Územní plán Dolní Hbity

červen 2014

Obec D O L N Í H B I T Y
Dolní Hbity 55,262 62 Dolní Hbity

Územní plán Dolní Hbity
Zastupitelstvo obce Dolní Hbity, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za použití
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti
usn č. ………………………………ze dne ……………………………….

vydává
Územní plán Dolní Hbity
Dnem nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy pozbývá platnost Územní plán obce Dolní Hbity,
schválený dne 21. 12. 2002, ve znění jeho pozdějších změn.

Záznam o účinnosti: podle § 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
a) správní orgán, který vydal územní plán:

Zastupitelstvo obce Dolní Hbity

b) datum nabytí účinnosti územního plánu:
c) pořizovatel:

Podpis ……………………………………

Městský úřad Příbram
Odbor koncepce a rozvoje města
Bc. Vojtěch Vaverka
odborná osoba pořizovatele
razítko…………………………………..

1

Územní plán Dolní Hbity

červen 2014

Územní plán Dolní Hbity
červen 2014

Objednatel:

Obec Dolní Hbity,
Dolní Hbity 55, 262 62

Určený zastupitel:

Ing. Jan Michálek, starosta

Pořizovatel:

Městský úřad Příbram, Odbor koncepce a rozvoje města
Tyršova 108, 261 19 Příbram

Oprávněná osoba:

Bc. Vojtěch Vaverka

Zhotovitel:

Ing. arch. Milan Salaba
Štefánikova 52, 150 00 Praha 5
ve spolupráci s:
U-24, s.r.o., Ateliér pro urbanismus a územní plánování
Perucká 11a, 120 00 Praha 2
Mgr. David Třešňák, prokurista

Řešitelský tým
Urbanismus

Ing. arch. Milan Salaba, č. aut. ČKA 1467,
Ing. arch. Helena Kopová, č. aut. ČKA 4099

Koncepce přírody a krajiny,
územní systém ekologické stability

Ing. Lenka Holá, č. aut. ČKA 652, Ing. Františka Šatná

Vodní hospodářství

Ing. Martin Horejš, č. aut. ČKAIT 2706

Technická infrastruktura – energetika

Václav Perný. č. aut. ČKAIT 2682

Vodní režim v území,
Ochrana půdního fondu

Ing. Štěpán Vizina

GIS, zpracování grafických výstupů

Mgr. David Třešňák, Ing. arch. Helena Kopová

2

Územní plán Dolní Hbity

červen 2014

Obsah
A

Textová část............................................................................................................................................................ 5
A.1
Vymezení zastavěného území ...................................................................................................................... 5
A.2
Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot ..................................................... 5
A.2.1 Koncepce rozvoje území obce ................................................................................................................ 5
A.2.2 Ochrana a rozvoj hodnot ......................................................................................................................... 5
A.3
Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně ........................................................................................................................................................................ 5
A.3.1 Urbanistická koncepce............................................................................................................................. 5
A.3.2 Vymezení zastavitelných ploch (Z) a ploch přestavby (P) ..................................................................... 6
A.3.3 Systém sídelní zeleně .............................................................................................................................. 9
A.4
Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování ...................................................... 9
A.4.1 Technická infrastruktura – energetika a spoje ....................................................................................... 9
A.4.2 Technická infrastruktura – vodní hospodářství ....................................................................................11
A.4.3 Dopravní infrastruktura ..........................................................................................................................13
A.4.4 Občanské vybavení, veřejný prostor ....................................................................................................13
A.4.5 Odpadové hospodářství.........................................................................................................................14
A.5
Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití,
územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi,
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně....................................................................................14
A.6
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití .....................................................17
A.6.1. Použité pojmy ............................................................................................................................................18
A.6.2. Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití .........................18
A.7
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit ..........27
A.8
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo,
s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu kat. území a
případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona .............................................................................27
A.9
Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona ............................................27
A.10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření ...................................................................................................................................28
A.11 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci ......28
A.12 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro a vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti .......................................................................................................................28
A.13 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o
regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho
vydání ......................................................................................................................................................................28
A.14 Stanovení pořadí změn v území (etapizace) ..............................................................................................28
A.15 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ...........................................................29
A.16 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části ...........................29
B Grafická část územního plánu .............................................................................................................................30
C Textová část odůvodnění .....................................................................................................................................31
C.1. Postup při pořízení územního plánu ...........................................................................................................31
C.2. Soulad návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem .........................................................................................................................................................31
C.2.1.
Soulad s politikou územního rozvoje ..............................................................................................31
C.2.2.
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem ..........................................................32
C.3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování ..................................................................................................32
C.4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů ....................................................32
C.5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů....................................................................................32

3

Územní plán Dolní Hbity

červen 2014

C.6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí .......................................................37
C.7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) ................37
C.8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly ...............................................................37
C.9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch ......................................................................................................................................................................37
C.10.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a na pozemky určené k plnění funkcí lesa ..............................................................................................................38
C.10.1.
Použitá metodika ..............................................................................................................................38
C.10.2.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zem. půdní fond .................39
C.10.3.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění
funkcí lesa ...........................................................................................................................................................47
C.11.
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení – urbanistická koncepce ......................................................48
C.11.1.
Vymezení zastavěného území ........................................................................................................48
C.11.2.
Demografický rozbor ........................................................................................................................49
C.11.3.
Rozvojové plochy v předchozím územním plánu ...........................................................................50
C.11.4.
Koncepce rozvoje .............................................................................................................................51
C.11.5.
Plochy s rozdílným způsobem využití .............................................................................................53
C.11.6.
Odůvodnění navržených rozvojových ploch ...................................................................................54
C.11.7.
Záměry – podněty ke zpracování územního plánu ........................................................................61
C.11.8.
Ochrana a rozvoj hodnot .................................................................................................................63
C.11.9.
Dopravní infrastruktura ....................................................................................................................64
C.11.10. Technická infrastruktura – energetika.............................................................................................65
C.11.11. Technická infrastruktura – vodní hospodářství...............................................................................67
C.11.12. Občanská vybavenost......................................................................................................................69
C.11.13. Veřejný prostor, systém sídelní zeleně ...........................................................................................69
C.11.14. Odpadové hospodářství...................................................................................................................70
C.11.15. Koncepce uspořádání krajiny ..........................................................................................................70
C.11.16. Veřejně prospěšné stavby ...............................................................................................................85
C.11.17. Regulační plán, územní studie ........................................................................................................85
C.11.18. Územní rezervy ................................................................................................................................86
C.12.
Návrh řešení požadavků civilní ochrany ..................................................................................................86
C.13.
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů ...................................86
C.14.
Vyhodnocení splnění požadavků zadání, příp. vyhodnocení souladu s dalším postupem ..................87
C.14.1.
Vyhodnocení splnění požadavků zadání ........................................................................................87
C.14.2.
Vyhodnocení souladu s dalším postupem ......................................................................................87
C.15.
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43
odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení ..................................................................88
C.16.
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění ......................................................................................88
C.17.
Vyhodnocení připomínek .......................................................................................................................84
D Grafická část odůvodnění územního plánu ..............................................................................................................89
E Seznam použitých zkratek .........................................................................................................................................89

4

Územní plán Dolní Hbity

červen 2014

A Textová část
A.1 Vymezení zastavěného území
Zastavěné území je aktualizováno ke dni 25.7.2013 a je patrné z výkresu základního členění území, hlavního
a koordinačního výkresu.

A.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

A.2.1

Koncepce rozvoje území obce

Koncepce rozvoje má následující principy:
 největší plošný rozvoj navržen v sídlech Dolní Hbity, Jelence a Luhy – rozvoj odpovídá jejich velikosti
a vybavenosti občanské i technické,
 v ostatních sídlech jsou navrženy drobné rozvojové plochy pro obytnou zástavbu, vždy navazují
na stávající zástavbu, je zajištěna dopravní obsluha a navržené napojení na technickou infrastrukturu,
 v sídlech Žlíbky a Horní Líšnice nejsou navrženy žádné rozvojové plochy, jedná se o roztroušenou
zástavbu v krajině nebo již dotvořené sídlo podél průjezdné komunikace,
 koncepce rozvoje vychází z koncepce stanovené předchozím územním plánem (J. Haloun, 2002),
 dvě větší rozvojové plochy jsou navrženy pro zpracování územní studie, je stanovena základní
etapizace rozvoje,
 jsou navrženy plochy pro občanské vybavení, sport i drobnou komerci,
 je navržena jedna plocha pro drobnou výrobu tam, kde nebude střet s jiným využitím, tedy jako přechod
mezi smíšenou obytnou zástavbou a zemědělskými stavbami,
 regulace míry využití území a maximální výškové hladiny zástavby,
 typ obytné zástavby jsou pouze rodinné domy.

A.2.2

Ochrana a rozvoj hodnot

V řešeném území se nachází hodnoty přírodní (VKP ze zákona, prvky ÚSES, krajinná zeleň s protierozním
účinkem, liniová zeleň, charakteristický krajinný ráz a další přírodně cenné lokality), urbanisticky hodnotné jsou
původní části některých sídel, architektonickými hodnotami jsou nemovité kulturní památky a některé původní
venkovské stavby, nachází se zde i území s archeologickými nálezy.
Všechny tyto hodnoty jsou v územním plánu popsány, jsou definovány formy jejich ochrany a jsou graficky
vyznačeny v koordinačním výkresu. Podrobněji k ochraně a rozvoji hodnot v samostatné kapitole C.5.8.

A.3 Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně

A.3.1

Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce navrhuje přiměřený rozvoj obce za udržení vysokého standardu obytného prostředí,
dostatečný rozvoj technické infrastruktury, dále řeší příznivé uspořádání krajiny, ochranu krajinných hodnot
a udržení zdravého životního prostředí.
Urbanistická koncepce je shrnuta do následujících principů.
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koncepce rozvoje
o největší plošný rozvoj pro obytnou zástavbu je navržen v sídlech s dostatečným technickým
vybavením i občanskou vybaveností (Dolní Hbity, Jelence, Luhy)
o v ostatních sídlech jsou navrženy drobné rozvojové plochy pro obytnou zástavbu, vždy
navazují na zastavěné území
o koordinovanost nové zástavby je zajištěna dvěma územními studiemi a navrženou etapizací
o regulace míry využití území a maximální výškové hladiny zástavby
o je navazováno na koncepci rozvoje předchozího územního plánu
o je vymezena plocha pro drobnou výrobu pro posílení ekonomické základy v obci
koncepce uspořádání krajiny
o protierozní opatření
o opatření pro podporu retence, optimalizaci vodního režimu krajiny a ekologické stability
o optimalizace hospodářského využití, zejména v marginálních částech území
o zajištění prostupnosti krajiny
o zachování a rozvoj znaků krajiny
koncepce veřejné infrastruktury
o zajištění dostatečné kapacity technické infrastruktury pro navržený rozvoj
o návrh nové dopravní infrastruktury v rozvojových lokalitách
o koncepce veřejného prostoru a veřejné zeleně (jsou definovány ve stabilizovaných i nově
navržených plochách)
o prověřena potřeba občanského vybavení pro plánovaný rozvoj
rekreace
o vymezení drobné plochy pro individuální rekreaci v návaznosti na tu stávající
o návrh ploch pro sportovní aktivity (hřiště, jízdárna)
o doplnění cestní sítě a souvisejících krajinných opatření (doprovodná zeleň, návrh vyhlídkového
místa)

A.3.2

Vymezení zastavitelných ploch (Z) a ploch přestavby (P)

Zastavitelné plochy
Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy (plochy změn vně zastavěného území).
Označení
plochy

Využití

Sídlo

Rozloha (m2)

Z01

venkovské bydlení, dopravní infrastruktura - silnice
zeleň veřejná

Jelence

21 324

Z02

venkovské bydlení

Jelence

3 027

Z03

venkovské bydlení

Jelence

3 585

Z04

venkovské bydlení

Jelence

10 724

Z05

venkovské bydlení, dopravní infrastruktura silnice, zeleň veřejná

Jelence

31 256

Z06

technická infrastruktura

Jelence

4 632

Z07

zeleň veřejná

Jelence

3 078

Z08

venkovské bydlení

Jelence

2 698

Z09

venkovské bydlení

Jelence

4 819

Z10

venkovské bydlení

Jelence

2 288

Z11

drobná výroba

Jelence

5 021

Z12

venkovské bydlení

Dolní Hbity

12 259

Z13

venkovské bydlení, dopravní infrastruktura - silnice

Dolní Hbity

5 186
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Z14

venkovské bydlení, dopravní infrastruktura - silnice

Dolní Hbity

17 535

Z15

technická infrastruktura

Káciň

6 732

Z16

sportovní zařízení, dopravní infrastruktura - silnice

Káciň

6 893

Z17

dopravní infrastruktura - silnice

Káciň

1 116

Z18

venkovské bydlení

Káciň

3 615

Z19

venkovské bydlení, zeleň soukromá

Nepřejov

6 864

Z20

dopravní infrastruktura - silnice

Nepřejov

292

Z21

venkovské bydlení

Kaliště

2 614

Z22

venkovské bydlení, zeleň soukromá, zemědělská
výroba

Luhy

14 334

Z23

individuální rekreace

Luhy

1 066

Z24

technická infrastruktura

Luhy

2 078

Z25

sportovní zařízení

Luhy

2 919

Z26

venkovské bydlení

Třtí

10 430

Z27

venkovské bydlení

Luhy

6 376

Z28

drobná komerce, venkovské bydlení

Luhy

12 833

Z29

venkovské bydlení

Dolní Hbity

1 937

Z30

venkovské bydlení

Luhy

1 067

Z31

venkovské bydlení

Luhy

6 233

Z32

venkovské bydlení

Luhy

4 450

Z33

venkovské bydlení, dopravní infrastruktura - silnice

Luhy

6 598

Z34

venkovské bydlení

Jelence

5 703

TABULKA 1 NAVRŽENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY

Zastavitelné plochy jsou patrné z výkresu základního členění území, hlavního a koordinačního výkresu.
Plochy přestavby
Územní plán dále vymezuje následující plochy přestavby (plochy změn v zastavěném území)
Označení
plochy

Využití

Sídlo

Rozloha (m2)

P01a

venkovské bydlení

Jelence

4 288

P01b

venkovské bydlení

Jelence

2 348

P01c

venkovské bydlení

Jelence

1 773

P02

zeleň ochranná

Jelence

3 850

P03

venkovské bydlení

Luhy

2 315

P04

venkovské bydlení

Dolní Hbity

1 285

P05

venkovské bydlení

Dolní Hbity

1 297

P06

venkovské bydlení

Dolní Hbity

2 811

P07

zeleň ochranná

Dolní Hbity

334

P08

venkovské bydlení, občanská vybavenost,
dopravní infrastruktura - silnice

Dolní Hbity

5 688

P09

venkovské bydlení, dopravní infrastruktura - silnice

Káciň

2 191

P10

venkovské bydlení

Káciň

2 676
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P11

venkovské bydlení, dopravní infrastruktura - silnice

Káciň

3 171

P12

venkovské bydlení

Káciň

9 047

P13

venkovské bydlení

Nepřejov

5 052

P14

smíšené venkovské bydlení

Luhy

13 633

P15

venkovské bydlení

Luhy

2 002

P16

dopravní infrastruktura - silnice

Luhy

158

P17

venkovské bydlení, dopravní infrastruktura - silnice

Luhy

3 101

TABULKA 2 NAVRŽENÉ PLOCHY PŘESTAVBY

Plochy přestavby jsou patrné z výkresu základního členění území, hlavního a koordinačního výkresu.
Plochy změn v krajině
Územní plán dále vymezuje následující plochy změn v krajině.
Označení
plochy

