpady (TO) pro nakládání  
 s odpadem vznikajícím na území obce.
- Lokalita Z4 byla po prov⌦�ení do návrhu ÚP za�azena na základ⌦ po⌘adavku DO uplatn⌦ného k zadání  
 územního plánu.
- Lokalita Z5 byla po prov⌦�ení do návrhu ÚP za�azena na základ⌦ po⌘adavku obce a je zd✏vodnitelná. Obec  
 má dlouhodob⇣ zájem pro obyvatele vytvo�it odpovídající podmínky pro aktivní rekreaci a sport .
 Návrh územního plánu byl v rozpracovanosti se zástupci obce B�íství a za ú�asti po�izovatele ÚP pr✏b⌦⌘n⌦ 
konzultován.

d)  V�⌥et zále�itostí nadmístního v�znamu, které nejsou ⌦e↵eny v zásadách územního rozvoje
 Zále⌘itostí nadmístního v⇣znamu, které nejsou �e�eny v zásadách územního rozvoje nejsou obsa⌘eny v ÚP. 
Obec p�i rozvoji technické vybavenosti (ve�ejn⇣ vodovod, stl plynovodní sí�) spolupracuje se sousedními obcemi a to 
zejména Star⇣ Vestec a Vyká↵. Rozvoj z hlediska cykloturistiky byl �e�en i ve spolupráci s m⌦stysem Kounice.

e) Vyhodnocení p⌦edpokládan�ch d�sledk� navrhovaného ⌦e↵ení na zem�d�lsk� p�dní fond a PUPFL

 e.1) V↵eobecné údaje o zem�d�lském p�dním fondu v ⌦e↵eném území

 Charakteristika klimatick�ch podmínek
 Klimatick⇣ region:
 ______________________________________________________________________________________________
 Kód regionu: 2,
 symbol regionu: T 2,
 charakteristika regionu: tepl⇣, mírn⌦ such⇣,
 suma teplot nad 10° C: 2600 - 2800,
 pravd⌦podobnost such⇣ch vegeta�ních období v procentech: 20 - 30,
 vláhová jistota: 2 - 4,
 pr✏m⌦rná ro�ní teplota vzduchu ° C: 8 - 9,
 ro�ní úhrn srá⌘ek (mm): 500 - 600.

 Charakteristika hydrologick⇥ch podmínek
 ⇤e�ené území spadá do �ir�ího povodí Labe, do povodí 1-04-07 "Labe od V⇣rovky po Jizeru".  ⇤e�ené území 
zahrnuje celkem �ty�i díl�í povodí:
 - �HP 1-04-07-037 Kounick⇣ potok – st�ední �ást katastru, v�etn⌦ zastav⌦ného území obce 
 - �HP 1-04-07-038 Oborsk⇣ potok – sz. �ást území, osada Obora
 - �HP 1-04-07-039 bezejmenné p�ítoky Semického potoka (odvod↵ovací kanály) – sv. �ást území
 - �HP 1-04-07-060 povodí Novodvorského potoka, tj. pravostrann⇣ p�ítok V⇣moly – jz. �ást území
 Hlavním recipientem v území je Kounick⇣ potok, kter⇣ vtéká do zájmového území na ji⌘ní hranici s k.ú. 
Vyká↵ a Kounice, územím protéká v délce 1,9 km, území opou�tí na severní hranici s k.ú. Star⇣ Vestec. Oborsk⇣ potok 
protéká SZ �ástí území v délce 340 m. Jedná se o b⇣val⇣ ml⇣nsk⇣ potok, kter⇣  propojoval V⇣molu s Kounick⇣m 
potokem a napájel rybník Dr⌘kovec u Obory (p✏vodn⌦ Bendlova ml⇣na), dnes je vodote� z v⌦t�í �ásti zatrubn⌦ná. 
Okrajov⌦ území spadá do povodí toku V⇣mola (Novodvorsk⇣ potok) a do povodí Semického potoka (bezejmenné 
odvod↵ovací kanály).
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 Charakteristika zem�d�lské v�roby
 Podíl zem⌦d⌦lské p✏dy v �e�eném území (celkem 359,5892 ha) �iní cca 86%.
 P�ehled zastoupení druhu zem⌦d⌦lsk⇣ch pozemk✏ v katastrálním území dle údaj✏ KN:
 orná p.(ha) zahrady(ha) ov. sady(ha)  travní porosty (ha)   celkem(ha)
 ______________________________________________________________________________________________
 298,6234 8,4576    -   2,0730    309,1540

 
 Plochy zem⌦d⌦lského p✏dního fondu se nacházejí vyjma sídelního útvaru a B�ístevské h✏ry a Obory v celé 
�ásti �e�eného území. V �e�eném území nebyly zpracovány, a tudí⌘ ani schváleny, pozemkové úpravy. Je zva⌘ováno 
jejich zahájení.
 Ornou p✏du v p�evá⌘né �ásti katastrálního území  obhospoda�uje zem⌦d⌦lsk⇣ podnik Odbytové dru⌘stvo 
Polabí s provozovnou ve Starém Vestci resp. spole�nosti, které jsou �leny tohoto dru⌘stva (p�eva⌘uje produkce 
zeleniny, brambor a obilovin).

 kat. území  zorn⌦ní ZPF %    zem⌦d⌦lská v⇣robní oblast 
 ______________________________________________________________________________________________
 B�íství    96     ⇤2 - ⇤epa�ská 2  
 

 Pedologické pom�ry
 V◆�e�eném území se st�ídají p✏dy �ernozemního charakteru - �ernozem⌦ modální na spra�ích; �ernozem⌦ 
arenické na píscích;  smonice modální a �ernozem⌦ pelické a �ernozem⌦ �ernické pelické na velmi t⌦⌘k⇣ch 
substrátech (jílech, slínech), �asto povrchov⌦ periodicky p�evlh�ované; �ernozem⌦ smyté na spra�ov⇣ch a svahov⇣ch 
hlínách; okrajov⌦ p✏dy arenického subtypu na lehk⇣ch siln⌦ v⇣su�n⇣ch substrátech, pop�. na hlinitém písku �i pís�ité 
hlín⌦. V �iroké niv⌦ Kounického potoka se vyskytují  fluvizem⌦ arenické na lehk⇣ch nivních ulo⌘eninách; �ernice 
modální i arenické na nivních ulo⌘eninách, spra�i i spra�ov⇣ch hlínách a �ernice pelické na nivních ulo⌘eninách, 
spra�ích, jílech i slínech se sklonem k p�evlh�ení. 

 Charakteristika p�d v ⌦e↵eném území
 
 Hlavní p✏dní jednotka:
 ______________________________________________________________________________________________
01 �ernozem⌦ modální, �ernozem⌦ karbonátové, na spra�ích nebo karpatském fly�i, p✏dy st�edn⌦ t⌦⌘ké, bez  
 skeletu, velmi hluboké, p�evá⌘n⌦ s p�ízniv⇣m vodním re⌘imem
04 �ernozem⌦ arenické na píscích nebo m⌦lk⇣ch spra�ích (maximální p�ekryv do 30 cm) ulo⌘en⇣ch na píscích  
 a �t⌦rkopíscích, zrnitostn⌦ lehké, bezskeletovité, siln⌦ propustné p✏dy s v⇣su�n⇣m re⌘imem.
05 �ernozem⌦ modální a �ernozem⌦ modální karbonátové, �ernozem⌦ luvické a fluvizem⌦ modální i  
 karbonátové na spra�ích s mocností 30 a⌘ 70 cm na velmi propustném podlo⌘í, st�edn⌦ t⌦⌘ké, p�evá⌘n⌦  
 bezskeletovité, st�edn⌦ v⇣su�né, závislé n srá⌘kách ve vegeta�ním období
06 �ernozem⌦ pelické a �ernozem⌦ �ernické pelické na velmi t⌦⌘k⇣ch substrátech (jílech, slínech, karpatském  
 fly�i a terciérních sedimentech), t⌦⌘ké a⌘ velmi t⌦⌘ké s vyleh�en⇣m orni�ním horizontem, ojedin⌦le  
 �t⌦rkovité, s tendencí povrchového p�evlh�ení v profilu
07 Smonice modální a smonice modální karbonátové, �ernozem⌦ pelické a �ernozem⌦ �ernické pelické, v⌘dy  
 na velmi t⌦⌘k⇣ch substrátech, celoprofilov⌦ velmi t⌦⌘ké, bezskeletovité, �asto povrchov⌦ periodicky  
 p�evlh�ované
08 �ernozem⌦ modální a �ernozem⌦ pelické, hn⌦dozem⌦, luvizem⌦, pop�ípad⌦ i kambizem⌦ luvické, smyté,  
 kde dochází ke kultivaci p�echodného horizontu nebo substrátu na plo�e v⌦t�í ne⌘ 50 %, na spra�ích,  
 spra�ov⇣ch a svahov⇣ch hlínách, st�edn⌦ t⌦⌘ké i t⌦⌘�í, p�evá⌘n⌦ bez skeletu a ve vy��í sklonitosti
21 P✏dy arenického subtypu, regozem⌦, pararendziny, kambizem⌦, pop�ípad⌦ i fluvizem⌦ na lehk⇣ch,  
 nevododr⌘n⇣ch, siln⌦ v⇣su�n⇣ch substrátech
22 P✏dy jako p�edcházející HPJ 21 na mírn⌦ t⌦⌘�ích substrátech typu hlinit⇣ písek nebo pís�itá hlína s vodním  
 re⌘imem pon⌦kud p�ízniv⌦j�ím ne⌘ p�edcházející
55 Fluvizem⌦ psefitické, arenické stratifikované, �ernice arenické i pararendziny arenické na lehk⇣ch nivních  
 ulo⌘eninách, �asto s podlo⌘ím teras, zpravidla pís�ité, v⇣su�né
60◆ �ernice modální i �ernice modální karbonátové a �ernice arenické na nivních ulo⌘eninách, spra�i i  
 spra�ov⇣ch hlínách, st�edn⌦ t⌦⌘ké, bez skeletu, p�íznivé vláhové podmínky a⌘ mírn⌦ vlh�í
61◆ �ernice pelické i �ernice pelické karbonátové na nivních ulo⌘eninách, spra�ov⇣ch hlínách, spra�ích, jílech i  
 slínech, t⌦⌘ké i velmi t⌦⌘ké, bez skeletu, sklon k p�evlh�ení

 Kombina�ní �íslo:
 ______________________________________________________________________________________________
00  rovina s mo⌘ností vzniku plo�né vodní eroze - v�esm⌦rná expozice - bez skeletu - hluboké p✏dy
01  rovina s mo⌘ností vzniku plo�né vodní eroze - v�esm⌦rná expozice - bez skeletu a⌘ slab⌦ skeletovité -  
 hluboké a⌘ st�edn⌦ hluboké p✏dy
02 rovina s mo⌘ností vzniku plo�né vodní eroze - v�esm⌦rná expozice - slabá skeletovitost - hluboké p✏dy
10 mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v�esm⌦rná expozice - bez skeletu - hluboké p✏dy
12 mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v�esm⌦rná expozice - slabá skeletovitost - hluboké p✏dy
50 st�ední svah mírn⌦ a⌘ st�edn⌦ ohro⌘en⇣ vodní erozí - severní expozice - bez skeletu - hluboké p✏dy

Zdroj: vyhlá�ka MZe �. 327/1998 Sb ve zn⌦ní vyhlá�ky �. 546/2002.

 Ochrana ZPF
 Pro jednotlivé BPEJ v �e�eném území je uveden stupe↵ p�ednosti v ochran⌦ dle vyhlá�ky �. 48/2011 Sb.:
 I. t�ídy ochrany: 2.01.00  2.60.00
 II. t�ídy ochrany: 2.05.01  2.06.00  2.61.00
 III. t�ídy ochrany: 2.06.02  2.07.00  2.07.10  2.08.50
 IV. t�ídy ochrany: 2.04.01  2.21.10  2.22.12  2.55.00
 V. t�ídy ochrany:    2.21.12           
 
 V �e�eném území se vyskytují jak p✏dy bonitn⌦ nejcenn⌦j�í s nadpr✏m⌦rnou produk�ní schopností tj. p✏dy I. 
a II. t�ídy ochrany (nivní p✏dy), tak p✏dy s nízk⇣m produk�ním potenciálem (p�evá⌘n⌦ IV. a V. t�ídy ochrany). P�eva⌘ují 
p✏dy III. t�ídy ochrany. Ze schematu na koordina�ním v⇣krese je patrné, ⌘e rozvoj sídla si v⌘dy bude nárokovat zábor 
kvalitních p✏d. Je mo⌘no (i dle slov v území p✏sobících zem⌦d⌦lc✏) p�edpokládat, ⌘e �ást p✏d zejména v kontaktu s 
dálni�ním t⌦lesem byla trvale znehodnocena stavbou dálnice (jílovité p✏dy apod.).
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 Ceny ZPF 
 Vyhlá�ka �. 427/2009 Sb. v aktuálním zn⌦ní, kterou se stanoví seznam katastrálních území s p�i�azen⇣mi 
pr✏m⌦rn⇣mi základními cenami zem⌦d⌦lsk⇣ch p✏d odvozen⇣mi z BPEJ uvádí pro �e�ené území tyto   
hodnoty za rok 2012:
 k. ú. B�íství (okres Nymburk)  ....   10.86 K�/m2.

 Eroze
 ⇤e�ené území je dle Na�ízení vlády �. 500/2001 Sb. za�azeno do zraniteln⇣ch oblastí. 
 Dále uvedeno podrobn⌦ v kapitole ad e.4).

 Investice do p�dy
 P�evá⌘ná �ást území (cca 80 %) je odvodn⌦na systematickou drená⌘í. Detail odvod↵ovacího systému - 
jednotlivé svodné a hlavní drény jsou ve vlastnictví majitel✏ pozemk✏. Sou�ástí odvod↵ovacího systému jsou hlavní 
meliora�ní za�ízení (HMZ) - otev�ené vodote�e, odvod↵ovací p�íkopy a trubní vedení.  Hlavní meliora�ní za�ízení je ve 
správ⌦ ZVHS.  
  V lokalitách, kde bylo v�minulosti provedeno systematické odvodn⌅ní a které je sou⇤ástí rozvojov⌦ch ploch,  
je t⌃eba p⌃íslu⌥n⌦mi opat⌃eními zajistit funk⇤nost zb⌦vajících ⇤ástí t⌅chto za⌃ízení na okolních pozemcích. Soustavné 
meliorace jsou vodním dílem ve smyslu §55 odst. 1.e) vodního zákona a jejich zm⌅ny jsou zm⌅ny (rekonstrukce) 
dokon⇤eného vodního díla. Pouze malé zásahy lze kvalifikovat jako opravy a udr↵ovací práce dle §15a odst. 3) 
vodního zákona. Proto↵e rekonstrukci meliorací (na plo⌥e RD a pod.) není mo↵né ve v⌅t⌥in⌅ p⌃ípad  provést 
zodpov⌅dn⌅ bez znalosti souvislostí a tém⌅⌃ ka↵dá stavba m ↵e meliorace poru⌥it, je nutné povinnost komplexního 
⌃e⌥ení úpravy stávajících meliorací ulo↵it ji↵ prvnímu stavebníkovi na dot⇤ené meliorované plo⌥e. Dokumentaci na 
úpravu, p⌃íp. p⌃estavbu meliorací musí obsahovat ka↵dá dokumentace pro povolení stavby, p⌃íp. pro ohlá⌥ení stavby.
 �ást území je pod závlahou systému Sedl�ánky – Mochov a systému Závlahy P�erov. Voda je odebírána z 
Labe z �erpacích stanic a z p�e�erpávací závlahové nádr⌘e Horky (k.ú. Kounice). Správcem �ásti sít⌦ jsou Závlahy 
P�erov nad Labem s.r.o., zaji��ují rozvod vody pro zavla⌘ování pro místní spot�ebitele.  ⇥e⌥en⌦m územím, resp. 
lokalitou ozna⇤enou jako NSzx – nezastav⌅né území s funkcí zem⌅d⌅lskou a jinou/specifickou u zahradnictví ADAM 
prochází hlavní závlahové za⌃ízení (trubní závlahov⌦ ⌃ad) slou↵ící k doprav⌅ závlahové vody do akumula⇤ní nádr↵e 
na Horkách.  V p⌃ípad⌅ roz⌥í⌃ení ⌥kolek okrasn⌦ch, listnat⌦ch a jehli⇤nat⌦ch d⌃evin na zem⌅d⌅lské p d⌅ je nutné 
dodr↵et ochranné pásmo tohoto za⌃ízení, tzn. v tomto pásu zalo↵it TTP, nevysazovat ↵ádné d⌃eviny a zachovat p⌃ístup 
k za⌃ízení v celém rozsahu.

 e.2) Vyhodnocení p⌦edpokládan�ch d�sledk� navrhovaného ⌦e↵ení na ZPF
 Pro lokality v �e�eném území je provedeno zd✏vodn⌦ní a vyhodnocení p�edpokládan⇣ch d✏sledk✏ 
navrhovaného �e�ení na ZPF.
 Návrh p�edpokládá umíst⌦ní nové zástavby v kontaktní poloze zastav⌦ného území obce do území mezi 
stávající zástavbou a  obchvatovou trasou silnice II. t�ídy.  
 V kontaktní poloze se samotnou obcí se nacházejí  p✏dy s vysok⇣m produk�ním potenciálem (I. a II. t�ídy 
ochrany) - viz. schema v grafické �ásti 6. Jedná se zejména o nivní p✏dy v povodí Kounického potoka. Zábory ploch 
pro v⇣stavbu se tak t⇣kají p�evá⌘n⌦ p✏d II. t�ídy ochrany, pouze plocha pro sport zasahuje �áste�n⌦ do p✏d III. t�ídy 
ochrany a plocha pro obecní kompostárnu p�edstavuje zábor p✏d I. t�ídy ochrany. V⇣hledová plocha pro dopravní 
koridor - územní rezerva pro VRT je navr⌘ena na p✏dách III. stupn⌦ ochrany (BPEJ 2.07.00).
 Návrhem �e�ení není naru�ena sí� ú�elov⇣ch komunikací zaji��ující obsluhu zem⌦d⌦lsk⇣ch pozemk✏, je 
zachován p�ístup k polní trati.
 Návrhem ÚP nedochází ve vztahu k p�íslu�nému díl�ímu povodí k ovlivn⌦ní hydrologick⇣ch a odtokov⇣ch 
pom⌦r✏ v území (nap�.: p�evodem de��ov⇣ch vod z jednoho díl�ího povodí do druhého). 

 V následující tabulce jsou vyhodnoceny d✏sledky �e�ení na ZPF zastavitelné plochy:

Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)

ozna⌥ení

Z1

Z2a

Z2b

Z3

Z4

Z5

celkem

celková 
plocha PUPFL ZPF BPEJ

stupe  
p⌦ednosti orná p⇤da

zahrady a 
sady TTP

z toho 
plochy 

plo↵n�ch 
investic 

funk⌥ní 
vyu�ití

v�m�ra 
ZPF dle 

funk⌥ního 
vyu�ití

zastav�ná 
plocha

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (odhad v 
ha)

0,0915 - 0,0570
20600;261

00 2 - 0,0570 - - PV 0,0570 -

3,2700 - 3,2700 20600 2 3,27 - - 3,27 BV 3,27 0,5000

4,517 - 4,517
20501;20600;

2 4,0649 0,4468 - 1,53 BV 3,25 0,5000

0,0144 - 0,0144
26100

2 - 0,0144 - - DS.1 0,0144

0,7400 - 0,7400
20700;26100

2;3 0,7400 - - 0,7400 OS 0,7400

0,1400 - 0,1400
2600

1 0,1400 - - 0,1400 TO 0,1400

8,7729 8,7384 8,2149 0,5182 0 4,8 1,0000

1 pozn.:Na lokality Z2a a Z2b ji⌘ byl v rámci ÚPO B�íství vydán souhlas se záborem ZPF.
2 pozn.: Zkratky pro funk�ní vyu⌘ití ploch: 
 plochy ve�ejn⇣ch prostranství [PV]; plochy ob�anského vybavení - sport [OS]; plochy dopravní infrastruktury - místní a 
ú�elové komunikace [DS.1];plochy technické infrastruktury - plochy pro stavby a za�ízení pro nakládání s odpady [TO]; plochy 
bydlení v rodinn⇣ch domech - venkovské [BV]; 

 e.3) Vyhodnocení p⌦edpokládan�ch d�sledk� navrhovaného ⌦e↵ení na PUPFL
 Lesnatost v  �e�eném území je omezena pouze na v⇣skyt dvou lesních parcel a to B�ístevská h✏ra a les 
Dr⌘kovec u Obory - rozsah je tedy pouh⇣ch  0,2 % (0,7650 ha celkem). Ob⌦ parcely mají cenn⇣ krajiná�sko-ekologick⇣ 
v⇣znam a jsou za�azeny do systému ÚSES, konkrétn⌦ LBC 1 „B�ístevská h✏ra" a IP1 “les Dr⌘kovec u Obory”.              
 Lesy v �e�eném území spadají do p�írodní lesní oblasti 17 - Polabí. (�ást b).
 V �e�eném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích, bez jejich odn⌦tí 
pln⌦ní funkcí lesa (pomocí institutu odlesn⌦ní), podle d�íve platn⇣ch p�edpis✏. Stávajícím územním plánem nejsou 
navr⌘eny pozemky ur�ené k zalesn⌦ní. 
 Dle §14, odst.2, zák.�.289/1995Sb., je t�eba souhlas orgánu státní správy les✏ i k dot�ení pozemk✏ do 
vzdálenosti 50 m od okraje lesa. V tomto pásmu územní plán ani ve v⇣hledu nenavrhuje ⌘ádné rozvojové zám⌦ry 
související s investi�ní v⇣stavbou.
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f)  V�sledek p⌦ezkoumání návrhu územního plánu s PÚR �R a územn� plánovací dokumentací vydanou 
krajem

 f.1) Po�adavky vypl�vajícími z Politiky územního rozvoje �R
 Vláda �R schválila Usnesením �. �. 929 ze dne 20. 07. 2009 Politiku územního rozvoje �eské republiky (PÚR 
�R), která stanovuje republikové priority územního plánování pro zaji�t⌦ní udr⌘itelného rozvoje území, vymezuje 
rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se specifick⇣mi hodnotami a se specifick⇣mi problémy mezinárodního a 
republikového v⇣znamu, vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního 
a republikového v⇣znamu a stanovuje ve vymezen⇣ch oblastech kriteria a podmínky pro rozhodování. 
 Z PÚR �R vypl⇣vá (vzhledem k zadání ÚP) zejména:
⇤. 14:  Ve ve⌃ejném zájmu chránit a rozvíjet p⌃írodní, civiliza⇤ní a kulturní hodnoty území, v⇤etn⌅ urbanistického a  
 archeologického d⌅dictví. Zachovat ráz jedine⇤né urbanistické struktury území, struktury osídlení a  
 jedine⇤né kulturní krajiny.
⇤. 15:  P⌃edcházet p⌃i zm⌅nách nebo vytvá⌃ení urbánního prost⌃edí prostorov⌅ sociální segregaci s negativními  
 vlivy na sociální soudr↵nost obyvatel. Navrhovat p⌃i územn⌅ plánovací ⇤innosti ⌃e⌥ení, vhodná pro prevenci 
 ne↵ádoucí míry segregace.
⇤. 20:  Rozvojové zám⌅ry, které mohou v⌦razn⌅ ovlivnit charakter krajiny, umís�ovat do co nejmén⌅ konfliktních  
 lokalit a následn⌅ podporovat pot⌃ebná kompenza⇤ní opat⌃ení. Vytvá⌃et územní podmínky pro zvy⌥ování a  
 udr↵ování ekologické stability a k zaji⌥t⌅ní ekologick⌦ch funkcí krajiny ve volné krajin⌅ a pro ochranu  
 krajinn⌦ch prvk  p⌃írodního charakteru v zastav⌅n⌦ch územích, zvy⌥ování a udr↵ování rozmanitosti  
 venkovské krajiny. V rámci územn⌅ plánovací ⇤innosti vytvá⌃et podmínky pro ochranu krajinného rázu a  
 ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvá⌃et podmínky pro vyu↵ití p⌃írodních zdroj .
⇤. 24:  Vytvá⌃et podmínky pro zlep⌥ování dostupnosti území roz⌥i⌃ováním a zkvalit⇧ováním dopravní infrastruktury.
⇤. 27:  Vytvá⌃et podmínky pro koordinované umís�ování ve⌃ejné infrastruktury v území a její rozvoj.
⇤. 28:  Pro zaji⌥t⌅ní kvality ↵ivota obyvatel zohled⇧ovat nároky dal⌥ího v⌦voje území, v⇤etn⌅ nárok  na ve⌃ejnou  
 infrastrukturu.
⇤. 29:  Zvlá⌥tní pozornost v⌅novat návaznosti r zn⌦ch druh  dopravy. Vytvá⌃et podmínky pro vybudování vhodné  
 sít⌅ p⌅⌥ích a cyklistick⌦ch cest.

 Území obce B�íství pat�í dle PÚR �R do OB1 - Rozvojová oblast Praha a dokumentace bude  respektovat  
úkoly pro územní plánování vypl⇣vající z◆tohoto dokumentu - viz. dále. 

 f.2) Po�adavky vypl�vající ze Zásad územního rozvoje St⌦edo⌥eského kraje
 Nad�azená ÚPD Zásady územního rozvoje (ZÚR) St�edo�eského kraje, které toto území up�es↵ují, byly 
vydány zastupitelstvem St�edo�eského kraje dne 19. prosince 2011, nabyly ú�innosti 23.2. 2012. Ze zásad územního 
rozvoje St�edo�eského kraje vypl⇣vají pro �e�ené území tyto po⌘adavky:

- ⇤e�ené území se nachází v rozvojové oblasti OB1 Praha (viz. v⇣�e).
- Návrh územního plánu bude respektovat tyto stávající a plánované limity ze ZÚR: 
 - stávající VTL plynovod,
 - stávající elektrorozvodnou soustavu  - nadzemní el.vedení 22 kV, 
 - v⇣znamnou radioreléovou trasu (paprsek),
 - respektovat ochranná pásma dálnice D11,
 - respektovat navr⌘enou trasu VRT resp. v rámci �e�eného území v⇣hledovou územní rezervu (�ást)  
  pro tento zám⌦r,
 - respektovat lokalitu NATURA 2000,
 -  respektovat �ást spadající do ochranné zóny NRBK.
- Obec se nachází v◆krajin⌦ relativn⌦ vyvá⌘ené (N11).

- ZÚR stanovují tyto cíle pro územní plánování (t⇣ká se zejména �e�eného území):
 i) pro rozvoj bydlení sledovat mo⌘nosti transformace ploch v zastav⌦ném území sídel a vyu⌘ití dosud  
 voln⇣ch ploch vymezen⇣ch v zastavitelném území v územních plánech obcí;
 n) respektovat prvky p�írodních, kulturních a civiliza�ních hodnot území;
 o) chránit ve zv⇣�ené mí�e pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvá�et krajinu s cílem zv⇣�ení její 
 estetické hodnoty a ekologické stability p�ed nekoordinovanou v⇣stavbou.

- ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
 d) ov⌦�it rozsah zastaviteln⇣ch ploch v sídlech a stanovit sm⌦ry jejich vyu⌘ití s ohledem na kapacity obsluhy  
 dopravní a technickou infrastrukturu, na mo⌘nosti rozvoje

 

 Nov⌦ územní plán B⌃íství p⌃i vymezování zastaviteln⌦ch ploch vycházel z platné územn⌅ plánovací 
dokumentace. Nad rámec této dokumentace rozvíjí technickou vybavenost a ve⌃ejnou ob⇤anskou vybavenost obce. 
Pro zastavitelné plochy skupinové v⌦stavby jsou dány podmínky zejména s p⌃ihlédnutím k tomu, ↵e tyto jsou v 
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majetku n⌅kolika vlastník  a v⌦stavba v t⌅chto plochách vy↵aduje koncep⇤ní prostorové ⌃e⌥ení odpovídající 
charakteru sídelního útvaru.

g)  V�sledek p⌦ezkoumání návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování
 Územní plán B�íství vytvá�í p�edpoklady pro v⇣stavbu a udr⌘iteln⇣ rozvoj území, spo�ívající ve vyvá⌘eném 
vztahu podmínek pro p�íznivé ⌘ivotní prost�edí, pro hospodá�sk⇣ rozvoj a pro soudr⌘nost obyvatel území. P�i �e�ení 
územního plánu byly zohledn⌦ny jak ve�ejné, tak i soukromé zájmy na rozvoji území. Územní plán chrání a rozvíjí 
p�írodní, kulturní a civiliza�ní hodnoty území, v�etn⌦ urbanistick⇣ch a architektonick⇣ch. Zastavitelné plochy byly 
vymezeny s◆ohledem na potenciál rozvoje území a rovn⌦⌘ s ohledem míru vyu⌘ití zastav⌦ného území. V◆územním 
plánu je stanovena koncepce rozvoje území, v�etn⌦ urbanistické koncepce s◆ohledem na hodnoty a podmínky území. 

h)  V�sledek p⌦ezkoumání návrhu územního plánu s po�adavky stavebního zákona a jeho provád�cích 
p⌦edpis�.
 Územní plán byl vypracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a § 19 stavebního 
zákona, vytvá�í p�edpoklady pro v⇣stavbu a pro udr⌘iteln⇣ rozvoj území. ÚP zohled↵uje ⌘ádoucí vyvá⌘enost podmínek 
pro p�íznivé ⌘ivotní prost�edí, hospodá�sk⇣ rozvoj a pro soudr⌘nost spole�enství obyvatel území ve snaze adekvátn⌦ 
uspokojit pot�eby sou�asné generace bez ohro⌘ení podmínek ⌘ivota generací budoucích. V podmínkách plo�ného a 
prostorového uspo�ádání konkrétních návrhov⇣ch ploch i jednotliv⇣ch ploch s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití jsou 
respektovány Cíle ÚP i úkoly ÚP.

 Územní plán B�íství byl zpracován v souladu se stavebním zákonem, s vyhlá�kou �. 500/2006 Sb., o územn⌦ 
analytick⇣ch podkladech, územn⌦ plánovací dokumentaci a zp✏sobu evidence územn⌦ plánovací �innosti, ve zn⌦ní 
pozd⌦j�ích p�edpis✏, a s vyhlá�kou �. 501/2006 Sb., o obecn⇣ch po⌘adavcích na vyu⌘ívání území, ve zn⌦ní pozd⌦j�ích 
p�edpis✏.  

