.

Stanovisko k návrhu zmìny ÚPD Bohutín

~,

který je na východní stranì od zájmového území, je podle schválené ÚPD mìsta Pøíbram

obkroužen ze 70% navrženými (zèásti již realizovanými)

obytnými

územími mìstského

charakteru lokalit 3B3 a 3B6 Zdaboø. Spuèasnì správní orgán vydal souhlas s umístìním
výstavby ve vzdálenosti nad 30 rn od PUPFL ( 4.4.2005). Stejné podmínky jako stanovil MìÚ
-OŽP

Pøíbrarn pro odbor koncepce a rozvoje mìsta by mìly být dány i obci Bohutín, která

právì lokalitami è. 9 a 10 pøímo na Pøíbramské-Zdaboøské lokality navazuje. Navíc daleko
nejèastìjší smìry boøivých vìtrùjsou

severní, severozápadní až západní, tedy ve smìru od

lokality è. 9 a 10, což ještì možnost újmy znaènì snižuje.
Zákon nezmiòuje nadøazenost zájmù, a proto i správce lesního majetku by mìl dbát na
výchovu porostù $ dobrou porostní stìnou a tomu tak zatím není.

V okaèovskv

rvbník

je asi 15 let nefunkèní,

doèasnému pøerušení funkce
zaøízení požerák

-kbel

hráze pøi náhlých
rybníka

1O obklopují
Vysokopecký

deštích.

vybudování

což by významnì

bývalý
rybník

dostateèné vzdálenosti

došlo údajnì

z bezpeènostních

byl již stáøím málo spolehlivý

pøívalových

by pøispìlo

toku vodoteèe,

rybníka

hráz je široce á až ke dnu pøerušena. K tomuto

rybník,

nového
snížilo

Celé lokalitì
menšího

i zvýšení
rybníka

katastrofální

je správné, stejnì

a tøi rybníkypøíbramské.

a hrozilo

dùvodù

pøípadné pøelití a poškození
bezpeènosti

v pøíhodném

prùtok

tak je zástavbou

-vypouštìcí

V okaèovského

místì

QIOO. Tvrzení,
obklopen

asi

km proti

že lokalita

è. 9 a

vedlejší

J\ ní to sice øešení optimální,

ale pøi zachování

parcel a staveb od bøehového porostu je to možné

P.!!Q! na dané lokalitì

po dlouholetém "modemím"

zbytky prùmyslových

hnojiv, rezidua zemìdìlské

zemìdìlském

využívání jistì obsahuje

chemizace, má mnoha pojezdy tìžké

techniky zhutnìné podornièní vrstvy a nepochybnì je pùdní edafon znaènì druhovì i poèetnì
oslaben. Pøi vynìtí a dostateènì velkých parc71ách bude docházet k pozvolné regeneraci pùdy
Druhová pestrost fauny i flory je na plnì a pravidelnì

zemìdìlsky

obhospodaøované pùdì

jednoznaènì omezována. Naopak je opakovanì prokázáno, že se druhová pestrost nìkolik

let

po zástavbì zaène zvyšovat -podle

nìmeckých

pramenù až na ètyønásobek. Navíc zde bude

silnì pùsobit ekotonový efekt, který zvyšuje poèet druhù na rozhraní dvou spoleèenstev

Zásah do historického

výVoje obce a do krajinného rázu v podstatì pùsobí úplnì každá nová

výstavba. Návaznost na východní okraj Vysoké r~~ce s vícepodlažními

obytnými domy, které

ráz obce nerespektovaly , spíše rozpor utl~mí. A návaznost nové zástavby v severovýchodním
smìru na Pøíbramské-Zdaboøské lokality 3B3 a 3B6 bude zcela pøirozený a plynulý aje
možné z tìchto lokalit pøevzít i pøíslušné regulativy. Krajinný

ráz zùstává zachován, VKP ani

ÚSES nejsou narušeny.

Podle zpracovatelù

tohoto

hodnocení

è. 9 a 1 O za urèit)Í;ch stanovených
sousedícího

je zmìna

podmí[lek

území Pøíbram-Zdaboø

è.l územního

možná, zejména

plánu obce Bohutín
v souvislostech

pro lokalitu

s rozvojem

.
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Ing,

Ing. Jana Maxová
ekologické poradenství
Dobøichovice
Souhlasí, kontroloval:

Ing. Milan Hénik, soudníznaZec