Využití

Rozloha (m2)

K01

plochy smíšené nezastavitelné

6 835

K02

plochy smíšené nezastavitelné

2 100

K03

plochy smíšené nezastavitelné

2 714

K04

plochy smíšené nezastavitelné

4 496

K05

plochy smíšené nezastavitelné

9 988

K06

plochy smíšené nezastavitelné

4 854

K07

plochy smíšené nezastavitelné

1 906

K08

plochy lesní

4 282

K09

plochy smíšené nezastavitelné

3 297

K10

plochy přírodní

6 253

K11

zeleň ochranná

3 873

K12

plochy lesní

13 654

K13

plochy přírodní

4 395

K14

plochy smíšené nezastavitelné

4 851

K15

plochy smíšené nezastavitelné

1 594

K16

plochy smíšené nezastavitelné

7 868

K17

plochy smíšené nezastavitelné

724

K18

plochy smíšené nezastavitelné

3 095

K19

plochy smíšené nezastavitelné

11 708

K20

plochy smíšené nezastavitelné

2 119

K21

plochy lesní

1 758

K22

zeleň ochranná

1 395

K23

plochy lesní

12 061

K24

zeleň ochranná

1 004

K25

plochy zemědělské

81 417

K26

plochy přírodní

5 790

K27

plochy přírodní

2 722

K28

plochy přírodní

8 204
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K29

plochy smíšené nezastavitelné

13 836

K30

plochy smíšené nezastavitelné

2 931

K31

plochy zemědělské

2 446

K32

plochy zemědělské

19 622

K33

plochy zemědělské

30 419

K34

plochy zemědělské

12 482

K35

plochy smíšené nezastavitelné

4 977

K36

plochy lesní

5 425

K37

plochy smíšené nezastavitelné

1 248

K38

plochy smíšené nezastavitelné

1 324

K39

plochy smíšené nezastavitelné

1 007

K40

plochy zemědělské

3 983

K41

plochy zemědělské

94 977

K42

plochy zemědělské

18 592

K43

plochy lesní

53 483

K44

plochy lesní

3 838

K45

plochy smíšené nezastavitelné

565

K46

plochy smíšené nezastavitelné

692

K47

plochy dopravní infrastruktury - silniční

4 469

K48

plochy dopravní infrastruktury - silniční

3 406

K49

plochy lesní

1479

K50

plochy přírodní

12 583

TABULKA 3 NAVRŽENÉ PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

Plochy změn v krajině jsou patrné z výkresu základního členění území, hlavního a koordinačního výkresu.

A.3.3

Systém sídelní zeleně

Územní plán navrhuje systém sídelní zeleně, který je založen na územní ochraně stávajících ploch zeleně a jejich
systémovém doplnění ve vazbě na rozvojové plochy. Do ploch systému sídelní zeleně jsou zahrnuty: soukromá
zeleň zahrad (zeleň vyhrazená), stávající a navržená zeleň veřejných prostranství, izolační zeleň, a dále
doprovodná zeleň podél komunikací. Systém sídelní zeleně doplní veřejná zeleň v zastavitelných plochách
i zeleň soukromá, jejíž rozsah stanovuje koeficient zeleně v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití.

A.4 Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

A.4.1

Technická infrastruktura – energetika a spoje

Rozvoj v řešeném dotčeném správním území je rozložen do jednotlivých sídel. Rozložení je nerovnoměrné,
největší navrhovaný rozvoj je v sídlech Dolní Hbity, Jelence a Luhy, v ostatních sídlech je navržený rozvoj
minimální. Navržené plochy rozvojových záměrů jsou situovány jak uvnitř stávající zástavby, tak i po jejím okraji.
Návrh nových rozvojových ploch ne zcela respektuje stávající trasy venkovního vedení. U sídel s malým
rozsahem uvažované zástavy bude většina ploch zásobována ze stávajících NN rozvodů, u míst s větším
rozvojem je uvažováno s výstavbou nových trafostanic pro posílení stávající NN sítě. Nové trafostanice budou
kabelové napojené kabelovými přípojkami 22 kV.

9

Územní plán Dolní Hbity

červen 2014

Návrh rozvoje elektrorozvodů v jednotlivých plochách
P01a – 3 BJ – Jelence – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanic PB 3252, PB 3282
P01b – 2 BJ – Jelence – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanic PB 3252, PB 3282
P01c – 2 BJ – Jelence – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanic PB 3252, PB 3282
P03 – 1 BJ – Luhy – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3046
P04 – 1 BJ – D. Hbity – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3183
P05 – 1 BJ – D. Hbity – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3183
P06 – 1 BJ – D. Hbity – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3183
P08 – 5 BJ – D. Hbity – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3159
P09 – 1 BJ – Káciň – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3052
P10 – 2 BJ – Káciň – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3252
P11 – 3 BJ – Káciň – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3252
P12 – 6 BJ – Káciň – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 7146
P13 – 2 BJ – Nepřejov – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3017
P14 – 10 BJ – Luhy – služby, napájení z nové TS
P15 – 1 BJ – Luhy – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3046
P17 – 3 BJ – Luhy – venk. bydlení , napájení z nové TS
Z01 – 11 BJ – Jelence – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 0166
Z02 – 2 BJ – Jelence – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 0166
Z03– 2 BJ – Jelence – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 0166
Z04 – 8 BJ – Jelence – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 0166
Z05 – 14 BJ – Jelence – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 0166
Z06 – TI – Jelence – technická infrastrukt., napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 0166
Z08 – 3 BJ – Jelence – technická infrastrukt., napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3252
Z09 – 4 BJ – Jelence – technická infrastrukt., napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3252
Z10 – 3 BJ – Jelence – technická infrastrukt., napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3252
Z11 – VD – Jelence – výroba, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3282
Z12 – 10 BJ – D. Hbity – venk. bydlení, napájení z nové TS
Z13 – 2 BJ – D. Hbity – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3183
Z14 – 12 BJ – D. Hbity – venk. bydlení, napájení z nové TS
Z15 – TI – Káciň – techn. infrastruktura, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3052
Z16 – OS – Káciň – služby, výroba, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3052
Z18 – 2 BJ – Káciň – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 7146
Z19 – 5 BJ – Nepřejov – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3017
Z21 – 2 BJ – Kaliště – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3180
Z22 – 2 BJ – Luhy – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3179
Z23 – RI – Luhy – individ. rekreace, napájení z nové TS
Z24 – TI – Luhy – techn. infrastruktura, napájení z nové TS
Z25 – OS – Luhy – služby, napájení z nové TS
Z26 –1 BJ – Třtí – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 6508
Z27 – 3 BJ – Luhy – venk. bydlení, napájení z nové TS
Z28 – 2 BJ – OM – Luhy – venk. bydlení, obč. vybavenost, napájení z nové TS
Z29 – 2 BJ – D. Hbity – venk. bydlení, napájení z nové TS
Z30 – 1 BJ – Luhy – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3046
Z31 – 2 BJ – Luhy – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3046
Z32 – 2 BJ – Luhy – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3180
Z33 – 1 BJ – Luhy – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3180
Z34 – 1 BJ – Luhy – venk. bydlení, napájení ze stávající sítě okruh trafostanice PB 3180
Doporučení pro rozvoj zásobování el. energií:
a) Při parcelaci a zástavbě ploch ležících pod trasou stávajícího venkovního vedení 22 kV se doporučuje toto
vedení respektovat a upravit situování staveb s ohledem na toto vedení a jeho ochranné pásmo.
Jedná se o plochy: P14 – Luhy, P08, P04 – Dolní Hbity, Z09, Z11, P01a – Jelence.
U některých ploch je přeložka stávajícího vedení mimo plochu problematická nebo značně nákladná a jiné řešení,
např. kabelizace části trasy, je investičně velmi náročné.
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b) Nové trafostanice
Stávající síť trafostanic bude doplněna novými kabelovými trafostanicemi. Kabelové trafostanice budou napojeny
kabelovým vedením napojeným ze svodů z venkovního vedení.
c) Nový distribuční rozvod 22 kV
Pro napojení nových trafostanic je navrhováno kabelové vedení s trafostanicí koncovou i nový kabelový okruh
vedení 22 kV. Tento okruh řeší napájení nových trafostanic ze dvou stran.
d) Sekundární rozvody 0,4 kV
Od nových i stávajících trafostanic bude nová zástavba napojena kabelovými podzemními rozvody 0,4 kV.
Plyn
S centrální plynofikací nových lokalit (i stávajících) se neuvažuje. U jednotlivých obytných zástaveb a ploch OV
a TI je možné použití individuálních zásobníků PB plněných zaváženým zkapalněným plynem.
Sdělovací zařízení
Rozvojové lokality budou napojeny na stávající sdělovací rozvody. Rozvod bude navrhován jako multifunkční síť.
Veškeré eventuální záměry výstavby v blízkosti trasy radioreléového paprsku je nutno projednat se správci
zařízení z důvodu možného vlivu na radioreléový přenos

A.4.2

Technická infrastruktura – vodní hospodářství

Zásobování pitnou vodou
Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.
Uvažuje s vybudováním vodovodních řadů v místní části Jelence včetně vodojemu s úpravnou vody
a automatické tlakové stanice a vodního zdroje HV1. Zároveň bude možné při zajištění dostatečné kapacity
tohoto zdroje (případné vybudování 2. vrtu) zajistit i připojení sídla Dolní Hbity.
Stávající vodovodní rozvody jsou vyhovující, do budoucna lze uvažovat s připojením nových návrhových lokalit.
V rámci projektové dokumentace řešící připojení nových návrhových lokalit na vodovod pro veřejnou potřebu
bude provedeno prověření dostatečné kapacity stávajících vodovodních rozvodů.
Nové vodovodní rozvody budou realizovány v souladu s požadavky na požární ochranu staveb, viz ČSN 73 0873
– Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. V případě nedostatečné kapacity řadů bude pro nové
návrhové lokality řešeno PBŘ v rámci jiných zdrojů požární vody, vodní plochy, požární nádrže, vodoteče
viz ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody.
Návrhy na opatření





Zajištění realizace vodovodních řadů v místní části Jelence včetně vodojemu s úpravnou vody a automatické
tlakové stanice a vodního zdroje HV1, provedení aktualizace původního projektu „Vodovod Jelence“
s ohledem na nové návrhové lokality za účelem ověření návrhových kapacit vodního zdroje, VDJ a ATS.
Napojení sídla Dolní Hbity na výhledový vodovod v Jelencích, posouzení kapacity vodního zdroje Jelence
a navrhnout jeho rozšíření.
Podle rozvoje obce bude v těch částech, kde je nebo výhledově bude veřejný vodovod, provedena potřebná
dostavba vodovodu do nové zástavby dle ÚPD.
Nové návrhové lokality budou připojeny na stávající nebo výhledovou vodovodní soustavu obce, v menších
sídlech bude i nadále zajištěno zásobování formou domovních studní.

Odkanalizování a čištění odpadních vod
Splašková kanalizace je v současné době vybudována v Dolních Hbitech a místní části Jelence. Splašková
kanalizace je ukončena v ČOV Dolní Hbity.
Základní kapacita čistírny je uvedena dle provozního řádu ČOV Dolní Hbity z 5/2009 a činí:
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Výhled
105 m3/den
157,5 m3/den
15,8 m3/hod
4,38 l/sec
35 300 m3/rok
40 kg/den
700

TABULKA 4 ZÁKLADNÍ KAPACITA ČOV DOLNÍ HBITY

Z výše uvedené hodnoty vyplývá, že navržená kapacita ČOV Dolní Hbity je v souladu s výhledovým připojením
nových lokalit v sídlech Dolní Hbity (91 obyvatel) a Jelence (135 obyvatel). Stávající vytížení ČOV se pohybuje
kolem 500 EO.
Výhledově se uvažuje s vybudováním splaškové kanalizace a ČOV pro místní část Kaliště.
Navržená kapacita čistírny Luhy je uvedena dle zpracované projektové dokumentace a činí:
Parametr

Výhled

Q24

46,38 m3/den

Qd=Qv

67,46 m3/den

Qh
Qr
BSK 5
EO

11,76 m3/hod
3,27 l/sec
16 929 m3/rok
15,5 kg/den
250

TABULKA 5 VÝPOČET POTŘEBNÉ KAPACITY NAVRŽENÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD LUHY

V současné době je v sídle Luhy 143 obyvatel a rozvoj je navržen pro dalších 55 obyvatel. Je uvažováno s
odkanalizováním této místní části pomocí 2 ČS a výtlaku ukončeného na stávající ČOV Dolní Hbity. Bude nutné
provést intenzifikaci a modernizaci této ČOV o výše uvažovaných 250 EO. Vlastní intenzifikaci je třeba načasovat
v závislosti na postupném připojování stávajících objektů, resp. nově navrhovaných lokalit ve všech sídlech kde
je nebo bude vybudována splašková kanalizace.
Kanalizační síť bude postupně prodlužována v závislosti na rozvoji obce dle ÚPD. Nové objekty, které se budou
připojovat na splaškovou kanalizaci, musí splňovat požadavky na kvalitu odpadních vod dle schváleného
Kanalizačního řádu stokové sítě obce.
Návrhy na opatření
 zrealizovat oddílnou splaškovou kanalizaci v místní části Luhy (jedná se o kombinaci gravitační
kanalizace a výtlačného řadu s 2 přečerpávacími stanicemi na stokové soustavě),
 zrealizovat oddílnou splaškovou kanalizaci v místní části Kaliště (gravitační napojení na Luhy),
 zajistit intenzifikaci ČOV Dolní Hbity,
 dobudovat oddílnou splaškovou kanalizaci pro nové rozvojové lokality v těch místních částech obce, kde
je již vybudována oddílná splašková kanalizace, případně se její realizace připravuje,
 v menších sídlech bude i nadále prováděna likvidace odpadních vod ze stávajících případně nových
bezodtokových jímek svozem do akumulační jímky na ČOV Dolní Hbity.
REZERVA
V případě místní části Káciň obec uvažuje o výhledovém vybudování výtlaku s napojením na kanalizační
soustavu do sídla Horní Hbity. Tento záměr, s ohledem na přesah záměru do správního území jiné obce, je nutné
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zkoordinovat s ÚP sousední obce, ve kterém musí být zajištěna garance potřebné kapacity ČOV ve výši cca
150 EO. V případě realizace tohoto záměru by pak byla vybudována gravitační kanalizace s ukončením do ČS
splaškových vod umístěné v prostoru dříve uvažované ČOV Káciň. Z tohoto důvodu se doporučuje plochu
pro ČOV rezervovat a ve výkrese označit jako plochu pro TI. Od ČS vede trasa výtlaku podél komunikace
směrem na Horní Hbity.
Dešťové vody
Srážkové vody se musí přednostně zasakovat vhodným technickým zařízením do terénu (vegetační plochy
a pásy, zatravňovací tvárnice, příkopy a vsakovací jámy apod.) na pozemcích producentů, nebo odvádět
samostatnou dešťovou kanalizací do recipientu (§ 20 odst. 5 písmeno c) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území).