 Obsahová struktura ÚP B�íství spl↵uje po⌘adavky na obsah územního plánu tak, jak jsou stanoveny 
stavebním zákonem a citovanou vyhlá�kou �. 500/2006 Sb. 

i)  V�sledek p⌦ezkoumání návrhu územního plánu s po�adavky zvlá↵tních právních p⌦edpis�
 Návrh územního plánu byl projednán s dot�en⇣mi orgány chránícími zájmy podle zvlá�tních právních 
p�edpis✏, uplatn⌦ná stanoviska byla do návrhu územního plánu zapracována. Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 
7 stavebního zákona a◆ustanovení § 136 odst. 6 správního �ádu p�i projednávání návrhu územního plánu nebyly 
�e�eny.

j)  Zpráva o vyhodnocení vliv� na udr�iteln� rozvoj území
 Zpracování Vyhodnocení vliv✏ na udr⌘iteln⇣ rozvoj nebylo zadáním ÚP po⌘adováno. Krajsk⇣ ú�ad 
St�edo�eského kraje jako orgán ochrany p�írody stanoviskem (viz. koordinované stanovisko ze dne 18.12.2012 �.j. 
171250/2012/KUSK) vylou�il v⇣znamn⇣ vliv návrhu na území evropsky v⇣znamn⇣ch lokalit nebo pta�ích oblastí podle 
§ 45i zákona �. 114/1992 Sb., o ochran⌦ p�írody a krajiny, v platném zn⌦ní.
 Územním plánem nejsou navrhována ⌘ádná opat�ení a zám⌦ry vy⌘adující posuzování vliv✏ na ⌘ivotní 
prost�edí dle zákona �. 93/2004 Sb., v platném zn⌦ní. 

k)  Stanovisko krajského ú⌦adu podle § 50 odst. 5
 Stanovisko krajského ú�adu podle § 50 odst. 5 zákona �. 183/2006 Sb. nebylo vydáno.

l)  Sd�lení jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn�no
 Vydání stanoviska krajského ú�adu podle § 50 odst. 5 zákona �. 183/2006 Sb. nebylo po⌘adováno, tudí⌘ 
nemohlo b⇣t zohledn⌦no.

m) Komplexní zd�vodn�ní p⌦ijatého ⌦e↵ení

       B�ístev a B�ístevská h✏ra v pozadí (zdroj - Foto.mapy.cz)

 m.1) Základní údaje o ⌦e↵eném území 

 Úhrnné hodnoty druh✏ pozemk✏ (Katastrální ú�ad St�edo�eského kraje, pracovi�t⌦ Nymburk - údaje k 7.8. 
2012.) 
 Katastrální území 
 (údaje v ha):   B�íství     
 zem⌦d⌦lská p✏da:   309,1540
 lesy:    0,7650
 vodní plocha:   3,5017
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 zastav⌦ná plocha:   9,2948
 ostatní plocha:   36,8737
 celkem:    359,5872

 budovy s �íslem popisn⇣m:  155
 budovy s �íslem eviden�ním: - 
 budovy bez �ísla:   30 
 rozestav⌦ná budova:  1

 Sousední územní obvody
 ⇤e�ené území sousedí s obcemi (v�echny St�edo�esk⇣ kraj):
 obec-m⌦sto    katastrální území   okres  
 Mochov     Mochov    Praha-v⇣chod
 P�erov nad Labem    P�erov nad Labem   Nymburk
 Star⇣ Vestec     Star⇣ Vestec    Nymburk
 Velenka      Velenka     Nymburk
 Kounice      Kounice     Nymburk
 Vyká↵      Vyká↵     Nymburk
      
 P⌦íslu↵nost k vybran�m ú⌦ad�m státní správy
 matri�ní ú�ad  .......... ú�ad m⌦styse Kounice
 pov⌦�en⇣ ú�ad  .......... M⌦stsk⇣ ú�ad �esk⇣ Brod
 stavební ú�ad  .......... M⌦stsk⇣ ú�ad Lysá nad Labem - stavební ú�ad
 
 Ú⌥ast ve sdru�ení obcí
 Obec je ú�astníkem sdru⌘ení obcí Mikroregion Polabí, jeho⌘ cílem je koordinovat práci jednotliv⇣ch obcí na 
roz�i�ování pov⌦domí ve�ejnosti, podnikatel✏ i turist✏ o tuto �ást Polabí; dále je �lenem Místní ak�ní skupiny Region 
Po�embe�í (o.p.s).

 Schválená územn� plánovací dokumentace obce
 Pro �e�ené území byl v minulosti zpracován a doposud je v platnosti Územní plán sídelního útvaru B�íství 
(Atelier Altán, spol. s r.o. - Ing arch. M. Pe�ek), ve zn⌦ní pozd⌦j�í aktualizace (2/2007). 
 Nov⇣ územní plán navazuje p�eva⌘ující m⌦rou na urbanistickou koncepci danou p�edchozí dokumentací. 

 m.2) Obyvatelstvo, stavební a bytov� fond

 Obyvatelstvo
 V⇣vojovou �adu po�tu obyvatel lze rozd⌦lit do n⌦kolika základních etap. V období 1869 - za�átek I. sv⌦tové 
války je mo⌘no sledovat postupn⇣ nár✏st po�tu obyvatelstva s vrcholem v první dekád⌦ 20. století. V období 
mezivále�ném populace roste s mezníkem v období p�ed II. sv⌦tovou válkou. Povále�né období se vyzna�uje 
v⇣razn⇣m poklesem po�tu obyvatel. V dekád⌦ devadesát⇣ch let byl v�ak tento pokles ve srovnání s d�ív⌦j�ím obdobím 
minimální,  spí�e se jednalo o stagnaci. V poslední dekád⌦ se v�ak naplnil o�ekávan⇣ nár✏st po�tu obyvatel související 
s kladn⇣m sladem migrace (273<373, tj. nár✏st o 36%!). 

 V⇣voj po�tu obyvatelstva v letech 1869 - 1991

1869    1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1981 1991 
______________________________________________________________________________________________________
352 370 406 497 518 554 548 380 374 353 302 269

 V roce 2001 trvale v obci ⌘ilo 273 obyvatel.

 Po�et aktuáln⌦ bydlících obyvatel (p�edb⌦⌘né v⇣sledky celostátního s�ítání 2011):
 celkem       373
 mu⌘i       195
 ⌘eny       178

Zdroj: Ve�ejná databáze �SÚ; V⇣sledky s�ítání lidu, dom✏ a byt✏ 2001 (�SÚ 2011); informace OÚ B�íství.

 V sou�asnosti (k datu 1.1. 2012) je v obci evidováno 360 trvale hlá�en⇣ch obyvatel.

 Stavební a bytov� fond
  Obecn⌦ lze konstatovat, ⌘e technick⇣ stav objekt✏ obytné zástavby, ob�anské vybavenosti je p�evá⌘n⌦ 
dobr⇣, objekty v⇣roby jsou �áste�n⌦ po modernizaci a p�estavb⌦. V obci se bydlí v rodinn⇣ch domech 1-2 podla⌘ních 
(v�etn⌦ podkroví), pouze na návsi je postaven jeden bytov⇣ d✏m se �ty�mi byty.

V⇣voj po�tu dom✏ (obydlen⇣ch) v letech 1869 - 1991(v letech 1961/1991 trvale obydlen⇣ch):
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991
______________________________________________________________________________________________________
43 55 63 87 112 118 130 131 117 117 108 127 

 V roce 2001 bylo v obci 140 dom✏, z toho 101 obydlen⇣ch. 

Domovní a bytov⇣ fond (p�edb⌦⌘né v⇣sledky celostátního s�ítání 2011):
- obydlené domy      105 (nár✏st o �ty�i obydlené domy za  
        uplynul⇣ch deset let)
- obydlené byty      108 (nár✏st o dva obydlené byty za  
        uplynul⇣ch deset let)

 m.3) Ekonomická základna
 Ekonomicky aktivních obyvatel je dle v⇣sledk✏ s�ítání (2011) 165, z toho je 153 zam⌦stnan⇣ch. 
 Nejv⌦t�í �ást pracujících je zam⌦stnána v pr✏myslu. Dále je zastoupena zam⌦stnanost v opravách 
motorov⇣ch vozidel,  zem⌦d⌦lství, lesnictví a rybolovu, ve stavebnictví, obchodu, doprav⌦ po�t⌦ a telekomunikacích), 

 od✏vodn⌦ní ÚP B�íství  (ÚNOR 2014)

9

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroregion
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroregion
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polab%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polab%C3%AD
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2530&kodzaz=1&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2530&kodzaz=1&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2530&kodzaz=2&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2530&kodzaz=2&kodjaz=203&app=vdb


ve�ejné správ⌦ a ve �kolství, obran⌦ a sociálních slu⌘bách, �kolství, zdravotnictví, veterinární a sociální �innost. V⌦t�ina 
ekonomicky aktivních obyvatel je zam⌦stnána v okolních m⌦stech (�esk⇣ brod, Lysá nad Labem, Praha), v samotné 
obci je zam⌦stnáno cca 5 osob.
 Zdroj: V⇣sledky s�ítání lidu, dom✏ a byt✏ 2001 (�SÚ 2011), Obec B�íství.

 Charakteristika za⌦ízení v�roby a v�robních slu�eb
 Území obce B�íství má p�evá⌘n⌦ zem⌦d⌦lsk⇣ charakter. Pracovní p�íle⌘itosti poskytují dále zmín⌦né 
spole�nosti a ostatní drobné ⌘ivnostenské provozovny. 

Plochy v⇣roby a skladování - zem⌦d⌦lská a lesnická v⇣roba [VZ]
 - Spole�nost ADAM ZAHRADNICKÁ A.S. - st�edisko B�íství (B�íství �.p. 79) -
  prodejní st�edisko rostlinného materiálu pro oblast �ech, distribuce travních osiv a trávníkov⇣ch  
  hnojiv.
 - Odbytové dru⌘stvo Polabí (st�edisko Star⇣ Vestec) - prodej zeleniny, brambor a obilovin.

 pozn.: Zem⌦d⌦lsk⇣ areál B�íství (k.ú. Vyká↵):
 Na západním okraji obce B�íství se nachází zem⌦d⌦lsk⇣ areál, katastráln⌦ v�ak spadá do k.ú. Vyká↵. �ást 
areálu blí⌘e k sídlu je vyu⌘ívána pro slu⌘by (prodej paliv), v �ásti v✏�i sídlu odlehlej�í jsou stání pro zem⌦d⌦lské stroje 
a n⌦kolik stájov⇣ch objekt✏. Chov zví�at je v sou�asnosti utlumen na cca 50% - 30% p✏vodní kapacity (orienta�n⌦ se 
dnes jedná o rozsah: prasata 300 ks; b⇣ci, telata 100 ks; ovce 20 ks) . Vzhledem k odlehlé poloze v✏�i sídlu a stav✏m 
dobytka nezp✏sobuje �innost v areálu hygienick⇣ problém v✏�i stávající obytné zástavb⌦ a sportovi�ti.

Plochy v⇣roby a skladování - lehk⇣ pr✏mysl [VL]
 - MARSHAL-CZ s.r.o. - (B�íství �.p. 134) - v⇣roba a prodej d�evoobráb⌦cích stroj✏ a za�ízení se  
  specializací na podporu vyu⌘ití masivního d�eva v◆nábytká�ském a p�edev�ím stavebním pr✏myslu.  
  Ukázkové pracovi�t⌦ na v⇣robu d�evostaveb v B�íství.◆◆◆◆◆  

Plochy smí�ené obytné - venkovské [SV] 
 -  je umo⌘n⌦no v⇣razn⌦ji rozvíjet slu⌘by, drobnou v⇣robu a �emesla a dal�í podnikatelskou �innost 
související s hospoda�ením.

 m.4) Dopl ující informace a zd�vodn�ní (ve ⌥len�ní návrhu ÚP)

 ad a) Vymezení zastav�ného území
 Nov⇣m územním plánem B�íství je zastav⌦né území aktualizováno ve smyslu sou�asn⌦ platn⇣ch právních 
p�edpis✏. 

 P�ehled ZÚ v �e�eném území:
 katastrální  území  po�et ZÚ  popis
 B�íství    7  - sídelní útvar B�íství,  
      - samota Obora,      
      - areál zahradnictví,
      - zem⌦d⌦lsk⇣ areál Star⇣ Vestec,
      - 1x oplocená zahrada se stavbou,
      - �istírna odpadních vod B�íství,
      - z�ícenina kaple Pov⇣�ení svatého K�í⌘e na B�ístevské h✏�e.

 ad b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území

 Stru⌥ná historie
 B�íství je odvozeno od◆b⌃est, co⌘ zna�í jilm. B�íství je pak jilmov⇣ háj. Mezi roky 1939-1945 N⌦mci 
pojmenovali B�íství jako Ulmenau.
 B�íství je historickou st�edov⌦kou vesnicí s p✏vodní zástavbou rozmíst⌦nou podél hlavních tah✏. D�íve tu 
byly mo�ály, které byly prom⌦n⌦ny na pastviny a orná pole. Tvrz Mra�enice, která tu kdysi stála, zanikla beze stopy.
Ves byla zalo⌘ena b�evnovsk⇣m klá�terem, kter⇣ ji v roce 1437 zastavil Jind�ichovi ze Strá⌘e. Po Bílé ho�e vlastnil 
panství hrab⌦ Václav Morzin.◆
 První písemná zmínka o obci je z r. 993, kdy byla vy↵ata ze Slavníkovského panství a byla darována 
B�evnovskému klá�teru. B⌦hem staletí obec  �asto m⌦nila majitele. V 16. století dokonce pat�ila Ferdinandu I.  
V⇣znamnou památkou, a to nejen pro obec, ale i pro  cel⇣ St�edo�esk⇣ kraj, je bezesporu kostel Nalezení sv. K�í⌘e ze 
13. stol. P✏vodn⌦ románsk⇣, zalo⌘en⇣ b�evnovsk⇣m klá�terem, byl postupn⌦ p�estavován: v gotickém slohu v pol. 14. 
století, v pol. 18. století byl zbarokizován a roz�í�en o chrámovou lo . V polovin⌦ 19. století byla ke kostelu p�istavena 
zvonice. Nad obcí na K�í⌘ové h✏rce se nachází z�ícenina barokní kaple, zasv⌦cená Pov⇣�ení sv. K�í⌘e. Vystav⌦na byla v 
r. 1714 a v r. 1818 vyho�ela.  Na návsi, uprost�ed par�íku, je osazena socha sv. Jana Nepomuckého (1702) a pomník 
ob⌦tem válek. Ve vsi jsou dochovány dva barokní vjezdy. 

 Ochrana tradi⌥ních urbanistick�ch a architektonick�ch hodnot

 Historické jádro sídla
 Jedná se o homogenní urbanistick⇣ soubor hospodá�sk⇣ch a obytn⇣ch staveb v nivní poloze podél 
Kounického potoka. Je zachována struktura i silueta p✏vodní polabské vesnice. Základním urbanistick⇣m schematem 
sídla je roz�í�ená návesní ulicovka - stavby bohat�ích zem⌦d⌦lsk⇣ch usedlostí se h�bitovním kostelem Nalezení sv. 
K⌃í↵e umíst⌦ném v dominantní poloze poblí⌘ k�i⌘ovatky cest, s navazující p✏vodní domká�skou - venkovskou 
zástavbou rozmíst⌦nou podél hlavních komunika�ních tah✏ a vytvá�ející z hlediska prostorového utvá�ení v⇣razné 
uli�ní fronty jednotného charakteru s p�evá⌘n⌦ ve�ejn⇣mi p�edzahrádkami. 

 Drobné památky, pietní místa:
- areál pomníku padl⇣m v centru obce,
- k�í⌘ek se solitérní zelení na k�i⌘ovatce p✏vodních polních cest západn⌦ od sídla.

 Archeologické nálezy
 V �e�eném území je vymezena archeologická zóna I. stupn⌦, která zahrnuje: 
 - 13-13-13/4 B�íství - kostel Nalezení sv.K�í⌘e
 Území s archeologick⇣mi nálezy - je definováno jako území, na n⌦m⌘ se vyskytují archeologické nálezy 
nemovité povahy vytvo�ené �lov⌦kem nebo vzniklé p�írodním procesem na základ⌦ p✏sobení �i vyu⌘ití �lov⌦kem a 
archeologické nálezy movité povahy. V § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., je dána stavebníku povinnost ji⌘ od doby 
p�ípravy stavby oznámit zám⌦r stavební �innost Archeologickému ústavu, má-li se provád⌦t na území s 
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archeologick⇣mi nálezy. Z toho vypl⇣vá, ⌘e ka⌘d⇣ stavebník v dot�eném území musí provést oznámení v✏�i 
Archeologickému ústavu AV �R a umo⌘nit jemu nebo oprávn⌦né organizaci provést na dot�eném území záchrann⇣ 
archeologick⇣ v⇣zkum. Archeologick⇣ ústav je v dikci tohoto zákona ur�en, aby uplat↵oval na základ⌦ oznámení 
stavebníka po⌘adavek na záchrann⇣ archeologick⇣ v⇣zkum a koordinoval archeologické v⇣zkumy.

 Kulturní památky
 V �e�eném území jsou evidovány a zapsány do Úst�edního seznamu kulturních památek (dle zákona �. 
20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, v platném zn⌦ní). Vlastník nemovité kulturní památky, zam⇣�lí-li provád⌦t 
jakékoliv zásahy do takového objektu, je povinen vy⌘ádat si p�edem závazné stanovisko orgánu ochrany památek, ve 
kterém budou stanoveny podmínky, za kter⇣ch je mo⌘no postupovat.

 po�.�. rejst�íku   zapsaná památka   
 ________________________________________________________________________________
 29945/2-1801   kostel Nalezení sv. K�í⌘e  
     (st. parc. 1 - kostel; st. parc. 2 - márnice; poz. parc. 12 - ohradní ze )
     Kostel Nalezení sv. K�í⌘e - p✏vodn⌦ románsk⇣ kostelík z poloviny 13.  
 století, kter⇣ byl postupn⌦ p�estav⌦n do gotického stylu a v roce 1722 byl zbarokizován.
 Kostel je jednolodní, obdéln⇣ (27,7x7,3 m), s gotickou p�í�nou lodí, její⌘ ramena jsou p⌦tiboce uzav�ena, a s  
 gotick⇣m, p⌦tiboce ukon�en⇣m presbytá�em se sanktusníkem nad k�í⌘ením a s v⇣chodním p�ístavkem jako  
 zvonicí z roku 1843, v jejím⌘ p�ízemí je sakristie. Zvonice je zvlá�tní tím, ⌘e je ni⌘�í ne⌘ samotná lo  kostela.◆
 Presbytá� a p�í�ná lo  s hrotit⇣mi okny jsou sklenuty k�í⌘ovou klenbou s klínov⇣mi ⌘ebry; v presbytá�i gotick⇣ 
 sanktuá� a sedile. Na náro⌘í presbytá�e a p�í�né lodi gotické baldach⇣ny s p✏vodními gotick⇣mi konzolami,  
 pod nimi⌘ jsou nové sochy sv. Prokopa, Ane⌘ky, Ludmily a Václava.
 Na románském portálu je v tympanonu reliéfní vyobrazení lan⌦.
 V okn⌦ presbytá�e p✏vodní gotická kru⌘ba. Hlavní lo  je plochostropá. V p�í�né lodi gotic. nást⌦nné malby  
 Krista, Madony Ochranitelky, sv⌦tc✏, p✏vodn⌦ patrn⌦ ze 14. století, p�emalované. Malé gotické v⇣klenky s  
 dvojnosou kru⌘bou. Za hlavním oltá�em drobn⇣ gotick⇣ krb.◆
 Hlavní oltá� je z doby kolem r. 1770 (p�enesen⇣ r. 1789 z kostela sv. Vav�ince na Pet�ín⌦ v Praze, p�i�em⌘  
 obraz sv. Vav�ince byl nahrazen obrazem Nalezení sv. K�í⌘e od Vojt⌦cha Kandlera (Adalbertus Candler pinxit  
 Pragae anno 1789). Oltá� je rokokov⇣, portálov⇣ pilí�ov⇣ s rokokov⇣m oltá�ním nástavcem se sochami sv.  
 Václava a Vojt⌦cha. Nov⇣ bo�ní oltá� se sochou P. Marie z 1. �tvrti 18. stol. Novodobé obrazy v akantov⇣ch  
 rámech z doby po r. 1700. Cínová k�titelnice z r. 1707. Náhrobníky z r. 1582 a 1592. Varhany jsou nové.

 19667/2-1802   kaple Pov⇣�ení sv. K�í⌘e, z�ícenina
     (st. parc - 52)
     Na vrcholu B�ístevské h✏ry je zdaleka viditelná z�ícenina historické  
 stavby - poz✏statek n⌦kdej�í mohutné barokní kaple. Z kamene a cihel zd⌦ná stavba byla zbudována z dar✏  
 farník✏ v roce 1714. Centrální kaple na k�í⌘ovém p✏dorysu je p�esn⌦ orientovaná, del�í osou na sever jih,  
 krat�í v⇣chod západ. Hlavní sm⌦ry p✏dorysu vytvá�ejí na sv⌦tové strany orientovan⇣ k�í⌘. To jist⌦ souvisí se  
 zasv⌦cením - kaple Pov⇣�ení svatého K�í⌘e. Z toho d✏vodu je i B�ístevská h✏ra naz⇣vána K�í⌘ovou horou. Z  
 kaple zbyly jen zbytky klenebních oblouk✏. Poprvé vyho�ela roku 1762, kdy do v⌦⌘e ude�il blesk a celou  
 kapli poni�il. Po oprav⌦ vyho�ela podruhé v roce 1816. Pak ji⌘ barokní kaple opravena nebyla. Pout⌦ a  
 bohoslu⌘by ustaly. Duchovní místo osi�elo.

 30053/2-1803   socha sv. Jana Nepomuckého
     (poz. parc. 504/1)
     Nápis na podstavci◆hlásá, ⌘e socha byla vzty�ena na svátek sv. Jana  
     Nepomuckého 16. kv⌦tna 1702 na náklad fará�e Jana Franti�ka Karla  
     Sk�ivana (+1707) z B�íství.

 105026    brána venkovské usedlosti �p. 26
     (poz. parc. 40)
  
 105024    brána venkovské usedlosti �p. 7
     (poz. parc. 16/1)

 ad b.3) Ochrana hodnot vypl�vajících z p⌦írodních a dal↵ích podmínek území
 
 P⌦írodní podmínky
 Sou�asné uspo�ádání krajiny je ovlivn⌦no p�írodními podmínkami. Ty jsou limitující jak pro koncepci 
uspo�ádání krajiny, tak i pro urbanistické �e�ení. Jsou to zejména podmínky klimatické, geologické a geomorfologické, 
pedologické, hydrologické, fytogeografické, zoogeografické a typologie krajiny a krajinn⇣ ráz.
 
 Klimatické podmínky 
 Dle Quitta �e�ené území spadá do teplé klimatické oblasti, do podoblasti mírn⌦ suché, okrsku mírn⌦ 
teplého, mírn⌦ suchého s mírnou zimou. Pr✏m⌦rné ro�ní teploty jsou 8-9°C, pr✏m⌦rn⇣ ro�ní úhrn srá⌘ek je 500 - 600 
mm. P�eva⌘ující sm⌦r v⌦tru je v⇣chodní a⌘ jihov⇣chodní.

 Geologické podmínky 
 Celé území budují horniny svrchní k�ídy. Jedná se o slíny st�edního a spodního turonu. Spodní turon ve 
slínité fácii vystupuje v◆oblasti Kounic, kde malém území vycházejí i pískovce a jílovce �eskobrodského permu a 
nepatrné ostr✏vky proterozoick⇣ch a paleozoick⇣ch b�idlic. K�ídové horniny jsou na velk⇣ch plochách p�ekryté 
terasov⇣mi �t⌦rkopísky. H✏ry jsou budovány odoln⇣mi turonsk⇣mi pís�it⇣mi slínovci jizersk⇣ch vrstev �eské k�ídové 
pánve.◆ 

 Geomorfologické podmínky 
 Území je sou�ástí �eské tabule, oblasti St�edo�eská tabule, celku St�edolabská tabule.  V⇣chodní �ást 
�e�eného území spadá do podcelku M⌦lnická kotlina, okrsku �elákovická tabule; západní �ást spadá do podcelku 
�eskobrodská tabule, okrsku Kou�imská plo�ina. Severní okraj území okrajov⌦ spadá do podcelku Nymburské kotliny, 
okrsku Sadská rovina. 
 �elákovická tabule – plochá pahorkatina, tvo�ená cenomansk⇣mi pískovci a spodnoturonsk⇣mi pís�it⇣mi 
spongility a slínovci k SZ uklon⌦n⇣ reliéf rozsáhl⇣ch pliocenních a staropleistocenních strukturn⌦ denuda�ních plo�in 
(rozbrázd⌦n⇣ch na SV zpravidla nesoum⌦rn⇣mi údolími svahov⇣ch potok✏, lev⇣ch p�ítok✏ Labe). Místy se uplat↵uje 
akumula�ní povrch na spra�ov⇣ch pokryvech a záv⌦jích.
 Kou�imská plo�ina – plochá pahorkatina vzniklá na spodnoturonsk⇣ch slínovcích, pís�it⇣ch slínovcích a 
jílovcích zakr⇣vajících svory, svorové ruly, ortoruly a amfibolity; vycházející v◆údolních zá�ezech  a na elevacích; tvo�í 
p�evá⌘n⌦ akumula�ní reliéf rozsáhl⇣ch staropleistocenních teras Labe, v⌦t�inou zakryt⇣ch spra�emi a erozními údolími, 
odkr⇣vajících k�ídové a krystalinické podlo⌘í staropleistocenní erozí byly vypreparovány rulové a amfibolitové suky 
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s◆p�íbojov⇣mi ulo⌘eninami k�ídového mo�e; neblí⌘e �e�enému území Horky 244 m, v �e�eném území B⌃ístevská h ra 
233 m (nebo té⌘ Vr�ek u Starého Vestce, Vr�ek u Vestce, ve star�í literatu�e K�í⌘ová h✏rka). 
 Sadská rovina – akumula�ní rovina vytvo�ená erozn⌦ akumula�ní �inností Labe a p�ítok✏ na turonsk⇣ch 
slínovcích a pís�it⇣ch slínovcích zakryt⇣ch v⌦t�inou kvartérními �í�ními sedimenty; vyzna�uje se nízk⇣mi 
st�edopleistocenními �í�ními terasami (zejména na levém b�ehu Labe), �irok⇣mi nivami, pokryvy a p�esypy vát⇣ch 
písk✏, místy zarovnan⇣mi slínovcov⇣mi povrchy (kryopedimenty), zejména v◆okolí sv⌦deck⇣ch vrch✏ a vy��ích 
okrajov⇣ch svah✏. Nejv. bod P⌃erovská h ra 237 m, Semická h ra 231 m.  
 Území je charakterizováno jako krajinn⇣ reliéf niv drobn⇣ch vodních tok✏ a terasov⇣ch plo�in. Nadmo�ská 
v⇣�ka se pohybuje v rozmezí 186 – 233 m; nejni⌘�í kótou je místo, kdy Oborsk⇣ potok opou�tí �e�ené území, 
nejvy��ím místem je B�ístevská h✏ra u Starého Vestce.

 Pedologické pom�ry 
 V◆�e�eném území se st�ídají p✏dy �ernozemního charakteru - �ernozem⌦ modální na spra�ích; �ernozem⌦ 
arenické na píscích;  smonice modální a �ernozem⌦ pelické a �ernozem⌦ �ernické pelické na velmi t⌦⌘k⇣ch 
substrátech (jílech, slínech), �asto povrchov⌦ periodicky p�evlh�ované; �ernozem⌦ smyté na spra�ov⇣ch a svahov⇣ch 
hlínách; okrajov⌦ p✏dy arenického subtypu na lehk⇣ch siln⌦ v⇣su�n⇣ch substrátech, pop�. na hlinitém písku �i pís�ité 
hlín⌦. V �iroké niv⌦ Kounického potoka se vyskytují  fluvizem⌦ arenické na lehk⇣ch nivních ulo⌘eninách; �ernice 
modální i arenické na nivních ulo⌘eninách, spra�i i spra�ov⇣ch hlínách a �ernice pelické na nivních ulo⌘eninách, 
spra�ích, jílech i slínech se sklonem k p�evlh�ení. 
 Vodní eroze není zásadním problémem v území. P✏dy náchylné k vodní erozi jsou ve v⇣chodní hranici s k.ú. 
Kounice (lokalita Horky) a v kontaktu s B�ístevskou h✏rou. Zem⌦d⌦lsk⇣m subjekt✏m hospoda�ícím na erozn⌦ 
ohro⌘en⇣ch pozemcích jsou územním plánem doporu�ena  zejména agrotechnická opat�ení. V d✏sledku 
pov⌦trnostních pom⌦r✏  (p�evládají Z a SZ v⌦try) a geomorfologii území vzniká v⌦trné eroze. V⌦trnou erozí jsou 
ohro⌘eny otev�ené plo�inné �ásti území v severozápadní �ásti území.
 
