Klíčová oblast 1: Životní prostředí, zeleň, příroda a krajina
Vize rozvoje oblasti
Životní prostředí, zeleň, příroda a krajina v Mokrovousích a okolí v roce
2030
Obec Mokrovousy má zdravé životní prostředí a dostatek zelených ploch. Chrání
přírodní bohatství, podílí se na tvorbě zdravé a prostupné krajiny vč. zvyšování její
retenční schopnosti. Obec realizuje protipovodňová opatření, reaguje na dopady
klimatických změn, podporuje udržitelné zemědělství.
Znečišťování životního prostředí vč. produkce CO2 je snižováno. Čistota ovzduší je
dobrá po celý rok. Půda je chráněna, eroze je snížena na minimum. Na území obce
i v okolí je dostatek zdrojů kvalitní pitné vody, vody pro průmysl i vody v krajině.
Podzemní ani povrchové vody nejsou znečišťovány nad únosnou míru.
Systém odpadového hospodářství je funkční a efektivní, je zajištěna separace a sběr
tříděného odpadu. Je zamezeno tvorbě černých skládek.
Informovanost obyvatel o stavu životního prostředí v obci i mimo obec je dobrá.
Obyvatelé jsou motivování k ekologickému chování a jednání.

Strategické cíle
Strategický cíl
S-1.I Zajistit zdravé životní prostředí
v obci s dostatečnou kvalitou všech
jeho složek a dostatkem zeleně;
minimalizovat negativní vlivy
znečištění vč. produkce CO2
a dopady znečištění na prostředí
obce i okolí, snižovat ekologickou
stopu obce
S-1.II Zajistit ochranu přírody a tvorbu
zdravé krajiny s dobrou
prostupností, zvýšit koeficient
ekologické stability obce
S-1.III Zajistit efektivní odpadové
hospodářství na principech
udržitelného rozvoje

Indikátor

Prostředek
ověření
o PO-S-1.I.1
Anketa

o I-S-1.I.1 Spokojenost
obyvatel s kvalitou
životního prostředí
a zelení v obci /4 roky (↑)
o I-S-1.I.2 Ekologická
o PO-S-1.I.2
Výpočet
stopa obce (↓)

o I-S-1.II.1 Ekologická
stabilita území/rok (↑)
o I-S-1.II.2 Stupeň
biodiverzity (↑)

o PO-S-1.II.1
Výpočet
o PO-S-1.II.2
Monitoring

o PO-S-1.III.1
o I-S-1.III.1 Počet
Evidence
závažných kolizí
způsobených nevhodným
zajištěním likvidace
odpadů (0)
o PO-S-1.III.2
o I-S-1.III.2 Výše zisku
Finanční
z hospodaření
s odpady/rok (↑)
výkaz

S-1.IV Zajistit dostatečnou informovanost o I-S-1.IV.1 Spokojenost
občanů s informovaností
o stavu životního prostředí
o stavu složek životního
a podporovat výchovu, vzdělávání
prostředí (↑)
a osvětu pro zdravé životní prostředí
o I-S-1.IV.2 Počet
a udržitelný rozvoj
programů/projektů
zaměřených na EVVO
(spolu)realizovaných
obcí /rok (↑)

o PO-S-1.IV.1
Anketa

o PO-S-1.IV.2
Evidence

Podoblasti:
1.1 Životní prostředí a zeleň
1.2 Příroda a krajina
1.3 Informovanost, výchova, vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany životního prostředí

Specifické cíle
1.1 Životní prostředí a zeleň
Specifické cíle
1.1.1

1.1.2
1.1.3

1.1.4

1.1.5

Indikátor

Zajišťovat ochranu proti nadměrnému o I-1.1.1.1 Hladina hluku
hluku, nepodporovat zavádění provozů
(↓)
a objektů produkujících nadměrný hluk
Minimalizovat znečištění ovzduší
o I-1.1.2.1 Stav ovzduší (↑)
Redukovat světelné a jiné druhy
znečištění

o I-1.1.3.1 Úroveň
světelného znečištění (↓)
o I-1.1.3.2 Úroveň
elektromagnetického
znečištění (↓)
o I-1.1.3.3 Úroveň dalších
znečištění (↓)
o I-1.1.4.1 Stav podzemních
vod/rok (↑)
o I-1.1.4.2 Stav vodních
ekosystémů/rok (↑)
o I-1.1.4.3 Čistota
podzemních
a povrchových vod (↑)

Udržovat zdravé vodní ekosystémy,
zlepšovat kvalitu povrchových
a podzemních vod na území obce,
chránit zdroje podzemní
vody, udržovat svodnice, hospodařit se
srážkovou vodou v intravilánu
obce, spolupracovat se správci toků
na revitalizaci toků, např. říčky
Bystřice, Mlýnského potoka,
melioračních kanálů, hlavních
odvodňovacích zařízení (HOZ)
Zachovat minimálně stávající možnosti o I-1.1.5.1 Množství
vytříděného odpadu (↑)
třídění odpadů;
podporovat prevenci vzniku odpadů
o I-1.1.5.2 Množství