A.4.3

Dopravní infrastruktura

Dálnice a silnice
Vedení silnic II. a III. třídy bude zachováno ve stávajících trasách. Na silniční síti nejsou navrženy žádné úpravy.
Místní a účelové komunikace
Existující účelové komunikace budou zachovány ve stávajících trasách. Jsou navrženy následující nové místní
či účelové komunikace:
 komunikace v rozvojové lokalitě P11 (Káciň),
 komunikace v rozvojové lokalitě P08 (Dolní Hbity),
 komunikace v rozvojové lokalitě Z13 (Dolní Hbity),
 komunikace v rozvojové lokalitě Z29 (Dolní Hbity),
 komunikace v rozvojové lokalitě Z14 (Dolní Hbity),
 komunikace v rozvojové lokalitě Z05 (Jelence),
 komunikace v rozvojové lokalitě Z01 (Jelence),
 komunikace v rozvojové lokalitě Z04 (Jelence),
 komunikace – rozvojová plocha Z17 pro lepší zpřístupnění rozvojové plochy P12 (Káciň),
 komunikace – rozvojová plocha Z20 pro lepší zpřístupnění stávající zástavby (Nepřejov),
 cesta – rozvojová plocha P16 (Luhy),
 obnova cest – plochy K47 a K48.
Ostatní rozvojové plochy jsou napojeny ze stávajících komunikací.
Zastávky autobusové dopravy
Rozmístění stávajících autobusových zastávek na území obce zůstane zachováno.
Parkování
Budou zachována stávající veřejně přístupná parkoviště v zastavěných částech obce. Parkování v rozvojových
plochách bude řešeno důsledně na pozemcích příslušejících jednotlivým záměrům.

A.4.4

Občanské vybavení, veřejný prostor

Občanské vybavení
Jsou navrženy dvě plochy pro občanskou vybavenost, a to:
- v sídle Dolní Hbity plocha u Obecního úřadu (rozšíření pro parkování),
- v sídle Jelence (uvažováno je s využitím pro sociální služby).
Ostatní občanská vybavenost je fixována v plochách stávajících.
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Jsou vymezeny stávající plochy drobné komerce (restaurace, prodejny, provozovny), dále je navržena jedna
nová plocha pro komerční občanskou vybavenost (rozšíření stávajícího penzionu se zázemím) v sídle Luhy.
Veřejný prostor
Veřejný prostor je vymezen ve stávajících plochách, zároveň tuto funkci plní plochy veřejné zeleně.

A.4.5

Odpadové hospodářství

Nejsou navrženy žádné změny v odpadovém hospodářství obce.

A.5 Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek
pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání
ložisek nerostných surovin a podobně

A.5.1. Koncepce uspořádání krajiny
Koncepce uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik (viz kapitola C.5.15.1), je podřízena
zájmům trvale udržitelného rozvoje a upřednostňuje posílení polyfunkčního charakteru území, vyjadřuje ji návrh
územního plánu (viz výkres 02 – Hlavní výkres):
A. základním členěním území
 dle způsobu využití na část zemědělskou a lesní; přírodní, produkční a obytnou,
 zastavěného, zastavitelných ploch a ploch přestavby, při němž jsou respektovány krajinné hodnoty
(např. místa výhledů, krajinná zeleň) a je realizován přesah vazeb systému zeleně sídla do krajiny,
 zastavitelné plochy s různým způsobem využití jsou navrženy v návaznosti na současná zastavěná
území, rozptýlená zástavba projektována není,
B. rozčleněním krajiny na plochy s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek jejich využití
(viz kapitola A.6)
 při uspořádání ploch mimo zastavěné území jsou uplatněny zejména:
1) plochy zemědělské (NZ) – zejména orná půda se zemědělským využitím, ale také specifické
plochy pozemků zemědělského půdního fondu potenciálně ohrožené erozí (NZ 1) a plochy
trvalých travních porostů (NZ2),
2) plochy lesní (NL) – zejména lesní porostní celky, případně izolované lesní segmenty a lesní
cesty (NL1),
3) plochy smíšené nezastavěného území (NS) – účelově méně vyhraněné plochy s funkcí
zemědělskou (NSz), vodohospodářskou (NSv), plochy doprovodné zeleně komunikací (NSx)
a plochy těžby nerostných surovin (NSn),
4) plochy přírodní (NP) – plochy pro ochranu přírody a krajiny, především nivy vodních toků
spolu s jejich koryty, prameniště či mokřady (NP1) a prvky územního systému ekologické
stability (NP) – interakční prvky, případně lokální biocentra,
5) plochy vodohospodářské (W) – vodní plochy, koryta vodních toků, doprovodná zeleň a jiné
související plochy zejména v sídlech nebo jejich bezprostředním kontaktu,
6) plochy dopravní infrastruktury (DS) – plochy pozemních komunikací všech kategorií, zvláště
však účelové komunikace mimo zastavěné území,
 pomocí těchto ploch s rozdílným způsobem využití jsou v zájmu trvale udržitelného rozvoje realizována
(mnohá opatření se svou působností prolínají):
1) ochrana současných prvků drobné krajinné zeleně důležitých pro jejich význam v ochraně vůči
negativním vlivům eroze a význam pro charakteristický krajinný ráz,
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2) návrh protierozních opatření v místech soustředěného odtoku a určení citlivých, erozně
ohrožených pozemků,
3) ochrana současného rozsahu zatravnění pozemků v místech potenciálně ohrožených erozí
a návrh zatravnění orné půdy, nebo jiné formy protierozních opatření se stejným účinkem,
v lokalitách ohrožených nejvíce,
4) opatření pro podporu retence a zlepšení vodního režimu krajiny vymezením ploch přírodních
v nivách vodních toků, vymezením vegetace údolnic a spádnic či podporou ekologicky
stabilnějších prvků krajiny, ploch smíšených nezastavěného území,
5) zachování a rozvíjení přírodních hodnot, biodiverzity a ekologické stability,
6) optimalizace hospodářského využití krajiny, jejímž výsledkem je vymezení hranic ploch lesní
a volné krajiny, jakožto základní báze pro zastavení zarůstání krajiny,
7) zachování, ochrana a obnova znaků krajiny (zejména niv, i drobných, vodních toků, mezí,
horizontů, vrcholových partií kopců, výchozů hornin, cest a ve všech případech jejich
charakteristické vegetace atp.) při respektování požadavků současného hospodářského využití
území a prostorotvorných vazeb,
8) vytvoření podmínek pro ochranu a rozvíjení estetických kvalit, jako předpokladu obytnosti
krajiny a její vhodnosti pro rekreaci a odpočinek; respektování rekreačních vazeb,
9) stabilizace podmínek pro užívání obnovitelných/neobnovitelných zdrojů a udržitelné
hospodaření v krajině (zemědělství, lesnictví, rybníkářství aj.),
Územní plán vymezuje plochy změn v krajině, jež jsou vyjmenovány v kapitole A.3.2.

A.5.2. Ochrana přírody a krajiny
Ochranu a rozvoj hodnot zajišťuje územní plán především v případě zachování, ochrany a rozvoje přírodě
blízkých území, která tvoří systém ÚSES a významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky, údolní
nivy). Územní plán navrhuje k registraci dva VKP zvýšených přírodovědných a krajinotvorných hodnot. VKP
„Loužky – Na Pichačově“ a VKP „Holý potok“.
Důraz je kladen na zachování a obnovu ploch niv, údolnic a interakčních prvků ÚSES.

A.5.3. Územní systém ekologické stability
Na území obce Dolní Hbity jsou vymezeny následující prvky ÚSES:
- regionální biocentrum 846 Dubenecká,
- lokální biokoridor LBK 3-I,
- lokální biocentrum LBC 1 U Červeného vrchu,
- lokální biokoridor LBK 3-4,
- lokální biocentrum LBC 2 Káciň,
- lokální biokoridor LBK 4-I,
- lokální biocentrum LBC 3 Smrčí,
- lokální biokoridor LBK 5-I,
- lokální biocentrum LBC 4 Vápenický potok,
- lokální biokoridor LBK 5-II,
- lokální biocentrum LBC 5 Nad Jindrovským potokem,
- lokální biokoridor LBK 6-I,
- lokální biocentrum LBC 6 Cholinská,
- lokální biokoridor LBK 6-7,
- lokální biocentrum LBC 7 Horní Třtí,
- lokální biokoridor LBK 7-I,
- lokální biocentrum LBC 8 Kaliště,
- lokální biokoridor LBK 7-II,
- lokální biocentrum LBC 9 Bukovec,
- lokální biokoridor LBK 8-9,
- lokální biokoridor LBK 1-2,
- lokální biokoridor LBK 9-I,
- lokální biokoridor LBK 2-I,
- ochranná zóna nadregionálního biokoridoru NBK 60 Štěchovice – Hlubocká obora.

A.5.4. Prostupnost krajiny
Územní plán stabilizuje stávající cestní síť, navrhuje účelové komunikace. Prostupnost krajiny úzce souvisí
s rekreací.
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A.5.5. Protierozní opatření
Územní plán prověřil plochy erozně ohrožené a navrhuje protierozní opatření. Ochrana území vůči nepříznivým
účinkům eroze spočívá v:
- ve stabilizaci ploch lesních (NL) na prudkých svazích, ve vrcholových partiích kopců a v místech
výchozů hornin, obecně v místech s mělkými půdami,
- ve fixaci stávajících ploch drobné krajinné zeleně (meze, údolnice, strže, liniová vegetace cest aj.)
a návrhu jejich obnovy (plochy NS a NP),
- návrhu protierozních opatření na zemědělských pozemcích v místech soustředěného odtoku (NS),
- zachování, případně návrhu ploch s trvalými travními porosty v místech prudkého sklonu svahu,
ve vyšších partiích, s půdami mělkými a (nebo) s malou schopností infiltrace, v lokalitách, kde není
účelné klasické obdělávání zemědělské půdy,
- upevnění a návrhu vymezení a ozelenění niv vodních toků, jakožto ploch přírodních (NP1), tedy podpora
retence, ekologické stability a znaků krajiny,
- označení erozně citlivých pozemků (NZ1), kde je nutné uplatnění organizačních, agrotechnických,
vegetačních nebo technických protierozních opatření.

A.5.6. Ochrana před povodněmi
Ochranu před povodněmi v území zajištují kvalitní, tedy funkční, nivy vodních toků, které jsou v návrhu územního
plánu upevněny nebo navrženy jako plochy přírodní (NP) a funkční protierozní opatření (viz výše).
Z územně analytických podkladů vyplývá limit vymezeného záplavového území Q100 Líšnického potoka, který je
ve způsobu využití území respektován. V aktivní zóně záplavového území Sychrovského potoka nejsou
vymezeny zastavitelné plochy, jsou zde lokalizovány zejména plochy přírodní (NP), smíšené se zemědělskou
funkcí (NSz), ev. plochy ostatní (DS, ZV, ZS, NL, v minimální rozloze NZ a v malé ploše již existující BV a RI).

A.5.7. Rekreace
Územní plán vytváří prostor pro zachování a obnovu kvalitního přírodního zázemí sídel (důraz na významné
krajinné prvky, krajinnou zeleň) a podporuje prostupnost krajiny (fixace stávajících komunikací a návrh nových
pěších propojení).
Vymezuje plochy zeleně (ZV), veřejných prostranství (PV) a plochy sportu v sídlech (OS), rozvíjí je a umožňuje
vazby těchto ploch mimo zastavěné území.
V území je navržena jedna drobná plocha pro individuální rekreaci (RI) v Luhách. Dále jsou navrženy dvě plochy
pro sport (OS) – hřiště v Kácini (již probíhá realizace) a jízdárna v Luhách.

A.5.8. Staré ekologické zátěže
V řešeném území se nachází dvě staré zátěže území – bývalé skládky, kde proběhly rekultivace. Návrh
územního plánu zde fixuje stávající funkce – sběrný dvůr a lesní porosty.

A.5.9. Dobývání nerostů
Na poddolovaných územích nejsou navržené žádné zastavitelné plochy ani plochy přestavby. Při realizaci
případné stavby na poddolovaném území je nutný expertní báňský posudek a doporučuje se postup podle ČSN
73 00 39: Navrhování objektů na poddolovaném území.
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A.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku celé řešené území a jsou vymezeny v hlavním
a koordinačním výkresu. Jednotlivým plochám jsou přiřazeny způsoby jejich využití v členění
 hlavní využití, které je pro danou plochu vhodné,
 přípustné využití, které je také možné realizovat (např. doplňkově),
 v některých případech je stanoveno podmíněně přípustné využití, které je možné realizovat za splnění
daných podmínek,
 nepřípustné využití, které není možné realizovat.
Dále jsou pro vybrané plochy stanoveny podmínky prostorového uspořádání a další regulace.
Dle časového horizontu jsou plochy rozlišeny na stav, návrh a rezerva (viz grafická část územního plánu)
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou v řešeném území členěny dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. s použitím
datového modelu MINIS do těchto funkčních typů a podtypů:
plochy bydlení
 BH – bydlení – v bytových domech
 BV – bydlení v rodinných domech – venkovské
plochy smíšené obytné
SV – plochy smíšené obytné – venkovské
plochy rekreace
 RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
plochy občanského vybavení
 OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
 OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední
 OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
 OH – občanské vybavení – hřbitovy
plochy veřejných prostranství
 PV – veřejná prostranství
plochy dopravní infrastruktury
 DS – dopravní infrastruktura – silniční
plochy technické infrastruktury
 TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě
 TO – technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady
plochy výroby a skladování
 VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba
 VS – plochy smíšené výrobní
 VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba
plochy vodní a vodohospodářské
 W – plochy vodní a vodohospodářské
plochy zemědělské
 NZ – plochy zemědělské
plochy lesní
 NL – plochy lesní
plochy smíšené nezastavěného území
 NS – plochy smíšené nezastavěného území
plochy přírodní
 NP – plochy přírodní
V souladu s § 3 odst. (4) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území je využita
možnost podrobněji členit plochy s rozdílným způsobem využití. Jedná se o plochy zeleně, které nejsou výše
zmíněnou vyhláškou samostatně specifikovány.




ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň
ZS – zeleň soukromá a vyhrazená
ZO – zeleň – ochranná a izolační
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Pro některé plochy (s označením kódu plochy a pořadovým číslem, např. BV1) jsou stanoveny doplňující
regulativy. Znamená to, že pro tyto plochy platí regulativy dané plochy a navíc tyto doplňující regulativy (pokud
není uvedeno jinak).