 Hydrologické  a hydrogeologické podmínky
 Vodní toky
 ⇤e�ené území spadá do �ir�ího povodí Labe, do povodí 1-04-07 "Labe od V⇣rovky po Jizeru".  ⇤e�ené území 
zahrnuje celkem �ty�i díl�í povodí:
 - �HP 1-04-07-037 Kounick⇣ potok – st�ední �ást katastru, v�etn⌦ zastav⌦ného území obce 
 - �HP 1-04-07-038 Oborsk⇣ potok – sz. �ást území, osada Obora
 - �HP 1-04-07-039 bezejmenné p�ítoky Semického potoka (odvod↵ovací kanály) – sv. �ást území
 - �HP 1-04-07-060 povodí Novodvorského potoka, tj. pravostrann⇣ p�ítok V⇣moly – jz. �ást území
 Hlavním recipientem v území je Kounick⇣ potok, kter⇣ vtéká do zájmového území na ji⌘ní hranici s k.ú. 
Vyká↵ a Kounice, územím protéká v délce 1,9 km, území opou�tí na severní hranici s k.ú. Star⇣ Vestec.  Oborsk⇣ potok 
protéká sz. �ástí území v délce 340 m. Jedná se o b⇣val⇣ ml⇣nsk⇣ potok, kter⇣  propojoval V⇣molu s Kounick⇣m 
potokem a napájel rybník Dr⌘kovec u Obory (p✏vodn⌦ Bendlova ml⇣na), dnes je vodote� z v⌦t�í �ásti zatrubn⌦ná. 
Okrajov⌦ území spadá do povodí toku V⇣mola (Novodvorsk⇣ potok) a do povodí Semického potoka (bezejmenné 
odvod↵ovací kanály).  Vodní toky nemají vyhlá�eno záplavové území. P�i mimo�ádn⇣ch hydrologick⇣ch situacích 
(intenzivní p�ívalové srá⌘ky, rychlé odtávání sn⌦hové p�ikr⇣vky) v�ak dochází k napln⌦ní koryta vodote�e a k lokálnímu 
zaplavování pozemk✏ p�i vodním toku.  Sou�ástí realizace relaxa�ních zón p�i Kounickém potoce je pro�i�t⌦ní 
pr✏to�ného profilu koryta a zalo⌘ení pásu zelen⌦ tak, aby bylo zaji�t⌦no zasakování de��ov⇣ch vod a zaji�t⌦no 
ne�kodné odvedení p�ebyte�n⇣ch srá⌘kov⇣ch vod z území. 
 Kounick⇣ a Oborsk⇣ potok jsou ve správ⌦ Povodí Labe, s.p., Zem⌦d⌦lská vodohospodá�ská správa nadále 
vykonává pé�i o hlavní odvod↵ovací za�ízení (otev�ené p�íkopy v polích, zatrubn⌦né kanály a vodote�e) a s tím 
související vodní díla, která jsou v majetku �eské republiky a se kter⇣mi je v souladu se zák. �. 219/2000 Sb., v 
platném zn⌦ní, jako organiza�ní slo⌘ka státu, p�íslu�ná hospoda�it.
 Vodní díla jsou v území pom⌦rn⌦ �ídce zastoupena. V obci je um⌦lá vodní nádr⌘ slou⌘ící jako po⌘ární nádr⌘ a 
vyu⌘ívána té⌘ jako koupali�t⌦ (parc.�. 502/5 – 1658 m2). V minulosti byl u Obory rybník zvan⇣ "Dr⌘kovec", slou⌘il k 
napájení a pohán⌦ní Bendlova ml⇣na u P�erovské obory; z rybníka zbyla jen hráz, v podhrází je lu⌘ní porost veden⇣ 
jako zamok�ená plocha (parc.�. 313 – 11099 m2). 
 P�evá⌘ná �ást území (cca 80 %) je odvodn⌦na systematickou drená⌘í. Detail odvod↵ovacího systému - 
jednotlivé svodné a hlavní drény jsou ve vlastnictví majitel✏ pozemk✏. Sou�ástí odvod↵ovacího systému jsou hlavní 
meliora�ní za�ízení (HMZ) - otev�ené vodote�e, odvod↵ovací p�íkopy a trubní vedení.  Hlavní meliora�ní za�ízení je ve 
správ⌦ ZVHS.  
  V lokalitách, kde bylo v�minulosti provedeno systematické odvodn⌅ní a které je sou⇤ástí rozvojov⌦ch ploch,  
je t⌃eba p⌃íslu⌥n⌦mi opat⌃eními zajistit funk⇤nost zb⌦vajících ⇤ástí t⌅chto za⌃ízení na okolních pozemcích. Soustavné 
meliorace jsou vodním dílem ve smyslu §55 odst. 1.e) vodního zákona a jejich zm⌅ny jsou zm⌅ny (rekonstrukce) 
dokon⇤eného vodního díla. Pouze malé zásahy lze kvalifikovat jako opravy a udr↵ovací práce dle §15a odst. 3) 
vodního zákona. Proto↵e rekonstrukci meliorací (na plo⌥e RD a pod.) není mo↵né ve v⌅t⌥in⌅ p⌃ípad  provést 
zodpov⌅dn⌅ bez znalosti souvislostí a tém⌅⌃ ka↵dá stavba m ↵e meliorace poru⌥it, je nutné povinnost komplexního 
⌃e⌥ení úpravy stávajících meliorací ulo↵it ji↵ prvnímu stavebníkovi na dot⇤ené meliorované plo⌥e. Dokumentaci na 
úpravu, p⌃íp. p⌃estavbu meliorací musí obsahovat ka↵dá dokumentace pro povolení stavby, p⌃íp. pro ohlá⌥ení stavby.
 �ást území je pod závlahou systému Sedl�ánky – Mochov a systému Závlahy P�erov. Voda je odebírána z 
Labe z �erpacích stanic a z p�e�erpávací závlahové nádr⌘e Horky (k.ú. Kounice). Správcem �ásti sít⌦ jsou Závlahy 
P�erov nad Labem s.r.o., zaji��ují rozvod vody pro zavla⌘ování pro místní spot�ebitele.  ⇥e⌥en⌦m územím, resp. 
lokalitou ozna⇤enou jako NSzx – nezastav⌅né území s funkcí zem⌅d⌅lskou a jinou/specifickou u zahradnictví ADAM 
prochází hlavní závlahové za⌃ízení (trubní závlahov⌦ ⌃ad) slou↵ící k doprav⌅ závlahové vody do akumula⇤ní nádr↵e 
na Horkách.  V p⌃ípad⌅ roz⌥í⌃ení ⌥kolek okrasn⌦ch, listnat⌦ch a jehli⇤nat⌦ch d⌃evin na zem⌅d⌅lské p d⌅ je nutné 
dodr↵et ochranné pásmo tohoto za⌃ízení, tzn. v tomto pásu zalo↵it TTP, nevysazovat ↵ádné d⌃eviny a zachovat p⌃ístup 
k za⌃ízení v celém rozsahu. 
 Hydrogeologické podmínky 
 ⇤e�ené území spadá do hydrogeologického rajonu  4510  K�ída severn⌦ od Prahy. Prost�edím v⇣skytu 
podzemní vody jsou horniny p�edkvartérního podkladu – slínovce, které se vyzna�ují velmi omezenou puklinovou 
propustností. V zájmovém území se vytvá�í zvode↵ s napjatou hladinou, její⌘ vydatnost je velmi v⇣razn⌦ ovlivn⌦na 
nízkou propustností slínit⇣ch hornin. 
 Podlo⌘ní ordovické horniny jsou slab⌦ puklinov⌦ propustné. V⇣razn⌦j�í zvodn⌦ní je vázané na p�ípovrchovou 
zónu zv⌦trání, pop�. na poruchové linie. Dob�e propustné jsou pískovce a slepence cenomanu (prost�edí 
cenomansk⇣ch pískovc✏ s pr✏linovo puklinovou propustností). Kvartérní �t⌦rkopísky jsou velmi dob�e pr✏linov⌦ 
propustné, nacházejí se v�ak nad úrovní hladiny podzemní vody. Hlíny v nejvy��ích partiích horninového profilu jsou 
omezen⌦ pr✏linov⌦ propustné, znesnad↵ují vsak srá⌘kov⇣ch vod do podzemí a mo⌘nost infiltrace srá⌘kov⇣ch vod je 
omezena. Lokáln⌦ tak mohou vznikat na povrchu zamok�ená místa. Proud⌦ní podzemní vody sm⌦�uje sm⌦rem k 
místním vodote�ím.
 Ochrana vodních zdroj✏
 Ve vlastním �e�eném území není stanoveno ⌘ádné ochranné pásmo vodních zdroj✏. ⇤e�ené území nespadá 
do chrán⌦né oblasti p�irozené akumulace vod. 
 ⇤e�ené území spadá pod stanovené zranitelné oblasti. Zem⌦d⌦lsk⇣ subjekt hospoda�ící v◆této oblasti se 
musí �ídit tzv. nitrátovou sm⌦rnicí; provád⌦cím p�edpisem je  nové na�ízení vlády �. 262/2012 Sb., o stanovení 
zraniteln⇣ch oblastí a ak�ním programu, platné s ú�inností od 1.8.2012.  ◆
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 Biogeografické a fytogeografické ⌥len�ní krajiny 
 - dle biogeografického �len⌦ní �eské republiky se území nalézá na pomezí dvou bioregion✏ – 1.5 
�eskobrodského (ji⌘ní �ást území) a 1.7 Polabského (severní �ást území):
 1.5 �eskobrodsk⇣ bioregion  zabírá p�ibli⌘n⌦ �eskobrodskou tabuli, v⇣chodní �ást Pra⌘ské plo�iny a �ást 
�áslavské kotliny; tvo�í pak úpatí �eskomoravské vrchoviny a St�edo�eské pahorkatiny sm⌦rem k Polabí. Bioregion 
tvo�í plo�ina na star�ích sedimentech a v dané oblasti i na k�ídov⇣ch sedimentech s pokryvy spra�í a vegetací háj✏. V 
�e�eném území p�eva⌘uje teplomilná biota 2. (bukovo-dubového) vegeta�ního stupn⌦. Bioregion je dnes z naprosté 
v⌦t�iny intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky vyu⌘íván, p�esto se zde zachovaly unikátní spole�enstva, nap�. komplexy p�irozen⇣ch 
�áste�n⌦ podmá�en⇣ch dubov⇣ch les✏ (Vidrholec), teplomilná travinnobylinná lada, k�oviny v za�íznut⇣ch údolích ...   
 1.7 Polabsk⇣ bioregion le⌘í ve st�ední �ásti st�edních �ech, zabírá Terezínskou, M⌦lnickou a Nymburskou 
kotlinu a rozkládá se v nejni⌘�í �ásti �eské tabule. Typick⇣m rysem je katéna niv, nízk⇣ch a st�edních teras. Biota pat�í 
do 2. bukovo-dubového vegeta�ního stupn⌦, vlivem substrátu ov�em bez buku. Na terasách p�eva⌘ují borové 
doubravy s v⇣skytem sarmatsk⇣ch prvk✏, v podmá�en⇣ch sní⌘eninách jsou typické slatinné �ernavy. 
Nereprezentativními �ástmi jsou vystupující sv⌦decké opukové a slínovcové vrchy s teplomiln⇣mi doubravami a 
dubohab�inami a vy��í terasy s �áste�n⌦ hlinit⇣m povrchem s dubohabrov⇣mi háji. V niv⌦ Labe jsou �etné zbytky dnes 
ji⌘ nezaplavovan⇣ch lu⌘ních les✏, fragmenty slatin a mrtv⇣ch ramen. Na vy��ích terasách jsou hojné kulturní bory. 
Nivní louky jsou zastoupeny relativn⌦ málo, dominuje orná p✏da, zna�nou rozlohu zabírají sídla. 
Podle regionáln⌦ fytogeografického �len⌦ní území spadá do fytogeografické oblasti Termofyticum, obvodu �eské 
termofyticum, do okrsku 11b Pod⌦bradské Polabí.  
 Biochory:
 - 2PB Pahorkatiny na slínech v suché oblasti 2 v.s.
 2RE Plo�iny na spra�ích 2 v.s.
 2RU Plo�iny �t⌦rkopískov⇣ch teras 2 v.s.

V území dominuje orná p✏da, lesy tém⌦� nejsou zastoupeny. Dle rekonstruk�ní mapy p�irozené vegetace by se 
v◆  �e�eném území vyskytovala p�irozen⌦ vyskytovala na t⌦⌘�ích ú⌘ivn⌦j�ích podkladech - �ern⇣�ová dubohab�ina 
(Melampyro nemorosi-Carpinetum), na st�edn⌦ bohat⇣ch terasov⇣ch píscích a �t⌦rkopíscích na nepropustném 
podlo⌘í - lipová doubrava (Tilio-Betuletum), na sv⌦deck⇣ch vrcholech a na zv⌦tralinách k�ídov⇣ch slín✏ a slínovc✏ – 
mochnové doubravy (Potentillo albae-Quercetum).
�.7 �ern⇣�ová dubohab�ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)

Stinné dubohab�iny s dominantním dubem zimním (Quercus patraea) a habrem (Carpinus betulus), s �astou 
p�ím⌦sí lípy (Tilia cordata, na vlh�ích stanovi�tích Tilia platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a 
stanovi�tn⌦ náro�n⌦j�ích listná�✏ (jasan – Fraxinus excelsior,  klen – Acer pseudoplatanus, mlé� – Acer 
platanoides, t�e�e↵ – Prunus avium). Ve vy��ích nebo inverzních polohách se té⌘ objevuje buk (Fagus 
sylvatica) a jedle (Abies alba). Dob�e vyvinuté ke�ové patro tvo�ené mezofilními druhy se nalézá pouze v 
prosv⌦tlen⇣ch porostech. Charakter bylinného patra ur�ují mezofilní druhy, p�edev�ím byliny – jaterník 
podlé�ka, svízel lesní, zvonek broskvolist⇣, hrachor jarní, hluchavka pitulník, �ern⇣� hajní ...

�.8 Lipová doubrava (Tilio-Betuletum) 
Dvoupatrové a⌘ t�ípatrové druhov⌦ chud�í fytocenózy. Okrajov⇣ typ mezotrofních a mezofilních smí�en⇣ch 
dubov⇣ch les✏ sm⌦�ující k acidofilním doubravám. Fyziognomii stromového patra udává dub zimní (Quercus 
patraea), �id�eji dub letní (Quercus robur). V⇣razné je zastoupení lípy srd�ité (Tilia cordata) v ni⌘�í stromové 
vrstv⌦. Slab⇣ podíl nebo absence habru je podmín⌦n mineráln⌦ chud�ími p✏dami. Sporadick⇣ je v⇣skyt 
nenáro�n⇣ch listná�✏ (Betula pendula, Sorbus aucuparia). Ve sv⌦tlém ke�ovém patru p�evládá lípa srd�itá, v 
bylinném patru trávy – lipnice hajní, lipnice úzkolistá, t�tina rákosovitá, strdivka nicí. �asté jsou mezofilní druhy 
s men�ími nároky na ú⌘ivnost p✏dy.
Spole�enstvo tepl⇣ch a su��ích oblastí planárního a kolinního stupn⌦ �ech. P�edstavuje edafick⇣ klimax na 
chud�ích, v⌦t�inou su��ích p✏dách mineráln⌦ slab�ích substrát✏. Typické jsou st�edn⌦ bohaté písky a 
�t⌦rkopísky a hlinitopís�ité materiály na bohatém nepropustném podlo⌘í (k�ídové sedimenty), pop�. zv⌦traliny 
proterozoick⇣ch a ordovick⇣ch b�idlic.  Plocha této jednotky je z�ásti kryta lesními porosty a to jak listnat⇣mi 
(v�etn⌦ dubu �erveného), tak jehli�nat⇣mi s p�evahou borovice lesní, z�ásti je odlesn⌦na.   

�.33 Mochnová doubrava (Potentillo albae-Quetcetum)
 Druhov⌦ bohaté doubravy s dubem zimním (Quercus patraea) nebo letním (Quercus robur), n⌦kdy m✏⌘e b⇣t 

p�imísen podúrov↵ov⇣ habr (Carpinus betulus) nebo lípa srd�itá (Tilia cordata), vzácn⌦ji i buk (Fagus 
sylvatica) a je�áby (Sorbus torminalis, S. aria). V ke�ovém patru je diagnosticky v⇣znamné zastoupení kru�iny 
ol�ové (Frangula alnus), �ast⌦ji se vyskytuje líska obecná (Corylus avellana), r✏⌘e  (Rosa sp.) a dal�í druhy. 
Bylinné patro má mozaikovitou strukturu, která odrá⌘í mikroreliéfové zm⌦ny a stupe↵ ovlivn⌦ní podzemní 
vodou. Nej�ast⌦ji dominují lipnice hajní, ost�ice horská, vále�ka prapo�itá nebo konvalinka. Charakter 
bylinného patra ur�uje spole�né zastoupení druh✏ teplomiln⇣ch doubrav, druh✏ st�ídav⌦ vlhk⇣ch p✏d, 
mezofilních a (sub)acidofilních druh✏. 

 Jedná se o spole�enstvo teplomilné doubravy. Typick⇣mi stanovi�ti jsou mírn⌦ sklon⌦né báze k�ídov⇣ch plá��✏ 
terciérních vulkanit✏ v �eském st�edoho�í a k�ídové usazeniny �eské tabule. P✏dy jsou t⌦⌘�ího charakteru, 
obvykle luvizem⌦, místy i pseudogleje, �id�eji rankery na zv⌦tralinách k�ídov⇣ch slín✏ a slínovc✏, jílovit⇣ch 
sedimentech, �i fly�ov⇣ch jílovcích. P✏dy jsou sice mineráln⌦ bohaté, ale z v⌦t�í �ásti odvápn⌦né, tedy svrchn⌦ 
okyselené.  Mochnové doubravy jsou biotopem mnoh⇣ch ohro⌘en⇣ch druh✏; pat�í ke spole�enstv✏m, která 
byla zna�n⌦ zredukována, tak⌘e �asto tvo�í nevelké lesíky v zem⌦d⌦lské krajin⌦.

 Zoogeografické podmínky 
 Zájmové území je mo⌘no pokládat za faunisticky ochuzené s ohledem na intenzivní zorn⌦ní a likvidaci 
drobn⇣ch strukturních prvk✏ krajiny. V⌦t�inov⌦ je vyskytují druhy vázané na enklávy polí, otev�enou krajinu a blízkost 
sídel. Plochu v⇣skytu potenciálních reprezentativních nebo unikátních populací zvlá�t⌦ chrán⌦n⇣ch druh✏ ⌘ivo�ich✏ 
p�edstavuje pouze oblast B�ístevské h✏ry, Horky a mok�ady v okolí samoty Obora. 

 Typologie krajiny a krajinn� ráz 
 V◆kontextu Evropské úmluvy o krajin⌦ byla vytvo�ena Typologie �eské krajiny (Löw a kol. 2005), podle ní⌘ 
nále⌘í území do t⌦chto rámcov⇣ch krajinn⇣ch typ✏: 1Z1 (zem⌦d⌦lská �ást území), 1M1 (okraj území ve vazb⌦ na lesní 
porost Psárce).   V rámci typologie krajiny �R se jedná o b⌦⌘né krajinné typy.

 1Z1 charakter osídlení krajiny: stará sídelní krajina Hercynica a Polonica
  charakter vyu⌘ití krajiny:  zem⌦d⌦lská krajina
  charakter reliéfu krajiny:  krajina plo�in a pahorkatin
 1M1  charakter osídlení krajiny: stará sídelní krajina Hercynica a Polonica
  charakter vyu⌘ití krajiny:  lesozem⌦d⌦lská krajina
  charakter reliéfu krajiny:  krajina plo�in a pahorkatin

Vymezení cílov⇣ch charakteristik krajiny (zdroj ZÚR St�edo�eského kraje)
Cílové charakteristiky krajiny: jednotlivé slo⌘ky krajiny jsou samostatn⌦ stanoveny a chrán⌦ny
p�íslu�n⇣mi slo⌘kov⇣mi zákony, stejn⌦ jako cílové charakteristiky kulturn⌦ historické. Mimo tuto ochranu 

z✏stávají komplexní hodnoty krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajin⌦, tedy tak, jak jsou vnímány populací. Tyto 
hodnoty jsou u nás chrán⌦ny jako krajinn⇣ ráz. 
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ZÚR St�edo�eského kraje v �e�eném území krajinn⇣ typ krajinn⇣ typ N11.  A�koliv se v daném p�ípad⌦ jedná 
spí�e o krajinu polní, v ZÚR je tímto za�len⌦ním území vytvo�ena jakási  p�echodová nárazníková zóna mezi 
krajinn⇣mi typy U (krajina p�ím⌦stská) na severozápad⌦, O (krajina polní) na jihozápad⌦  sm⌦rem k p�írodnímu parku 
Kersko-Bory.

- N11 – krajina relativn⌦ vyvá⌘ená
Základní charakteristika: 
Oblasti krajin relativn⌦ vyvá⌘en⇣ch, na rozdíl od ostatních sledovan⇣ch oblastí shodného krajinného typu, 

nemají spole�n⇣ specifick⇣ fenomén. Obvykle jsou charakteristické relativn⌦ pestrou skladbou zastoupen⇣ch druh✏ 
pozemk✏. P�itom v⇣razn⌦ji nep�eva⌘ují ani ekologicky labilní ani ekologicky stabilní plochy. Dále jsou do této oblasti 
zahrnuty ty �ásti území, které se sice sv⇣m charakterem blí⌘í krajin⌦ polní, ale p✏dní pom⌦ry v nich, v regionáln⌦ 
v⇣znamném rozsahu, nedosahují nadpr✏m⌦rné kvality.  

Po↵adavky na vyu↵ití – cílové charakteristiky krajiny: 
Dlouhodobá cílová charakteristika spo�ívá v dosa⌘ení relativn⌦ vyvá⌘eného pom⌦ru ekologicky labilních a 

stabilních ploch a stabilizaci jejího polyfunk�ního charakteru kulturní krajiny.  
Podmínky pro následné rozhodování:  
Zm⌦ny vyu⌘ití území musí podporovat tvorbu relativn⌦ vyvá⌘eného charakteru  kulturní krajiny, respektive 

tento charakter nesmí zm⌦ny naru�it nebo zabránit dosa⌘ení vyvá⌘eného stavu.  

⇤e�ené území spadá do Oblasti krajinného rázu Nymbursko (ObKr31)
Rozsáhlá oblast Polabí od Kolína k M⌦lníku p�estavuje typick⇣ obraz Polabské ní⌘iny s velk⇣m m⌦�ítkem 

intenzivn⌦ obhospoda�ované zem⌦d⌦lské krajiny. V panoramatech velkoplo�n⌦ �len⌦né krajiny se v⇣razn⌦ projevuje 
koridor Labe s pásy doprovodné zelen⌦, lu⌘ními prostory a navazujícími lesními celky. Charakter vizuální scény oblasti 
se vyzna�uje otev�eností a velk⇣m m⌦�ítkem krajiny. P�ed⌦l krajinn⇣ch typ✏ - agrární krajiny a nivy Labe - je velmi 
mírn⇣, i kdy⌘ je místy tvo�en pom⌦rn⌦ z�eteln⇣m svahem. P�es nev⇣raznou hranici jsou rozdíly mezi ob⌦ma typy 
krajiny zna�né. 

P�írodní dominanty rázu elevací jsou pochopiteln⌦ vzácné. Také nevystupují p�íli� nad okolí, ale v rovinatém 
terénu p�ece tvo�í nápadné body. V �e�eném území je to B�ístevská h✏ra, 233 metr✏ vysok⇣ sv⌦deck⇣ vrch. Tvo�í 
trojvr�í s P�erovskou a Semickou h✏rou, spole�n⌦ se naz⇣vají Polabské h✏ry. V celkovém dojmu z krajiny se v�ak více 
ne⌘ tyto elevace uplat↵ují krajinné osy, zde dokonce nadregionálního v⇣znamu. Celá oblast vlastn⌦ tvo�í takovou osu, 
která je zd✏razn⌦na jejím symetrick⇣m uspo�ádání – �eka Labe, niva po jejích stranách, �t⌦rkopískové terasy s lesy 
st�ídav⌦ po obou stranách, ojedin⌦lé vystupující pahorky po obou stranách, deprese paralelní s nivou Labe za t⌦mito 
pahorky.

Díky kvalitní p✏d⌦ a p�ízniv⇣m klimatick⇣m podmínkám je oblast soustavn⌦ ob⇣vána a intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky 
vyu⌘ívána ji⌘ od prav⌦ku, vodohospodá�sk⇣mi úpravami kultivována. Lev⇣ b�eh Labe je s v⇣jimkou les✏ kolem Sadské 
vyu⌘íván hlavn⌦ jako zem⌦d⌦lská p✏da, od pravého b�ehu se terén postupn⌦ zdvihá sm⌦rem k Jizerské tabuli a les✏ 
p�ib⇣vá. Jsou tu historická m⌦sta, archeologická nalezi�t⌦ i skanzeny, klá�tery a tvrze, proslulá láze↵ská st�ediska 
(Pod⌦brady, Lázn⌦ Tou�e↵, Sadská), zachovalé lu⌘ní lesy i zajímavé zahrady. Oblast je hust⌦ prostoupena dopravními 
stavbami. Oblast je úzce spojena s po�átky slovanského osídlení �ech. 

V oblasti krajinného rázu je t�eba dbát o minimalizaci zásah✏ a zachování v⇣znamu znak✏ krajinného rázu, 
které jsou zásadní nebo spoluur�ující pro ráz krajiny a které jsou dle cennosti v rámci státu �i regionu jedine�né nebo 
v⇣zna�né. Jedná se o následující zásady ochrany krajinného rázu, z nich⌘ n⌦které jsou obecn⌦ pou⌘itelné pro ochranu 
p�írody a krajiny a n⌦které pro územn⌦ plánovací �innost: 

• Pé�e o d�evinnou nelesní vegetaci (stromo�adí, b�ehové porosty) �lenící polní krajinu 
• Dopl↵ování d�evinn⇣ch vegeta�ních prvk✏ v území rozsáhl⇣ch hol⇣ch polích s nedostatkem d⌦lících 

p�írodních prvk✏ 
• Ochrana vegeta�ních prvk✏ liniové zelen⌦ podél vodních tok✏ a vodních ploch jako⌘to d✏le⌘it⇣ch prvk✏ 

prostorové struktury a znak✏ p�írodních hodnot. 
• Ochrana vegeta�ních prvk✏ nelesní zelen⌦ v otev�en⇣ch partiích zem⌦d⌦lské krajiny 
• Ochrana siluet kulturních dominant a historické zástavby 
• Zlep�ování charakteru prost�edí odstran⌦ním nevhodn⇣ch a ru�iv⇣ch staveb a úpravou nebo nov⇣m 

vyu⌘itím devastovan⇣ch ploch

 Charakter krajinné vegetace
 B�íství je odvozeno od◆b�est, co⌘ zna�í jilm. B�íství je pak jilmov⇣ háj. Mezi roky 1939-1945 N⌦mci 
pojmenovali B�íství jako Ulmenau (jilmoví). B�íství je historickou st�edov⌦kou vesnicí s p✏vodní zástavbou 
rozmíst⌦nou podél hlavních tah✏. D�íve tu v krajin⌦ byly mo�ály, které byly prom⌦n⌦ny na pastviny a orná pole.
V sou�asné dob⌦ je území intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky vyu⌘íváno, vodohospodá�sk⇣mi úpravami zna�n⌦ pozm⌦n⌦no, 
lesnatost je minimální. Ploch⇣ krajinn⇣ reliéf niv drobn⇣ch vodote�í o⌘ivuje místní krajinn⇣ prvek – B�ístevská h✏ra, 
samota Obora a ozelen⌦n⇣ násep dálni�ního t⌦lesa. 
 Zem⌦d⌦lská p✏da (orná, zahrady, TTP) �iní 309,1540 ha, tj. 86 % z celkové plochy katastrálního území, z 
toho orná p✏da 298,6234 ha, tj. 96,6 %. Zahrady jsou sou�ástí zastav⌦ného území obce a �iní 8,4576 ha, tj. 2,7 %; 
trvalé travní porosty se vyskytují jen okrajov⌦ v niv⌦ Kounického potoka a p�i úpatí Horky, �iní 2,0730 ha, tj. 0,7 % ze 
ZPF.
 Lesy v �e�eném území tém⌦� chyb⌦jí, jedná se pouze o dv⌦ lesní parcely o rozloze 0,7650 ha, tj. 0,2 % z 
celkové v⇣m⌦ry katastrálního území.
 Vodní plochy tvo�í vodní toky (Kounick⇣ potok, Oborsk⇣ potok) a otev�ené meliora�ní p�íkopy, okrajov⌦ 
mok�ady (zamok�ená plocha s lu⌘ním lesíkem v podhrází b⇣valého rybníka Dr⌘kovec u Obory). Potoky byly technicky 
upraveny a je obtí⌘né je rozli�it od odvod↵ovacích p�íkop✏.
 P�írodní i krajinnou dominantou území je B�ístevská h✏ra (na n⌦kter⇣ch mapách také Vr�ek u Starého 
Vestce, Vr�ek u Vestce, ve star�í literatu�e K�í⌘ová h✏rka), je 233 metr✏ vysok⇣ sv⌦deck⇣ vrch. B�ístevská h✏ra, nebo 
také K�í⌘ová hora, �ní uprost�ed polí, je zdaleka viditelná. Jedná se o tak zvanou "sv⌦deckou horu“, která byla �asem 
vypreparovaná z mén⌦ odoln⇣ch k�ídov⇣ch usazenin. Ty jsou zde tvo�eny odoln⇣mi turonsk⇣mi pís�it⇣mi slínovci 
jizersk⇣ch vrstev �eské k�ídové pánve.H✏rka byla dlouho zcela holá◆a teprve asi p�ed padesáti lety byl v⇣chodní a 
severní svah spole�n⌦ s vrcholem osázen nep✏vodní borovicí �ernou. Okolí vr�ku je intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky vyu⌘ívané.
Západní a ji⌘ní svah h✏ry je porostl⇣ star⇣mi ovocn⇣mi stromy, mezi nimi se p�es zanedbanou údr⌘bu uchovávají 
teplomilná stepní bylinná spole�enstva. Jsou zde bohatá nalezi�t⌦ vzácného ho�e�ku zaho�klého a zárazy sí�naté. Dále 
tu roste sesel ro�ní, zvonek klubkat⇣, ln⌦nka obecná, bezkolenec rákosovit⇣, �istec ro�ní, úporek pochybn⇣ a �ada 
dal�ích zajímav⇣ch bylin.◆Trojvr�í s P�erovskou a Semickou h✏rou se spole�n⌦ se naz⇣vají Polabské h✏ry. V �íjnu 2009 
Vláda �R na návrh ministra ⌘ivotního prost�edí za�adila celou B�ístevskou h✏ru do seznamu Evropsky v⇣znamn⇣ch 
lokalit Natura 2000 (název p�írodní památky Polabské h✏ry). EVL byla vyhlá�ena rozhodnutím Evropské komise v 
lednu 2011. Na vrcholu B�ístevské h✏ry se nalézá z�ícenina barokní kaple Pov⇣�ení sv. K�í⌘e z roku 1714. 
 V zem⌦d⌦lské �ásti krajiny je v⇣razn⇣ deficit strom✏, které v⌘dy v minulosti krajinu prostorov⌦ �lenily a 
esteticky kultivovaly. Stromy té⌘ jednozna�n⌦ ur�ovaly hranice parcel. V sou�asné dob⌦ kostru krajinné zelen⌦ tvo�í 
ojedin⌦lé doprovodné a b�ehové porosty vodote�í, doprovodné porosty komunikací a travinnok�ovinaté porosty podél 
polních cest a meliora�ních p�íkop✏.  Více mén⌦ se jedná o ruderalizované travní porosty v úzkém pásu podél 
vodote�e �i komunikace.  P�írod⌦ blízké porosty se vyskytují jen ve fragmentech. Jedná se zejména o degradované 
údolní jasanovo-ol�ové luhy (biotop L2.2B)  podél Oborského potoka a v zamok�ené plo�e v podhrází b⇣valého 
rybníka Dr⌘kovec; okrajov⌦ m⌦kké luhy ní⌘inn⇣ch �ek (biotop L2.4) podél Oborského potoka a podél Kounického 
potoka mimo zastav⌦né území obce. Na B�ístevské h✏rce se vyskytuje mozaika biotop✏ T3.4D (�irokolisté suché 
trávníky bez v⇣zna�ného v⇣skytu vstava�ovit⇣ch) a K3 (vysoké mezofilní a xerofilní k�oviny).  Do �e�eného území 
okrajov⌦ zasahuje úpatí dal�í v⇣znamné krajinné a p�írodní dominanty Horky, která lemuje jihov⇣chodní �ást území. 
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P�i úpatí jsou trvalé travní porosty – mozaika biotop✏ T1.1 (mezofilní ovsíkové louky) a K3 (vysoké mezofilní a xerofilní 
k�oviny).  
 V⇣znamn⇣m prvkem v krajin⌦ je obnovená historická cesta sm⌦�ující z centra obce na Horky. Je travnatá s 
oboustrannou alejí nov⌦ vysazen⇣ch strom✏, napojuje se na cestu se stromo�adím v Horkách a dále pak na 
cyklostezku �. 8208.