Prostředek
ověření
o PO-1.1.1.1
Monitoring
o PO-1.1.2.1
Monitoring
o PO-1.1.3.1
Monitoring
o PO-1.1.3.2
Monitoring
o PO-1.1.3.3
Monitoring
o PO-1.1.4.1
Zpráva
o PO-1.1.4.2
Zpráva
o PO-1.1.4.3
Měření

o PO-1.1.5.1
Evidence
o PO-1.1.5.2

1.1.6

Monitorovat a odstraňovat černé
skládky

o

1.1.7

Rozšiřovat zeleň v obci, zpracovat
Plán údržby zeleně a realizovat jej

o

o

o

o

1.1.8

Realizovat zelené plochy stanovené
územním plánem (ÚP), nesnižovat
podíl zelených ploch

komunálního odpadu (↓)
I-1.1.6.1 Počet černých
skládek na území
obce/rok (cíl. hodnota: 0)
I-1.1.7.1 Podíl
udržovaných zelených
ploch /rok (↑)
I-1.1.7.2 Spokojenost
obyvatel se zelení
v obci/4 roky (↑)
I-1.1.7.3 Plán údržby
zeleně zpracován do XII.
2020
I-1.1.7.4 Počet závažných
neshod s Plánem údržby
zeleně (0)

o I-1.1.8.1 Podíl reálných
zelených ploch/podíl
zelených ploch v ÚP (╧
r. 2016)

Evidence
o PO-1.1.6.1
Monitoring
a Zpráva
o PO-1.1.7.1
evidence
o PO-1.1.7.2
Anketa
o PO-1.1.7.3
Plán
údržby
zeleně
o PO-1.1.7.4
Zpráva
o PO-1.1.8.1
Evidence
a ÚP

1.2 Příroda a krajina
Specifické cíle
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Indikátor

Realizovat opatření ke snížení
o I-1.2.1.1 Výše škod
dopadů povodní a sucha, zvyšovat
způsobených
retenční schopnost krajiny
povodněmi na území
vč. retenčního potenciálu koryt
obce/rok (↓)
vodních toků a přilehlých niv,
o I-1.2.1.2 Počet nových
zamezit regulacím koryt řek a potoků;
krajinotvorných
realizovat krajinotvorné prvky (meze,
prvků/rok (↑)
pásy křovin, pásy lesa, stromy apod.) o I-1.2.1.3 Stav půdy (↑)
o I-1.2.1.4 Počet
retenčních nádrží
Rozšiřovat zeleň v extravilánu obce,; o I-1.2.2.1 Počet
při výsadbách v maximální možné
vysazených dřevin
míře používat původní druhy dřevin
/rok (↑)
vč. ovocných stromů
o I-1.2.2.2 Počet
vysazených dřevin
původních druhů (↑)
Podporovat obhospodařovávání
o I-1.2.3.1 Ha
zemědělské půdy přírodě blízkým
zemědělské půdy/ha
způsobem, postupnou změnu
zemědělské půdy
struktury využívání zemědělské půdy,
obhospodař. přírodě
různorodost (diverzifikaci)
blízkým způsobem/rok
zemědělské výroby, podporovat
o I-1.2.3.2 Stav
snižování eroze půdy (menší celky,
zemědělské půdy (↑)
louky, pastviny, remízky, ovocné
sady, ochranné pásy apod.)
Ve spolupráci s dotčenými orgány
o I-1.2.4.1 Stav EVL

Prostředek
ověření
o PO-1.2.1.1
Evidence

o PO-1.2.1.2
Evidence
o PO-1.2.1.3
Monitoring
o PO-1.2.1.4
Evidence
o PO-1.2.2.1
Evidence
o PO-1.2.2.2
Evidence
o PO-1.2.3.1
Evidence

o PO-1.2.3.2
Monitoring

o PO-1.2.4.1

a vlastníky pozemků zajistit účinnou
ochranu regionálního biocentra RBC
H061 Dohalická Bystřice a
regionálního biokoridoru RBK 1258
a EVL CZ0523264 Bystřice

CZ0523264 – Bystřice
o I-1.2.4.2 Počet
biocenter/rok (╧)
I-1.2.4.3 Počet
biokoridorů/rok (╧)

1.2.5

Spolupracovat při vytváření
územních systému ekologické
stability (ÚSES)

o I-1.2.5.1 Podíl
realizovaných
ÚSES/rok (↑)

1.2.6

Provádět komplexní pozemkové
úpravy za účelem realizace
společných zařízení (např.
komunikace, obnova starých cest,
biocentra, výsadby zeleně)

o I-1.2.6.1 Počet
realizovaných
společných
zařízení/rok (↑)

Zpráva
AOPK
o PO-1.2.4.2
Evidence
o PO-1.2.4.3
Evidence
o PO-1.2.5.1
Evidence

o PO-1.2.6.1
Evidence

1.3 Informovanost, výchova, vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany životního
prostředí
Specifické cíle
1.3.1

1.3.2

1.3.3

Zajistit informovanost obyvatel
o stavu životního prostředí v obci
a okolí a zprostředkovávat relevantní
informace vedoucí ke zlepšení
životního prostředí (např.
o kotlíkových dotacích)
Motivovat obyvatele k ekologickému
chování vč. třídění odpadů a jeho
ekologické likvidace

Spolupracovat na vzdělávání a osvětě
v oblasti klimatických změn,
organizovat akce ke zlepšení
životního prostředí

Indikátor
o I-1.3.1.1 Spokojenost
obyvatel
s informovaností
o stavu ŽP/4 roky (↑)

o I-1.3.2.1 Spokojenost
vedení obce s chování
obyvatel
s ekologickým
chováním/rok (↑)
o I-1.3.3.1 Počet akcí
k zlepšení životního
prostředí/rok (↑)

Prostředek
ověření
o PO-1.3.1.1
Anketa

o PO-1.3.2.1
Dotazník

o PO-1.3.3.1
Evidence