A.6.1. Použité pojmy
Zastavitelností ploch (koeficientem zastavění) vyjádřenou v procentech se rozumí maximální podíl plochy, kterou
je možné zastavět, ku ploše pozemku. Nezahrnuje zpevněné plochy.
Minimálním podílem zeleně (koeficientem zeleně) vyjádřeným v procentech se rozumí minimální podíl plochy,
která bude plnit funkce zeleně na rostlém terénu, ku ploše pozemku.
Hodnoty koeficientu zastavění a koeficientu zeleně by měly být splněny pro návrhové lokality (plochy změn,
zastavitelné plochy) v rámci každého stavebního pozemku. Při přestavbách, dostavbách, rekonstrukcích apod.
v zastavěném území lze na stavebním pozemku snížit stávající koeficient zeleně jen v případě, že má vyšší
hodnotu, než jaká je uvedena pro obdobné funkční využití pozemku na zastavitelných plochách.
Maximální výška zástavby je dána maximálním počtem nadzemních podlaží, event. výškou nejvyššího bodu
hlavní římsy objektu a je vztažena k nejvyššímu bodu stávajícího rostlého terénu bezprostředně souvisejícího
pozemku, na kterém objekt stojí.
Zeleň je obecný pojem pro blíže nespecifikovaný typ zeleně. Tvoří ji soubor prvků vegetace záměrně založených
nebo spontánně vzniklých, obvykle na rostlém terénu, o které je zpravidla pečováno sadovnicko-krajinářskými
metodami. Jsou to všechny plochy porostlé vegetací v území sídel i ve volné krajině, které mají různé využití. Patří k
nim i prvky liniového a bodového charakteru, solitérní dřeviny, skupiny dřevin, aleje, břehové porosty apod.
Doprovodnou zelení se rozumí liniová vysoká zeleň (alej) případně keřové porosty podél stávajících i nově
navrhovaných pozemních komunikací a cest, vodotečí apod., která má estetickou, krajinotvornou, případně
protierozní funkci.
Drobným podnikáním se pro účely územního plánu rozumí aktivity slučitelné s „čistým bydlením“, provozované
v rodinných domech, jako např. kadeřnictví, poradenské a jiné administrativní služby, doplňkový prodej typu
večerek, apod.
Zahradní chatou se rozumí jednoduchá jednopodlažní případně podsklepená stavba o zastavěné ploše do 25 m2
sloužící k zahrádkářské činnosti.
Veřejná prostranství zahrnují podle zákona o obcích náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru.
Negativními vlivy se rozumí negativní vlivy na kvalitu životního prostředí a veřejné zdraví. Jedná se např.
o účinky, které zhoršují zejména hlukové poměry, kvalitu a čistotu ovzduší, pachovou zátěž v území, mikroklima,
čistotu povrchových nebo podzemních vod, případně znečišťují půdu, zhoršují půdní poměry, mají nepříznivé
dopady na horninové prostředí anebo na životní podmínky pro biotu.
Regulativy se rozumí stanovení plošného a prostorového uspořádání a využití území.

A.6.2. Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným
způsobem využití
Na plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou dotčeny některým z dále uvedených pravidel, se toto pravidlo
vztahuje.
- Pro prvky ÚSES, které jsou vymezeny na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí v kategorii
les, platí, že lze upřesnit jejich vymezení při zpracování lesního hospodářského plánu (LHP)
nebo lesní osnovy (LO), za dodržení přírodovědných kritérií pro vymezování ÚSES. Upřesněné
vymezení ÚSES se ze schváleného LHP nebo LO promítne do nejbližší změny územního plánu.
- Pro prvky ÚSES, které jsou vymezeny na zemědělské půdě, platí, že lze upřesnit jejich vymezení
při zpracování komplexních pozemkových úprav (KPÚ) či jednoduchých pozemkových úprav,
za dodržení přírodovědných kritérií pro vymezování ÚSES. Upřesněné vymezení ÚSES se
ze schválených pozemkových úprav promítne do nejbližší změny územního plánu.
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Ve všech plochách platí nutnost zajistit na pozemku vsak vodních srážek, případně jejich dostatečnou retenci
pro dobu potřebnou k jejich vsaku.
Z § 18 odst. 5 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) se výslovně vylučuje umístění staveb pro lesnictví
ve vzdálenosti větší než 100 m od lesa a staveb pro zemědělství ve vzdálenosti větší než 100 m od zastavěného
území. Stavby pro těžbu nerostů jsou vyloučeny v území do 800 m od zastavěného území nebo zastavitelných
ploch či ploch přestavby.
Ve všech plochách s rozdílným způsobem využití lze připustit realizaci staveb a zařízení technického vybavení,
která jsou nezbytná pro využití těchto ploch, a další technicky a ekonomicky odůvodněnou technickou
infrastrukturu, a dále dopravní infrastrukturu – cesty a silnice místní a účelové.
Pro rozvojové plochy Z34 a P04 platí, že při schvalovacích řízeních staveb v těchto lokalitách bude prokázáno
splnění hlukových limitů v souvislosti s existencí stávajících TS.
Pro rozvojové plochy Z05, Z12 a Z27 platí, že při schvalovacích řízeních staveb v těchto lokalitách bude
prokázáno splnění hlukových limitů v souvislosti s nově navrženými TS, současně bude zohledněn vliv z
navrhovaných TS na stávající zástavbu.
Pro rozvojovou plochu Z34 platí, že při schvalovacích řízeních staveb v této lokalitě bude prokázáno splnění
hlukových limitů v souvislosti s lokalitou Z11 a stávajícím zastavěným územím VS.
Pro rozvojovou plochu Z11 platí, že zástavba v této lokalitě nesmí překročit hlukové limity s dopadem
na sousední zastavěné území SV.
Pro rozvojovou plochu Z28 platí, že při schvalovacích řízeních staveb s hlukovou zátěží v této lokalitě bude
prokázáno splnění hlukových limitů v na navržené bydlení v rámci lokality. Zároveň bude zohledněn vliv hluku
z navazujícího zastavěného území OM na navržené bydlení v rámci lokality.
Pro rozvojovou plochu P08 platí, že při schvalovacích řízeních staveb občanské vybavenosti (s hlukovou zátěží)
v této lokalitě bude prokázáno splnění hlukových limitů na navržené bydlení v rámci lokality a navazující
zastavěné území BV.
Pro rozvojovou plochu Z16 je stanovena podmínka při schvalovacích řízeních staveb prokázat splnění
hygienických limitů, příp. doložit výpočtem nového OP reagujícím na aktuální využití zem. areálu.
V rozvojových plochách Z06, Z32 a P03 bude před realizací staveb proveden aktuální biologický průzkum a
vyhodnocení vlivu záměru na rostliny a živočichy ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.
V ploše Z05 bude vyřešena dopravní obslužnost a bude vymezen veřejný prostor v minimální velikosti 1500 m2.

BH – bydlení – v bytových domech
a) hlavní využití
- bydlení ve stávajících bytových domech
b) přípustné využití
- plochy veřejných prostranství, veřejně přístupné zeleně, parky, dětská hřiště
- nerušící technická, dopravní a občanská vybavenost související s obsluhou a kvalitou bydlení
vymezeného území
- sportovní a relaxační zařízení pro obyvatele bytových domů v dané ploše
- pozemní komunikace, parkovací stání, garáže
c) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.
Prostorové uspořádání, další regulace:
- maximální plošné navýšení zastavěných ploch o 5% (přístavby)
- maximální výška zástavby – nepřesáhne stávající, pouze stávajícím bytovým domům v Dolních
Hbitech lze dostavět podkroví o výšce max. 4 m
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BV – bydlení v rodinných domech – venkovské
a) hlavní využití
- bydlení v rodinných domech a venkovských usedlostech
b) přípustné využití
- související plochy soukromé zeleně spojené s aktivitami, které svou činností nevyvolávají žádné
negativní vlivy na funkci bydlení (např. podnikatelské, komerční, drobné výroby či řemesel)
- drobné podnikání, nekomerční aktivity či občanská vybavenost bez rušivých vlivů na okolí (např.
hluk, emise, zápach, nadměrná doprava)
- ubytovací služby se zajištěným parkováním pro hosty na pozemku
- pozemní komunikace, parkovací stání
- související technická infrastruktura
- veřejná prostranství
- veřejná zeleň, dětská hřiště
- izolační zeleň
c) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.
Prostorové uspořádání, další regulace:
- zastavitelnost ploch max. 25%
- minimální podíl zeleně 50%
- maximální výšková hladina zástavby jsou dvě nadzemní podlaží a podkroví, maximální výška
hřebene 10 m
BV1 – v této ploše bude umístěn maximálně 1 rodinný dům (příp. se zázemím)

SV – smíšené obytné venkovské
a) hlavní využití
- bydlení spojené s aktivitami, které svou činností nevyvolávají nadměrné negativní vlivy na funkci
bydlení (např. podnikatelské, komerční, v omezeném rozsahu hospodářské, drobné výroby
či řemesel).
b) přípustné využití
- ubytovací služby se zajištěným parkováním pro hosty na pozemku
- bydlení v rodinných domech či venkovských usedlostech
- pozemní komunikace, parkovací stání
- související technická infrastruktura
- veřejná prostranství
- veřejná zeleň, dětská hřiště
c) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.
Prostorové uspořádání, další regulace:
- zastavitelnost ploch max. 30%
- minimální podíl zeleně 40%
- maximální výšková hladina zástavby jsou dvě nadzemní podlaží a podkroví, maximální výška
hřebene 9 m

RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
a) hlavní využití
- plochy staveb pro rodinnou rekreaci (chat či rekreačních domků, zahradních chat)
b) přípustné využití
- plochy pro související zahrádkářskou činnost (zahrnující zejména pěstování ovocných stromů,
zeleniny a květin, zpracování plodů pro vlastní potřebu a pěstování okrasných dřevin a květin)
- komunikace, parkovací stání
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veřejná prostranství
veřejná zeleň, dětská hřiště
související technická infrastruktura
sportovní plochy

c) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.
Prostorové uspořádání, další regulace:
- zastavitelnost ploch max. 10%
- minimální podíl zeleně 60%
- maximální výšková hladina zástavby je jedno nadzemní podlaží a podkroví, maximální výška
hřebene 5 m

OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
a) hlavní využití
- občanské vybavení vzdělávací, církevní, kulturní, zdravotnické, sociální a veřejně správní,
pro integrovaný záchranný systém (policie, hasičský záchranný sbor).
b) přípustné využití
- jiné druhy veřejného občanského vybavení (např. pro spolkovou a zájmovou činnost), pokud budou
splněny příslušné hygienické normy
- pozemní komunikace, parkovací stání
- zařízení komerční vybavenosti (jako doplňková funkce objektů veřejného občanského vybavení,
např. obchodní zařízení, veřejné stravování, služby a drobné provozovny)
- ubytovací služby, stravovací zařízení (jen doplňkové - jako možná součást jiných zařízení OV)
- veřejná prostranství
- plochy zeleně, dětská hřiště
- související dopravní a technická infrastruktura
c) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.
Prostorové uspořádání, další regulace:
- zastavitelnost ploch max. 50%
- minimální podíl zeleně 30%
- maximální výšková hladina zástavby jsou tři nadzemní podlaží a podkroví

OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední
a) hlavní využití
- plochy pro komerční zařízení sloužící například pro administrativu, velko- a maloobchodní prodej,
ubytování, stravování, služby, pokud nevyžadují obsluhu těžkou dopravou a nemají negativní vlivy
na okolí
b) přípustné využití
- veřejná prostranství
- bydlení jako doplňková funkce objektu občanského vybavení
- pozemní komunikace, parkovací stání
- plochy zeleně, dětská hřiště
- související technická infrastruktura
c) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.
Prostorové uspořádání, další regulace:
- zastavitelnost ploch max. 50%
- minimální podíl zeleně 30%
- maximální výšková hladina zástavby jsou dvě nadzemní podlaží a podkroví, maximální výška
hřebene 10 m
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OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
a) hlavní využití
- plochy pro zařízení a stavby sloužící k tělovýchově a rekreačnímu sportu
b) přípustné využití
- služby doplňkového charakteru (veřejné stravování, obchod, ubytování)
- veřejně přístupná zeleň, veřejná prostranství
- pozemní komunikace, parkovací stání
- administrativní, provozní a hygienická zařízení související s hlavním využitím
- související technická infrastruktura
c) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.
Prostorové uspořádání, další regulace:
- zastavitelnost ploch max. 20%
- minimální podíl zeleně 20%
- maximální výšková hladina zástavby jsou dvě nadzemní podlaží a podkroví, maximální výška
hřebene 10 m

OH – občanské vybavení – hřbitovy
a) hlavní využití
- hřbitovy, pohřební síně, veřejně přístupná zeleň
b) přípustné využití
- drobné stavby zahradní architektury, zahradní prvky
- pěší cesty
- související technická a občanská vybavenost
c) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.

PV – veřejná prostranství
a) hlavní využití
- veřejně přístupné plochy vyššího významu sloužící k relaxaci a oddechu, jako jsou veřejná zeleň,
dětská hřiště, plochy s drobnou architekturou (fontány, sochy, kapličky, pomníky, lavičky, apod.),
pěší cesty, plochy dopravní infrastruktury.
b) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.

DS – dopravní infrastruktura – silniční
a) hlavní využití
- plochy pozemních komunikací všech kategorií včetně chodníků, veřejných parkovišť a parkovacích
stání, zastávek autobusů
b) přípustné využití
- veřejná prostranství
- veřejná zeleň
- stavby pro dopravní a technickou vybavenost
c) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.

TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě
a) hlavní využití
- plochy zařízení na energetických sítích, telekomunikačních sítích, vodovodech a kanalizacích
a další technické infrastruktury
b) přípustné využití
- izolační zeleň při dodržení souvisejících norem a předpisů (ochranná pásma apod.)
- pozemní komunikace, parkovací stání
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c) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.

TO – technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání
s odpady
a) hlavní využití
plochy areálů technické infrastruktury se zaměřením na odpadové hospodářství – třídírny, sběrné
dvory – stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály
b) přípustné využití
- stavby a zařízení provozního a technologického vybavení
příslušné technické vybavení - dle konkrétních podmínek
- odstavné a parkovací plochy osobních a nákladních automobilů, speciálních vozidel
- ochranná a izolační zeleň
c) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.

VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba
a) hlavní využití
- plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby bez negativního vlivu
na okolí
b) přípustné využití
- další podnikatelské aktivity a služby, pokud nevyžadují obsluhu těžkou dopravou a nemají negativní
vlivy na okolí
- sklady a kombinované provozy menšího rozsahu
- související dopravní a technická vybavenost
c) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.
Prostorové uspořádání, další regulace:
- zastavitelnost ploch max. 30%
- minimální podíl zeleně 40%
- maximální výšková hladina zástavby jsou dvě nadzemní podlaží a podkroví, maximální výška
hřebene 9 m

VS – plochy smíšené výrobní
a) hlavní využití
- plochy výrobních areálů zemědělské výroby, lehkého průmyslu či skladů s odpovídající technickou
a dopravní vybaveností
b) přípustné využití
- manipulační plochy
- plochy určené pro stavby a činnosti související se zemědělskou prvovýrobou (např. dílny, přístřešky
pro mechanizaci, odstavné plochy apod.)
- izolační a doplňková zeleň
- pozemní komunikace, parkovací stání
c) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.
Prostorové uspořádání, další regulace:
- výsadba izolační zeleně
- minimální podíl zeleně 30%
- zastavitelnost ploch max. 50%
- maximální výšková hladina zástavby – jedno nadzemní podlaží
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negativní vlivy (jako například zápach, hluk, prašnost apod.) z provozovaných aktivit nesmí
přesahovat hranici plochy ochranné zeleně, vymezené na sousedních plochách

VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba
a) hlavní využití
- plochy výrobních areálů zemědělské výroby s odpovídající technickou a dopravní vybaveností
b) přípustné využití
- manipulační plochy
- plochy určené pro stavby a činnosti související se zemědělskou prvovýrobou (např. dílny, přístřešky
pro mechanizaci, odstavné plochy apod.)
- izolační a doplňková zeleň
- pozemní komunikace, parkovací stání
c) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.
Prostorové uspořádání, další regulace:
- výsadba izolační zeleně
- minimální podíl zeleně 30%
- zastavitelnost ploch max. 50%
- maximální výšková hladina zástavby – maximální výška hřebene 10 m
- negativní vlivy (jako například zápach, hluk, prašnost apod.) z provozovaných aktivit nesmí
přesahovat stanovené ochranné pásmo
- provozované činnosti, uskladněné materiály či zaparkovaná technika nesmí negativně ovlivnit
povrchové nebo podzemní vody

ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň
a) hlavní využití
- zeleň na veřejných prostranstvích, jako jsou parky a parkově upravené plochy, doprovodná zeleň
a zeleň plnící estetickou, kompoziční, rekreační, zdravotní a ekostabilizační funkci v sídlech. Plochy
jsou veřejně přístupné bez omezení nebo mohou mít určen režim návštěvnosti
b) přípustné využití
- drobné prvky sídelního parteru (lavičky, sochy, kašny, altány)
- komunikace pěší, účelové
- vodní plochy
c) podmíněně přípustné
- dětská hřiště za předpokladu, že nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití
d) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.