 Ochrana p⌦írody a krajiny
 ÚP B�íství vytvá�í podmínky pro ochranu v�ech p�írodních hodnot v◆území, které v◆zásad⌦ respektuje a je 
s◆nimi koordinován. V⌦t�ina dochovan⇣ch p�írodních prvk✏ je územním plánem zapojena do systému ÚSES 
(biocentra, biokoridory, interak�ní prvky).
 
 Zvlá�t⌦ chrán⌦ná území
 V �e�eném území se nenacházejí zvlá�t⌦ chrán⌦ná území p�írody (dle zákona �. 114/1992 Sb., o ochran⌦ 
p�írody a krajiny, v platném zn⌦ní) v kategoriích: národní park, chrán⌦ná krajinná oblast, národní p�írodní rezervace a 
p�írodní památka, p�írodní rezervace a p�írodní památka (a ani sem nezasahují jejich ochranná pásma). 
Ji⌘ní svahy P�erovské a Semické h✏ry spole�n⌦ s cel⇣m vrcholem h✏ry B�ístevské jsou za�azeny do seznamu EVL 
Natura 2000. Krajsk⇣ ú�ad St�edo�eského kraje p�ipravuje vyhlá�ení zvlá�t⌦ chrán⌦ného území (rozesláno upozorn⌦ní 
�.j. 116305/2012/KUSK ze dne 1.8.2012). 
 Pokud vlastník dot�eného pozemku ve lh✏t⌦ 60 dn✏ ode dne doru�ení upozorn⌦ní, kter⇣m je patnáct⇣  den 
po vyv⌦�ení  na  desce  KÚSK, neu�iní  ⌘ádn⇣  písemn⇣  úkon sm⌦�ující  k uzav�ení smlouvy, nebo na základ⌦ tohoto 
úkonu nedojde ve lh✏t⌦ dvou let k uzav�ení smlouvy podle §39 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran⌦ p�írody a krajiny, ve 
zn⌦ní pozd⌦j�ích p�edpis✏ (dále ZOPK) bude evropsky v⇣znamná lokalita vyhlá�ena jako zvlá�t⌦ chrán⌦né území v 
kategorii ochrany stanovené národním seznamem, a to postupem stanoven⇣m ZOPK pro vyhlá�ení zvlá�t⌦ 
chrán⌦ného území p�íslu�né kategorie.
 Vyhlá�ení zvlá�t⌦ chrán⌦ného území je navr⌘eno v kategorii p�írodní památka. Název p�írodní památky◆- 
Polabské h ry.  P�írodní památka a Evropsky v⇣znamná lokalita má mít rozlohu necel⇣ch 25 hektar✏, z toho B�ístevská 
h✏ra  cca 3 ha.

 Natura 2000
 Dle zákona �. 114/1992 S., o ochran⌦ p�írody a krajiny ve zn⌦ní zák. �. 100/2004 Sb. § 45a - „jako evropsky 
v⇣znamné lokality jsou do národního seznamu za�azeny ty lokality, které v◆biogeografické oblasti nebo oblastech 
k◆nim⌘ nále⌘í, v⇣znamn⌦ p�ispívají
- a) k◆ udr⌘ení nebo obnov⌦ p�íznivého stavu alespo↵ jednoho typu evropsk⇣ch stanovi�� nebo alespo↵  
 jednoho evropsky v⇣znamného druhu z◆hlediska jejich ochrany
- b)  k◆udr⌘ení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti. 

 Evropsky v⇣znamná lokalita systému Natura 2000 - CZ0210713 Polabské h✏ry
 Spole�né ozna�ení pro trojici sv⌦deck⇣ch vrch✏ ve St�edo�eském kraji v okresu Nymburk – P�erovskou (237 
m n m.), Semickou (231 m n.m.) a B�ístevskou h✏ru (233 m n.m.) v katastrálních územích P�erov nad Labem, Semice 
a B�íství. ◆Na vzniku h✏r se podílely tektonické poruchy ZSZ sm⌦ru v sou�innosti s erozivní �inností Labe po �as celého 
pleistocénu.◆ Jedná se o cenné p�írodní lokality, zachovalé polabské bílé strán⌦ s teplomilnou vegetací a poz✏statkem 
�ady ohro⌘en⇣ch druh✏ rostlin a ⌘ivo�ich✏. Rozloha: 24,8473 ha, z toho B�ístevská h✏ra cca 3 ha.

Na h✏rách jsou v⇣znamné zejména jejich ji⌘ní svahy, na kter⇣ch jsou vyvinuta typická spole�enstva bíl⇣ch 
strání s hojn⇣m v⇣skytem druh✏ �erveného seznamu. Cenné plochy se �adí mezi tyto typy stanovi��: �irokolisté suché 
trávníky (T3.4) as. Scabioso-Brachypodietum. Místy tvo�í p�echody k such⇣m trávník✏m (T3.3) as. Carici 
humilis-Festucetum sulcatae. V k�ovinat⇣ch partiích se na v⌦t�ích plochách vyskytují teplomilné lemy (T4.1) as. 
Geranio-Peucedanetum cervariae. V mozaice se such⇣mi trávníky jsou bohat⌦ zastoupeny vysoké mezofilní k�oviny 
(K3) as. Pruno-Ligustretum místy s podrostem kamejky modronachové. 
 B�ístevská h✏ra je v⇣zna�ná p�edev�ím hojn⇣m v⇣skytem ho�e�ku naho�klého ve zbytcích star⇣ch sad✏ s 
teplomilnou kv⌦tenou. Z b⌦⌘n⇣ch druh✏ zde roste vále�ka prapo�itá, sve�ep vzp�ímen⇣, bezkolenec rákosovit⇣, hlavá� 
⌘lutav⇣, �alv⌦j lu�ní a p�eslenitá, bukvice léka�ská, jehlice trnitá, chrpa �ekánek, má�ka ladní, devaterník velkokv⌦t⇣, 
ch�est léka�sk⇣, prorostlík srpovit⇣ aj. 
 Rostou zde i vzácn⌦j�í druhy, nap�. jilm habrolist⇣, pchá� bezlody⌘n⇣ a pchá� b⌦lohlav⇣, ln⌦nka lnolistá, 
voskovka men�í, ost�ice nízká, kamejka modronachová, �ernohlávek velkokv⌦t⇣, �ern⇣� rolní, sesel ro�ní, záraza 
sí�natá. Na nejcenn⌦j�ích plochách jsou provád⌦ny pravidelné zásahy, p�edev�ím mozaikovité kosení. Samotné 
temeno je osázeno nep✏vodní borovicí �ernou.
 Lokalita je v⇣znamná i v⇣skytem celé �ady vzácn⇣ch druh✏ bezobratl⇣ch. ◆
 Kvalita a v⇣znam:  P⌦kn⌦ zachované ukázky polabsk⇣ch bíl⇣ch strání na sv⌦deck⇣ch vr�ích s cennou 
teplomilnou vegetací a refugiem mnoha ohro⌘en⇣ch druh✏ rostlin a ⌘ivo�ich✏, které jsou cenn⇣mi ostrovy p�írodních 
spole�enstev v jinak velmi kulturní zem⌦d⌦lské krajin⌦. Díky svému tvaru neu�ly h✏ry pozornosti �lov⌦ka ji⌘ v 
nejstar�ích dobách.  
 Management: Ob�asné kosení lu�ních porost✏, extenzivní pastva, redukce náletu, odstran⌦ní nevhodn⇣ch 
v⇣sadeb borovice �erné. ◆
 P�edm⌦tem ochrany jsou stanovi�t⌦ / naturové biotopy:

- Polop�irozené suché trávníky a facie k�ovin na vápnit⇣ch podlo⌘ích (Festuco-Brometalia)
biotop T3.3D Úzkolisté suché trávníky – porosty bez v⇣zna�ného v⇣skytu vstava�ovit⇣ch
biotop T3.4D ⌅irokolisté suché trávníky bez v⇣zna�ného v⇣skytu vstava�ovit⇣ch a bez jalovce obecného (Juniperus 
communis)

- Extenzivní se�ené louky ní⌘in a⌘ podh✏�í (Arrhenatherion,◆Brachypodio-Centaureion nemoralis)
biotop T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

- Dubohab�iny asociace◆Galio-Carpinetum
biotop L3.1 Hercynské dubohab�iny

P�edm⌦tem ochrany jsou i ostatní p�írodní biotopy:
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní k�oviny
T4.1 Suché bylinné lemy
T4.2 Mezofilní bylinné lemy

 Obecná ochrana p�írody
 V◆�e�eném území jsou respektovány a chrán⌦ny tyto hodnoty obecné ochrany p�írody a krajiny:
- v⇣znamné krajinné prvky (VKP) - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné �ásti krajiny, které  
 utvá�ejí její typick⇣ vzhled nebo p�ispívají k◆udr⌘ení její stability. Vyu⌘ívat je lze pouze tak, aby nebyla  
 naru�ena jejich obnova nebo nedo�lo k◆ohro⌘ení jejich stabiliza�ní funkce. Umis�ování staveb, pozemkové  
 úpravy, zm⌦ny kultur pozemk✏, odvod↵ování, úpravy vodních tok✏ a t⌦⌘ba nerost✏ podléhají závaznému  
 stanovisku orgánu ochrany p�írody. 
- Lesy, vodní plochy, vodní plochy a údolní nivy jsou v⇣znamn⇣mi krajinn⇣mi prvky ze zákona. V obci, v niv⌦  
 Kounického potoka navr⌘eny dv⌦ relaxa�ní plochy /zóny se smí�enou vodohospodá�skou, p�írodní a  
 rekrea�ní funkcí. 
 V �e�eném území není ⌘ádn⇣ registrovan⇣ v⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek. V rámci generelu místního ÚSES (KZT,  
 1995) byla jako VKP k registraci navr⌘ena B�ístevská h✏ra - VKP 1 pod názvem K�í⌘ová hora u  Starého  
 Vestce. V sou�asné dob⌦ je B�ístevská h✏ra evropsky v⇣znamnou lokalitou a p�ipravuje se vyhlá�ení zvlá�t⌦  
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 chrán⌦ného území v kategorii p�írodní památka, proto návrh registrace VKP je v tomto p�ípad⌦   
 bezp�edm⌦tn⇣.
- p�írodní biotopy, které se vyskytují ve fragmentech – degradované údolní jasanovo-ol�ové luhy (biotop  
 L2.2B)  podél Oborského potoka a v zamok�ené plo�e v podhrází b⇣valého rybníka Dr⌘kovec; m⌦kké luhy  
 ní⌘inn⇣ch �ek (biotop L2.4) podél Oborského potoka a podél Kounického potoka mimo zastav⌦né území  
 obce; mozaika biotop✏ T3.4D (�irokolisté suché trávníky bez v⇣zna�ného v⇣skytu vstava�ovit⇣ch) a K3  
 (vysoké mezofilní a xerofilní k�oviny) na B�ístevské h✏rce; mozaika biotop✏ T1.1 (mezofilní ovsíkové louky) a  
 K3 (vysoké mezofilní a xerofilní k�oviny) p�i úpatí Horky.  
- liniové prvky doprovodné zelen⌦ katastráln⌦ evidované �i prvky zelen⌦ na orné p✏d⌦.

    
 ad.c) Urbanistická koncepce 

 Urbanistick� v�voj, zm�ny v krajin�
 B�íství
 Jedná se o homogenní urbanistick⇣ soubor hospodá�sk⇣ch a obytn⇣ch staveb na jednotliv⇣ch parcelách. 
Základním urbanistick⇣m schematem sídla je roz�í�ená návesní ulicovka - stavby bohat�ích zem⌦d⌦lsk⇣ch usedlostí se 
h�bitovním kostelem Nalezení sv. K⌃í↵e umíst⌦ném v dominantní poloze poblí⌘ k�i⌘ovatky cest. Dal�í zástavba se 
rozvíjela ji⌘ním sm⌦rem a dále podél komunikace sm⌦rem na Kounice. Ulicová zástavba men�ích zem⌦d⌦lsk⇣ch 
usedlostí má jednotn⇣ charakter ojedin⌦le dopln⌦n⇣ hospodá�sk⇣mi objekty (stodolami) v hloubkách stavebních 
parcel. P�irozenou západní hranicí sídla byl Kounick⇣ potok.

  
Císa⌃ské povinné otisky stabilního katastru 1:2880 (Copyright © 2006 Zem⌅m⌅⌃ick⌦ ú⌃ad �esk⌦ ú⌃ad zem⌅m⌅⌃ick⌦ a katastrální )

   sou⇤asn⌦ rozsah zástavby

 Postupn⌦ se obec rozr✏stala podél cestní sít⌦ a to zejména v⇣chodním sm⌦rem. Typologicky se jedná o 
drobn⌦j�í chalupá�skou zástavbou osazenou jednotn⌦ (se �títy do ulice) v rohov⇣ch pozicích stavebních pozemk✏ . 
Tento urbánní p�ístup i na pom⌦rn⌦ úzk⇣ch pozemcích p�inesl ur�it⇣ komfort bydlení v�etn⌦ zaji�t⌦ní soukromí 
u⌘ivatele. S kolektivizací zem⌦d⌦lství je spojena v⇣stavba p✏vodního zem⌦d⌦lského areálu na západním okraji obce, 
kter⇣ v�ak katastráln⌦ spadá do sousední obce. Dal�í pot�eba nabídky bydlení m⌦la za následek v⇣stavbu 
dvoupodla⌘ního bytového domu na návsi. V obci se v posledním desetiletí postupn⌦ napl↵ují rozvojové lokality pro 
v⇣stavbu dané p✏vodním územním plánem. Rodinn⇣mi domy v zahradách byly zastav⌦ny záhumenní zahrady mezi 
p✏vodní historickou zástavbou západní strany návsi sm⌦rem k potoku. Na stran⌦ v⇣chodní jsou postupn⌦ - op⌦t 
izolovanou rodinnou zástavbou zastavovány nov⌦ vymezené stavební pozemky s nov⌦ zalo⌘en⇣mi úseky místních 
komunikací. V této poloze jsou je�t⌦ pro stavební �innost ur�ité rezervy. 
 Situace se v obci �i jejím bezprost�edním okolí radikáln⌦ zm⌦nila po vybudování dálni�ního t⌦lesa severn⌦ 
od obce se silni�ním p�ivad⌦�em ve v⇣chodní - obchvatové poloze sídla. Ob⌦ dopravní stavby tak limitují rozvoj obce, 
zárove↵ se zejména stavbou dálnice p�eru�ila p�irozená cestní sí� v krajin⌦ (sm⌦r samota Obora, sm⌦r B�ístevská 
h✏ra). 
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 P�erovská obora◆
 je samostatn⇣m souborem staveb, kter⇣ le⌘í na hranici◆st�edo�eského P�erova nad Labem, B�íství a 
Mochova◆mimo souvisle zastav⌦né území. Je umíst⌦na mezi silnicí II/611 a dálnicí D11.  Sou�ástí souboru je nevelk⇣ 
oplocen⇣ les.
 V minulosti se jednalo o Bendl✏v ml⇣n, kter⇣ byl v majetku dr⌘itel✏ p�erovského panství (jeho sou�ástí byly i 
okolní obce). Z té doby p�etrvává ozna�ení◆P�erovská obora, p�esto⌘e v⌦t�ina staveb dnes le⌘í v b�ístevském katastru. 
Dnes je P�erovská obora citliv⌦ zrekonstruovaná a sídlí zde firma, která provádí◆flockování.
 V minulosti byl u Obory rybník zvan⇣ "Dr⌘kovec", slou⌘il k napájení a pohán⌦ní Bendlova ml⇣na u P�erovské 
obory; z rybníka zbyla jen hráz, v podhrází je lu⌘ní porost veden⇣ jako zamok�ená plocha (parc.�. 313 – 11099 m2). 
Rybníká�ství v �ir�ím území je popsáno dále.

    
Císa⌃ské povinné otisky stabilního katastru 1:2880 (Copyright © 2006 Zem⌅m⌅⌃ick⌦ ú⌃ad �esk⌦ ú⌃ad zem⌅m⌅⌃ick⌦ a katastrální )
Indika⇤ní skica B⌃íství - p vodn⌅ Brzistew (B⌃istew)  (1841)

 Rybníky na Kounickém panství
 P�ed r. 1623 byly na kounickém panství tyto rybníky: u Mochova »Nov⇣ rybník« (60 kop), kter⇣ se rozprostíral 
od Chudomele a⌘ k okresní silnici. M⌦l dva odtoky, jeden do »Ok�ínku« a z toho do »Sádek« a druh⇣ do »Velkého 
rybníka« mochovského (400 kop) od okresní silnice a⌘. ke hrázi, po které se jezdí do B�íství. Z »Velkého rybníka« pak 
byly dva odtoky, jeden do »Podvinického rybníka« (60 kop) a druh⇣ do »Dr⌘kovce« u B�íství (100 kop). Nad B�ístvím 
byl rybník na 600 kop. Nedaleko Kounic u dvora Tejnice byl rybník zna�n⌦ rozsáhl⇣, kter⇣ byl zru�en v r. 1688 i s 
»náchlebním« ml⇣nem a byly zde z�ízeny dva men�í rybní�ky pode dvorem, ve kter⇣ch se plavily ovce p�ed st�íháním. 
U Kozovaz byl rybník na 500 kop, 4. byly u Horou�an na 190 kop násady a té⌘ 5 rybník✏ pot⌦rn⇣ch (t�ecích). Celkem 
jich bylo 10.

 Dálnice
 První plány dálnice D11 pocházejí z let 1938/39, kdy se uva⌘ovalo o napojení na plánovanou dálnici Víde↵ - 
Wroclaw, cel⇣ projekt v�ak pozdr⌘ela 2. sv⌦tová válka. K oprá�ení plán✏ v⇣stavby dálnice do�lo a⌘ roku 1963, kdy se 
po�ítalo s koncem D11 na k�i⌘ovatce s dálnicí D35 (z Hradce Králové do Olomouce).K zahájení v⇣stavby prvního úseku 
dálnice D11 do�lo nakonec a⌘ v r. 1978. Oproti p�edvále�n⇣m projekt✏m byla trasa dálnice v⇣razn⌦ zm⌦n⌦na a 
upraveny byly pochopiteln⌦ i její parametry. Nová trasa byla navr⌘ena ji⌘n⌦ od staré Hradecké silnice I/11 a to 
p�edev�ím kv✏li ochran⌦ kvalitní úrodné p✏dy a vysoké hladin⌦ podzemní vody. První úsek Praha-Jirny (8,3 km) byl 
zahájen v⇣stavbou komunikace v �í�ce 34 m (po�ítá se s budoucím zkapacitn⌦ním na 2 ✓ 3 pruhy). Av�ak teprve v r. 
1984 se �idi�i mohli svézt po prvních 18 kilometrech dálnice z Prahy do B�íství a o rok pozd⌦ji po druhé �ásti úseku a⌘ 
do T�ebestovic (k Sadské). Práv⌦ od Sadské musel b⇣t postaven nov⇣ p�ivad⌦�, aby se z dálnice dalo sjí⌘d⌦t ke staré 
silnici. Do roku 1985 se dálnice protáhla k v⇣jezdu Sadská na 26,7 km. V roce 1990 p�ibyl úsek k v⇣jezdu Pod⌦brady-
v⇣chod s mostem p�es Labe. Dálnice m⌦�ila 42 km.

 Návrh urbanistické koncepce
 Rychlá dopravní dostupnost center v⌦t�ích ekonomick⇣ch aktivit a pracovních p�íle⌘itostí (napojení na 
dálnici) a �ir�í p�írodn⌦-rekrea�ní zázemí sídla (Kersko, Polabí) má v⇣znamn⇣ vliv na rozvojové tendence sídla zejména 
v oblasti bydlení. Dal�ím pozitivním rozvojov⇣m faktorem je zám⌦r postupného zdokonalování technické obsluhy 
sídelního útvaru a rozvoj jeho bezprost�edního rekrea�ního zázemí navazující na poto�ní koridor. Zastav⌦né území 
plní p�edev�ím obytnou funkci (v�etn⌦ drobného podnikání a hospoda�ení), men�í v⇣znam má rovn⌦⌘ v⇣roba a 
ob�anská vybavenost. Z hlediska funk�ního vyu⌘ití p�eva⌘uje a nadále bude p�eva⌘ovat vyu⌘ití smí�ené obytné s 
p�eva⌘ujícím venkovsk⇣m charakterem zástavby v p✏vodním jádru sídla a navazující plochy bydlení v rodinn⇣ch 
domech venkovského typu.
 Celkov⌦ se dá konstatovat, ⌘e v obci je zachována struktura i silueta p✏vodní polabské vesnice. Územní 
rozvoj je p�ipraven tak, aby se zachovaly stávající urbanistické hodnoty sídla v�etn⌦ ochrany siluety s kulturní 
dominantou (h�bitovní kostel Nalezení sv. K⌃í↵e umíst⌦n⇣ v dominantní poloze poblí⌘ k�i⌘ovatky cest), poz✏statk✏ 
zem⌦d⌦lsk⇣ch usedlostí a p✏vodní domká�ské - venkovské zástavby rozmíst⌦né podél hlavních komunika�ních tah✏.
 Plo�n⇣ rozvoj pro v⇣stavbu mimo zastav⌦né území je navr⌘en do okrajové v⇣chodní polohy, je limitn⌦ 
omezen⇣ t⌦lesem silnice II. t�ídy. Cílem rozvoje bude maximáln⌦ navázat na stávající funk�ní a prostorové uspo�ádání 
sídla. V obrazu sídla bude v⇣razn⌦ uplat↵ovat struktura zástavby v�etn⌦ její “st�e�ní” krajiny. Je nezbytné v 
“prom⌦nn⇣ch” lokalitách navr⌘en⇣ch k zástavb⌦ respektovat a rozvíjet stávající hodnoty z hlediska prostorového 
uspo�ádání tzn. respektovat a nov⌦ vytvá�et v⇣razné uli�ní fronty s jednotnou v⇣�kovou hladinou respektující 
dominantní postavení kostela. Pro zachování charakteru sídla je nutné i nadále volit urbánní charakter zástavby na 
stavebních pozemcích (pro obec B�íství nejsou s v⇣jimkou n⌦kolika novostaveb z poslední doby typické solitérní 
stavby stojící uprost�ed pozemku). Zp✏sob rohového zastav⌦ní je pro zv⇣�ení hustoty osídlení nov⇣ch rodinn⇣ch dom✏ 
v⇣hodn⇣. Lépe vyu⌘ívá pozemek ve prosp⌦ch soukromého prostoru (zahrad), ze kterého se nestává pouh⇣ od�ezek po 
dodr⌘ení zákonn⇣ch odstupov⇣ch vzdáleností od hrany pozemku, ale naopak vzniká plnohodnotn⌦ vyu⌘iteln⇣ 
soukrom⇣ prostor. Tento charakter zástavby pak mj. umo⌘ní v⌦t�í nahu�t⌦nost staveb v uli�ním prostoru - viz. dále 
text. 
 V⇣razn⇣ urbánní po�in bude sou�ásti návrhu územních studií, jejich⌘ koncep�ní zpracování je územním 
plánem u lokalit s potenciální plo�nou zástavbou podmín⌦no - jedná se o navr⌘ené zastavitelné plochy Z2a a Z2b. 
 Pro rozvojové plochy v okrajové - západní poloze sídelního útvaru (sm⌦rem do volné krajiny) jsou dány 
omezující podmínky pro nadzemní v⇣stavbu.
 Stávající území samot nebude dále územn⌦ rozvíjeno.

 Tradi�ní koncepce prostorového utvá�ení uli�ních ve�ejn⇣ch prostranství na venkov⌦
 Ulice je podéln⇣ venkovní prostor. Je chybou domnívat se , ⌘e se jedná o pouhou dopravní spojnici. I tento 
prostor je nezbytné koncipovat jako pobytov⇣, kde se sousedé rádi zastaví a popovídají si. Tradi�n⌦ je tento zp✏sob u 
domká�ské zástavby pou⌘it. �asto se jedná o prostor �í�kové dimenze 10 - 12 m s vozovkou (zpevn⌦n⇣ povrch) a 
travnat⇣m pásem. Tento pás je zde bez v⇣sadby vysoké zelen⌦ (jinde slou⌘í tyto pásy k v⇣sadb⌦ stromové zelen⌦ i v 
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kombinaci s kvetoucími pásy, mohou b⇣t i r✏zné �í�ky - podle místních pom⌦r✏, oslun⌦ní apod). Domy jsou 
osazovány v krajních polohách parcel a jasn⌦ tak vymezují soukrom⇣ a ve�ejn⇣ prostor.
 Podobné p�íklady uspo�ádání je mo⌘no vysledovat na venkov⌦ zcela b⌦⌘n⌦ - viz. následující p�íklady:

Obr.: Velenka
Na p⌃íkladu Velenky vidíme jasn⌅ definovan⌦ uli⇤ní ve⌃ejné prostranství - v návaznosti na vozovku upravené p⌃edzahrádky s vjezdy na pozemky. 
Jednotící charakter uli⇤ního prostoru je zejména dán jednotn⌦m osazením staveb v krajní poloze parcely. Stavby jsou sv⌦m hmotov⌦m 
uspo⌃ádáním orientovány jednotn⌅ a to ⌥títy do ulice, mají jednotnou v⌦⌥kovou hladinu.

Obr.: Dymokury
 Jednotící charakter uli⇤ního prostoru je zejména dán jednotn⌦m osazením staveb v krajní poloze parcely - tentokrát za plotem. Stavby jsou sv⌦m 
hmotov⌦m uspo⌃ádáním orientovány jednotn⌅ a to ⌥títy do ulice. Vlevo vidíme prostorové závady u dvou novostaveb. Domy sice respektují 
stavební ⇤áru, ale ji↵ nerespektují v⌦⌥kovou hladinu (stavebním ú⌃adem byla dána podmínka p⌃ízemní stavby s podkrovím, ale bez regulativu 
v⌦⌥kové úrovn⌅ p⌃ízemí nad terénem). Domy tak naru⌥ují ráz jinak ucelené a pom⌅rn⌅ hodnotné zástavby. Rovn⌅↵ nevhodné jsou loggie 
orientované do ulice (jasné pochybení projektanta).

Obr.: Jesenice
Na p⌃íkladu novodobé v⌦stavby v Jesenici vidíme rozdíl v typologii ve⌃ejného prostranství - zde se jedná o jednozna⇤n⌦ dopravní koridor bez 
pobytové nápln⌅. Nespo⌃ádanost, r znorodost a rozvoln⌅nost  zástavby vytvá⌃í nejednotn⌦, chaotick⌦ dojem.
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 Urbánní zp✏sob zastav⌦ní
 P�esun hmot dom✏ k okraji pomáhá vytvá�et kvalitní ve�ejn⇣ prostor a dovoluje i vy��í hustoty osídlení.

 

 Obr.: postupná p⌃em⌅na uva↵ování o umis�ování rodinného domu na parcele od suburbánního p⌃ístupu po p⌃ístup urbánní (Pavel  
 Hnili⇤ka - Sídelní ka⌥e, 2005)

 Zp✏sob rohového zastav⌦ní je pro zv⇣�ení hustoty osídlení nov⇣ch rodinn⇣ch dom✏ v⇣hodn⇣. Lépe vyu⌘ívá 
pozemek ve prosp⌦ch soukromého prostoru (zahrad), ze kterého se nestává pouh⇣ od�ezek po dodr⌘ení zákonn⇣ch 
odstupov⇣ch vzdáleností od hrany pozemku, ale naopak vzniká plnohodnotn⌦ vyu⌘iteln⇣ soukrom⇣ prostor. Pokud 
stojí d✏m na pozemku o velikosti cca 800 m2, �irokém 23 m, tak p�i standardní �í�i rodinného domu cca 10 - 12 m je 
tento odd⌦len od sousedních pozemk✏ odstupov⇣m pruhem cca 5,5-6,5 m. Naopak p�i rohovém zastav⌦ní st⌦na 
tvo�ící hranu sousedních pozemk✏ (bez oken) zaru�uje ur�itou intimitu. Z historick⇣ch pramen✏ není znám p�ípad, kdy 
by tento zp✏sob zástavby naru�oval sousedské vztahy - naopak t⌦sná blízkost odstupov⇣ch pruh✏ a p�ímá viditelnost z 
oken do oken cizích dom✏ má na sv⌦domí mnoho ze sousedské nevra⌘ivosti.
 Pro umis�ování staveb v rohov⇣ch polohách parcel jsou dány tyto po⌘adavky (ve smyslu vyhlá�ky §25 
vyhlá�ky 501/2006 Sb.), odst. (6): “S ohledem na charakter zástavby je mo⌘no umístit a⌘ na hranici pozemku rodinn⇣ 
d✏m, gará⌘ a dal�í stavby a za�ízení související s u⌘íváním rodinného domu. V takovém p�ípad⌦ nesmí b⇣t ve st⌦n⌦ na 
hranici pozemku ⌘ádné stavební otvory, zejména okna, v⌦trací otvory; musí b⇣t zamezeno stékání de��ov⇣ch vod nebo 
spadu sn⌦hu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její �ást nesmí p�esahovat na sousední pozemek.”

 ad d.1) Doprava, komunika⌥ní systém území a dopravní vybavenost

 ⌅ir�í dopravní vztahy:
 (viz. v⌦kres ⌥ir⌥í vztahy 5)
 Obec B�íství le⌘í ve vzdálenosti necel⇣ch 20 kilometr✏ v⇣chodn⌦ hlavního m⌦sta Prahy. Hlavní dopravní 
páte�í �ir�ího spádového území jsou trasy dálnice D11 a její doprovodné silnice II/611 procházející od k�i⌘ovatek na 
v⇣chodním sektoru Pra⌘ského okruhu sm⌦rem na v⇣chod do Pod⌦brad a Hradce Králové. Ve sm⌦ru sever-jih páte�ní 
funkci plní trasa silnice II/272 vedoucí od silnice RI/10 z◆Benátek nad Jizerou p�es Lysou nad Labem, ke k�í⌘ení 
s◆trasou dálnice D11 na jejím 18. km, která pak dále pokra�uje a⌘ do �eského Brodu k◆p�ipojení na silnici I/12. Na tyto 
páte�ní silni�ní trasy jsou pak p�ipojeny dal�í silnice III. t�ídy, které zaji��ují dopravní dostupnost a p�ímou komunika�ní 
obsluhu obcí p�ilehlého území. 
 Vlastním �e�en⇣m územím neprochází ⌘elezni�ní doprava, nejbli⌘�í p�ipojení k◆⌘elezni�ní doprav⌦ je ve 
stanicích �esk⇣ Brod a Po�í�any na celostátní trati �. 011 Praha – Kolín, p�ípadn⌦ ve stanici �elákovice na celostátní 
trati �. 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín. Ostatní dopravní obory nejsou ve vlastním �e�eném území zastoupeny a 
ani do v⇣hledu nejsou p�edpoklady pro jejich uplatn⌦ní v◆systému dopravní obsluhy území.

