
GOV14 ZASTAVĚNÍ PŮDY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF)

Číslo GOV14

Název indikátoru Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF)

Oblast G

Definice indikátoru Snížení rozlohy zemědělské půdy (ZPF) z celkové rozlohy
správního území města/městské části/obce za účelem zastavění
za sledovaný kalendářní rok oproti předchozímu roku (tj. v roce
2019 oproti roku 2020).

Jednotka indikátoru %

Klíčová slova Zemědělství, půda, území, soběstačnost, městské zemědělství

Důvod sledování a
využitelnost

Tento indikátor sleduje "zastavění" zemědělské půdy stavbami, tj.
budovami ale i liniovými stavbami.
Zemědělská půda představuje nejen ornou půdu, ale ve
městech/městských částech/obcích hlavně zahrady, vinice,
ovocné sady, trvalé travní porosty. Zastavět ji je možno stavět
až tehdy, když je stavební pozemek vyňat z půdního fondu.
Tímto indikátorem se sleduje jednak z důvodu omezení
suburbanizačních procesů a rozrůstání se města/městské
části/obce do země, jakož i z důvodů zhoršení mikroklimatu,
propustnosti území apod. Z pohledu udržitelnosti sídel mají
přednostně využívat v současnosti nevyužívané plochy tzv.
brownfieldy.
Ochrana zemědělské půdy nabývá na významu při aplikování
konceptů cirkulární ekonomiky, soběstačnosti, potravinových
krátkých řetězců, podpory místní komunity a sociální inkluze
apod. V současnosti roste význam i "městského zemědělství",
které svými environmentální příznivými postupy, často
permakulturním přístupem bez používání pesticidů je také velmi
příznivé z pohledu ochrany a podpory biodiverzity.
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Úplnost, reprezentativnost,
validita

Indikátor vypovídá o změnách v urbanistické struktuře sídla a
má vypovídat o tom, kolik zemědělské půdy se za daný rok
zastávali. Indikátor má přímý souvislost i s vynětím z půdního
fondu, nakolik se k žádosti dokládá pravomocné územní
rozhodnutí, což znamená, že stavba je v souladu s územním
plánem.
Tento indikátor má limity, protože není možné tento indikátor
sledovat na základě povoleného vynětí, ale na základě reálného
zastavění. Samotné vynětí z půdního fondu ještě neznamená
zastavění, jelikož platí jen po dobu 3 let od právní moci
rozhodnutí, a pokud nebyla půda použitá na záměr uvedený v
rozhodnutí o odnětí, tak přestává platit, což by mohlo vést ke
zkresleným či nepravdivým výsledkům.

Popis zpracování dat Rozdíl v rozloze zemědělské půdy ve prospěch zastavěné plochy
za sledovaný kalendářní rok oproti předchozímu roku se vydělí
celkovou rozlohou administrativního území.

Zdroj dat Statistický úřad SR (http://datacube.statistics.sk - 6.5
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov - Výmera územia,
využitie pôdy)
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/pl5001rr/v_pl5001rr_00_00_00_sk

Frekvence sledování Ve statistice by měl být sledován s roční frekvencí. Pro účely
nástroje Klimasken se předpokládá periodicita 2-3 roky.

Ovlivnitelnost městem Rozlohu ZPF může město/městská část/obec ovlivnit
prostřednictvím územního plánování, důsledným uplatňováním
obecně závazného nařízení (OZN) (například o nezastavitelných
plochách v rámci OZN o zeleni), uplatňováním vhodných
regulativů územního rozvoje a výstavby a osvětovou činností.

Způsob prezentace Výsledky budou prezentovány v jednotném rámci Klimasken na
pětistupňové škále dle stanovených intervalů.

Zodpovědnost Zpracovatel KLIMASKEN, město, městská část, obec
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