ZO – zeleň – ochranná a izolační
a) hlavní využití
- plochy vegetace stromů a keřů v sídlech a jejich zázemí plnící nebo zajišťující izolační funkci,
protiprašnou ochranu, ochranu před nežádoucími vizuálními dopady nebo oddělující vzájemně
kolizní plochy s rozdílným způsobem využití
b) přípustné využití
- drobné prvky sídelního parteru (lavičky, sochy, kašny, altány)
c) podmíněně přípustné využití
- komunikace pěší a účelové, pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití
d) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.
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ZS – zeleň soukromá a vyhrazená
a) hlavní využití
- nezastavitelné plochy soukromé zeleně (zejména zahrad a sadů), sloužící převážně soukromým
uživatelům
b)
-

přípustné využití
drobné zahradní stavby (skleníky, bazény apod.)
pěší komunikace

c) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.

NZ – plochy zemědělské
a) hlavní využití
- orná půda se zemědělským využitím
b) přípustné využití
- pozemky dočasných staveb, zařízení a jiných opatření nezbytných pro zemědělství (např. seníky,
stáje, příkrmiště) a pozemky dopravní a technické infrastruktury, zajišťující plnění souvisejících
produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství
- opatření pro zvýšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační
opatření (meze, zatravněné údolnice aj.)
- revitalizace vodních ploch a toků
- stezky pro pěší a cyklisty a jejich vybavenost
- doprovodná zeleň komunikací, stromořadí
c) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.
NZ1 (erozně ohrožené)
- na pozemcích, kde hrozí překročení limitu pro maximální přípustnou ztrátu půdy (pro mělkou půdu
1 t.ha-1.rok-1, středně hlubokou 4 t.ha-1.rok-1, hlubokou půdu limit 10 t.ha-1.rok-1), se doporučuje
změna způsobů obhospodařování, osevních postupů a uplatnění jiných organizačních,
agrotechnických, vegetačních a technických protierozních opatření
NZ2 (trvalé travní porosty)
- na pozemcích luk a pastvin, případně extenzivních sadů, na kterých není účelné intenzivnější
využití pro nižší kvalitu půd, vysoký sklon svahů či horší dostupnost pozemků a které zajišťují
ochranu před negativními účinky eroze (např. ochranu před odnosem půdních částic, splachy z polí,
soustředěným odtokem) a zvyšují schopnost krajiny zadržet vodu, je doporučeno zachování
stávajícího způsobu využití. Případně je doporučena alternativa přípustného využití pozemků
způsobem (kombinací protierozních opatření), který má podobný vliv na ochranu půdy před erozí
jako plošné zatravnění (např. terasy, protierozní meze, zasakovací pásy v potřebných
vzdálenostech aj.) a je v souladu s charakterem krajiny

NL – plochy lesní
a) hlavní využití
- plochy určené k plnění funkcí lesa
b) přípustné využití
- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření nezbytných pro obhospodařování lesa, pozemky
dopravní a technické infrastruktury, zajišťující plnění souvisejících produkčních a mimoprodukčních
funkcí
- opatření pro zvýšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační
opatření
- malé vodní toky a plochy a jejich revitalizace
- stezky pro pěší a cyklisty a jejich vybavenost
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c) podmíněně přípustné využití
- vyhlídkové stavby (rozhledny), přístupné veřejnosti, v ploše nezbytné pro jejich existenci, měřítkem
odpovídající struktuře krajiny
d) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím
NL1 (lesní cesty) - komunikace na lesních pozemcích, které jsou důležité pro zachování prostupnosti územím
- zachování stávajících lesních cest

NS – plochy smíšené nezastavěného území
a) hlavní využití
- plochy krajinné zeleně s ekologicky stabilizační funkci ve vztahu k okolním plochám; slouží
k ochraně před erozí, pomáhají zadržení, vsaku vody v krajině; utvářejí charakteristický krajinný ráz;
zdůrazňují provozní, účelové a hospodářské vztahy v krajině aj.
b) přípustné využití
- z – zemědělská funkce
 drobné krajinné prvky, jako např. meze, travnaté údolnice, skupiny dřevin aj., utvářející
vzhled krajiny a napomáhající k udržení její stability, nejvýznamnější je jejich protierozní
funkce
 extenzivní formy hospodaření
- v – vodohospodářská funkce
 ochrana vodního zdroje
- n – nerostné suroviny
 drobná nekomerční těžba písku
- o – odpady
 povoluje se ukládání biologicky rozložitelného odpadu
- x – ostatní funkce
 doprovodná liniová zeleň komunikací, často stromořadí ovocných či druhově původních
stromů s travnatým podrostem
c) podmíněně přípustné využití
- stezky pro pěší a cyklisty a jejich vybavenost, pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení
hlavního a přípustného využití a přírodních či krajinných hodnot území
d) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím
NS1 – plochu je možné využít pro sportovní účely – přírodní motokrosové hřiště

NP – plochy přírodní
a) hlavní využití
- plochy pro ochranu přírody a krajiny, tvořené z větší části dřevinnou, přírodě blízkou vegetací
b) přípustné využití
- plochy extenzivních trvalých travních porostů, případně extenzivních sadů
c) podmíněně přípustné využití
- opatření pro zlepšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační
opatření, pokud nedojde k narušení přírodních či krajinných hodnot území
- účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty, lávky a drobný mobiliář, pokud nedojde k narušení
přírodních či krajinných hodnot území
d) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.
NP1 (plochy niv)
- nivy vodních toků, zahrnující samotný vodní tok a jeho břehy, přilehlé svahy, mokřady, drobné vodní
plochy nebo periodicky vlhká místa a prameniště
- plochy zajišťují retenci vody a odtokové poměry v krajině, ochranu a kvalitu povrchových
i podzemních vod a ochranu před povodněmi, mají mj. také funkci ekostabilizační; z těchto důvodů
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je doporučena jejich výraznější ochrana před negativními vlivy (ničení porostů, břehů) a vytvoření
podmínek pro přirozený vývoj toku (minimum vodohospodářských úprav toku)

W – plochy vodní a vodohospodářské
a) hlavní využití
- vodní plochy, koryta vodních toků a jiné související plochy určené pro převažující vodohospodářské
a zároveň ekologické či rekreační funkce využití
b) přípustné využití
- vodní plochy, koryta a doprovodné plochy v místech, kde není možný nebo žádoucí jejich přirozený
vývoj (např. zatrubnění toků, zpevněné břehy), obyčejně v sídlech nebo jejich bezprostředním
kontaktu
- doprovodná zeleň vodních ploch a toků
- cestní síť, mostky, lávky, drobný mobiliář
- vodohospodářské stavby (jezy, hráze, objekty protipovodňové ochrany, opevnění břehů apod.)
c) nepřípustné využití
- jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím.

A.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Územní plán nenavrhuje žádnou plochu pro uplatnění možnosti vyvlastnění.

A.8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo
zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně
dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
Územní plán navrhuje tyto plochy pro uplatnění předkupního práva:
Označení
plochy

Druh
VPO

PU1

ÚSES

plocha pro část lokálního
biocentra LBC 2

Obec Dolní Hbity

Káciň

392/3, 392/5, 398/10,
398/11, 399/1

PU2

ÚSES

plocha pro část lokálního
biocentra LBC 2

Obec Dolní Hbity

Káciň

386/2, 388/6, 388/7, 388/8

PU3

ÚSES

plocha pro část lokálního
biocentra LBC 3

Obec Dolní Hbity

Luhy, Dolní
Hbity

652 (Nepřejov), 591 (Dolní
Hbity)

PU4

ÚSES

plocha pro část lokálního
biokoridoru LBK 8-9

Obec Dolní Hbity

Nepřejov

696, 803, 806, 807, 808,
809, 898/10

Popis

Předkupní právo
ve prospěch

Katastrální
území

Číslo parcelní

TABULKA 6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY – PŘEDKUPNÍ PRÁVO

A.9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Kompenzační opatření nejsou navrhována, nebylo požadováno zpracování posouzení vlivu na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
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A.10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření
Územní plán stanovuje plochu územní rezervy R1. Současné využití je zemědělská plocha, rezerva je navržena
pro využití BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské.

A.11 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci
Takovéto plochy nejsou navrhovány.

A.12 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení
a přiměřené lhůty pro a vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti
Plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, jsou navrhovány
ve dvou případech: P14 a Z22. Pro jejich pořízení se stanovují tyto podmínky:
Pro plochu P14 (Luhy, býv. kravín):
- koncepční řešení celé plochy vč. názoru na využití objektu býv. kravína nebo jeho demolice
- dopravní napojení plochy a zajištění obslužnosti všech nově vzniklých pozemků, včetně účelného
napojení i sousední plochy Z27, příp. P17
- řešení plochy bude umožňovat etapizaci výstavby tak, aby nejdříve byly využity plochy bezprostředně
navazující na zastavěné území
- navržená zástavba bude respektovat charakter okolní zástavby.
Pro plochu Z22 (Luhy):
- bydlení bude situováno v jižní části plochy, v návaznosti na zastavěné území
- hospodářská část (stáje) bude v severní části, v dostatečném hygienickém odstupu od ploch bydlení
- návrh umístění objektů (obytných i hospodářských) bude respektovat charakter místní zástavby, zvláštní
důraz se klade na soulad s krajinným rázem – vzhledem k exponované poloze bude prověřena
viditelnost staveb z hlavních pohledových směrů
- bude prověřena přijatelná kapacita hospodářské části (max. možný počet koní) pro zachování pohody
bydlení v sídle.
Lhůta pro pořízení územních studií se stanovuje na 5 let od doby vydání územního plánu. Data o projednaných
územních studiích budou vložena do evidence územně plánovací činnosti.

A.13 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu
podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu
nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty
pro jeho vydání
Plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, nejsou
navrhovány.

A.14 Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Obecné zásady etapizace se stanovují pro všechny větší lokality, kde by zástavba měla postupovat vždy směrem
od sídla (zejména P14 v Luhách – býv. kravín, Z01 a Z05 v Jelencích na severu).
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Podmínění zahájení výstavby jednotlivých lokalit se stanovuje takto:
- Z04 v Jelencích - zahájení až po využití alespoň 70% ploch v sousední lokalitě Z01
- Z12 v Dolních Hbitech - zahájení až po využití alespoň 70% ploch v lokalitě Z14.

A.15 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt
Architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, jsou vymezeny pro pohledově exponované plochy Z22
v Luhách a Z19 v Nepřejově.

A.16 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části
Textová část územního plánu má 29 stran formátu A4, grafická část obsahuje 4 výkresy formátu A0, 1 výkres
formátu A2 a 2 výkresy na dvou listech - formáty 180 x 100 cm a 80 x 35 cm.
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B Grafická část územního plánu
Grafická část územního plánu obsahuje následující výkresy:
01 – Základní členění území,
02 – Hlavní výkres,
03 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace,
04 – Výkres technické infrastruktury.
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C Textová část odůvodnění
C.1. Postup při pořízení územního plánu
O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce dne 1. 11. 201. Určeným zastupitelem byl určen
Ing. Jan Michálek. Zadání územního plánu bylo projednáváno dle § 47 stavebního zákona a bylo schváleno
zastupitelstvem obce dne 6. 11. 2012. Na základě schváleného zadání zpracoval projektant návrh územního
plánu Dolní Hbity.
Pořizovatel oznámil konání společného projednání o návrhu územního plánu Dolní Hbity předem dotčeným
orgánům, krajskému úřadu, obci a sousedním obcím. Společné projednání návrhu územního plánu Dolní Hbity se
uskutečnilo 17. 9. 2013. Pořizovatel doručil návrh územního plánu veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na
úřední desce obce Dolní Hbity a MěÚ Příbram a dále způsobem umožňující dálkový přístup na internetových
stránkách města Příbram a obce Dolní Hbity.
Následně byl požádán Krajský úřad Středočeského kraje o zaslání stanoviska dle § 50 stavebního zákona.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje ve svém stanovisku konstatoval, že posoudil návrh
územního plánu podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního z hlediska zajištění koordinace využívání území,
zejména s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatoval, že neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším
řízení o územním plánu.
Ve stanovené lhůtě byly uplatněny stanoviska, vyjádření a připomínky (jejich vyhodnocení je uvedeno v
samostatné příloze zpracované pořizovatelem).
Po ukončení společného jednání byl na základě požadavku obce Dolní Hbity návrh doplněn o další zastavitelnou
plochu pro bydlení (pozemky parc. č. 158/25 a 158/28 v kat. území Jelence) – doplnění této plochy bylo se všemi
subjekty, které se účastní společného jednání (dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce), dodatečně
projednáno bez připomínek.
Pořizovatel na základě uplatněných stanovisek, vyjádření a připomínek vyhodnotil v souladu s § 51 stavebního
zákona návrh územního plánu Dolní Hbity ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Ing. Michálkem a předal
vyhodnocení zpracovateli Ing. arch. Milanu Salabovi k úpravě návrhu k veřejnému projednání.
Dle § 52 stavebního zákona bylo následně vedeno řízení o ÚP, jehož součástí bylo veřejné projednání dne 27.
05. 2013. O průběhu veřejného projednání provedl pořizovatel záznam.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, vyhodnotil výsledky veřejného projednání a konstatoval, že
nebyly uplatněny žádné námitky, proto nebyl vypracován návrh rozhodnutí o námitkách. Vyhodnocení připomínek
je uvedeno v textové části odůvodnění.
Po absolvování veškerých výše uvedených procedur byl návrh ÚP předložen zastupitelstvu k vydání.

C.2. Soulad návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem

C.2.1.

Soulad s politikou územního rozvoje

PÚR
Dle Politiky územního rozvoje ČR 2008 (schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20.7.2009)
neleží řešené území v rozvojové oblasti, rozvojové ose, ve specifické oblasti, v koridoru a ploše dopravní
a technické infrastruktury. Pro obec Dolní Hbity vyplývají pouze obecné republikové priority na základě § 18
a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ty, které jsou uvedené
v kapitole 2.2 PÚR.
Územní plán je se všemi těmito požadavky v souladu.
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Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

ZÚR Středočeského kraje
Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (vydány 7.2.2012) vyplývají následující požadavky.
- a) obecné požadavky na využívání území uvedené v kapitole 1 ZÚR,
- b) vymezení jako veřejně prospěšné opatření plochy regionálního biocentra RBC 846 Dubenecká (k. ú.
Nepřejov),
- c) respektování ochranné zóny nadregionálního biokoridoru K60.
Požadavky jsou zapracovány následujícím způsobem:
 obecné požadavky jsou splněny,
 ochranná zóna nadregionálního biokoridoru je zpřesněna podle konkrétních geomorfologických
a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy prostorové parametry biokoridoru.