 ⌥elezni�ní doprava:
 Z hlediska dlouhodob⇣ch rozvojov⇣ch zám⌦r✏ ⌘elezni�ní dopravy se ji⌘ního okraje katastrálního území obce 
dot⇣ká zám⌦r vedení trasy tzv. vysokorychlostní trat⌦, kter⇣ je zakotven v◆schválené dokumentaci ZÚR St�edo�eského 
kraje. Tato tra� bude v⇣hledov⌦ p�edstavovat kvalitativn⌦ nov⇣ prvek dopravního systému a bude zaji��ovat v dálkov⇣ch 
vztazích propojení od Prahy na v⇣chod a jihov⇣chod Evropy. Trasa vysokorychlostní trat⌦ prochází prostorem ji⌘n⌦ 
vlastního �e�eného území, ve sm⌦ru západ-v⇣chod, od Prahy prostorem mezi trasou silnice I/12 a dálnice D11, 
v⇣chodn⌦ od �eského Brodu v◆prostoru K�ely se trasa �t⌦pí do dvou variantních stop. Pro zaji�t⌦ní územní ochrany 
tohoto náro�ného zám⌦ru ZUR St�edo�eského kraje vymezuje koridor v �í�ce 300 metr✏ po obou stranách navrhované 
trasy vysokorychlostní trat⌦.

 Dálnice D11:
 Dálnice D11, procházející ve sm⌦ru západ-v⇣chod prakticky st�edem katastrálního území obce byla 
vybudována v osmdesát⇣ch letech minulého století v parametrech návrhové kategorie D26,5/120. P�i severním okraji 
zastav⌦ného území obce, na k�í⌘ení s trasou silnice II/272 byla realizována mimoúrov↵ová k�i⌘ovatka nepravidelného 
tvaru, která zaji��uje dopravní vazby v✏�i �ir�ímu spádovému území. Trasu dálnice D11 je nutno pova⌘ovat územn⌦ za 
dlouhodob⌦ stabilizovanou.

 Silni�ní automobilová doprava:
 Silnice II/611 plní funkci doprovodné trasy dálnice D11 a zárove↵ páte�ní silni�ní trasy ve sm⌦ru 
západ-v⇣chod pro �ir�í spádové území le⌘ící v⇣chodn⌦ od hlavního m⌦sta. Vlastní �e�ené území trasa silnice II/611 
protíná v◆krátkém úseku p�i severním okraji katastrálního území. Komunika�ní vazby obce k◆trase silnice II/611 jsou 
zaji�t⌦ny prost�ednictvím silnice II/272. Trasa silnice II/611 byla v◆minulosti postupn⌦ rekonstruována pro◆parametry 
návrhové kategorie S◆9,5/80 a je t�eba ji pova⌘ovat za dlouhodob⌦ stabilizovanou. 
 Silnice II/272 p�edstavuje páte�ní komunika�ní trasu spádového území vedenou ve sm⌦ru sever-jih od Lysé 
nad Labem, p�es k�í⌘ení se silnicí II/611 k◆dálni�ní k�i⌘ovatce na 18. km dálnice D11. V◆souvislosti se stavbou dálnice 
byla trasa silnice II/272 p�evedena do obchvatové polohy procházející po v⇣chodním okraji zcela mimo zastav⌦né 
území obce. Trasa silnice II/272 byla v◆minulosti postupn⌦ rekonstruována v◆úseku mezi trasou silnice II/611 a D11 
pro◆parametry kategorie S◆11,5/80 a v◆úseku od dálnice D11 na jih do �eského Brodu pak v parametrech kategorie 
S◆9,5/70. Trasu silnice II/272 je t�eba rovn⌦⌘ pova⌘ovat za dlouhodob⌦ stabilizovanou. 
 Silnice III/27224 p�edstavuje páte�ní trasu vlastního zastav⌦ného území obce, která zaji��uje komunika�ní 
vazby obce k◆obchvatové trase◆silnice II/272 a jejím prost�ednictvím pak do �ir�ího spádového území. Trasu 
pr✏jezdního úseku silnice III/27224 je t�eba rovn⌦⌘ pova⌘ovat za stabilizovanou. 
 Silnice III/24510 prochází v◆krátkém úseku p�i severní hranici katastrálního území. Silnice III/24510 je od 
páte�ní trasy silnice II/611 vedena ve sm⌦ru do Mochova, v prostoru k�i⌘ovatky je situována �erpací stanice pohonn⇣ch 
hmot. Trasu silnice III/24510 je t�eba rovn⌦⌘ pova⌘ovat za dlouhodob⌦ stabilizovanou.

 P�ehled o intenzitách silni�ního provozu
 nám dávají v⇣sledky periodicky provád⌦n⇣ch s�ítání silni�ní dopravy ⇤SD �R v◆pravideln⇣ch p⌦tilet⇣ch 
intervalech. V◆následující tabulce jsou uvedeny hodnoty zatí⌘ení zji�t⌦né na s�ítacích stanovi�tích procházející trasy 
dálnice D11 a dal�ích silnic II. t�ídy v◆rámci posledního dostupného s�ítání provedeného v◆roce 2010. Hodnoty zatí⌘ení 
jsou uvedeny v◆následující tabulce v po�tu skute�n⇣ch vozidel za pr✏m⌦rn⇣ den roku 2010 a to v◆�len⌦ní dle druhu 
vozidel – t⌦⌘k⇣ch, osobních, motocykl✏ a celková sou�tová hodnota po�tu vozidel. Dále je rovn⌦⌘ uvedena hodnota 
podílu t⌦⌘k⇣ch vozidel v◆procentech z◆celkové hodnoty, která dává p�edstavu o charakteru dopravy v◆daném úseku. 
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Silnice Stanovi�t⌦ Úsek, místo
Intenzity automobilové dopravy 2010Intenzity automobilové dopravy 2010Intenzity automobilové dopravy 2010Intenzity automobilové dopravy 2010

   %TSilnice Stanovi�t⌦ Úsek, místo T O M S    %T
D11 1-8310 Jirny - B�íství 8117 28358 61 36536 22,2
D11 1-8320 B�íství - Sadská 7721 25830 53 33604 23,0
II/272 1-3917 D11 – II/611 1072 4745 38 5855 18,3
II/272 1-1609 D11 - Kounice 476 2422 29 2927 16,3
II/611 1-0669 II/272 - Mochov 1136 5552 60 6748 16,8

 Tyto údaje sv⌦d�í o pom⌦rn⌦ vysok⇣ch intenzitách dopravy na páte�ní trase D11 a také obou silnic II. t�ídy 
s◆vysok⇣m podílem t⌦⌘ké nákladové dopravy. Tato skute�nost je nep�íznivá p�edev�ím z◆hlediska dopad✏ na ⌘ivotní 
prost�edí na kontaktním území.

 Sí� místních a ú�elov⇣ch komunikací:
 V⇣�e popsaná silni�ní sí� vytvá�í nosn⇣ komunika�ní skelet �e�eného území, na kter⇣ jsou dále p�ipojeny 
místní a ú�elové komunikace zp�ístup↵ující �ásti katastrálního území a⌘ jednotlivé objekty a jednotlivé 
obhospoda�ované pozemky a plochy. Uspo�ádání komunika�ní sít⌦ a její kategorizace je zakreslena do p�edan⇣ch 
mapov⇣ch podklad✏, v�etn⌦ dopl↵ujících poznatk✏ zji�t⌦n⇣ch pochozím pr✏zkumem. Sí� místních a ú�elov⇣ch 
komunikací ve vlastním �e�eném správním území lze v podstat⌦ pova⌘ovat za stabilizovanou. Jisté místní problémy, 
p�edev�ím v◆�ástech star�í zástavby, p�edstavují zú⌘ené pr✏jezdní profily komunikací, omezené rozhledové pom⌦ry 
v◆místech p�ipojení jsou vyvolány oboustrannou t⌦sn⌦ p�iléhající zástavbou. Vzhledem k tomu, ⌘e �e�ení t⌦chto 
problémov⇣ch míst p�edstavuje zásahy do citliv⇣ch vlastnick⇣ch práv a rovn⌦⌘ p�edstavuje zna�né vyvolané náklady, 
mo⌘nosti �e�ení a zlep�ení sou�asného stavu jsou omezené. 
 Návrh územního plánu v◆souladu se zadáním zakládá nové rozvojové po�iny v◆�e�eném správním území 
obce. Komunika�ní dostupnost t⌦chto rozvojov⇣ch lokalit je zaji�t⌦na bu  prost�ednictvím p�ipojení sjezdem na 
stávající komunika�ní sí� obce anebo návrhem nov⇣ch místních komunikací - v rámci navr⌘ené plochy ve�ejného 
prostranství Z1.
U rozsáhlej�ích rozvojov⇣ch lokalit se p�edpokládá vypracování územní studie, která v◆rámci �ir�ích urbanistick⇣ch a 
komunika�ních souvislostí navrhne rovn⌦⌘ nové komunika�ní uspo�ádání p�íslu�né rozvojové lokality. Jedná se o 
rozvojové lokality: Z2a a Z2b. U vymezovan⇣ch rozvojov⇣ch ploch, ve kter⇣ch je prov⌦�ení zm⌦n jejich vyu⌘ití územní 
studií podmínkou pro rozhodování, bude �e�ení navrhované komunika�ní struktury t⌦chto ploch sou�ástí p�íslu�n⇣ch 
územních studií.
 Nov⌦ navrhované pozemky ve�ejn⇣ch prostranství budou respektovat p�íslu�ná ustanovení §22 vyhlá�ky 
MMR �R �.501/2006 Sb., o obecn⇣ch po⌘adavcích na vyu⌘ívání území. Navrhované místní komunikace zaji��ující 
komunika�ní dostupnost a obsluhu nov⇣ch rozvojov⇣ch lokalit zástavby obce budou navr⌘eny bu  jako obslu⌘né 
komunikace funk�ní skupiny C, typu MO10/7/30(20) s◆oboustrann⇣mi chodníky �í�ky nejmén⌦ 2x2,0m, p�ípadn⌦ jako 
komunikace pro smí�en⇣ provoz funk�ní skupiny D1 - obytné ulice – navrhované v◆souladu s◆technick⇣mi 
podmínkami◆TP103 pro jejich navrhování v◆�í�ce uli�ního prostoru nejmén⌦ 8,0m mezi hranicemi protilehl⇣ch 
pozemk✏. 
 Rozvojové lokality ve správním území obce budou na stávající komunikace p�ipojeny samostatn⇣mi sjezdy 
ve smyslu p�íslu�n⇣ch ustanovení �SN 736110 Projektování místních komunikací, kap. 12 K�i⌘ovatky, k�í⌘ení a sjezdy.
 V rámci relaxa�ních zón je mo⌘no realizovat vycházkové cesty v levob�e⌘ní �ásti podél Kounického potoka. 
V navr⌘ené relaxa�ní zón⌦ N1 bude vycházková cesta podél Kounického potoka navazovat na p�echod p�es vodote� a 
dále p�es obecní pozemek 64/1 sm⌦rem do obce (lokalita Z3). Stavba p�emost⌦ní bude v souladu s �SN 75 2130.

 Trasy p⌦�í a cyklistické dopravy, cestní sí� je popsána v kapitole ad e.3).

 Obsluha území prost�edky hromadné dopravy:
 je v sou�asné dob⌦ realizována v⇣hradn⌦ ve�ejnou pravidelnou autobusovou dopravou. Obec B�íství je 
pokryta autobusovou dopravou na lince �. 230 411 �esk⇣ Brod, ⌘el. stanice – Star⇣ Vestec – Lysá nad Labem, 
⌘elezni�ní stanice, v◆pracovních dnech je realizováno 12 spoj✏ v◆obou sm⌦rech. Tato linka je sou�ástí◆systému PID – 
Pra⌘ské integrované dopravy jako linka �. 411, obec je zahrnuta ve 3. tarifním pásmu. 
 V �e�eném katastrálním území jsou situovány celkem dv⌦ autobusové zastávky – B�íství a B�íství, Svárov. Lze 
konstatovat, ⌘e prakticky celé zastav⌦né obcí je pokryto v 300 metrové docházkové vzdálenosti k t⌦mto autobusov⇣m 
zastávkám, co⌘ �asov⌦ p�edstavuje asi 5 minutovou docházkovou dobu. Situování obou zastávek je t�eba pova⌘ovat za 
stabilizované.

 Dal�í za�ízení pro automobilovou dopravu:
 S◆ohledem na v⇣lu�n⌦ individuální charakter bytové zástavby odstavování a parkování vozidel pro pot�eby 
bydlení nep�edstavuje v◆�e�eném území vá⌘n⌦j�í problém. Pro pot�eby dopravy v◆klidu u jednotliv⇣ch objekt✏ 
vybavenosti jsou pak vyu⌘ívány p�íle⌘itosti na plochách p�iléhajících komunikací. Tyto pot�eby jsou prakticky pln⌦ 
uspokojovány v rámci vlastních objekt✏ a pozemk✏. Pro parkování vozidel pro pot�eby objekt✏ vybavenosti slou⌘í v 
centru obce dostatek ploch p�i pr✏jezdním úseku silnice III/27224.
 Pro pokrytí pot�eb dopravy v klidu u navrhovan⇣ch objekt✏ pro bydlení, vybavenosti �i jin⇣ch objekt✏ se 
bude postupovat ve smyslu p�íslu�n⇣ch ustanovení vyhlá�ky MMR �R �. 268/09 Sb., o technick⇣ch po⌘adavcích na 
stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, ⌘e odstavná a parkovací stání se �e�í jako sou�ást stavby, nebo jako provozn⌦ 
neodd⌦litelná �ást stavby, anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrání omezení vypl⇣vající ze stanoven⇣ch 
ochrann⇣ch opat�ení, a to v◆souladu s◆normov⇣mi hodnotami stanoven⇣mi ve smyslu p�íslu�n⇣ch ustanovení kap. 14.1 
�SN 73 6110 Projektování místních komunikací. Dále je t�eba ka⌘dou stavbu vybavit odpovídajícím po�tem stání pro 
vozidla zdravotn⌦ posti⌘en⇣ch osob, které budou �e�eny jako sou�ást stavby. 
 Nejbli⌘�í �erpací stanice pohonn⇣ch hmot jsou situovány v◆návaznosti na páte�ní trasy dálnice D11 a její 
doprovodné silnice II/611.

 Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma:
 V◆�e�eném území se uplat↵ují v◆souladu s◆p�íslu�n⇣mi ustanovením zákona �. 13/97 Sb., o pozemních 
komunikacích, mimo souvisle zastav⌦ná území, ochranná pásma komunikací vedená po obou jejich stranách trasy ve 
vzdálenosti od osy:
  - dálnice D11   100 m
  - silnice II. a III. t�ídy    15 m
 Pro v⇣hledovou trasu vysokorychlostní ⌘eleznice územní plán vymezuje ochrann⇣ koridor trasy v◆�í�ce 300 
metr✏ na ob⌦ strany od navrhované osy budoucí trasy.

 ad d.2) Technická infrastruktura
 Obec B�íství má dobré v⇣chozí podmínky pro �e�ení technické infrastruktury. 
 N⌦které instalované sít⌦ mají zatím dostate�nou kapacitu i relativn⌦ p�ijateln⇣ technick⇣ stav (kabelizovaná 
místní telekomunika�ní sí�, kabelizované NN rozvody el. energie, spla�ková oddílná kanalizace spole�ná s obcí Star⇣ 
Vestec). U sítí, které bude t�eba doplnit nebo vybudovat, je relativní v⇣hodou pom⌦rn⌦ vysoká koncentrace zástavby 
na malé plo�e. 
 Obec B�íství podnikla ve spolupráci se sousedními obcemi P�erov n/L, Semice, Star⇣ Vestec aktivní kroky k 
celkovému vylep�ení technické vybavenosti - stavba skupinového ve�ejného vodovodu. Dále spole�n⌦ s obcí Vyká↵ je 
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plánována plynofikace obou sídelních útvar✏. Koncepce technické infrastruktury obce B�íství je graficky znázorn⌦na ve 
t�ech grafick⇣ch p�ílohách k textové �ásti od✏vodn⌦ní:
 1 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - VODNÍ HOSPODÁ⇤STVÍ
 2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ENERGETIKA
 3 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE

 Vodní hospodá⌦ství 

 Vodní hospodá�ství  - likvidace srá⌘kov⇣ch odpadních vod:

 Likvidace srá⌘kov⇣ch odpadních vod:
 Hlavním recipientem je Kounick⇣ potok. Odvedení srá⌘kov⇣ch vod zde p�i pr✏m⌦rn⇣ch  
hydrologick⇣ch podmínkách ne�iní v⌦t�í potí⌘e, zejména vzhledem k p�ízniv⇣m sklonov⇣m pom⌦r✏m   
a relativn⌦ dobré odvod↵ovací a reten�ní schopnosti povrchu terénu.  
 V obci jsou de��ové vody odvád⌦ny de��ovou kanalizací ve správ⌦ obce do místní vodote�e (Kounick⇣ 
potok). Kanalizace byla vybudována z◆cementov⇣ch trub o celkové délce 3,3 km (DN 200 – 0,4 km, DN 400 – 0,5 km, 
DN 600 – 2,4 km).

 Navrhované �e�ení: 
 Stav likvidace de��ov⇣ch vod v obci B�íství se nebude zásadn⌦ m⌦nit. Stávající nezatrubn⌦né (rigolové) i 
zatrubn⌦né úseky de��ové oddílné kanalizace obce B�íství jsou z◆dne�ního pohledu technicky zna�n⌦ nedokonalé. 
V⇣hledov⌦ je t�eba usilovat o d✏sledné do�e�ení systému odvád⌦ní srá⌘kové vody i v souvislostech na kone�né úpravy 
terénu a místních komunikací. V◆p�ípad⌦ nové zástavby v◆rozvojov⇣ch lokalitách pak lze doporu�it po podrobném 
hydrogeologickém pr✏zkumu likvidaci srá⌘kov⇣ch vod zasakováním  (p�ípadn⌦ té⌘ akumulací s◆následn⇣m vyu⌘itím 
této vody pro údr⌘bu zelen⌦ apod.). Srá⌘kové vody ze zpevn⌦n⇣ch povrch✏ místních komunikací a chodník✏ budou 
v�ak i zde likvidovány roz�í�ením a zdokonalením stávajícího systému de��ové oddílné kanalizace.

 Vodní hospodá�ství  - likvidace spla�kov⇣ch odpadních vod:
 V roce 2011 bylo dokon�eno odkanalizování obcí Star⇣ Vestec a B�íství na spole�nou �OV B�íství. V rámci 
obce B�íství se jedná o kombinovanou (gravita�ní a tlaková) oddílnou (spla�kovou) kanaliza�ní sí�. Stoková sí� 
v◆celkové délce 2,252◆km (k.ú. B�íství) je vybudována z◆kameninov⇣ch nebo plastov⇣ch kanaliza�ních trub profilu DN 
250 a DN 300.  Odpadní spla�kové vody jsou kmenovou stokou odvád⌦ny do �OV B�íství. Jedná se o 
mechanicko-biologickou �istírnu odpadních vod s◆nitrifikací (typ BIOCLEANER). Provozní budova �OV je umíst⌦na na 
stavební parcele �. 217 v levob�e⌘ní �ásti Kounického potoka. Projektované parametry �istírny jsou 1100 EO.
 Na samot⌦ Obora je v sou�asnosti zachován systém ⌘ump a stávajících septik✏ s tím, ⌘e je t�eba provést 
revizi technického stavu t⌦chto za�ízení a zajistit jejich korektní provoz evidencí a kontrolou. U v�ech dosud 
nevybaven⇣ch objekt✏ musí b⇣t z�ízeny bezodtoké jímky pop�. malé �istírny odpadních vod.

 Navrhované �e�ení: 
 Systém likvidace spla�kov⇣ch odpadních vod v obci na vlastní �OV B�íství je vyhovující a z✏stane zachován. 
Stávající technologie �i�t⌦ní a kapacitní parametry �istírny jsou vyhovující (je mo⌘no p�edpokládat, ⌘e kapacita �OV 
bude posta�ovat i po napln⌦ní rozvojov⇣ch p�edpoklad✏ obou B�íství a Starého Vestce - rezerva �iní cca 500 EO).

 Ochranná pásma kanaliza�ních za�ízení:
 Ochranná pásma kanaliza�ních za�ízení se ur�ují dle �SN 75 6081 (TNV 75 6011) “Hygienická ochrana 
prost�edí kolem kanaliza�ních za�ízení“ z roku 1996 a dle zákona �íslo 274/2001 Sb., o ve�ejn⇣ch vodovodech a 
kanalizacích.
 Ochranné pásmo stoky (do DN 500)…………….……………….1,5 m
 Ochranné pásmo �erpací stanice odpadních vod………………….10 m

 Vodní hospodá�ství  - zásobování pitnou, u⌘itkovou a po⌘ární vodou:
 Obec nemá dosud ve�ejn⇣ vodovod. Zásobování vodou je zatím zabezpe�ováno nedokonale vyu⌘íváním 
domovních studní. Studny domovní i studny na ve�ejn⌦ p�ístupn⇣ch pozemcích (studny obecní) je mo⌘no vyu⌘ívat 
v⇣hradn⌦ pro ú�ely zásobování u⌘itkovou vodou. 
 Takto jímaná podzemní voda svou kvalitou neodpovídá po⌘adavk✏m vyhl. MZ �. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví po⌘adavky na kvalitu pitné vody atd., mj. té⌘ z d✏vod✏◆zatímního nedokonalého �e�ení likvidace spla�kov⇣ch 
odpadních vod a p�edcházejícímu intenzivnímu hnojení p�ilehl⇣ch zem⌦d⌦lsk⇣ch pozemk✏ (voda je té⌘ prakticky 
bakteriologicky závadná a neodpovídá té⌘ sv⇣m chemizmem kvalitativním po⌘adavk✏m). Tato voda vykazuje zv⇣�en⇣ 
obsah dusi�nan✏ a ⌘eleza.
 Pot�eba po⌘ární vody je zde zatím zaji�t⌦na z◆po⌘ární nádr⌘e v◆centru obce.

 Navrhované �e�ení:
 V sou�asnosti je ve fázi dokumentace pro stavební povolení p�ipravována stavba skupinového ve�ejného 
vodovodu. Stavba �e�í zásobování pitnou vodou obce P�erov n/L, Semice, Star⇣ Vestec a B�íství. Nov⇣ vodovodní 
systém bude napojen na stávající vodovodní systém v◆Lysé n/L a na stávající vrt LY-1 v◆P�erov⌦◆n/L, u kterého bude 
vybudována nová úpravna vody. Z◆nové �S a ÚV bude voda �erpána do nového zemního vodojemu na P�erovské 
h✏�e. Z◆vodojemu pak nov⇣mi rozvodn⇣mi �ady budou pitnou vodou gravita�n⌦ zásobovány jednotlivé obce.
 Pro zásobování obcí P�erov nad Labem, Semice, Star⇣ Vestec a B�íství jsou navr⌘ené nové zásobní vodovodní 
�ady napojené na nov⌦ navr⌘en⇣ zemní vodojem s objemem 2x500 m3 (max. hladina 235 m n.m.) umíst⌦n⇣ na 
P�erovské h✏�e.  Zásobní vodovodní �ady jsou navr⌘eny z◆potrubí PE100 SDR17 d 90, 110, 160 a 225. V◆obci B�íství 
bude realizován vodovodní rozvod pro celou zástavbu.
 Konkrétn⌦ pro Obec B�íství je navr⌘eno celkem:
 PE100 SDR17 d 160x9,5............    dl. 1 464 m
 PE100 SDR17 d 110x6,6 ...........    dl. 1 622 m
 PE100 SDR17 d 90x5,4 ...........    dl.    438 m
 Trasy a dimenze zásobních �ad✏ jsou navr⌘eny dle dokumentace pro územní �ízení zpracované 
f.◆Stavokomplet a.s. v◆roce 2005, tak aby byly minimalizovány zásahy do stávajících komunikací s◆p�ihlédnutím 
k◆umíst⌦ní stávajících objekt✏ v◆obci a stávajícím in⌘. sítím. Trasy jsou navr⌘eny p�evá⌘n⌦ v◆zelen⇣ch pásech podél 
komunikací, v◆chodnících a krajnicích stávajících komunikací. Pokud bude nutn⇣ podéln⇣ v⇣kop ve státních silnicích 
v◆zastav⌦ném území obcí, budou trasy vedené ve vozovkách provád⌦ny s◆minimalizací zásahu do t⌦lesa komunikace. 
K�í⌘ení státních komunikací bude provedeno protlakem, pop�. mikrotunelem.
 Navr⌘ená koncepce je v souladu s aktuálním Plánem rozvoje vodovod✏ a kanalizací St�edo�eského kraje 
(zá�í 2006) a je do územního plánu p�evzata.

 Základní parametry pot�eby vody (dle vyhl. �.428/2001 Sb) pro v⇣hledov⇣ po�et obyvatel B�íství (max. 500):
 Spot�eba pitné vody - 120 l/os. den
 Qpr⇤m.denní = 500 x 0,12 = 60 m3/d.
 Qmax.denní= Qpr⇤m.denní  x 1,5 = 90 m3/d. = 1,04 l/s
 Qmax.h= Qmax.denní (l/s ) x 1,8 = 1,87 l/s
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 Tyto parametry mo⌘no brát i jako vodítko pro stanovení specifické produkce spla�kov⇣ch odpadních vod s 
tím, ⌘e do tlakové kanalizace se neodvád⌦jí jiné odpadní vody ne⌘ spla�kové vody a vody odvád⌦né z provozu kuchyní  
koupelen, tudí⌘ produkce odpadních vod je ni⌘�í ne⌘ odb⌦r z ve�ejného vodovodu -  100 l/osoba/den.

Vodní hospodá�ství  - hydromeliora�ní a závlahová za�ízení:
 Na plochách zem⌦d⌦lského p✏dního fondu jsou provedeny plo�né hydromeliorace - drená⌘e (v majetku 
vlastník✏ pozemk✏). Plo�n⌦ meliorovaná území navazují na prvky HMZ (meliora�ní odvod↵ovací kanál) �i vodote�e. V 
území se rovn⌦⌘ vyskytují hlavní odvod↵ovací drény (v majetku vlastníka pozemku). V p�ípad⌦ �inností znamenající 
dot�ení za�ízení plo�n⇣ch hydromeliorací, je t�eba p�íslu�n⇣mi opat�eními zajistit funk�nost zb⇣vajících �ástí 
hydromeliora�ních za�ízení na okolních pozemcích, tj. fungování systému jako celku v�etn⌦ bezproblémového odtoku 
vod.
 Na plochách ZPF (�ást) je rovn⌦⌘ realizován systém zásobování vodou pro zem⌦d⌦lské závlahy. 
Provozovatelem tohoto za�ízení je spole�nost Závlahy P�erov nad Labem s.r.o. Potrubní trasy závlahového systému 
jsou ve v⇣kresové dokumentaci zakresleny dle podkladu spole�nosti a to pouze v orienta�ní trase. Jedná se o hlavní 
v⇣tla�né potrubí (DN 720), které zásobuje vodní nádr⌘ Horka, s navazujícími závlahov⇣mi �ady (DN 250-150), 
vytvá�ejícími rozvodnou sí�. V p�ípad⌦ �inností znamenající dot�ení závlahov⇣ch za�ízení, je t�eba p�íslu�n⇣mi 
opat�eními zajistit funk�nost zb⇣vajících �ástí t⌦chto za�ízení na okolních pozemcích, tj. fungování systému jako celku.
 Hlavní v⇣tla�né potrubí (DN 720) se nachází v t⌦sné blízkosti sídelního útvaru. Dle informací provozovatele 
p�elo⌘ení hlavního v⇣tla�ného potrubí není z technick⇣ch d✏vod✏ mo⌘né. Územní plán tento �ad respektuje a 
v⇣stavbu na dot�en⇣ch pozemcích nenavrhuje.
 pozn.: V podkladech ÚAP ORP nejsou graficky rozli�eny plochy zavla⌘ované a odvodn⌦né – v�echny plochy 
jsou vedeny jako investice do p✏dy - v této podob⌦ je grafická informace p�evzata i do územního plánu.

 Ochranná pásma vodárensk⇣ch za�ízení se ur�ují dle zákona �íslo 274/2001 Sb., o ve�ejn⇣ch vodovodech a 
kanalizacích.
- Ochranné pásmo vodovodních �ad✏ (do DN 500)…………….……………….1,5 m  

 Zásobování energiemi 
 Energetická situace zájmového území zde není zatím do�e�ena alespo↵ na standardní úrovni. Chybí zde 
nap�. stl plynovodní sí�, p�esto⌘e jsou zde pro plo�nou plynofikaci zájmového území zcela reálné technické 
p�edpoklady.
 V◆jistém rozsahu je spalováno d�evo a je u⌘íván propan-butan (v tlakov⇣ch láhvích; p�evá⌘n⌦ pro va�ení). 
 V◆p�ípad⌦ relativn⌦ brzké realizace plo�né plynofikace zájmového území, pro kterou jsou zde technické 
podmínky spln⌦ny, by nebylo pravd⌦podobn⌦ nutné bezprost�edn⌦ v⇣razn⌦ roz�i�ovat elektrifikaci. Jsou zde v�ak pro 
její rozvoj relativn⌦ uspokojivé technické podmínky (nap�. v souvislosti s◆plánovan⇣mi rozvojov⇣mi lokalitami). 
 Nelze zde vylou�it ani ev. vyu⌘ití obnoviteln⇣ch zdroj✏ energie (nap�. fotovoltaické panely), nebo vyu⌘ití 
lokálních systém✏ se zásobníky zkapaln⌦ného propanu �i propanu - butanu. To dnes i v⇣hledov⌦ bude více zále⌘et na 
ekonomick⇣ch podmínkách. Územní energetická koncepce by m⌦la víc dbát na energetické úspory a nap�. uvoln⌦nou 
zdrojovou kapacitu p�íkonu elektrické energie efektivn⌦ pou⌘ít pro objekty, kde je efektivní p�ednostní u⌘ití elektrické 
energie.
 Energetické nároky jsou mj. spjaty s klimatick⇣mi podmínkami zájmového území. Ty lze charakterizovat jako 
spí�e mírné s ob�asn⇣m v⇣skytem intenzivního západního a⌘ severozápadního proud⌦ní vzduchu. Minimální 
v⇣po�tová teplota vzduchu dle �SN zde �iní –12 oC. Pr✏m⌦rn⇣ po�et dn✏ s teplotou vzduchu ni⌘�í ne⌘ 12 oC je 224. 
Pr✏m⌦rná teplota vzduchu v otopném období �iní cca 3,4 oC.
 ⇤e�ené území není zatím p�íli� energeticky náro�né (ve smyslu v⇣skytu energeticky náro�n⇣ch 
podnikatelsk⇣ch aktivit). Energetické odb⌦ry zahrnují komunální odb⌦ry, odb⌦ry drobn⇣ch v⇣roben, zem⌦d⌦lského 
podniku a zahradnictví.

 Zásobování elektrickou energií:
 V obci má zásobování elektrickou energií z energetického hlediska dominantní úlohu.
 Rozvodn⇣ systém a jeho kapacitu je celkov⌦ mo⌘né pova⌘ovat za vyhovující. Jeho páte�í je venkovní vedení 
VN 22 kV, sm⌦�ované do �ty� distribu�ních trafostanic (3x obec, 1x zem⌦d⌦lsk⇣ areál) . “Obecní” trafostanice jsou ve 
vlastnictví STE a.s. Vedení p�enosové sít⌦ p�es zájmové území neprochází. Rozvody NN v obci jsou vedeny podzemní 
kabelovou trasou. Paraleln⌦ s rozvody NN je v n⌦kter⇣ch �ástech obce realizována té⌘ sí� ve�ejného osv⌦tlení, která je 
ve správ⌦ obce.
 U odpo�ívadla p�i dálnici D11 je umíst⌦na trafostanice pro ú�ely obsluhy �erpací stanice pohonn⇣ch hmot.

 Navr⌘ené �e�ení: 
 Rozvodn⇣ systém a jeho kapacitu je celkov⌦ mo⌘né pova⌘ovat za vyhovující. Po⌘adavky na zv⇣�ení 
stávajících odb⌦r✏, pop�. nové el. odb⌦ry budou i nadále �e�eny posílením stávajících sítí NN a úpravou stávajících 
trafostanic (v⇣m⌦nou �i p�idáním dal�ích transformátor✏). 
 U lokalit ur�en⇣ch k plo�né v⇣stavb⌦ je dána podmínka pro respektování nadzemního vedení VN 22 kV a 
trafostanic, p�ípadné p�elo⌘ky s ohledem na nové stavební po�iny v sídle jsou mo⌘né.

 Ochranná pásma elektrick⇣ch za�ízení:
 ⌅í�ka ochrann⇣ch pásem rozvodn⇣ch za�ízení z�izovan⇣ch po 31.12. 1994 je dána energetick⇣m zákonem 
�. 222/1994 Sb. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svisl⇣mi rovinami veden⇣mi po obou stranách 
vedení ve vodorovné vzdálenosti kolmo na vedení od krajního vodi�e (u kabelov⇣ch vedení od krajního kabelu) na 
ka⌘dou stranu; v závorce jsou uvád⌦ny hodnoty dle zák. �. 458/2000 Sb. pro nová za�ízení:
 · u venkovních vedení 22 kV (do 35 kV)……… 7 m
 · u venkovních vedení do 110 kV (v�etn⌦)……….. 12 m
 · u kabelov⇣ch vedení (do 52 kV)…..………… 1 m
 · u venkovních vedení do 220 kV.……………. 15 m
 · u venkovních vedení do 400 kV (v�etn⌦) .….. 20 m
 · u el. stanic (do 52 kV)………………………. 7 m
 .u el. stanice kompaktních a zd⌦n⇣ch (do 52 kV) .....................................2 m od obrys✏ stanice.
 V p�ípad⌦ zájmového území zde ve�kerá d�íve instalovaná za�ízení (venkovní vedení VN 22 kV a distribu�ní 
trafostanice) mají ochranné pásmo 10 m na ka⌘dou stranu dle zák.�.79/1957 a provád⌦cích p�edpis✏ �.80/1957. �EZ-
Distribuce, a.s. sou�asn⌦ po⌘aduje zachovat voln⇣ pr✏jezdn⇣ (neoplocen⇣, bez p�eká⌘ek) pruh pod vedením VN
22 kV. 

 Zásobování plynem:
- VTL plynovody:
 Západním okrajem �e�eného území v S-J sm⌦ru je veden vtl plynovod DN 300 ⌅tolmí� - Ji�ice. Trasa v�etn⌦  
 OP a BP musí b⇣t respektována. Provozovatelem distribu�ní soustavy v �e�eném území je St�edo�eská  
 plynárenská a.s.
- Návrh plynofikace Obce B�íství:
 Obec doposud není plynofikována. Územním plánem je navrhována plo�ná plynofikace B�íství a to  
 prost�ednictvím regula�ní stanice Vyká↵ napojením na trasu vtl plynovodu DN 500 �.4 St�edo�eská  
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 magistrála (Mochov - Sulovice). Tato koncepce gazifikace bude �e�ena spole�n⌦ se sousední obcí Vyká↵  
 (zmi↵ovan⇣ vtl plynovod s regula�ní stanicí se nachází v sousedním k.ú. Vyká↵).

 Ochrana technické infrastruktury  - pro zásobování plynem (dle zák. �. 458/2000 Sb. ... energetick⇣ zákon):

 Ochrann⇣m pásmem se pro ú�ely tohoto zákona rozumí souvisl⇣ prostor v bezprost�ední blízkosti 
plynárenského za�ízení, kter⇣ �iní:
 a) u nízkotlak⇣ch a st�edotlak⇣ch plynovod✏ a plynovodních p�ípojek, jimi⌘ se rozvádí plyn v zastav⌦ném  
 území obce 1 m na ob⌦ strany od p✏dorysu,
 b) u ostatních plynovod✏ a plynovodních p�ípojek 4 m na ob⌦ strany od p✏dorysu,
 c) u technologick⇣ch objekt✏ 4 m od p✏dorysu.
 Bezpe�nostní pásma
 (1) Bezpe�nostní pásma jsou ur�ena k zamezení nebo zmírn⌦ní ú�ink✏ p�ípadn⇣ch havárií plynov⇣ch za�ízení 
a k ochran⌦ ⌘ivota, zdraví, bezpe�nosti a majetku osob. Bezpe�nostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci 
územního rozhodnutí o umíst⌦ní stavby, nebo dnem nabytí právní moci územního souhlasu s umíst⌦ním stavby, 
pokud není podle stavebního zákona vy⌘adován ani jeden z t⌦chto doklad✏, potom dnem uvedení plynového za�ízení 
do provozu.
 (2) Bezpe�nostním pásmem se pro ú�ely tohoto zákona rozumí souvisl⇣ prostor vymezen⇣ svisl⇣mi rovinami 
veden⇣mi ve vodorovné vzdálenosti od p✏dorysu plynového za�ízení m⌦�eno kolmo na jeho obrys.
 (3) Pokud to technické a bezpe�nostní podmínky umo⌘↵ují a nedojde-li k ohro⌘ení ⌘ivota, zdraví, 
bezpe�nosti nebo zdraví osob, lze v bezpe�nostním pásmu
 a) realizovat ve�ejn⌦ prosp⌦�nou stavbu, pokud stavebník proká⌘e nezbytnost jejího umíst⌦ní v   
 bezpe�nostním pásmu, jen na základ⌦ podmínek stanoven⇣ch fyzickou nebo právnickou osobou, která  
 odpovídá za provoz p�íslu�ného plynového za�ízení,
 b) umístit stavbu, neuvedenou v písmenu a), pouze po p�edchozím písemném souhlasu fyzické nebo  
 právnické osoby, která odpovídá za provoz p�íslu�ného plynového za�ízení.

 V území se uplat↵uje BP:
 Vysokotlaké plynovody a plynovodní p�ípojky do tlaku 40 bar✏ v�etn⌦
 - nad DN 100 do DN 300 v�etn⌦                            20 m

 Telekomunikace a radiokomunikace
  Zabezpe�ení �e�eného území telekomunika�ními slu⌘bami p�edstavuje vzhledem k jejich d✏le⌘itosti pro 
roz�í�ení pot�ebn⇣ch ekonomick⇣ch aktivit i prosté zabezpe�ení standardních slu⌘eb profilov⇣ v⇣znam. V centru obce 
je instalován ve�ejn⇣ telefonní automat (ve�ejná hovorna) a je tedy spln⌦n po⌘adavek zaji�t⌦ní minimální dostupnosti 
této slu⌘by (minimální standardní vybavení). Technická úrove↵ místní sít⌦ odpovídá ji⌘ dne�ním v⇣vojov⇣m trend✏m. 
Ú�astnická telekomunika�ní sí� je realizována v◆podzemních kabelov⇣ch trasách, ne v⌘dy v�ak v souladu s◆�SN 73 
6005. 
- Zájmové území p�íslu�í k uzlovému telefonnímu obvodu (ÚTO) Nymburk. Vlastní napojení je prost�ednictvím 
 ATÚ-podúst�edny. Provozovatelem je spole�nost O2 Telefonica a.s. V 90. letech prob⌦hla kabelizace ji⌘  
 zastaral⇣ch rozvod✏, která v sou�asné dob⌦ pokr⇣vá jak zastav⌦né území obce B�íství spole�n⌦ s  
 navazujícími obcemi Star⇣ Vestec a Kounice. Není v�ak zatím známo, jakou kapacitní rezervu nabízí stávající  
 ú�astnická telekomunika�ní sí�, která zde má ji⌘ podobu sít⌦ telekomunika�ních kabel✏ v◆pozemní trase,  
 rozvíjené od p�íslu�n⇣ch sí�ov⇣ch rozvád⌦�✏ (SR).
- V soub⌦hu se silnicí II/611 prochází p�es �e�ené území dálkov⇣ telekomunika�ní kabel.  
- V �e�eném území se nenacházejí základnové stanice ve�ejné komunika�ní sít⌦. Okrajov⌦ do �e�eného území  
 zasahuje ochranné pásmo komunika�ního za�ízení umíst⌦ného v lokalit⌦ Horky v k.ú. Kounice.
- P�es v⇣chodní okrajovou (nezastav⌦nou) �ást �e�eného území prochází ve sm⌦ru SZ-JV hlavní radioreléov⇣  
 paprsek (dle ZÚR St�edo�eského kraje).
- V obci je zaji�t⌦n poslech místního rozhlasu. Rozvody jsou realizovány jako podzemní kabelová vedení  
 soub⌦⌘n⌦ s vedením elektro NN.

 Návrh �e�ení: Lze doporu�it dále rozvíjet a zkvalit↵ovat ji⌘ zde zalo⌘enou a realizovanou koncepci 
telekomunika�ní obsluhy zájmového území. Dále lze konstatovat, ⌘e je zde technicky mo⌘né (po p�íslu�n⇣ch 
úpravách) p�ipojení uva⌘ovan⇣ch rozvojov⇣ch lokalit na ú�astnickou telekomunika�ní sí�. 

 Ochranná pásma telekomunika�ních za�ízení:
Ochranná pásma jsou dána zákonem �. 151/2000 Sb., resp. zákonem �.127/2005 Sb., o elektronick⇣ch komunikacích.
 U telekomunika�ních za�ízení pak �iní v p�ípad⌦:
 - kabelového vedení p�ístupové sít⌦ voln⌦ ulo⌘eného 1,5 m na ob⌦ strany od krajních kabel✏
 - kabelového vedení v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje v⇣kopové r⇣hy
 - kabel✏ transportní sít⌦ ochranné pásmo stanovuje Telefónica O2 , Czech Republic, a.s. – Provoz p�enosové 
techniky (provozovatel).

 Souhrnné zhodnocení, prostorová koordinace vedení technického vybavení
 V p�ípad⌦ v⌦t�iny in⌘en⇣rsk⇣ch sítí se zde jeví p�íznivé podmínky pro jejich rozvíjení i v sou�innosti s dal�ími 
obcemi v okolí i p�es hranice zájmového území (zásobování vodou, likvidace spla�kov⇣ch odpadních vod); je tedy 
sou�asn⌦ jejich rozvoj vázán i na tyto podmínky �ir�ích územních vztah✏.
 Cílem koordinace v◆úrovni koncep�ního �e�ení je p�edvídat a p�edcházet v�em potenciálním vá⌘n⇣m 
konflikt✏m a st�et✏m zájm✏. Rozumí se nejen st�et✏m prostorov⇣m, ale i mo⌘n⇣m disproporcím v◆objektivn⌦ 
existujících vztazích a v◆u⌘it⇣ch rozhodovacích postupech, v◆územn⌦ plánovacích podkladech �i dokumentaci po�ínaje 
a zpracováním p�íslu�ného projektu, jeho realizací a provozováním konkrétních systém✏ a za�ízení kon�e.
V⇣znamná je nap�. koordinace in⌘en⇣rsk⇣ch sítí ve vazb⌦ na pozemní komunikace, p�ípadn⌦ na jiné mo⌘né p�eká⌘ky a 
vzájemná koordinace jednotliv⇣ch druh✏ in⌘en⇣rsk⇣ch sítí.  Na základ⌦ rámcového posouzení lze odhadovat, ⌘e 
v◆n⌦kter⇣ch úsecích místních komunikací a na n⌦kter⇣ch k�i⌘ovatkách m✏⌘e b⇣t brzy hustota sítí na úrovni vyvolávající 
ji⌘ vá⌘né problémy. V◆takov⇣ch p�ípadech nelze improvizovat, ale uplatnit d✏sledné postupy prostorové koordinace. 
Takov⇣mi jsou postupy respektující �SN 73 6005 a postupy s aplikací úm⌦rn⇣ch sdru⌘en⇣ch tras (v daném p�ípad⌦ 
nap�. multikanálu SITEL, technického kanálku BIRCO apod.), nebo �e�ení s◆uplatn⌦ním kombinovan⇣ch zp✏sob✏ 
ukládání in⌘. sítí.
 V◆p�ípad⌦ pou⌘ití klasického zp✏sobu ukládání lze rovn⌦⌘ p�ipomenout nezbytnost pou⌘ití dostate�n⌦ 
kvalitních materiál✏, kvalitního provedení v�etn⌦ p�ísné kontroly kvality díla, nezbytnost v�asného osazení  ochrann⇣ch 
konstrukcí pro k�í⌘ení tras in⌘en⇣rsk⇣ch sítí s◆komunikacemi a v�asnou p�ípravu dopravn⌦ in⌘en⇣rsk⇣ch opat�ení pro 
realizaci.
 Základním prost�edkem pro koordinaci in⌘en⇣rsk⇣ch sítí musí b⇣t koordina�ní situace a kompletní p�í�né 
profily prostorem komunikací. V◆rámci dal�ích krok✏ je ⌘ádoucí zpracování charakteristick⇣ch p�í�n⇣ch profil✏ 
s◆vyzna�ením polohy jednotliv⇣ch vedení (stávajících, ji⌘ navrhovan⇣ch i t⌦ch v⇣hledov⇣ch). Prostorová koordinace 
v◆detailu dle �SN 73 6005 “Prostorová úprava sítí technického vybavení“ a podle dal�ích technick⇣ch podklad✏ m✏⌘e 
b⇣t preventivn⌦ precizována samostatn⇣m projektem. 
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 ad d.3) Ob⌥anské vybavení - sou⌥asn� stav
Ob�anské vybavení - ve�ejná infrastruktura: tvo�í stavby, za�ízení a pozemky slou⌘ící pro vzd⌦lávání a v⇣chovu, sociální 
slu⌘by a pé�i o rodinu, zdravotní slu⌘by, kulturu, ve�ejnou správu a ochranu obyvatelstva.

 ⌅kolství:          
 - mate�ská a základní �kola není - d⌦tí dojí⌘dí do M⌅ a Z⌅ v sousedních obcí (Kounice p�evá⌘n⌦, P�erov nad  
 Labem a Semice.

 Zdravotnictví:
 - základní zdravotní pé�i zaji��uje zdravotní st�edisko v Kolín⌦ a také v �eském Brod⌦ (záchranná slu⌘ba),
 - odborná vy�et�ení a pohotovostní slu⌘bu zaji��uje poliklinika v Kolín⌦.

 Církevní a poh�ební slu⌘by:
 - h�bitovní Kostel Nalezení sv. K�í⌘e (ozna�ení v koordina�ním v⇣krese A)

 Ostatní ve�ejná ob�anská vybavenost:
 - obecní ú�ad (Lidová knihovna, zasedací místnost), (ozna�ení v koordina�ním v⇣krese B) 
 - hasi�ská zbrojnice (ozna�ení v koordina�ním v⇣krese C)

 T⌦lov⇣chova a sport:
 - sportovní plocha v majetku obce (fotbalové h�i�t⌦, antukové h�i�t⌦) se zázemím (ozna�ení v koordina�ním  
 v⇣krese D). 

Ob�anské vybavení - komer�ní za�ízení (malá a st�ední) - za�azeno územním plánem do ploch smí�en⇣ch - 
venkovsk⇣ch: 
 Obchod a slu⌘by, pohostinství:
 - prodejna smí�eného zbo⌘í (ozna�ení v koordina�ním v⇣krese E)
 - pohostinství “B�ístevská hospoda” (ozna�ení v koordina�ním v⇣krese F)

 Z�ícenina kaple Pov⇣�ení svatého K�í⌘e na B�ístevské h✏�e je v soukrom⇣ch rukou. Jako v⇣znamná stavba v 
krajin⌦ je v�ak vyhledávána a p�íle⌘itostn⌦ vyu⌘ívána nap�. ke svatebním ob�ad✏m. Jiné ne⌘ kulturní vyu⌘ití není z 
hlediska kulturn⌦-historického v⇣znamu budovy a místa adekvátní.

 ad d.4) Ve⌦ejná prostranství
- Návrhem územního plánu jsou vymezeny stávající plochy ve�ejn⇣ch prostranství (PV) zahrnující p�evá⌘n⌦  
 komunika�ní systém v obci s návsí. 
- Územním plánem je navr⌘ena plocha ve�ejného prostranství v rámci lokality Z1. V rámci plochy bude �e�eno  
 dopravní propojení k zástavb⌦ stávající i nov⌦ navrhované a zele↵.
- Dal�í ve�ejn⌦ p�ístupné pozemky budou navrhovány podrobn⌦j�ími územními studiemi podmín⌦n⇣mi  
 územním plánem pro rozvoj v zastaviteln⇣ch plochách Z2a, Z2b. U lokality Z2b je dán po⌘adavek na poz.  
 parcele 113/47 prov⌦�it mo⌘nost rozvoje ve�ejného prostranství - ve�ejné zelen⌦.

 Pro nov⌦ vymezované pozemky ve�ejného prostranství jsou dány tyto po⌘adavky (ve smyslu vyhlá�ky §22 
vyhlá�ky 501/2006 Sb.): Nejmen�í �í�ka ve�ejného prostranství, jeho⌘ sou�ástí je pozemní komunikace zp�ístup↵ující 
pozemek bytového domu, je 12 m. P�i jednosm⌦rném provozu lze tuto �í�ku sní⌘it a⌘ na 10,5 m. Nejmen�í �í�ka 
ve�ejného prostranství, jeho⌘ sou�ástí je pozemní komunikace zp�ístup↵ující pozemek rodinného domu, je 8 m. P�i 
jednosm⌦rném provozu lze tuto �í�ku sní⌘it a⌘ na 6,5 m. Sou�ástí t⌦chto ve�ejn⇣ch prostranství je nejmén⌦ jeden pruh 
vyhrazen⇣ pro p⌦�í v minimální �í�ce 2 m umo⌘↵ující bezbariérové u⌘ívání.

 ad d.5) Nakládání s odpady
 
 Skládky, evidované ekologické zát⌦⌘e území
- V �e�eném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad✏. 
- V �e�eném území nejsou evidovány lokality star⇣ch ekologick⇣ch zát⌦⌘í.

 Zne�kod↵ování odpad✏
- Obecn⌦ závazná vyhlá�ka Obce B�íství o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem �. 1/2001  
 upravuje systém sb⌦ru, t�íd⌦ní a svozu komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem.
- P�echodn⌦ se v sou�asnosti vyu⌘ívá mo⌘nost vyu⌘ití plochy slou⌘ící ke shroma⌘ ování a do�asnému  
 ukládání objemného a vyt�íd⌦ného odpadu v prostorách za Obecním ú�adem. Tento stav v�ak není trvale  
 udr⌘iteln⇣.
- Územním plánem je navr⌘ena plocha s ozna�ením Z5 funk�n⌦ za�azená jako Plochy technické infrastruktury  
 - plochy pro stavby a za�ízení pro nakládání s odpady (TO) pro nakládání s odpadem vznikajícím na území  
 obce. Bude se jednat o sb⌦rové místo (kontejnery) pro vyt�íd⌦né slo⌘ky odpadu dále �e�ené svozem na  
 �ízenou skládku, biologicky rozlo⌘iteln⇣ odpad (obecní kompostárna) apod. Plocha je navr⌘ena mimo  
 obytné území na obecním pozemku v návaznosti na obecní �OV.

 ad e) Koncepce uspo⌦ádání krajiny

 ad e.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm�ny jejich vyu�ití
 Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné �len⌦ní �e�eného území:
- p�írodn⌦ hodnotné krajinné celky zahrnující vodote�e Kounického a Oborského potoka s b�ehov⇣mi a 
doprovodn⇣mi porosty; vodní toky jsou v celém rozsahu regulované, mají upravená koryta;
- p�írodní i krajinná dominanta území - B�ístevská h✏ra, 233 metr✏ vysok⇣ sv⌦deck⇣ vrch. V⇣znamná botanická 
lokalita s v⇣skytem teplomiln⇣ch stepních rostlin. Na vrcholu B�ístevské h✏ry se nalézá z�ícenina barokní kaple 
Pov⇣�ení sv. K�í⌘e z roku 1714; 
- krajinn⇣ prostor zahrnující otev�enou krajinu s◆p�evahou agrocenóz, kostru krajinné zelen⌦ tvo�í ojedin⌦lé 
doprovodné a b�ehové porosty vodote�í, doprovodné porosty komunikací a travinnok�ovinaté porosty podél polních 
cest a meliora�ních p�íkop✏;  
- kulturn⌦ historick⇣ potenciál krajiny:  
 B⌃íství historické jádro st�edov⌦ké vsi s p✏vodní zástavbou; základem je roz�í�ená návesní ulicovka – stavby 
bohat�ích zem⌦d⌦lsk⇣ch usedlostí se h�bitovním kostelem Nalezení sv. K�í⌘e v dominantní poloze a ulicová zástavba 
men�ích zem⌦d⌦lsk⇣ch usedlostí podél komunikací. 
 Samota Obora – soubor staveb u Oborského potoka v podhrází b⇣valého rybníka Dr⌘kovec; sou�ástí nevelk⇣ 
oplocen⇣ lu⌘ní porost.
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 Cílem koncepce uspo�ádání krajiny je koordinace zájm✏ a vztah✏ v◆nezastav⌦ném území z◆hlediska 
rozdíln⇣ch mo⌘ností jeho vyu⌘ití, zájm✏ ochrany p�írody a ochrany priorit a potenciál✏ vyu⌘ití územních oblastí. Za 
tímto ú�elem územní plán stanovuje plochy s◆rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití i v◆nezastav⌦ném území. 

 Plochy nezastav⌦ného území jsou �len⌦ny podle charakteru vyu⌘ití, limitujících jev✏ a utvá�ení krajiny na:
 (NZ.1) plochy zem⌦d⌦lské / orná p✏da  - s◆vysok⇣m potenciálem produkce zem⌦d⌦lské v⇣roby v�etn⌦ 
intenzivních forem obhospoda�ování. Plochy zem⌦d⌦lské zahrnují zejména pozemky zem⌦d⌦lského p✏dního fondu – 
zejména orné p✏dy, pozemky staveb, za�ízení a jin⇣ch opat�ení pro zem⌦d⌦lství a pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury;
 (NP) plochy p�írodní - s◆nejv⌦t�ím p�írodním potenciálem a pot�ebou ochrany p�írodních prvk✏ (vymezená 
lokální biocentra); plochy p�írodní nej�ast⌦ji zahrnují ji⌘ vymezené nebo k◆vymezení ur�ené prvky ochrany p�írody a 
jejich nejbli⌘�í okolí, pop�. plochy prvk✏ systému ekologické stability ap.; vyjíme�n⌦ pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury;
 (NS.x) plochy smí�ené nezastav⌦ného území  - zahrnují zpravidla pozemky ur�ené k pln⌦ní funkcí lesa, 
pozemky zem⌦d⌦lského p✏dního fondu, p�ípadn⌦ pozemky vodních ploch a koryt vodních tok✏ bez rozli�ení 
p�eva⌘ujícího zp✏sobu vyu⌘ití. Do plochy smí�ené nezastav⌦ného území jsou zahrnuty pozemky p�irozen⇣ch a p�írod⌦ 
blízk⇣ch ekosystém✏ a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. P�ijatelné formy vyu⌘ití jsou vyzna�eny 
p�íslu�n⇣m indexem, jsou dány regulativy a musí b⇣t v⌘dy v vzájemném souladu.
Index p�ípustn⇣ch funkcí: 
 p - p�írodní - územní ochrana chrán⌦n⇣ch území podle zákona �.114/1992 Sb., ve zn⌦ní zákonného opat�ení 
�. 347/1992 Sb., územní ochrana vymezeného územního systému ekologické stability a dal�ích ekologicky cenn⇣ch 
území (zejména ekologické kostry území); ostatní plochy krajinné zelen⌦, extenzivní sady a zahrady s travním krytem, 
pozemky ochranné zelen⌦;
 v - vodohospodá�ská - plochy s◆vodohospodá�skou funkcí, území vodních ploch a koryt vodních tok✏, 
plochy záplavov⇣ch území, plochy zahrnuté do ochrann⇣ch pásem vodních zdroj✏, CHOPAV, p�ípadn⌦ dal�ích 
vodohospodá�sky v⇣znamn⇣ch území; revitalizace vodních tok✏, umíst⌦ní vodohospodá�sk⇣ch staveb (vodního díla);
 z - zem⌦d⌦lská - pozemky zem⌦d⌦lského p✏dního fondu (mimo velkov⇣robní formy) s  
up�ednostn⌦ním mimoproduk�ních funkcí, v�etn⌦ ú�elov⇣ch komunikací slou⌘ících k jejich obhospoda�ování, 
extenzivní sady a zahrady s  travním krytem – p�ipou�t⌦jí se nezbytn⌦ nutná opat�ení a v⇣stavba pro zaji�t⌦ní 
zem⌦d⌦lské produkce (nap�. v⇣stavba  seníku, ohrazení pastvin apod.);  
  l - lesní - pozemky ur�ené k pln⌦ní funkcí lesa (zejména les zvlá�tního ur�ení, lesy ochranné ap.) – 
p�ipou�t⌦jí se nezbytn⌦ nutná opat�ení a v⇣stavba pro lesní produkci; p⌦stování d�evin mo⌘né za podmínek, ⌘e budou 
 pou⌘ity p✏vodní (autochtónní) d�eviny odpovídající danému stanovi�ti;
 o - ochranná / izola�ní -  prostor mezi r✏zn⇣mi druhy funk�ního vyu⌘ití (nap�. izola�ní prostor mezi 
obytn⇣mi a intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky vyu⌘ívan⇣mi plochami,  izola�ní prostor mezi obytn⇣mi plochami a dopravními 
stavbami, ochrana ploch mezi t⌦⌘ebním prostorem a krajinou zónou ap.);
 o - ochranná / protierozní -  plochy, kde budou ve vy��í mí�e uplatn⌦na opat�ení k◆ochran⌦ p�ed vodní 
erozí, mo⌘ná je kombinace organiza�ních (zatravn⌦ní) a agrotechnick⇣ch protierozních opat�ení (protierozní 
technologie p⌦stování plodin);
 r - rekrea�ní -  vybavení a vybrané stavby a opat�ení pro nepobytovou (!) rekreaci a sport (nap�. turistické 
cesty, cyklistické stezky, nau�né stezky, odpo�ivné altánky a p�íst�e�ky, pikniková místa, vyhlídky, informa�ní prvky, 
sportovní a herní prvky – areály zdraví, apod.);
 x – jiná/specifická -  roz�í�ení zahradnictví – plochy pro v⇣sadbov⇣ materiál, �kolky listnat⇣ch a jehli�nat⇣ch 
d�evin na zem⌦d⌦lské p✏d⌦.
         