C.3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování
Návrh územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které jsou stanoveny v §18 a §19
stavebního zákona. Cílem územního plánování je mimo jiné vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací budoucích.
Rozsah navržených ploch novým územním plánem je úměrný velikosti obce a snaží se zachovávat všechny
hodnoty území, jak architektonické a urbanistické, tak archeologického dědictví. Zastavitelné plochy se vymezují
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Jsou stanoveny regulativy stavební
činnosti u zástavby.
Tento územní plán koordinuje soukromé a veřejné záměry změn v území. Stabilizací územního systému
ekologické stability, návrhem doplnění jednotlivých prvků ÚSES a dalších ploch zeleně v sídle i v krajině bude
zajištěna ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.

C.4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Územní plán je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

C.5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů
Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
ÚP byl projednán (ve fázi zadání a návrhu) se všemi příslušnými dotčenými orgány stanovenými podle zvláštních
právních předpisů a hájící zájmy dle těchto předpisů. V uplatněných stanoviscích nebyl zaznamenán rozpor. Lze
konstatovat, že ÚP není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů.
V následující tabulce jsou stručně uvedeny požadavky dotčených orgánů (vč. řešení), které byly uplatněny ve
stanoviscích při společném jednání o návrhu ÚP:
(Po ukončení společného jednání byl na základě požadavku obce Dolní Hbity návrh doplněn o další zastavitelnou
plochu pro bydlení (pozemky parc. č. 158/25 a 158/28 v kat. území Jelence) – doplnění této plochy bylo se všemi
subjekty, které se účastní společného jednání (dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce), dodatečně
projednáno. K tomuto projednání se vztahuje vždy druhé uplatněné stanovisko.)
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doručeno
dne

číslo jednací

červen 2014

uplatnitel

11. 09. 2013 HSKL 21282/2013-PB

ČR – Hasičský
záchranný sbor
Středočeského kraje
Územní odbor Příbram
24. 03. 2014 HSKL 613Školní ulice 70
1/2014-PB
P.O.BOX 62
261 95 Příbram VIII
16. 09. 2013 36520/2013/31 Ministerstvo průmyslu
100
a obchodu
Na Františku 32
04. 03. 2014 MPO
110 15 Praha 1
10665/2014
16. 09. 2013 MOCR 314892/69440ÚP/20137103/44
27. 09. 2013 KHSSC
39250/2013
04. 03. 2014 KHSSC
08401/2014

Vojenská ubytovací a
stavební správa Praha
Hradební 12/772
P.O.BOX 3
110 15 Praha 1
Krajská hygienická
stanice Stč. kraje
Územní pracoviště
Příbram
U nemocnice 85
261 01 Příbram I

stručné znění

řešení

Souhlasné stanovisko.

Vzato na vědomí.

V jižní části řešeného území se
Zapracováno do
nachází dříve těžené výhradní ložisko odůvodnění ÚP.
zlata-kovu a zlatonosné rudy
Smolotely – Horní Líšnice (č. 3251800)
s CHLÚ Smolotely a Nepřejov. Návrh
ÚP bez připomínek.
Bez připomínek.
Vzato na vědomí.

Souhlasné stanovisko,za splnění
následujících podmínek:

1, 2, 4, 5, 6, 7/
1/ Lokality Z34, P04 – při schvalovacích Zapracováno do
řízeních staveb v těchto lokalitách bude regulativů příslušných
prokázáno splnění hlukových limitů
lokalit.
v souvislosti s existencí stávajících TS.
2/ Lokality Z05, Z12, Z27 - při schvalovacích řízeních staveb v těchto lokalitách bude prokázáno splnění hlukových
limitů v souvislosti s nově navrženými
TS.
3/ Lokalita Z24 – ČOV bude umístěna
tak, aby její OP nezasahovalo do
stávající plochy rekreace a do
zastavitelé plochy Z25.
4/ Lokalita Z34 - při schvalovacích
řízeních staveb v této lokalitě bude
prokázáno splnění hlukových limitů
v souvislosti s lokalitou Z11 a
stávajícím zastavěným územím VS.

3/ Dle aktuálního
řešení odkanalizování
obce se již neuvažuje s
ČOV v Luhách, ale s
výtlakem do ČOV
Dolní Hbity. V Luhách
bude jen čerpací
stanice (bez OP).
Změna koncepce bude
zapracována do
upraveného návrhu
ÚP.

8/ OP stávajícího zem.
areálu bylo do návrhu
ÚP převzato z
5/ Lok. Z11 – zástavba v této lokalitě
předchozí ÚPD. Jeho
nesmí překročit hlukové limity s dopa- vymezení ani
dem na sousední zastavěné území SV. vyhlášení nebylo
dohledáno, kruhové
6/ Lokalita Z28 - při schvalovacích
OP nebude v
řízeních staveb s hlukovou zátěží
upraveném návrhu ÚP
v této lokalitě bude prokázáno splnění zakresleno. Pro lok.
hlukových limitů v na navržené bydlení Z16 stanovena
v rámci lokality. Zároveň bude
podmínka při
zohledněn vliv hluku z navazujícího
schvalovacích řízeních
zastavěného území OM na navržené staveb prokázat
bydlení v rámci lokality.
splnění hygienických
limitů, příp. doložit
7/ Lokalita P08 - při schvalovacích
řízeních staveb občanské vybavenosti výpočtem nového OP
(s hlukovou zátěží) v této lokalitě bude reagujícím na aktuální
prokázáno splnění hlukových limitů na využití zem. areálu.
navržené bydlení v rámci lokality a
navazující zastavěné území BV.
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8/ Lokalita Z 16 – je z větší části
navržena v OP stávajícího
zemědělského areálu, proto jí
nedoporučujeme pro dané funkční
využití, tzn. občanské vybavení – sport
(pach, hmyz, ..)
27. 09. 2013 882ČR - Státní
Bez připomínek za předpokladu
Z tohoto stanoviska
27.8.2013/010. energetická inspekce respektování požadavků § 46, 68, 69, nevyplývají pro řešení
103/PS
Územní inspektorát pro 87 zákona č. 458/2000 Sb.
ÚP žádné konkrétní
Středočeský kraj
požadavky. Jde o
05. 03. 2014 UP051Legerova 49
obecné konstatování
26.2.2014/010. 120 00 Praha 2
právního předpisu - ÚP
103/PS
je pořizován v souladu
s platnou legislativou.
08. 10. 2013 SPU
Státní pozemkový úřad V řešeném území nejsou zahájeny
Vzato na vědomí.
423005/2013
Krajský pozemkový
KPÚ, tzn. bez připomínek k návrhu
úřad pro Stč. kraj
ÚP.
Pobočka Příbram
Poštovní 4
261 01 Příbram I
16. 10. 2013 128934//2013/ KÚ Stč. kraje
Odbor životního prostředí a
KUSK
Zborovská 11
zemědělství
150 21 Praha 5
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9/ Vzato
přírody a krajiny
(koordinované
na vědomí.
1/ Na území obce Dolní Hbity nejsou
stanovisko)
zastoupeny přírodní rezervace (pouze 6/ Vzato na vědomí
malá část OP přírodní památky
s tím, že tato
Jablonná – mokřad, kde však není
připomínka se týká
navrhována zástavba), tzn. bez
nikoliv pořizování ÚP,
námitek.
26. 03. 2014 038094/2014/K
ale až umisťování
USK
konkrétních staveb.
2/ ÚSES je zpracován v souladu se
ZÚR, resp. je upřesněn a prohlouben.
8/ Jedná se o obecná
3/ Ve stanovisku k návrhu zadání ÚP konstatování
byl již vyloučen významný vliv na EVL legislativních předpisů,
a ptačí oblasti (stanovisko zůstává i
která svým obsahem
nadále v platnosti).
spadají do fáze
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF umisťování
4/ Udělení souhlasu podle § 5 odst. 2 konkrétních staveb.
zákona, při realizaci zástavy je nutno
dodržovat § 4 zákona, který stanoví
zásady ochrany ZPF.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
5/ Souhlas s navrhovaným řešením –
záborem PUPFL.

10/ MěÚ Příbram
z hlediska ochrany
památek byl obeslán,
nicméně svého práva
uplatnit stanovisko
nevyužil.

6/ 50 m od okraje lesa – zástavba je
podmíněna souhlasem orgánu státní
správy lesů.
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií
7/ Bez připomínek.
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší
8/ Pokud bude do oblasti začleněna
zdroj s dopady na ovzduší,
provozovatel je povinen dodržovat
legislativu, požádat o příslušná
povolení, …
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Odbor dopravy
9/ Bez připomínek.
Odbor kultury a památkové péče
10/ Příslušným dotčeným orgánem je
úřad ORP Příbram.
16. 10. 2013 MeUPB
75172/2013/O
ZP/Wa

MěÚ Příbram
Odbor životního
prostředí
Tyršova 108
261 01 Příbram I

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
1/ Souhlasné stanovisko.

2/ Bude zapracováno.

1, 3, 4, 5/ Vzato na
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
vědomí.
přírody a krajiny
2/ Souhlas za předpokladu splnění
následující podmínky:
Lokality Z06, Z32, P03 – před realizací
staveb zde bude proveden aktuální
biologický průzkum a vyhodnocení
vlivu záměru na rostliny a živočichy ve
smyslu § 67 zákona. V lokalitě Z06 se
dle AOPK vyskytuje zvláště chráněný
upolín nejvyšší. Lokality Z32 a P03 se
vyznačují vyšším stupněm ekologické
stability – je zde předpoklad vyššího
druhového zastoupení živočišných
druhů (viz. generel ÚSES, Mladý –
Gaudík – Mladý, 1995).
3/ Souhlas s plošnými a prostorovými
regulativy ochrany krajinného rázu.
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
4/ Souhlasné stanovisko.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
5/ Souhlasné stanovisko.

14. 10. 2013 2045/500/13,
60384/ENV/13

24. 03. 2014 567/500/14,
14214/ENV/14

Ministerstvo životního
prostředí ČR
Odbor výkonu státní
správy I
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10

1/ V řešeném území se nachází CHLÚ
č. 25180002 Nepřejov, stanovené pro
v minulosti těžené ložisko zlatonosné
rudy č. B3 251800. Tyto 2 limity musejí
být v grafice zakresleny a v textu
uvedeno omezení ve smyslu § 18 a §
19 zákona č. 44/1988 Sb., horní
zákon.

1, 3/ Uvedeno v grafice
a textu odůvodnění
ÚP.
2/ Vzato na vědomí.

2/ V řešeném území se nevyskytují
sesuvy.
3/ V řešeném území se vyskytují
následující poddolovaná území:
1744 Káciň
1776 Káciň
1874 Horní Třtí – Čepel
5577 Jablonná
5578 Nepřejov
5579 Dolní Hbity
1830 Nepřejov – Horní Líšnice
Výše uvedená poddolovaná území
budou do grafiky zakreslena.
Komentář v tom smyslu, že v přípravě
staveb na těchto územích je nutné
vypracovat expertní báňský posudek
a postupovat dle ČSN 73 00 39
„Navrhování objektů na poddolovaném
území“ je v textu již uveden.
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červen 2014

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín

1/ Při jakékoliv stavbě respektovat
stávající i nově projektované zařízení
vč. OP.
2/ Požadavek - před zahájením
výstavby v nových rozvojových
lokalitách požadavek zpracovat a
projednat dokumentaci v rozsahu
regulačního plánu.

1/ Vzato na vědomí –
není zde přímá souvislost s předmětem řešení
ÚP, tato připomínka
svým obsahem spadá
do následných fází, tzn.
umisťování staveb.

2/ Částečně akceptováno - návrh ÚP vymezuje 2 lokality, kde roz3/ Vyhrazujeme si právo při
detailnějším řešení jednotlivých lokalit hodování o změnách
v území je podmíněno
umístit trafostanice s přihlédnutím
zpracováním územní
k ekonomice výstavby.
studie – jde o lokality
P14, Z22. U ostatních
4/ Požadavek veškerou výstavbu
zařízení elektrizační soustavy zahrnout lokalit není podmínka
územní studie, regudo závazné části územního plánu.
lačního plánu ani
dohody o parcelaci.
3/ Koncepce infrastruktury (vč. elektrizační
soustavy) je návrhem
ÚP řešena – proto byla
dána možnost mj. spol.
ČEZ Distribuce se
k návrhu ÚP vyjádřit a
uvést konkrétní požadavky na řešení, což
spol. ČEZ Distribuce
neučinila.

25. 11. 2013 164107/2013/K KÚ Stč. kraje
USK
Odbor regionálního
rozvoje, Zborovská 11
150 21 Praha 5
(stanovisko dle § 50
odst. 7 stavebního
zákona)
12. 03. 2014 1602/14/OVP/Z NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech
II/1718/8
140 21 Praha 4 Nusle

ÚP je v souladu s PÚR ČR a se ZÚR
Stč kraje – lze pokračovat v dalším
postupu, tzn. řízení o ÚP.

4/ Bezpředmětné – ÚP
je vydáván formou tzv.
opatření obecné
povahy, které již nezná
pojem závazná část
územního plánu, tzn.
jde termín užívaný
předchozí legislativou.
Vzato na vědomí.

1/ Přílohou vyjádření je grafické znázor- 1, 4 / V návrhu ÚP je
nění průběhu plynovodu NET4GAS.
zapracována trasa
plynovodu VTL DN
2/ Dle energetického zákona je OP
500, OP, BP. V BP
stávajícího plynovodu 4 m na obě
nejsou vymezovány
strany a BP 150 m na obě strany. OP žádné zastavitelné
anodového uzemnění je 100 m na
plochy.
všechny strany, OP kabelových
rozvodů 1,5 m na obě strany.
2, 3/ Vzato na vědomí
– jde o konstatování
3/ Každý zásah do OP a BP musí být obecně platného
projednán s NET4GAS.
právního předpisu.
4/ Výstavbu obytných budov lze
provádět za hranicí BP, tzn. 150 m
kolmé vzdálenosti od půdorysu VTL
plynovodu nad 40 barů DN 500.
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Obec Kamýk nad
Vltavou
262 63 Kamýk nad
Vltavou
Obec Zduchovice
Zduchovice 55
262 63 Kamýk nad
Vltavou

K nově vymezené ploše na pozemcích Vzato na vědomí.
158/25, 158/28 není připomínek.
Proti doplnění návrhu není námitek.

Vzato na vědomí.

C.6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení
vlivů na životní prostředí
Dotčený orgán Krajský úřad Středočeského kraje ve svém koordinovaném stanovisku k projednávanému návrhu
zadání územního plánu Dolní Hbity neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území.
Orgán posuzování vlivů záměrů na životní prostředí na základě předloženého návrhu zadání a kritérií uvedených
v příloze č. 8 zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění ve svém stanovisku vyloučil významný vliv předloženého
návrhu zadání územního plánu Dolní Hbity na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost jakékoli evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.

C.7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (zákon č.
183/2006 Sb.)
Dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání nepožadoval vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu
na životní prostředí a vyloučil významný vliv na oblasti NATURA 2000. Stanovisko krajského úřadu podle § 50
odst. 5 nebylo vydáno.