 V �e�eném území p�eva⌘uje krajinná zóna zem⌦d⌦lské produkce / orná p✏da (NZ.1), okrajov⌦ se vyskytují 
plochy p�írodního charakteru (NP), které jsou vymezeny v plo�e lokálních biocenter a na plo�e EVL. 
 V návaznosti na zastav⌦né území, v trasách lokálních biokoridor✏, v plochách interak�ních prvk✏, jsou 
vymezeny plochy smí�ené nezastav⌦ného území NS. P�ijatelné formy vyu⌘ití jsou ur�eny indexem.   Okrajov⌦ jsou 
vymezeny plochy smí�ené s◆rekrea�ní funkcí v niv⌦ Kounického potoka, kde mimo lokální biokoridor jsou navr⌘eny 
dv⌦ relaxa�ní zóny.  Plochy v okolí zahradnictví ADAM jsou navr⌘eny jako specifické s mo⌘ností zalo⌘ení �kolek 
okrasn⇣ch, listnat⇣ch a jehli�nat⇣ch d�evin na zem⌦d⌦lské p✏d⌦.
  V◆plochách kulturní krajiny se smí�en⇣m vyu⌘itím mají uvedené �innosti v⌘dy kompromisní charakter – 
s◆ohledem na ostatní zde p�ípustné �innosti. Kompromisní opat�ení jsou bu  obecn⌦ známá (nap�. pravidla v 
ochrann⇣ch pásmech, p�echodové �ásti krajiny mezi krajinnou zónou zem⌦d⌦lské produkce – NZ.1◆a krajinnou zónou 
p�írodní - NP) nebo je mo⌘né kompromis zastoupen⇣ch �inností a funkcí následn⌦ p�ijmout po detailn⌦j�ím 
posouzení zóny. 
 Pro vymezené plochy v◆nezastav⌦ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro stabilizaci 
nebo zm⌦ny v◆jejich vyu⌘ití (regulativy vyu⌘ití - viz. kap. f textu návrhu), které jsou prost�edkem pro usm⌦rn⌦ní 
budoucího utvá�ení krajiny.

 Územní plán B�íství navrhuje zv⇣�ení podílu zelen⌦ ve smí�en⇣ch plochách nezastav⌦ného území, a to 
nap�íklad realizací nefunk�ních prvk✏ územního systému ekologické stability, v⇣sadbami doprovodné zelen⌦ podél 
nov⌦ navr⌘en⇣ch i stávajících komunikací. Rodová a druhová skladba této zelen⌦ musí vycházet z p✏vodních 
rostlinn⇣ch spole�enstev: �ern⇣�ová dubohab�ina, lipová doubrava, mochnová doubrava, luhy a ol�iny.

 �ern⇣�ová dubohab�ina: 
d�eviny stromo�adí - t�e�e↵ pta�í, lípa srd�itá, lípa velkolistá, javor mlé�, o�e�ák královsk⇣, hru�e↵ obecná, hybridní 
topoly, mén⌦ jablo↵ domácí a �vestka domácí
d�eviny pro solitérní v⇣sadbu a rozpt⇣lenou zele↵ - lípa srd�itá, dub letní a zimní, habr obecn⇣, t�e�e↵ pta�í, lípa 
velkolistá, svída krvavá, pta�í zob obecn⇣, hloh jednosemenn⇣, hloh obecn⇣, líska obecná
vhodné sm⌦si na zatrav↵ovaná místa - kost�ava �ervená, kost�ava lu�ní, srha �ízna�ka, lipnice lu�ní, lipnice obecná, 
v◆su��ích polohách psine�ek tenkolist⇣, lipnice úzkolistá.
 lipová doubrava:
d�eviny stromo�adí:  lípa srd�itá, jírovec ma al
d�eviny pro rozpt⇣lenou zele↵ �i solitérní v⇣sadbu:  lípa srd�itá, dub zimní i letní, b�íza b⌦lokorá, je�áb pta�í, javor 
babyka, habr obecn⇣, t�e�e↵ pta�í, borovice lesní.
vhodné sm⌦si na zatrav↵ovaná místa:  psine�ek obecn⇣, kost�ava �ervená, kost�ava tuhá, lipnice úzkolistá.  
 mochnová doubrava:
d�eviny stromo�adí:  t�e�e↵ pta�í, lípa srd�itá, lípa velkolistá, o�e�ák královsk⇣, �vestka domácí, hru�e↵ obecná, jablo↵ 
domácí 
d�eviny pro solitérní v⇣sadbu a rozpt⇣lenou zele↵:  dub zimní a letní, lípa srd�itá, lípa velkolistá, habr obecn⇣, líska 
obecná, svída krvavá, hloh jednosemenn⇣, hloh obecn⇣, pta�í zob obecn⇣
vhodné sm⌦si na zatrav↵ovaná místa: kost�ava lu�ní, srha �ízna�ka, ovsík vyv⇣�en⇣, sve�ep vzp�ímen⇣, vále�ka 
prapo�itá, lipnice lu�ní, lipnice úzkolistá, kost�ava ⌘lábkovitá
 st�emchová jasenina:
d�eviny stromo�adí - hybridní druhy topol✏, jasan ztepil⇣,  mén⌦ lípa srd�itá, javor klen
d�eviny pro solitérní v⇣sadbu a rozpt⇣lenou zele↵ - jasan ztepil⇣, ol�e lepkavá, lípa srd�itá,  p�ím⌦s st�emcha 
hroznovitá, javor klen, svída krvavá, kalina obecná, brslen evropsk⇣, líska obecná, hloh obecn⇣. V⇣sadba jehli�nan✏ je 
zcela nevhodná, omezit expanzi bezu �erného.
vhodné sm⌦si na zatrav↵ovaná místa - lipnice obecná, lipnice lu�ní, psine�ek v⇣b⌦⌘kat⇣, srha �ízna�ka, psárka lu�ní, 
kost�ava lu�ní, jetel zvrhl⇣.
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 ad e.2) Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability 
 Sou�ástí zelen⌦ je územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). Jedná se o vybranou soustavu vnit�n⌦ 
ekologicky stabiln⌦j�ích segment✏ krajiny, ú�eln⌦ rozmíst⌦n⇣ch na základ⌦ funk�ních a prostorov⇣ch kritérií.
 ÚSES se d⌦lí podle biogeografického v⇣znamu skladebn⇣ch prvk✏ na nadregionální, regionální a lokální. Je 
tvo�en biocentry a biokoridory a na lokální úrovni té⌘ interak�ními prvky. Územní plán B�íství závazn⌦ vymezuje prvky 
ÚSES na lokální úrovni; nadregionální ani regionální prvky se v �e�eném území nevyskytují, do �e�eného území jen 
okrajov⌦ zasahuje ochranná zóna nadregionálních biokoridor✏ K10 a K67.
 Podle prostorové funk�nosti jsou prvky ÚSES funk�ní (existující, jednozna�n⌦ vymezené) a navr⌘ené k 
zalo⌘ení (nefunk�ní, vymezené). Funk�ní prvky jsou sítí vybran⇣ch �ástí kostry ekologické stability a navr⌘ené prvky 
dopl↵ují kostru ekologické stability tak, aby byl ÚSES schopen plnit svoje p�edpokládané funkce v krajin⌦. Prvky 
navr⌘ené jsou za�azeny do ve�ejn⌦ prosp⌦�n⇣ch opat�ení nestavební povahy v krajin⌦.

 Podkladem pro zapracování ÚSES jsou následující práce:
 - Generel místního ÚSES  - KZT, 1995 
 - ÚPO B�íství (ATELIER ALTAN s.r.o., Ing. arch. Miroslav Pe�ek a kol., Praha 6; 1995)
 - územní plány navazujících obcí (Kounice, Mochov, P�erov nad Labem, Star⇣ Vestec, Velenka,  
  Vyká↵)
 - Studie ÚSES St�edo�eského kraje (U24, Praha 2; 03/2009) 
 - ÚAP ORP �esk⇣ Brod
 - ÚAP ORP Nymburk
 - ZÚR St�edo�eského kraje
 - terénní pr✏zkum

 Jednotlivé prvky byly z v⇣�e uveden⇣ch prací p�evzaty a dále upraveny a p�izp✏sobeny podmínkám návrhu 
územního plánu a podmínkám ochrany a tvorby krajiny. Územní systém ekologické stability �e�eného území je p�itom 
koncipován tak, aby p�edev�ím:
 a/ navazoval na prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické stability,
 b/ ve sv⇣ch prvcích zajistil ⌘ivotní podmínky v rámci skupin typ✏ geobiocén✏ zastoupen⇣ch  
 na zpracovávaném území
 c/ zajistil návaznost na místní systém ekologické stability v sousedních katastrech, kde byl ji⌘  
 systém zpracován / schválen v rámci ÚPD,
 d/ byl dodr⌘en po⌘adavek minimality nárok✏ systému ekologické stability na dal�í území p�i  respektování 
minimálních po⌘adavk✏ na parametry prvk✏ územního systému ekologické  stability
 
 
 ⌅ir↵í vztahy ÚSES
 Nadmístní (regionální a nadregionální) územní systém ekologické stability byl v◆rámci ZÚR St�edo�eského 
kraje vymezen na základ⌦ Studie ÚSES St�edo�eského kraje a na základ⌦ schválen⇣ch územních plán✏ velk⇣ch 
územních celk✏. 
 Nadregionální biokoridory v◆celostátní síti propojují nadregionální biocentra, tvo�í je osa a nárazníková 
(ochranná) zóna. Ob⌦ �ásti jsou jejich neodd⌦litelnou sou�ástí a po celé plo�e koridoru se podporuje tzv. koridorov⇣ 
efekt. Maximální �í�e ochranné zóny je 2 km.
 Severn⌦ �e�eného území nivou Labe prochází nadregionální biokoridor K10 "St�íbrn⇣ roh - Polabsk⇣ luh", 
veden⇣ v trase vodního toku (osa vodní), v niv⌦ Labe (osa nivní) a v �ir�ím území Polabí (osa borová). V trase NRBK 
K10 jsou nejblí⌘e �e�enému území vlo⌘ena regionální biocentra 349 „Niva Labe u Semic a Ostré“ a 368 „Niva Labe u 
�elákovic a P�erova“.
 Západn⌦ �e�eného území prochází nadregionální biokoridor K67 "Vidrholec - K68“, osa mezofilní hájová. 
Biokoridor je veden údolím V⇣moly.
 Pro nadregionální biokoridory byla v rámci ZÚR St�edo�eského kraje vymezena ochranná zóna, která se 
�e�eného území lekce dot⇣ká. Hranici ochranné zóny tvo�í silnice  II/611. Pro praktické vyu⌘ití v rámci územního plánu 
B�íství nemá vymezení ochranné zóny ⌘ádn⇣ v⇣znam. 

 Lokální ÚSES
 Nadmístní systém ÚSES je dopln⌦n lokálními prvky – biocentry, biokoridory a interak�ními prvky. V �e�eném 
území se vyskytují pouze lokální prvky ÚSES, jsou �áste�n⌦ p�evzaty  z Generelu místního ÚSES (KZT, 1995) a 
�áste�n⌦ nov⌦ vymezeny na základ⌦ terénního pr✏zkumu. 
 ⇤e�en⇣m územím prochází lokální biokoridor BK4 "Kounick⇣ potok", v rámci n⌦ho⌘ bylo dle Generelu ÚSES 
vlo⌘eno jedno lokální biocentrum BC6. Jednalo se v�ak pouze o schematické vymezení. V sou�asné dob⌦ v tomto 
prostoru stojí �OV. Vzdálenosti mezi lokálními biocentry BC3 (rybní�ky u T⇣nického potoka), resp. mezi BC4 (v 
Kounicích) a BC6 neodpovídají vzdálenostním parametr✏m max. 2 km a toté⌘ platí i pro biocentrum vymezené v 
P�erov⌦ nad Labem na soutoku Oborského a Kounického potoka, zde byly rovn⌦⌘ vzdálenosti mezi lokálními 
biocentry p�ekro�eny. V rámci návrhu ÚP jsou proto na území B�íství v trati Kounického potoka vlo⌘ena dv⌦ lokální 
biocentra tak, aby byly spln⌦ny funk�ní a prostorové parametry prvk✏. Ozna�ena jsou LBC 6a "U Starého Vestce" (na 
propojení LBK4 a LBK6)  a LBC 6b "Pod svárovem" (pod soutokem T⇣nického a Kounického potoka). Lokální 
biocentra jsou nyní vhodn⌦ umíst⌦na  mimo zastav⌦né a zastavitelné území.
 V úseku mezi lesem Psárce, B�ístevskou h✏rou a Kounick⇣m potokem byl dle Generelu ÚSES vymezen 
lokální biokoridor BK6, kter⇣ zahrnoval i B�ístevskou h✏ru (p✏vodn⌦ VKP1). V rámci ÚP je B�ístevská h✏ra nov⌦ 
vymezena jako lokální biocentrum LBC1 a lokální biokoridor BK6 je rozd⌦len na dva biokoridory LBK 5 a LBK 6. Trasy 
koridor✏ jsou vymezeny tak, aby �íseln⌦ i fyzicky navazovaly na systém ve Starém Vestci. Trasa LBK 6 je nov⌦ vedena 
podél katastráln⌦ vymezen⇣ch polních cest namísto trasy p�es sjezdy exitu 18 z dálnice D1. Trasa LBK 5 je vedena 
podél polní cesty (sou�asn⌦ i ⌘lut⌦ turisticky zna�ené cesty) sm⌦rem k lesu Psárce.

 Lokální biocentra (LBC)
 LBC 1 „B�ístevská h✏ra"  - lokální biocentrum vymezené, funk�ní, vlo⌘ené mezi lokálními biokoridory LBK5 a 
LBK6. V celém rozsahu zahrnuje Vr�ek u Vestce (B�ístevskou h✏ru), jednu ze  t�í lokalit EVL Polabské h✏ry; rozloha 3 
ha.  Cenná p�írodní lokalita, fragment zachovalé polabské bílé strán⌦ s teplomilnou vegetací a poz✏statkem �ady 
ohro⌘en⇣ch druh✏ rostlin a ⌘ivo�ich✏.
Návrh opat�ení: dle Plánu pé�e o PP, tzn. ob�asné kosení lu�ních porost✏, extenzivní pastva, redukce náletu, 
odstra↵ování nevhodn⇣ch d�evin.
 LBC 6a "U Starého Vestce" - lokální biocentrum vymezené, navr⌘ené k zalo⌘ení; vlo⌘ené v trase Kounického 
potoka (v trase LBK4); rozloha 3,2 ha.  Orná p✏da, sady a zahrady u dálnice – u exitu 18, vodní tok s b�ehov⇣mi a 
doprovodn⇣mi porosty.
Návrh opat�ení:  ornou p✏du postupn⌦ p�evést na TTP, doplnit d�eviny podél vodote�e dle stanovi�tních podmínek.
 LBC 6b "Pod svárovem" - lokální biocentrum vymezené, navr⌘ené k zalo⌘ení; vlo⌘ené v trase Kounického 
potoka (v trase LBK4); rozloha 2,9 ha.  Orná p✏da, louky, lada a vodní tok s b�ehov⇣mi a doprovodn⇣mi porosty cca 
230 m pod soutokem s T⇣nick⇣m potokem.
Návrh opat�ení:  ornou p✏du postupn⌦ p�evést na TTP, doplnit d�eviny podél vodote�e dle stanovi�tních podmínek.
  
 Lokální biokoridory (LBK)
 LBK 4 "Kounick⇣ potok" - lokální biokoridor vymezen⇣, �áste�n⌦ funk�ní a⌘ nefunk�ní; zahrnuje vodote� 
Kounického potoka s◆b�ehov⇣m a doprovodn⇣m porostem.  V trase biokoridoru jsou vlo⌘ena dv⌦ lokální biocentra 
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LBK6a a LBK6b. Sou�ástí biokoridoru jsou dv⌦ relaxa�ní plochy umíst⌦né podél potoka. Tyto plochy budou slou⌘it k 
rekrea�nímu vyu⌘ití.  ⌅í�ka mimo zastav⌦né území min. 20 m, v zastav⌦ném území min. 15 m; délky segment✏ 150 m, 
1253 m, 97 m.
Návrh opat�ení:  ornou p✏du postupn⌦ p�evést na TTP, doplnit chyb⌦jící b�ehov⇣ a doprovodn⇣ porost
 LBK 5 "Psárce – B�ístevská h✏ra" - lokální biokoridor vymezen⇣, nefunk�ní, navr⌘en⇣ k zalo⌘ení. Základem 
jsou travnaté cesty, travnaté meze a odvod↵ovací p�íkopy v polní trati mezi B�ístevskou h✏rou a lesním porostem 
Horní Psárce. ⌅í�ka min. 20 m v�etn⌦ polní cesty; délka v �e�eném území 965 m.
Návrh opat�ení:  zalo⌘it kombinovaná spole�enstva lu�ní a liniová, tzn. ornou p✏du postupn⌦ p�evést na TTP a doplnit 
d�eviny dle stanovi�tních podmínek.
 LBK 6 "B�ístevská h✏ra – U Starého Vestce" – lokální biokoridor vymezen⇣, nefunk�ní, navr⌘en⇣ k zalo⌘ení na 
orné p✏d⌦. ⌅í�ka 15 – 20 m; délka 730 m.
Návrh opat�ení:  zalo⌘it kombinovaná spole�enstva lu�ní a liniová, tzn. ornou p✏du postupn⌦ p�evést na TTP a doplnit 
d�eviny dle stanovi�tních podmínek.

 Interak⌥ní prvky (IP)
 Na lokální úrovni jsou vymezeny interak�ní prvky zahrnující p�írod⌦ blízká spole�enstva a p�írodní biotopy. 
Interak�ní prvky nedosahují parametr✏ (pop�. v⇣razn⌦ p�esahují parametry) biocenter a biokoridor✏, v⇣znamn⌦ se 
v�ak podílejí na zv⇣�ení ekologické stability v◆krajin⌦.  Na základ⌦ pr✏zkum✏ byly v◆�e�eném území vymezeny 
následující interak�ní prvky:
 IP1 les Dr⌘kovec u Obory – náletové d�eviny blí⌘ící se p�irozené skladb⌦, jedná o p�írodní biotop L2.2B  
  degradované jasanovo-ol�ové luhy. Území v podhrází b⇣valého rybníka Dr⌘kovec a p�ívodního  
  ml⇣nského náhonu, dnes pozemek veden jako zamok�ená plocha. V⇣skyt oboj⌘ivelník✏, pták✏  
  vázan⇣ch na mok�adní spole�enstva.  VKP ze zákona. Rozloha cca 2 ha.
 IP2 Oborsk⇣ potok – vodní tok s b�ehov⇣mi a doprovodn⇣mi porosty pod samotou Obora  
  k silnici II/611; rozloha 0,97 ha.
 IP3 Oborsk⇣ potok  - vodní tok s b�ehov⇣mi porosty v polní trati; rozloha v �e�eném území 0,1 ha; dl.  
  68 m.
 IP4 Svodnice pod K�í⌘ovou h✏rou - regulovaná vodote� v poli s b�ehov⇣m porostem, délka v  
  �e�eném území 252 m.
 IP5 Svodnice u Horních Psárc✏ – prameni�t⌦ a odvod↵ovací p�íkop v poli, b�ehové porosty, k�oviny a  
  louky; v⇣znam mysliveck⇣ (posedy, krmelce); rozloha 0,34 ha
 IP6 Svodnice od lesa Psárce – hust⇣ porost podél cesty a vodní p�íkop mezi lesem a LBK5;  
  rozloha  0,2 ha.
 IP7 Cesta na Horky – obnovená historická cesta sm⌦�ující z centra obce na Horky. Cesta travnatá s  
  oboustrannou alejí nov⌦ vysazen⇣ch strom✏; v horní �ásti travinok�ovinatá lada. Napojuje se na  
  cestu se stromo�adím v Horkách a dále pak na cyklostezku �. 3208. Rozloha 0,54 ha.
 IP8 Jednostrann⇣ ke�ov⇣ porost podél zpevn⌦né cesty sm⌦rem na Horky; délka 502 m.

 ad e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
 Cestní sí�
 Plochy zem⌦d⌦lské a lesní jsou p�ístupné historicky vzniklou sítí ú�elov⇣ch komunikací. Tato sí� umo⌘↵ující 
prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizovaná. V návrhové �ásti jsou zakresleny katastráln⌦ vedené 
ostatní plochy/ ostatní komunikace jako DS1. Cesty slou⌘í zejména zem⌦d⌦lskému vyu⌘ití. Krom⌦ zp�ístupn⌦ní 
pozemk✏ cesty zvy�ují prostupnost krajiny a mohou b⇣t vyu⌘ity i jako vycházkové �i cyklistické trasy.
Historická cestní sí� byla v nedávné dob⌦ naru�ena dopravním koridorem dálnice D11, kter⇣ prochází ve sm⌦ru 
západ-v⇣chod prakticky st�edem katastrálního území obce. Krom⌦ mimoúrov↵ové k�i⌘ovatky se silnicí II/272 na exitu 
18 a pr✏chodu vodote�e je území dálnicí D11 rozd⌦leno na dv⌦ nespojité �ásti. Obnova zanikl⇣ch ú�elov⇣ch 
komunikací v tomto sm⌦ru není zcela mo⌘ná, nebo� v⌦t�ina p✏vodních tras historick⇣ch cest je dálnicí D11 p�eru�ena 
a budování nov⇣ch podjezd✏ �i nadjezd✏ je zcela nereálné. 
  Dopln⌦ní dal�ích cest v◆plochách nezastav⌦ného území je mo⌘né, umo⌘↵ují to stanovené podmínky 
funk�ního vyu⌘ití ploch v krajin⌦. 

 Cyklostezky, cyklotrasy a p⌦�í trasy (viz. v⌦kres ⌥ir⌥í vztahy 5)
 ⇤e�en⇣m územím prochází (⌘lutá) propojovací turistická trasa ve sm⌦ru P�erov nad Labem  -
Star⇣ Vestec - K�í⌘ová (B�ístevská) h✏ra - les Psárce - Píse�ník - Velenka - Motorest Kersko. 
 P�i ji⌘ním okraji zastav⌦ného území obce prochází cykloturistická trasa E.8208 vedená od obce �erníky p�es 
B�íství na Chrást, jako severní doprovodná v⌦tev cyklotrasy E.8209 Roztoklaty – Po�í�any.  P⌦�í trasy i cyklotrasy jsou 
územním plánem stabilizovány.
 V rámci relaxa�ních zón stávajících i navr⌘en⇣ch (v rámci N1) je mo⌘no realizovat vycházkové cesty podél 
Kounického potoka a sportovních ploch.   
 
 ad e.4) Stanovení podmínek pro protierozní opat⌦ení
 Vodní eroze není zásadním problémem v území. P✏dy náchylné k vodní erozi jsou ve v⇣chodní hranici s k.ú. 
Kounice (lokalita Horky) a v kontaktu s B�ístevskou h✏rou. Zem⌦d⌦lsk⇣m subjekt✏m hospoda�ícím na erozn⌦ 
ohro⌘en⇣ch pozemcích jsou územním plánem doporu�ena  zejména opat�ení agrotechnická:
 - zásada provád⌦ní agrotechnick⇣ch operací ve sm⌦ru vrstevnic,
 - p✏dochranné obd⌦lávání,
 - protierozní orba.
 V⌦trnou erozí jsou ohro⌘eny otev�ené plo�inné �ásti území. Nejohro⌘en⌦j�í p✏dy se vyskytují zejména v 
severozápadní �ásti katastru. 
 Funkci protierozní ochrany tvo�í zejména prvky ÚSES. Dal�í protierozní opat�ení lze dle pot�eby budovat 
v◆souladu se stanoven⇣mi podmínkami vyu⌘ití ploch v◆nezastav⌦ném území.
 V plochách smí�eného nezastav⌦ného území s◆indexem p - p�írodní, o - ochranná/protierozní, v - 
vodohospodá�ská budou ve vy��í mí�e uplatn⌦ny prvky zvy�ující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, 
liniové porosty a rozpt⇣lená zele↵. 

 ad e.5) Stanovení podmínek pro ochranu p⌦ed povodn�mi
 Vodní toky Kounick⇣ potok a Oborsk⇣ potok nemají vyhlá�eno záplavové území. P�i mimo�ádn⇣ch 
hydrologick⇣ch situacích (intenzivní p�ívalové srá⌘ky, rychlé odtávání sn⌦hové p�ikr⇣vky) v�ak dochází k napln⌦ní 
koryta Kounického potoka a k lokálnímu zaplavování pozemk✏ p�i vodním toku.  Sou�ástí realizace relaxa�ních zón p�i 
Kounickém potoce je pro�i�t⌦ní pr✏to�ného profilu koryta a zalo⌘ení pásu zelen⌦ tak, aby bylo zaji�t⌦no zasakování 
de��ov⇣ch vod a zaji�t⌦no ne�kodné odvedení p�ebyte�n⇣ch srá⌘kov⇣ch vod z území.  

 V◆rámci návrhu ÚP jsou navr⌘ena opat�ení pro zv⇣�ení ochrany území p�ed velk⇣mi vodami:
- podél koryta vodních tok✏ Kounického a Oborského potoka a vodních ploch je ⌘ádoucí zachovat volné 
nezastav⌦né a neoplocené území o �í�i min. 8 m od b�ehové hrany na ob⌦ strany (tzv. poto�ní koridor) - pro pr✏chod 
velk⇣ch vod a zárove↵ jako manipula�ní pruh pro ú�el správy a údr⌘by vodního toku;
- navr⌘ena jsou opat�ení zvy�ující reten�ní kapacitu území - vyhrazení dostate�n⌦ �irok⇣ch pás✏ pozemk✏ 
podél vodote�e a v okolí obce smí�en⇣m funkcím (index p - p�írodní, v - vodohospodá�ská, o - ochranná). V plochách 
smí�eného nezastav⌦ného území s◆indexy „p“, „v“, „o“ budou ve vy��í mí�e uplatn⌦ny prvky zvy�ující reten�ní kapacitu 
území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt⇣lená zele↵; 
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- v◆území ur�eném k◆zástavb⌦ je t�eba zabezpe�it, aby odtokové pom⌦ry z◆povrchu urbanizovaného území 
byly po v⇣stavb⌦ srovnatelné se stavem p�ed ní. Odvodn⌦ní  nutno �e�it kombinovan⇣m systémem p�irozené / um⌦lé 
retence, nap�. vsakem na pozemcích, odvedením  obvodov⇣m drená⌘ním systémem do jímek v◆nejni⌘�ím míst⌦ 
plochy (regulovan⇣ odtok do recipientu, pop�.  následné vyu⌘ití vody pro zálivku v◆dob⌦ p�ísu�ku);
- v lokalitách, kde bylo v◆minulosti provedeno systematické odvodn⌦ní a které je sou�ástí rozvojov⇣ch ploch,  
je t�eba p�íslu�n⇣mi opat�eními zajistit funk�nost zb⇣vajících �ástí t⌦chto za�ízení na okolních pozemcích.  
 ⌥ivotnost odvodn⌦ní je 40 let, p�esto⌘e stavby doznaly zm⌦n (rekonstrukce) p�i stavební �innosti,  jsou 
odvod↵ovací systémy pln⌦ funk�ní. V lokalitách, kde bylo v◆minulosti provedeno systematické odvodn⌦ní a které je 
sou�ástí rozvojov⇣ch ploch, je doporu�eno provést hydrogeologick⇣ pr✏zkum, na jeho⌘ základ⌦ budou u�in⌦na 
opat�ení pro zaji�t⌦ní ne�kodného odtoku povrchov⇣ch vod. V rámci budoucí realizace staveb je nutno drená⌘ní 
systém podchytit vn⌦ zájmového území záchytn⇣mi drény a svést vody do recipient✏.  Podél nemovitosti je 
doporu�eno vybudovat záchytn⇣ obvodov⇣ drén a ten svést do nepropustné jímky umíst⌦né v◆nejni⌘�ím míst⌦ 
nezpevn⌦né plochy / zahrady a dále vody bu  vyu⌘ívat pro zálivku v◆dob⌦ p�ísu�ku nebo odvést p�epadem a trubním 
vedením do nejbli⌘�ího recipientu, pop�. p�e�erpávat do de��ové kanalizace. V◆⌘ádném p�ípad⌦ nesmí b⇣t vody 
vypou�t⌦ny na sousední nemovitosti. P�ípadné naru�ení �ásti systému se projeví na funk�nosti celého systému! 
 Proto⌘e rekonstrukci meliorací (na plo�e RD a pod.) není mo⌘né ve v⌦t�in⌦ p�ípad✏ provést zodpov⌦dn⌦ bez 
znalosti souvislostí a tém⌦� ka⌘dá stavba m✏⌘e meliorace poru�it, je nutné povinnost komplexního �e�ení úpravy 
stávajících meliorací ulo⌘it ji⌘ prvnímu stavebníkovi na dot�ené meliorované plo�e. Dokumentaci na úpravu, p�íp. 
p�estavbu meliorací musí obsahovat ka⌘dá dokumentace pro povolení stavby, p�íp. pro ohlá�ení stavby.

 ad e.6) Stanovení podmínek pro rekreaci
 Obec nepat�í mezi tradi�n⌦ vyu⌘ívaná sídla pro rekreaci. Rekrea�ní vyu⌘ívání staveb je minimální. V obci, v 
niv⌦ Kounického potoka jsou navr⌘eny dv⌦ relaxa�ní plochy /zóny se smí�enou vodohospodá�skou, p�írodní a 
rekrea�ní funkcí. Severní zóna je ji⌘ realizovaná – travnat⇣ pás lemovan⇣ liniovou zelení po západní hranici, podél 
potoka lavi�ky, odpadní ko�e. Ji⌘ní zóna  - navr⌘ená plocha s vycházkovou cestou podél potoka, s lavi�kami a zelení 
sm⌦rem ke h�i�ti. Jedná se o opat�ení nestavební povahy. P�echod navr⌘en p�es vodote� na pozemek 64/1 a do obce.
 V◆nezastav⌦ném území (v krajin⌦) není mo⌘né umis�ovat ⌘ádné stavby pro rodinnou ani hromadnou 
rekreaci (viz. podmínky vyu⌘ití ploch - kap. f).
 Nezastav⌦né území bude i nadále slou⌘it pro nepobytovou rekreaci, pro kterou budou vyu⌘ívány ú�elové 
cesty v◆krajin⌦. 

 ad e.7) Dob�vání lo�isek nerostn�ch surovin
 ⇤e�ené území se nachází mimo v⇣hradní lo⌘iska u⌘itkov⇣ch nerost✏, chrán⌦ná lo⌘isková území a dob⇣vací 
prostory nerostn⇣ch surovin ani tyto nejsou územním plánem navr⌘eny. Rovn⌦⌘ zde nejsou evidována poddolovaná a 
sesuvná území.

 ad f) Plochy s rozdíln�m zp�sobem vyu�ití 
 Územním plánem je navr⌘en jin⇣ druh plochy, ne⌘ je uvedeno v § 4 a⌘ § 19 vyhlá�ky �. 501/2006 Sb. 
Zd✏vodn⌦ní stanovení plochy s jin⇣m zp✏sobem vyu⌘ití, ne⌘ je stanoveno ve vyhlá�ce o obecn⇣ch po⌘adavcích na 
vyu⌘ívání území:
- Územní plán vymezuje plochy zelen⌦ - zele↵ nezastaviteln⇣ch soukrom⇣ch zahrad (ZN) zahrnujíci plochy  
 vyhrazené zelen⌦ - soukromé zahrady - s od✏vodn⌦n⇣m omezením zastavitelnosti. Do systému sídelní  
 zelen⌦ jsou zahrnuty zejména pozemky zahrad a dal�í p✏dy související zejména s obytn⇣m územím samot,  
 kde se jedná o ochranu charakteru p�írodního prost�edí nap�. údolní nivy apod. Mimo sídlo jsou v krajin⌦  
 oplocené sady �i zahrady �áste�n⌦ sou�ástí vymezeného ÚSES.    
- Územním plánem jsou v sídle vymezeny plochy zelen⌦ - zele↵ p�írodního charakteru (ZP). Do t⌦chto  
 ploch jsou mj. zahrnuty pozemky údolní nivy Kounického potoka v sídle a pozemky navazujících ostatních  
 ploch s dominancí p�írodní funkce.

 m.4) Limity vyu�ití území 
 Limity vyu⌘ití území omezují, vylu�ují, p�ípadn⌦ podmi↵ují umís�ování staveb, vyu⌘ití území a opat�ení v 
území. Podrobn⌦ji jsou popsány v jednotliv⇣ch díl�ích kapitolách.
 