C.8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo
podmínky zohledněny nebyly
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 nebylo vydáno.

C.9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
Územní plán navrhuje rozvojové plochy pro bydlení v rozsahu odpovídajícímu potřebám obce (včetně přiměřené
územní rezervy). Částečně byly přehodnoceny některé rozvojové plochy stabilizované předchozím územním
plánem (vypuštění lokalit nebo omezení rozsahu). Respektovány (převzaty) jsou ty návrhové plochy z předchozí
ÚPD, které jsou opodstatněné z hlediska kontinuity přípravy zástavby a odpovídají potřebám obce.
Při zpracování územního plánu byly kromě jiného posuzovány i podněty občanů – vlastníků pozemků, z nichž
naprostá většina požadovala jejich zařazení mezi zastavitelné plochy. Přesto se podařilo celkový rozsah
návrhových ploch snížit oproti předchozímu územnímu plánu. Navržený rozsah je rovněž v souladu
s demografickými analýzami předpokládaného rozvoje.
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C.10. Vyhodnocení
předpokládaných
důsledků
navrhovaného
na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

červen 2014

řešení

C.10.1. Použitá metodika
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond, tj. na zemědělský půdní fond (ZPF)
a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), bylo zpracováno dle:
 zákona České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů,
 vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti
ochrany ZPF,
 metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 1.10.1996
č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu,
 metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního
prostředí MŽP k vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský pudní
fond v územním plánu z července 2011,
 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.
Vyhodnocení návrhu územního plánu Dolní Hbity z hlediska ochrany půdního fondu tvoří:
 samostatná grafická příloha v měřítku hlavního výkresu „7 – Výkres předpokládaných záborů PF,
1:10 000“,
 textový komentář,
 tabulkové přehledy (tabulky jsou vyhotoveny samostatně pro rozvojové plochy vně zastavěného území
a pro rozvojové plochy uvnitř zastavěného území).
Vyhodnocení je zpracováno tak, že umožňuje posoudit předkládané řešení z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu i ochrany lesa. To znamená, že jak v grafických výstupech, tak v tabulkových přehledech jsou
uvedeny potřebné údaje pro posouzení návrhu územního plánu, jak z hlediska ochrany ZPF, tak z hlediska
ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Jednotlivé rozvojové plochy jsou značeny dle metodiky MINIS. V zastavěném území jsou to „plochy
přestavby" (P), mimo zastavěné území se jedná o „zastavitelné plochy" (Z). Metodika dále rozlišuje ještě "plochy
změn v krajině" (K), ty však vzhledem ke svému charakteru (krajinná opatření) nebyly jako zábory půdního fondu
vyhodnocovány. Rozvojové plochy jsou označeny písmenem a pořadovým číslem.
Pro každou lokalitu vně zastavěného území jsou uvedeny celkové plošné nároky, výměra dotčených druhů
pozemků a plocha dotčených tříd ochrany ZPF. Dále je z grafické části i tabulkových přehledů zřejmé, zda
lokalita zasahuje do meliorovaných pozemků, a její lokalizace ve vztahu k okraji lesa (vyhodnocuje se vzdálenost
do 50 metrů od okraje lesa). Jednotlivé lokality jsou také charakterizovány z hlediska jejich rozdílného způsobu
využití dle návrhu územního plánu.
V zastavěném území jsou vyznačeny lokality, které využívají jeho stávající plošné rezervy jako například
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky nebo nezastavěné plochy stavebních pozemků, stavební proluky
a případně plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení.
Při vyhodnocení a v grafickém výstupu byly použity následující vstupy a podklady:
 katastrální mapa – zdroj OÚ Dolní Hbity,
 letecké snímky, ortofotomapa (rozlišení 0,5 m) – zdroj wms ČÚZK,
 zastavěné území, jehož vymezení v ÚAP ORP Příbram (12-2010) je návrhem územního plánu
aktualizované ke dni 25.7.2013,
 hranice a označení navržených zastavitelných ploch a ploch přestavby,
 bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) převzaté z územně analytických podkladů ÚAP ORP
Příbram (12-2010),
 druhy pozemků dle katastrální mapy - zdroj ČÚZK (KMD),
 investice do zemědělské půdy (meliorace) - ÚAP ORP Příbram (12-2010), jev č. 43,
 údaje o lesích dle katastrální mapy – zdroj wms ÚHÚL.
Potřebné analýzy a grafické výstupy byly zpracovány v prostředí ArcGIS (ESRI – ArcMap).
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C.10.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond
C.10.2.1. Údaje o celkovém rozsahu řešených ploch a podílu půdy náležející do ZPF,
údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, zařazení do BPEJ, zařazení
do tříd ochrany zemědělské půdy
Vyhodnocení důsledků řešení na ZPF podléhají především ty lokality, které leží vně zastavěného území. Zákon
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ukládá využívat pro nezemědělské účely zejména
pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území,
stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení.
Údaje o dotčeném druhu pozemku jsou proto zpracovány jak vně zastavěného území, tak i v zastavěném území.
Podrobnější údaje o jednotlivých lokalitách jsou uvedeny v příslušném tabulkovém přehledu.
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Dotčený druh pozemku v ha
zastavěná plocha

ZPF
označení
lokality
P01a

ZPF Σ

Les

Vodní plochy

plocha celkem (ha) Σ

ostatní plocha

navržené funkce

orná půda

zahrada

ovocný sad

TTP

BV

0,39

0,04

-

-

0,43

-

-

-

0,43

-

-

-

0,23

P01b

BV

0,23

-

-

-

0,23

P01c

BV

0,18

-

-

-

0,18

-

-

-

0,18

P02

ZO

-

-

-

-

0,00

-

-

0,39

0,39

P03

BV

-

-

-

-

0,00

-

-

0,23

0,23

-

-

-

0,13

P04

BV

0,13

-

-

-

0,13

P05

BV

0,13

-

-

-

0,13

-

-

-

0,13

P06

BV

0,28

-

-

-

0,28

-

-

-

0,28

P07

ZO

-

-

-

-

0,00

-

-

0,03

0,03

-

-

0,11

0,57

P08

BV, OV, DS

-

0,02

-

0,44

0,46

P09

BV, DS

-

0,22

-

-

0,22

-

-

-

0,22

P10

BV

-

-

-

0,27

0,27

-

-

-

0,27

P11

BV, DS

0,31

-

-

0,31

-

-

0,00

0,31

-

-

-

0,90

P12

BV

0,60

-

-

0,30

0,90

P13

BV

-

0,51

-

-

0,51

-

-

-

0,51

P14

SV

-

-

-

-

0,00

-

-

1,36

1,36

P15

BV

-

0,08

-

0,11

0,19

-

-

0,00

0,19

-

-

0,00

0,01

-

-

0,06

0,60
7,00

P16

DS

-

0,01

-

-

0,01

P17

BV, DS

0,18

-

celkem

0,36

0,54
4,81

TABULKA 7 PŘEHLED DOTČENÝCH DRUHŮ POZEMKŮ ROZVOJOVÝMI PLOCHAMI V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

40

Územní plán Dolní Hbity

červen 2014

Dotčený druh pozemku v ha

plocha
zastavěná plocha celkem
ZPF
ZPF
Les Vodní plochy
označení navržené orná
ovocný
(ha) Σ
Σ
ostatní plocha
lokality
funkce půda zahrada sad TTP
Z01
BV, DS, ZV 2,13
- 2,13
2,13
Z02
BV
0,30
- 0,30
0,30
Z03
BV
0,36
- 0,36
0,36
Z04
BV
1,07
- 1,07
1,07
Z05

BV, DS, ZV 3,13

-

-

3,13

-

-

-

3,13

0,46 0,46
0,31 0,31

-

-

-

0,46

-

-

-

0,31

0,27 0,27
- 0,48

-

-

-

0,27

-

-

-

0,48

0,17 0,17
- 0,50

-

-

0,06

0,23

-

-

0,00

0,50

1,14 1,14
- 0,48

-

-

0,05

1,19

-

-

0,04

0,52

1,75

-

-

-

1,75

-

-

0,03

0,67

-

Z06

TI

-

-

-

Z07

ZV

-

-

-

Z08

BV

-

-

-

Z09

BV

0,48

-

-

Z10

BV

-

-

-

Z11

VD

0,50

-

-

Z12

BV

-

-

-

Z13

BV, DS

0,48

-

-

Z14

BV, DS

1,75

-

-

Z15

TI

0,27

-

-

Z16

OS, DS

-

-

-

0,37 0,64
- 0,00

-

-

0,69

0,69

0,08

-

-

0,03

0,11

-

Z17

DS

0,08

-

-

Z18

BV

0,36

-

-

-

0,36

-

-

-

0,36

Z19

BV, ZS

0,56

-

-

-

0,56

-

-

0,13

0,69

Z20

DS

-

-

-

-

-

-

0,03

Z21

BV

0,15

0,12

-

0,03 0,03
0,27

-

-

-

0,27

Z22

BV, ZS, VZ

-

-

-

-

-

-

1,43

Z23

RI

-

1,43 1,43
- 0,00

-

-

0,11

0,11

Z24

TI

-

-

-

-

-

0,10

0,21

Z25

OS

-

-

-

0,11 0,11
0,09 0,09

-

-

0,2

0,29

Z26

BV

1,04

-

-

-

1,04

-

-

-

1,04

Z27

BV

0,63

-

-

-

0,63

-

-

0,01

0,64

Z28

OM, BV

-

0,09

-

-

-

-

1,28

Z29

BV

0,12

-

-

1,19 1,28
- 0,12

-

-

0,08

0,20

Z30

BV

-

-

-

-

-

0,02

0,11

Z31

BV

-

-

-

0,09 0,09
0,08 0,08

-

-

0,54

0,62

Z32

BV

-

-

-

-

0,00

-

-

0,45

0,45

-

-

0,66

0,66

-

-

-

0,57

-

Z33

BV, DS

-

-

-

-

0,00

Z34

BV

0,57

-

-

-

0,57

celkem

19,94

23,12

TABULKA 8 PŘEHLED DOTČENÝCH DRUHŮ POZEMKŮ ROZVOJOVÝMI PLOCHAMI V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
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kód BPEJ

dotčení meliorované plochy
třída
výměra
výměra (ha)
ochrany
celkem (ha) výměra (ha) podíl ze ZPF lokality

orná půda

5.32.11

IV. tř.

0,39

zahrada

5.32.11

IV. tř.

0,04

orná půda

5.32.11

IV. tř.

0,23

orná půda

5.32.11

IV. tř.

0,18

orná půda

5.50.11

III. tř.

0,00

orná půda

5.29.51

IV. tř.

orná půda

5.29.51

IV. tř.

orná půda

5.29.14

III. tř.

0,27

orná půda

5.29.51

IV. tř.

0,01

TTP

5.26.11

III. tř.

0,18

TTP

5.29.14

III. tř.

0,01

TTP

5.68.11

V. tř.

0,26

zahrada

5.29.14

III. tř.

0,00

zahrada

5.68.11

V. tř.

0,01

5.29.11

II. tř.

0,03

zahrada

5.68.11

V. tř.

0,19

TTP

5.68.11

V. tř.

0,27

orná půda

5.26.11

III. tř.

0,00

orná půda

5.32.51

IV. tř.

0,31

orná půda

5.32.11

IV. tř.

0,60

TTP

5.32.11

IV. tř.

0,30

zahrada

5.29.41

IV. tř.

0,50

zahrada

5.29.51

IV. tř.

0,01

TTP

5.40.77

V. tř.

0,11

zahrada

5.40.77

V. tř.

0,02

zahrada

5.72.01

V. tř.

0,07

zahrada

5.47.10

III. tř.

0,01

orná půda

5.68.11

V. tř.

0,18

TTP

5.68.11

V. tř.

0,36

orná půda

5.29.01

II. tř.

0,16

5.32.01

III. tř.

0,00

orná půda

5.37.16

V. tř.

0,30

orná půda

5.67.01

V. tř.

1,67

orná půda

5.32.01

III. tř.

0,26

orná půda

5.67.01

V. tř.

0,05

orná půda

5.29.01

II. tř.

0,29

orná půda

5.67.01

V. tř.

0,06

orná půda

5.29.01

II. tř.

0,78

orná půda

5.37.16

V. tř.

0,30

orná půda

5.32.01

III. tř.

1,23

orná půda

5.37.16

V. tř.

1,87

orná půda

5.67.01

V. tř.

0,03

Z06

TTP

5.68.11

V. tř.

Z07

TTP

5.67.01

V. tř.

P01a
P01b
P01c
P04
P05
P06

P08

P09
P10
P11
P12
P13

P15
P16
P17

Z01

Z02
Z03
Z04

Z05

zahrada

orná půda

0,43

0,00

0%

0,23

0,00

0%

0,18

0,00

0%

0,13

0,13

0,00

0%

0,13

0,13

0,00

0%

0,28

0,00

0%

0,46

0,00

0%

0,22

0,00

0%

0,27

0,00

0%

0,31

0,00

0%

0,90

0,00

0%

0,51

0,00

0%

0,19

0,00

0%

0,01

0,00

0%

0,55

0,00

0%

2,13

1,91

90%

0,30

0,02

7%

0,36

0,35

98%

1,07

0,36

34%

3,13

0,00

0%

0,46

0,46

0,00

0%

0,31

0,31

0,31

100%
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kód BPEJ

dotčení meliorované plochy
třída
výměra
výměra (ha)
ochrany
celkem (ha) výměra (ha) podíl ze ZPF lokality

TTP

5.32.01

III. tř.

0,25

TTP

5.68.11

V. tř.

0,02

Z09

orná půda

5.32.11

IV. tř.

Z10

TTP

5.32.01

Z11

orná půda
TTP

Z08

Z12

Z13

Z14

Z15

0,27

0,04

15%

0,48

0,48

0,00

0%

III. tř.

0,17

0,17

0,07

41%

5.32.01

III. tř.

0,50

0,50

5.32.44

V. tř.

1,06

TTP

5.37.46

V. tř.

0,08

orná půda

5.26.11

III. tř.

0,02

orná půda

5.29.51

IV. tř.

0,41

orná půda

5.39.49

V. tř.

0,05

orná půda

5.32.11

IV. tř.

1,74

orná půda

5.68.11

V. tř.

0,00

orná půda

5.78.69

V. tř.

0,01

orná půda

5.29.11

II. tř.

0,24

5.68.11

V. tř.

0,03

TTP

5.29.11

II. tř.

0,06

TTP

5.68.11

V. tř.

0,31

orná půda

0%

1,14

0,00

0%

0,48

0,00

0%

1,75

0,00

0%

0,64

0,00

0%

0,08

0,08

0,00

0%

Z17

orná půda

5.32.11

IV. tř.

Z18

orná půda

5.32.11

IV. tř.

0,36

0,36

0,00

0%

Z19

orná půda

5.32.54

V. tř.

0,56

0,56

0,00

0%

Z20

TTP

5.32.54

V. tř.

0,03

0,03

0,00

0%

orná půda

5.29.11

II. tř.

0,15

zahrada

5.29.11

II. tř.

0,12

0,27

0,00

0%

TTP

5.40.67

V. tř.

1,43

1,43

0,00

0%

TTP

5.37.45

V. tř.

0,10

TTP

5.72.01

V. tř.

0,00

0,11

0,00

0%

TTP

5.37.45

V. tř.

0,09

TTP

5.72.01

V. tř.

0,00

0,09

0,00

0%

Z26

orná půda

5.29.11

II. tř.

1,04

1,04

0,00

0%

Z27

orná půda

5.68.11

V. tř.

0,63

0,63

0,00

0%

TTP

5.32.51

IV. tř.

1,19

zahrada

5.32.51

IV. tř.

0,09

1,28

0,00

0%

zahrada

5.72.01

V. tř.

0,00

Z29

orná půda

5.37.46

V. tř.

0,12

0,12

0,00

0%

Z30

TTP

5.40.77

V. tř.

0,09

0,09

0,00

0%

Z31

TTP

5.40.77

V. tř.

0,08

0,08

0,00

0%

5.32.01

III. tř.

0,57
23,22

0,57

0,00

0%

Z21
Z22
Z24
Z25

Z28

Z34

orná půda

celkem

23,22

TABULKA 9 ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY DLE JEDNOTLIVÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH
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třída ochrany zemědělské půdy

výměra (ha)

I.