 Limity vyu�ití území stávající

 1) Zp✏sob vyu⌘ití území
 Vypl⇣vá zejména z údaj✏ katastru nemovitostí (katastrální mapy - stav b�ezen 2013). 

 2) Pozemkové úpravy
 V �e�eném území doposud nebyly zahájeny komplexní pozemkové úpravy.

 3) Limity vyu⌘ití území vypl⇣vající ze schválené ÚPD vy��ího stupn⌦
 Sou�asn⌦ platnou nad�azenou územní dokumentací jsou Zásady územního rozvoje (ZÚR) St�edo�eského 
kraje. 
- ⇤e�ené území se nachází v rozvojové oblasti OB1 Praha (viz. v⇣�e).
- Návrh územního plánu bude respektovat tyto stávající a plánované limity ze ZÚR: 
 - stávající VTL plynovod,
 - stávající elektrorozvodnou soustavu  - nadzemní el.vedení 22 kV, 
 - v⇣znamnou radioreléovou trasu (paprsek),
 - respektovat ochranná pásma dálnice D11,
 - respektovat navr⌘enou trasu VRT resp. v rámci �e�eného území v⇣hledovou územní rezervu (�ást) 
  (Pro zaji�t⌦ní územní ochrany v⇣hledov⌦ proponované trasy vysokorychlostní trat⌦ je v◆souladu s  
  po⌘adavkem MD �R respektován koridor v �í�i 300 metr✏ po obou stranách trasy pro tento zám⌦r)
 - respektovat lokalitu EVL NATURA 2000,
 -  respektovat �ást spadající do ochranné zóny NRBK.
- Obec se nachází v◆krajin⌦ relativn⌦ vyvá⌘ené (N11).

 4) Limity vyu⌘ití území stanovené v právních p�edpisech a správních rozhodnutích

 Ochrana památek (dle zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, v platném zn⌦ní):
 V �e�eném území je evidována a zapsána do Úst�edního seznamu kulturních památek (dle zákona �. 
20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, v platném zn⌦ní) kulturní památka - 29945/2-1801 kostel Nalezení sv. K�í⌘e; 
19667/2-1802 kaple Pov⇣�ení sv. K�í⌘e, z�ícenina; 30053/2-1803 socha sv. Jana Nepomuckého; 105026 brána 
venkovské usedlosti �p. 26; 105024 brána venkovské usedlosti �p. 7.

 Ochrana p�írody a krajiny (dle zákona �. 114/1992 Sb., v platném zn⌦ní):
 Ji⌘ní svahy P�erovské a Semické h✏ry spole�n⌦ s cel⇣m vrcholem h✏ry B�ístevské jsou za�azeny do seznamu 
EVL Natura 2000. 
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 Krajsk⇣ ú�ad St�edo�eského kraje p�ipravuje vyhlá�ení zvlá�t⌦ chrán⌦ného území (rozesláno upozorn⌦ní �.j. 
116305/2012/KUSK ze dne 1.8.2012). Vyhlá�ení zvlá�t⌦ chrán⌦ného území je navr⌘eno v kategorii p�írodní památka. 
Název p�írodní památky◆- Polabské h ry.  P�írodní památka a Evropsky v⇣znamná lokalita má mít rozlohu necel⇣ch 25 
hektar✏, z toho B�ístevská h✏ra  cca 3 ha.
 V⇣znamn⇣mi krajinn⇣mi prvky jsou, v p�ípad⌦ �e�eného území vodní toky, údolní nivy, les (dle ustanovení §3 
odst. b) zákona �. 114/1992 Sb., v platném zn⌦ní).

 Ochrana lesa (dle zákona �. 289/1995 Sb., o lesích, v platném zn⌦ní):
 Dle §14, odst. 2, je t�eba souhlas orgánu státní správy les✏ i k dot�ení pozemk✏ do vzdálenosti 50 m od 
okraje lesa. 

 Ochrana podzemních a povrchov⇣ch vod (dle zákona �. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn⌦ní):
 Správci vodních tok✏ mohou p�i v⇣konu správy vodního toku, pokud je to nezbytn⌦ nutné a po p�edchozím 
projednání s vlastníky pozemk✏, u⌘ívat pozemk✏ sousedících s korytem vodního toku (dle ustanovení § 49 zákona �. 
254/2001 Sb., o vodách) do 6-8 m (dle v⇣znamu vodních tok✏) od b�ehové �áry pro ú�ely jejich údr⌘by a zaji�t⌦ní 
provozu.

  Ochrana dopravní infrastruktury - pozemních komunikací (dle zákona �. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikací, v platném zn⌦ní):
 Ochranné pásmo silnice II. a III. t�ídy (mimo souvisle zastav⌦ná území) je 15 m od osy vozovky. 
 Ochranné pásmo dálnice je100 m na ob⌦ strany od osy p�ilehlého jízdního pásu dálnice.

 Ochrana technické infrastruktury - vodovodních �ad✏ a kanaliza�ních stok (dle zákona �. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu, v platném zn⌦ní):
 OP �ad✏ a stok do pr✏m⌦ru 500 mm v�etn⌦ �iní 1,5 m na ka⌘dou stranu od vn⌦j�ího líce potrubí �i stoky.
 OP �ad✏ a stok nad pr✏m⌦r 500 mm �iní 2,5 m na ka⌘dou stranu od vn⌦j�ího líce potrubí �i stoky.
 Ochrana technologick⇣ch objekt✏ zásobování vodou je realizována oplocením.

 Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování elektrickou energií (dle zákona �. 458/2000 Sb., tzv. 
energetick⇣ zákon, v platném zn⌦ní):
 Ochranné pásmo nadzemního vedení (vodi�e bez izolace) u nap⌦tí nad 1 kV a do 35 kV v�etn⌦ �iní 7 m na 
ob⌦ strany od krajních vodi�✏; ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV v�etn⌦ je 1 m (po obou stranách 
krajního kabelu). Ochranné pásmo elektrické stanice sto⌘árové s p�evodem nap⌦tí z úrovn⌦ nad 1 kV a men�í ne⌘ 52 
kV na úrove↵ nízkého nap⌦tí je 7 m od stanice, ochranné pásmo elektrické stanice kompaktní a zd⌦né s p�evodem 
nap⌦tí z úrovn⌦ nad 1 kV a men�í ne⌘ 52 kV na úrove↵ NN je 2 m od stanice.
 Pozn.: Takto definovaná pásma se vztahují pouze na nová za�ízení, nebo� v § 98 zákona �. 458/2000, v 
platném zn⌦ní, se uvádí, ⌘e ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních p�edpis✏ se nem⌦ní po nabytí 
ú�innosti zákona. Proto musí b⇣t ve v⇣kresech vyzna�ena, u star�ích za�ízení, ochranná pásma d�íve uplatn⌦ná: pro 
nadzemní vedení (vodi�e bez izolace) u nap⌦tí nad 1 kV a do 35 kV v�etn⌦ ochranné pásmo 10 m na ob⌦ strany od 
krajních vodi�✏.

 Ochrana technické infrastruktury  - pro zásobování plynem (dle zákona �. 458/2000 Sb., tzv. energetick⇣ 
zákon, v platném zn⌦ní)  
 - OP u nízkotlak⇣ch a st�edotlak⇣ch plynovod✏ a plynovodních p�ípojek, jimi⌘ se rozvádí plyn v   
   zastav⌦ném území obce: 1m na ob⌦ strany od p✏dorysu potrubí.
 - OP u ostatních plynovod✏ a plynovodních p�ípojek: 4m na ob⌦ strany od p✏dorysu potrubí.
 - BP vtl plynovody nad DN 250: 40m

 Ochrana technické infrastruktury - telekomunikace (dle zákona �. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, 
v platném zn⌦ní):
 Ochranné pásmo podzemních telekomunika�ních vedení �iní 1,5 m po stranách krajního vedení. 

 Ochrana ve�ejného poh�ebi�t⌦ (dle zákona �. 256/2001, o poh�ebnictví, v platném zn⌦ní) - ochranné pásmo 
ve�ejného poh�ebi�t⌦ je 100 m.

 Zájmy obrany státu
 Cel⇣m �e�en⇣m územím prochází zájmové území A�R dle zákona �. 183/2006 sb., §175 (jev 103 - letecká 
stavba v�etn⌦ ochrann⇣ch pásem).

 Dal↵í omezení v území (s charakterem limit� vyu�ití území)

 ochrana kulturního bohatství:
- Architektonicky v⇣znamné stavby, drobné památky.
- Území obce B�íství je územím s archeologick⇣mi nálezy.

 dopravní a technická infrastruktura:
- sí� místních komunikací (plochy ve�ejného prostranství)
- autobusové zastávky,
- ú�elové komunikace,
- cykloturistické trasy.

 ochrana p✏dního fondu, p�írody a krajiny:
- vymezené funk�ní prvky lokálního ÚSES,
- orná p✏da (i nejvy��í bonity), 
- zahrady a sady,
- p✏dy zainvestované (závlahy, odvodn⌦ní),
- v⇣znamná liniová zele↵, krajinná zele↵ katastráln⌦ neevidovaná (remízy), zele↵ na ve�ejn⇣ch prostranstvích.

 Limity vyu�ití území vypl�vající z navr�eného rozvoje
 Limity vyu⌘ití území vypl⇣vajícími z navr⌘eného rozvoje obce. Jedná se o návrh lokálního ÚSES, rozvoj 
technické obsluhy území (ve�ejn⇣ vodovod, stl plynovodní sí�). Územní plán vymezil zastav⌦né a zastavitelné území, v 
souvislosti s rozvojem v⇣stavby dojde k v⇣stavb⌦ komunika�ní sít⌦ a sít⌦ technického vybavení území. Je navr⌘eno 
roz�í�ení ve�ejné ob�anské vybavenosti - sportu a technické obsluhy obce (zne�kod↵ování odpad✏).

 m.5) ⇤e↵ení po�adavk� obrany státu, po�ární ochrany a civilní ochrany

 Po�adavky obrany státu
- V �e�eném území se nenacházejí úlo⌘ná za�ízení, pozemky ani perspektivní objekty v majetku �R MO.  
- ⇤e�en⇣m územím prochází zájmové území A�R dle zákona �. 183/2006 sb., §175 (jev 103 - letecká stavba  
 v�etn⌦ ochrann⇣ch pásem)
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- Pro vyjmenované druhy staveb dle MO VUSS Praha je v⌘dy nutné souhlasné stanovisko VUSS Praha.

 Po�adavky po�ární ochrany
 P�i v�ech �innostech v obci je t�eba dbát na trvalou pou⌘itelnost zdroj✏ vody pro ha�ení po⌘ár✏ a nesmí b⇣t 
naru�ena funkce objekt✏ po⌘ární ochrany nebo po⌘árn⌦ bezpe�nostních za�ízení. 
 P�i realizaci jednotliv⇣ch staveb je t�eba vycházet z platn⇣ch p�edpis✏ a p�edkládat po⌘árn⌦ bezpe�nostní 
�e�ení, plnit po⌘adavky na po⌘ární ochranu a p�i umis�ování staveb plnit po⌘adavky vypl⇣vající z platn⇣ch zákon✏, 
provád⌦cích p�edpis✏ a norem. Navr⌘ené zastavitelné plochy skupinové v⇣stavby jsou podmín⌦ny prov⌦�it územními 
studiemi, které navrhnou konkrétní dopravní obslu⌘nost jednotliv⇣ch stavebních pozemk✏. P�i návrhu p�ístupov⇣ch 
komunikací k objekt✏m a stavbám musí b⇣t dodr⌘ena vyhlá�ka 23/2008 Sb., o technick⇣ch podmínkách po⌘ární 
ochrany staveb.
 Po⌘ární ochranu zaji��uje jednotka hasi�ského záchranného sboru v⇣jezdem z �eského Brodu �i Lysé nad 
Labem (územní p✏sobnost je vymezena do 20 minut jízdy) a jednotka sboru dobrovoln⇣ch hasi�✏ obce B�íství. 
Hasi�ská zbrojnice se nachází v B�íství na návsi.
 P�ístupové komunikace pro po⌘ární techniku jsou toto⌘né se stávajícími a navr⌘en⇣mi komunikacemi v této 
hierarchii: silnice II. a III. t�ídy, místní komunikace, p�ístupové komunikace. 
 Pot�eba po⌘ární vody je v sou�asné dob⌦ kryta mo⌘n⇣mi odb⌦ry z vodní nádr⌘e umíst⌦né v západní 
okrajové �ásti obce. Po vybudování ve�ejného vodovodu bude tento slou⌘it i pro ú�ely zásobování po⌘ární vodou. 
Zdroje vody pro po⌘ární ú�ely musí respektovat vyhlá�ku 23/2008 Sb., o technick⇣ch podmínkách po⌘ární ochrany 
staveb. Navr⌘ené �ady ve�ejného vodovodu budou pro ú�ely zásobování po⌘ární vodou �e�eny v souladu s �SN 73 
0873 (t. j. budou dodr⌘eny hodnoty nejmen�í dimenze potrubí, budou v dostate�n⇣ch vzdálenostech instalovány 
hydranty ap.).

 Po�adavky civilní ochrany
- Z hlediska ukrytí obyvatelstva v d✏sledku mimo�ádné události mohou b⇣t jako improvizované úkryty  
 (slou⌘ící ke sní⌘ení destruk�ních, radioaktivních, toxick⇣ch a infek�ních ú�ink✏ soudob⇣ch zbraní) vyu⌘ívány  
 vhodné �ásti stavebních objekt✏.
- Obec nele⌘í v záplavové oblasti, pro místní recipient (Kounick⇣ potok) nejsou stanovena záplavová území. 
- V �e�eném území nejsou skladovány ⌘ádné nebezpe�né látky v rozsahu vy⌘adujícím p�ijetí opat�ení.
- P�i evakuaci obyvatelstva v obci je vyu⌘itelné provizorní ubytování v prostorách Obecního ú�adu i B�ístevské  
 hospody. Pro pot�eby plo�né evakuace bude obec postupovat v sou�innosti s orgány civilní ochrany. Místem 
 vhodn⇣m k p�íjmu evakuovan⇣ch osob je Obecní ú�ad.
- Místem vhodn⇣m pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci je Obecní ú�ad, p�ípadn⌦  
 prostory B�ístevské hospody..
- Dopravní cesty pro vyvezení a uskladn⌦ní nebezpe�n⇣ch látek mimo zastav⌦ná území jsou toto⌘né se  
 silnicemi II. a III. t�ídy.
- Pro záchranné, likvida�ní a obnovovací práce pro odstran⌦ní nebo sní⌘ení �kodliv⇣ch ú�ink✏ kontaminace,  
 vznikl⇣ch p�i mimo�ádné události jsou vhodné zejména plochy sportovního areálu.
- V obci se nenachází ⌘ádn⇣ velkochov zví�at, pro kter⇣ by bylo nutno stanovovat plochy pro shroma⌘ ování a  
 likvidaci uhynul⇣ch zví�at.
- Pro vyrozum⌦ní obyvatelstva slou⌘í místní rozhlas s dostate�nou sly�itelností v celé obci. V obci je  
 instalována siréna na Obecním ú�ad⌦, která je zapojena do Jednotného systému varování a vyrozum⌦ní  
 obyvatelstva. 
- Na území obce se nachází ve�ejné poh�ebi�t⌦. H�bitov má dostate�nou kapacitu i pro zaji�t⌦ní   
 bezodkladn⇣ch poh�ebních slu⌘eb. 

 Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
 Nouzové zásobování pitnou vodou bude zaji��ováno dopravou pitné vody v mno⌘ství maximáln⌦ 15 
l/obyvatele•den cisternami ze zdroje ⌅tolmí�. Zásobení pitnou vodou bude dopl↵ováno balenou vodou. Nouzové 
zásobování u⌘itkovou vodou bude zaji��ováno z domovních studní. P�i vyu⌘ívání zdroj✏ pro zásobení u⌘itkovou vodou 
se bude postupovat podle pokyn✏ územn⌦ p�íslu�ného hygienika. Po dokon�ení vodovodu bude zásobování 
u⌘itkovou vodou zaji��ováno z vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu (podmínky odb⌦ru u⌘itkové vody ur�í územn⌦ 
p�íslu�n⇣ hygienik) a místních studní. V sezónním období provozu závlahového systému jej lze pou⌘ít jako dal�í zdroj 
po⌘ární a u⌘itkové vody. Nouzové zásobování elektrickou energií bude zaji�t⌦no mobilními zdroji v sou�innosti s 
orgány civilní ochrany. Dopravní cesty pro zásobování jsou toto⌘né se silnicemi II. a III. t�ídy.

 m.6) Hygiena prost�edí, zdravé ⇤ivotní podmínky

 Ochrana ovzdu↵í 
 Území (okres Nymburk) spadá do oblastí se zhor�enou kvalitou ovzdu�í vzhledem k limit✏m pro ochranu 
zdraví. Území není zahrnuto do oblastí ochrany a ekosystém✏ a vegetace. Ze statistick⇣ch dat �eského 
hydrometeorologického ústavu pro �tverce 5 x 5 km vypl⇣vají pro �e�ené území tyto hodnoty m⌦rn⇣ch emisí (údaje za 
rok 2004):
 látka m⌦rné emise (t x km2/rok)
 oxidy dusíku 5 - 10
 oxid si�i�it⇣ 1 - 5
 oxid uhelnat⇣ 10 - 100
 Na území obce nejsou evidovány zvlá�� velké, velké ani st�ední zdroje zne�i��ování. Nejbli⌘�ím velk⇣m 
zdrojem je spalovna v Lysé nad Labem.  Zna�n⇣ vliv na kvalitu ovzdu�í mají domácí topeni�t⌦ vytáp⌦ná tuh⇣mi palivy 
(pozn.: tato topeni�t⌦ p�edstavují v⇣znamné zdroje látek negativn⌦ ovliv↵ující lidské zdraví) a mobilní zdroje.
- Územním plánem je navr⌘ena plo�ná plynofikace obce.
- Jiné zám⌦ry, které by se promítly a� u⌘ pozitivn⌦ �i negativn⌦ do kvality ovzdu�í nejsou navrhovány.

 Pásma hygienické ochrany staveb
- V �e�eném území nejsou vyhlá�ena pásma hygienické ochrany pro zem⌦d⌦lskou ⌘ivo�i�nou v⇣robu - 
- Musí b⇣t respektováno ochranné pásmo ve�ejného poh�ebi�t⌦ (dle zákona �. 256/2001, o poh�ebnictví, v  
 platném zn⌦ní) - OP ve�ejného poh�ebi�t⌦ je 100 m.

 Zem⌦d⌦lsk⇣ areál B�íství (k.ú. Vyká↵):
 Na západním okraji obce B�íství se nachází zem⌦d⌦lsk⇣ areál, katastráln⌦ v�ak spadá do k.ú. Vyká↵. �ást 
areálu blí⌘e k sídlu je vyu⌘ívána pro slu⌘by (prodej paliv), v �ásti v✏�i sídlu odlehlej�í jsou stání pro zem⌦d⌦lské stroje 
a n⌦kolik stájov⇣ch objekt✏. Chov zví�at je v sou�asnosti utlumen na cca 50% - 30% p✏vodní kapacity (orienta�n⌦ se 
dnes jedná o rozsah: prasata - 300 ks; b⇣ci, telata - 100 ks; ovce - 20 ks) . Vzhledem k odlehlé poloze v✏�i sídlu (cca 
200 m) a stav✏m dobytka nezp✏sobuje �innost v areálu hygienick⇣ problém v✏�i stávající obytné zástavb⌦ a 
sportovi�ti.

 Ochrana proti ú⌥ink�m hluku
- V obci nedochází k nadlimitnímu ovliv↵ování zdraví obyvatel hlukem z v⇣roby.
- Údaje ze s�ítání dopravy uvedené v kapitole ad d.1) sv⌦d�í o pom⌦rn⌦ vysok⇣ch intenzitách dopravy na  
 páte�ní trase D11 a také obou silnic II. t�ídy s◆vysok⇣m podílem t⌦⌘ké nákladové dopravy. Tato skute�nost je  
 nep�íznivá p�edev�ím z◆hlediska dopad✏ na ⌘ivotní prost�edí na kontaktním území.

 od✏vodn⌦ní ÚP B�íství  (ÚNOR 2014)

30



 Územním plánem nejsou navr⌘eny rozvojové lokality v kontaktním prostoru dálnice. 
 Problematika hluku z dopravy u rozvojov⇣ch lokalit v kontaktní poloze se silnicí II. t�ídy bude �e�ena v rámci 
územní studie. Vymezení pozemk✏ pro zástavbu bude �e�eno tak, aby byly spln⌦ny limitní hladiny hluku z dopravy ve 
vnit�ních chrán⌦n⇣ch prostorách staveb a ve venkovním chrán⌦ném prostoru staveb dle na�ízení vlády �. 148/20006 
sb., o ochran⌦ zdraví p�ed nep�ízniv⇣mi ú�inky hluku a vibrací a zákona �. 258/2000 sb., o ochran⌦ ve�ejného zdraví.
 V navr⌘en⇣ch lokalitách podél silnice II. t�ídy je územním plánem dána podmínka: “Vyu⌘ití plochy je 
podmíne�n⌦ p�ípustné za p�edpokladu zpracování konkrétního akustického posouzení v rámci územní studie se 
zaji�t⌦ním podlimitních hodnot hluku v✏�i navrhované obytné zástavb⌦ (návrh konkrétních protihlukov⇣ch opat�ení)”.

 Radonové riziko
 Z hlediska radonového nebezpe�í je zájmové území p�evá⌘n⌦ v nízké �i p�echodné kategorii indexu  
geologického podlo⌘í. 
 Pozn.: Jedná se o statisticky p�eva⌘ující kategorie v dané geologické jednotce (mapy M 1:50000).  Radia�ní 
zát⌦⌘ stavebního pozemku je v⌘dy ovlivn⌦na také lokální situací (r✏zná propustnost p✏d, lokální anomálie aktivních 
látek v horninách atd.) a pou⌘it⇣mi stavebními materiály. Ur�ení kategorie radonového rizika na jednotlivém 
stavebním pozemku je mo⌘no pouze m⌦�ením radonu v podlo⌘í na konkrétním míst⌦ tak, aby byly zohledn⌦ny místní 
geologické podmínky).
 V �e�eném území m✏⌘e b⇣t p�i vybran⇣ch stavebních �innostech vy⌘adováno provedení radonového 
pr✏zkumu (stanovení radonového indexu pozemku dle vyhlá�ky �. 307/2002 Sb., o radia�ní ochran⌦, v platném 
zn⌦ní). P�i vyu⌘ívání místních zdroj✏ podzemní vody pro pitné ú�ely se doporu�uje anal⇣za podzemní vody na 
radioaktivní prvky.

n)  Vyhodnocení ú⌥elného vyu�ití zastav�ného území a vyhodnocení pot⌦eby vymezení zastaviteln�ch 
ploch

 V poslední dekád⌦ (2001/2011) se naplnil o�ekávan⇣ nár✏st po�tu obyvatel související s kladn⇣m sladem 
migrace (273<373, tj. nár✏st o 36% trvale hlá�en⇣ch obyvatel). 
 Do budoucna je mo⌘no p�edpokládat, vzhledem ke zm⌦nám migra�ního salda v �ir�ím území, dal�í nár✏st 
po�tu obyvatelstva v obci. V zastav⌦ném území je minimum doposud nezastav⌦n⇣ch stavebních pozemk✏ (cca 5). 
Územní plán p�ipravil územní podmínky pro odhadovan⇣ rozvoj cca 40 ti rodinn⇣ch dom✏ pro cca 120 obyvatel, p�i 
vymezování zastaviteln⇣ch ploch vycházel z platné územn⌦ plánovací dokumentace. Nad rámec této dokumentace 
rozvíjí technickou vybavenost a ve�ejnou ob�anskou vybavenost obce. 
 Pro zastavitelné plochy skupinové v⇣stavby jsou dány podmínky (územní studie, dohoda o parcelaci) 
zejména s p�ihlédnutím k tomu, ⌘e tyto jsou v majetku n⌦kolika vlastník✏ a v⇣stavba v t⌦chto plochách vy⌘aduje 
koncep�ní prostorové �e�ení odpovídající charakteru sídelního útvaru. Rozvoj bude v rámci podrobn⌦j�ího �e�ení 
etapizován.

o)  Rozhodnutí o námitkách a jejich od�vodn�ní
 
 Návrh rozhodnutí o námitkách:
 Po�izovatel zamítl tyto námitky:
 1. Námitka Ing. Zde↵ka Moce, obdr⌘ená na ve�ejném projednání návrhu ÚP B�íství dne 13. 11. 2013
  „Zm⌅na ÚP Obce B⌃íství ⇤. 1, zahrnuje mimo jiné i v⌦sadbu biokoridor  ozna⇤en⌦ch LBK 5 a LBK 6.  
 Vzhledem k tomu, ↵e vlastním n⌅které z dot⇤en⌦ch parcel a na v⌅t⌥in⌅ p⌃ilehl⌦ch pozemk  hospoda⌃ím jako 
 nájemce, s v⌦sadbou nesouhlasím. Plánovaná v⌦sadba znemo↵ní údr↵bu cest a ztí↵í pr jezd techniky.  
 Dostate⇤n⌦m biokoridorem v dot⇤ené oblasti je B⌃ístevská h ra a biokoridor podél vodote⇤e od D11 k silnici 
 II/611 a les Psárce.“

 Námitce nelze vyhov⌦t, nebo�:
-  se nejedná o zm⌦nu �. 1 územního plánu sídelního útvaru B�íství (jak uvádí Ing. Moc), ale o nov⇣ územní  
 plán B�íství, kter⇣ �e�í koncepci krajiny jako celek
-  Ing. Moc není vlastníkem v�ech pozemk✏ p�ilehl⇣ch k LBK 5 a LBK 6
-  B�ístevská h✏ra není biokoridorem (jak uvádí Ing. Moc), ale biocentrem LBC 1, které tedy nem✏⌘e biokoridor 
 nahrazovat
-  LBK 5 („Psárce – B�ístevská h✏ra“) a LBK 6 („B�ístevská h✏ra – U Starého Vestce“) vhodn⌦ dopl↵ují ú�elovou  
 komunikaci v krajin⌦, která protíná vyhlídkové místo B�ístevskou h✏ru, její⌘ neobd⌦lávaná �ást je p�írodní  
 památkou – Evropsky v⇣znamnou lokalitou Natura 2000
-  Územní systém ekologické stability má své zákonitosti, kdy minimální velikost lokálního biocentra by m⌦la  
 b⇣t 3ha, minimální �í�ka lokálního biokoridoru 15 m (spole�enstvo lesní, kombinované), 20 m   
 (spole�enstvo lu�ní); pro spole�enstvo kombinované (lu�ní + lesní) je mo⌘né p�eru�ení do 50 m  
 zastav⌦nou plochou, 80 m ornou p✏dou a 100 m p�i ostatních kulturách
-  Územní systém ekologické stability se skládá z prvk✏ funk�ních a navr⌘en⇣ch k zalo⌘ení; prvky navr⌘ené jsou 
 za�azeny do ve�ejn⌦ prosp⌦�n⇣ch opat�ení nestavební povahy v krajin⌦
-  LBK 5 a LBK 6 navazují na LBC 1 („B�ístevskou h✏ru“), které je mezi tyto koridory vlo⌘ené a spole�n⌦ s nimi  
 tvo�í souvisl⇣ celek v krajin⌦.

 Z v⇣�e uvedeného je z�ejmé, ⌘e námitce nem✏⌘e b⇣t vyhov⌦no, nebo� je ⌘ádoucí, aby LBK 5 „Psárce – 
B�ístevská h✏ra“ a LBK 6 „B�ístevská h✏ra – U Starého Vestce“, – lokální biokoridory vymezené, které nejsou zcela 
funk�ní, byly dozalo⌘eny, tedy zalo⌘it kombinovaná spole�enstva lu�ní a liniová, tzn. ornou p✏du postupn⌦ p�evézt na 
TTP a doplnit d�eviny dle stanovi�tních podmínek. V⇣�e uvedené zalo⌘ení biokoridor✏ neznemo⌘ní údr⌘bu cest ani 
neztí⌘í pr✏jezd zem⌦d⌦lské techniky.

 Po�izovatel vyhov⌦l t⌦mto námitkám:
-  ⌥ádn⇣m námitkám nebylo vyhov⌦no.

 Po�izovatel �áste�n⌦ vyhov⌦l t⌦mto námitkám:
-  ⌥ádn⇣m námitkám nebylo �áste�n⌦ vyhov⌦no.

p) Vyhodnocení p⌦ipomínek

 Po�izovatel vyhodnotil p�ipomínky takto: 
 1. P�ipomínka obce B�íství ze dne 14. 11. 2013 
 „Doplnit regulativ k plo⌥e BV – Bydlení v rodinn⌦ch domech – venkovské o nep⌃ípustné vyu↵ití ke stavb⌅ 
bytov⌦ch a ⌃adov⌦ch dom “ 

 P�ipomínce lze vyhov⌦t v nov⇣ch rozvojov⇣ch lokalitách, ve stávající zástavb⌦, která má z �ásti charakter 
�adové zástavby, bude mo⌘nost stavby �adového domu ponechána. 
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