0,00

II.

2,87

III.

3,48

IV.

7,19

V.

9,68

celkem

23,22

TABULKA 10 ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PODLE TŘÍD OCHRANY

OBRÁZEK 1 PŘEHLED TŘÍD OCHRANY PŮDY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Hodnocení dotčené kvality zemědělské půdy se odvíjí od tříd ochrany, do kterých jsou jednotlivé BPEJ
(bonitované půdně ekologické jednotky) zařazeny.

C.10.2.2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy
Dle údajů získaných z ÚAP jsou, nebo byly v minulosti, ve správním území obce na několika pozemcích
provedeny meliorace v podobě odvodnění. Vztah vyhodnocovaných záměrů a odvodněných ploch, který je patrný
z grafické části, využívá podkladových dat z ÚAP ORP Příbram (12-2010). Z grafické i tabulkové části vyplývá,
že zabírané plochy jsou melioračními plochami dotčeny v celkové výměře cca 3,06 ha.

C.10.2.3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské výroby
Zemědělskou výrobu v území provozuje statek v Kácini a zemědělský areál u silnice II/118. Dále jsou bývalé
zemědělské areály v Luhách a v Jelencích, ale v současné době není v těchto místech zemědělská činnost
provozována, plochy jsou navrženy k přestavbě. V Luhách je navržena plocha pro zemědělskou výrobu – chov
koní.
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C.10.2.4. Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu, opatřeních k zajištění
ekologické stability krajiny a pozemkových úpravách
Strukturu půdního fondu danou rozlohou jednotlivých druhů pozemků v dotčených katastrálních územích
i v celém správním území obce Dolní Hbity udává následující tabulkový přehled.
Dolní Hbity

k. ú.
druhy pozemků

výměra [ha] procento

Jelence

Luhy

výměra [ha]

procento

výměra [ha]

procento

Orná půda

202,57

62,48%

130,15

46,50%

177,56

27,01%

Chmelnice

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Vinice

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Zahrada

6,57

2,03%

6,49

2,32%

8,03

1,22%

Ovocný sad

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Trvalý travní porost (TTP)

19,87

6,13%

33,88

12,11%

86,49

13,16%

Zemědělská půda

229,01

70,63%

170,53

60,93%

272,08

41,38%

Lesní pozemek

47,01

14,50%

86,22

30,80%

320,31

48,72%

Vodní plocha

3,88

1,20%

0,10

0,04%

2,30

0,35%

Zastavěná plocha a nádvoří

4,56

1,41%

4,13

1,48%

4,35

0,66%

Ostatní plocha

39,76

12,26%

18,92

6,76%

58,42

8,89%

Celková výměra

324,22

100,00%

279,89

100,00%

657,45

100,00%

k. ú.
druhy pozemků

Třtí

Nepřejov

výměra [ha] procento

Káciň

výměra [ha]

procento

výměra [ha]

procento

Orná půda

60,63

18,40%

194,93

33,95%

190,97

47,34%

Chmelnice

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Vinice

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Zahrada

3,66

1,11%

11,24

1,96%

7,40

1,83%

Ovocný sad

0,00

0,00%

0,91

0,16%

0,00

0,00%

Trvalý travní porost (TTP)

54,34

16,49%

92,93

16,19%

31,60

7,83%

Zemědělská půda

118,63

36,01%

300,02

52,26%

229,97

57,01%

Lesní pozemek

182,19

55,30%

210,34

36,64%

140,24

34,76%

Vodní plocha

1,09

0,33%

1,86

0,32%

2,26

0,56%

Zastavěná plocha a nádvoří

1,61

0,49%

4,86

0,85%

3,37

0,83%

Ostatní plocha

25,95

7,88%

57,06

9,94%

27,56

6,83%

Celková výměra

329,47

100,00%

574,14

100,00%

403,41

100,00%

TABULKA 11 PŘEHLED ÚHDP PRO JEDNOTLIVÁ K. Ú., ZDROJ ČÚZK K ROKU 2012

druhy pozemků

výměra [ha]

procento

Orná půda

956,81

37,25%

Chmelnice

0,00

0,00%

Vinice

0,00

0,00%

Zahrada

43,40

1,69%

Ovocný sad

0,91

0,04%

319,12

12,42%

Trvalý travní porost (TTP)
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Zemědělská půda

1320,24

51,40%

Lesní pozemek

986,31

38,40%

Vodní plocha

11,48

0,45%

Zastavěná plocha a nádvoří

22,89

0,89%

Ostatní plocha

227,68

8,86%

Celková výměra

2568,59

100,00%

TABULKA 12 CELKOVÝ PŘEHLED ÚHDP, ZDROJ ČÚZK K ROKU 2012

V řešeném území nebyly doposud prováděny komplexní pozemkové úpravy, tudíž nejsou na území obce Dolní
Hbity patrné žádné významné skutečnosti vyplývající ze schválených návrhů pozemkových úprav ani jejich
předpokládané porušení.

C.10.2.5. Zdůvodnění navrhovaného řešení
Návrh územního plánu Dolních Hbit má následující plošné nároky:
 zastavitelné plochy a plochy přestavby
o v zastavěném území (plochy přestavby)
o vně zastavěného území (zastavitelné plochy)
 plochy změn v krajině (obnova cesty, izolační zeleň)

28,59 ha
7,00 ha
23,12 ha
49,30 ha

Využití ploch přestavby či nezastavěných ploch uvnitř zastavěného území jsou jedním z principů návrhu
územního plánu. Dále jsou upřednostněny plochy, které jsou již téměř obklopeny zástavbou a tvoří tak logické
doplnění sídelní struktury. V několika málo případech se jedná o rozrůstání sídla, rozvojové plochy však vždy
navazují na zastavěné území (s výjimkou ploch pro dopravní infrastrukturu – obnovu cest). Ve všech případech
se jedná o urbanisticky logický růst sídla. Převážná většina ploch je navržena pro obytnou či smíšenou obytnou
zástavbu. Pokud není uvedeno jinak, plochy se nenacházejí na kvalitních půdách (I. a II. třídy ochrany). Žádné
rozvojové plochy se nenachází na půdách s I. třídou ochrany.
Následuje výčet rozvojových ploch s odůvodněním ve vztahu k ZPF.
 P01a, P01b, P01c, P04, P05, P06, P08, P09, P10, P11, P13, P15, P03 – drobné plochy pro obytnou
zástavbu v zastavěném území,
 P12 – větší plocha pro obytnou zástavbu v zastavěném území, převzatá z předchozího územního plánu
a již z části zastavěná,
 P02, P07 – plochy zeleně v sídlech,
 Z02 – plocha pro občanskou vybavenost,
 P14 – plocha přestavby bývalé hospodářské budovy na smíšenou obytnou zástavbu, plocha se nachází
na půdách II. třídy ochrany, ale v zastavěném území,
 Z08, Z09, Z10, Z29, Z13, Z18, Z19, Z21, Z26, P17, Z27, Z30, Z31, Z32, Z33 – drobné plochy pro obytnou
zástavbu doplňující proluky nebo navazující na zastavěné území; v plochách Z26, Z33 je uvažováno se
stavbou jen 1 RD, v plochách Z31 a Z32 pouze se 2 RD; plochy Z26 a Z21 (jediná rozvojová plocha
v Kališti – doplnění proluky) se nachází na půdách II. třídy ochrany
 Z01, Z05, Z03, Z04, Z12, Z14 – větší rozvojové plochy pro obytnou zástavbu, převážně převzaté
z předchozího územního plánu (plochy Z01, Z03 a Z04 se částečně nachází na půdách II. třídy ochrany),
 Z06, Z15, Z24 – plochy pro technickou infrastrukturu – vodní hospodářství; plocha bude reálně využitá
jen z části pod samotným stavebním objektem technické infrastruktury; plocha Z15 se nachází na půdách
II. třídy ochrany, ale vzhledem k povaze využití není možné jiné umístění,
 Z16 – plocha pro sportovní využití (hřiště), se stavbou hřiště je již započato,
 Z22 – plocha pro hospodářské využití – chov koní s velkou zahradou a možností stavby obytné budovy
v části navazující na sídlo,
 Z28 – plocha pro drobnou komerci – rozšíření stávajícího rekreačně-ubytovacího areálu Myškův mlýn,
 Z25 – plocha pro sportovní využití (jízdárnu) – bez trvalých staveb, v návaznosti na blízký Myškův mlýn,
 Z11 – plocha pro drobnou výrobu – posílení ekonomické základy území,
 Z23 – plocha pro individuální rekreaci – doplnění chat v proluce, plocha je převzata z předchozího
územního plánu,
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Z17, Z20, P16 – plochy pro dopravní infrastrukturu silniční – příjezdové komunikace pro stávající nebo
navržené plochy obytné zástavby, případně pro pěší cestu – lepší přístupnost pro pěší do krajiny;
vzhledem k charakteru ploch není možné jiné umístění,
Z34 – plocha není vhodná z urbanistického hlediska ani z hlediska využití území (blízkost ploch výroby),
je však zařazena na výslovné přání vlastníka.

Plochy P01a, P01b, P01c, P04, P05, P11, P12; Z01, Z02, Z05, Z09, Z13 – část, Z14, Z16, Z19, Z22, Z23, Z28;
rozvojové plochy převzaté z ÚPO, většinou již bylo započato s jejich využitím (tedy je vydáno územní rozhodnutí
nebo stavební povolení či jsou již z části zastavěné); plochy P08, P13 a Z26 byly v ÚPO vymezené jako zahrady,
návrhem ÚP jsou převedeny na bydlení.
Plocha dalšího potenciálního rozvoje je vyznačena jako rezerva (R1). Případné využití rezervy je podmíněno
dalším prověřením za současné podmínky vyčerpání většiny ostatních návrhových ploch, rezerva tedy není
vyhodnocována z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.

C.10.3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
pozemky určené k plnění funkcí lesa
C.10.3.1. Legislativní východiska
Podmínky ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa formuluje „Lesní zákon“ (zákon č. 289/1995 Sb.
v aktuálním znění). V § 14 odst. 1 zákona je uvedeno, že zpracovatelé a pořizovatelé územně plánovací
dokumentace: „… jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni
navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí
a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení …“.
Pokud dojde k záboru lesa, je nutné v souladu s §13 odstavcem (2) výše zmíněného zákona dbát zejména
na následující:
(2) Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být zejména
a) přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a zajištěno, aby použití
pozemků co nejméně narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí,
b) dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních
lesních porostů,
c) nenarušována síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích a jiná zařízení sloužící lesnímu
hospodářství; v případě nezbytného omezení jejich funkcí musí být uvedena do původního stavu, a není-li to
možné, zajištěno odpovídající náhradní řešení,
d) zřizovány pozemní komunikace a průseky v lese tak, aby jejich zřízením nedošlo ke zvýšenému
ohrožení lesa, zejména větrem a vodní erozí.

C.10.3.2. Základní charakteristika
Lesy na území obce Dolní Hbity náleží do přírodní lesní oblasti 10 – Středočeská pahorkatina. Pozemky určené
k plnění funkcí lesa (PUPFL) tvoří znatelnou část rozlohy správního území obce. Celková rozloha PUPFL
z výměry správního území činí 38,4 %, tedy více než třetinu.

C.10.3.3. Způsob vyhodnocení
Z hlediska ochrany pozemků učených pro plnění funkcí lesa sleduje vyhodnocení zejména dvě skutečnosti.
Jednak zda je navrhován zábor těchto pozemků, a dále pak přiblížení záměrů k hranici lesa na vzdálenost kratší
než 50 metrů (k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa dává souhlas příslušný orgán státní správy
lesů).
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Další kritérium, které může řešení územního plánu ovlivnit (například trasováním liniových záměrů), se týká
dělení lesních porostů. §12 lesního zákona v odstavci 3) uvádí:
"Dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, vyžaduje souhlas orgánu státní správy
lesů. Orgán státní správy lesů souhlas nevydá, jestliže by dělením vznikly pozemky nevhodného tvaru
nebo velikosti, neumožňující řádné hospodaření v lese."
Územním plánem Dolních Hbit nedochází k přímému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Existují však lokality, které zasahují do „ochranného pásma“ lesa. Jejich přehled uvádí následující tabulka.
Rozsah dotčení je patrný jak z tabulkové, tak i z grafické části.
Kód
lokality

P3

Z6

Z12

Z14

Z15

Z28

Z31

Způsob
využití

BV

TI

BV

BV, DS

TI

OM, BV

BV

Minimální
vzdálenost
od hranice
lesa (m)

43

0

47

20

0

0

7

Zábor
lesních
pozemků
(ha)

-

celkem
-

-

-

-

-

-

0,00

TABULKA 13 PŘEHLED ROZVOJOVÝCH PLOCH LEŽÍCÍCH NA PUPFL, PŘÍPADNĚ V JEJICH OCHRANNÉM PÁSMU

Převážná část lesních pozemků je zařazena do ploch se způsobem využití „NL – plochy lesní", „NP – plochy
přírodní“ či „NS – plochy smíšené nezastavěného území“. Dále jsou v odůvodněných případech použity plochy
s rozdílným způsobem využití:
 DS – dopravní infrastruktura silniční (stávající účelové komunikace),
 NZ – plochy zemědělské (nesoulad se skutečností, v místě se reálně lesy nenachází),
 RI – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (nesoulad se skutečností, v místě se reálně lesy nenachází;
v jednom ze dvou případů již v roce 1966 byly tyto plochy zahrnuty do intravilánu),
 TO – technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (nesoulad se
skutečností, v místě se reálně lesy nenachází, jedná se o lesní průsek pod el. vedením VVN).
Existující lesní porosty jsou vždy vymezeny v plochách NL, NP či NS.
Územní plán navrhuje několik nových ploch lesa – konkrétně K08, K12, K21, K23, K36, K43 a K44 o celkové
rozloze 9,45 ha.

C.11. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení – urbanistická koncepce

C.11.1. Vymezení zastavěného území
Zastavěné území je vymezeno na podkladu zastavěného území z předchozího územního plánu a zastavěného
území v ÚAP ORP Příbram. Toto zastavěné území bylo rozšířeno o nově realizovanou stavební činnost a dále
upraveno po konzultaci s vedoucím stavebního úřadu v Kamýku nad Vltavou, p. Žákem – rovněž porovnáním
s intravilánem k 1.9.1966 v analogových katastrálních mapách. Hranice zastavěného území je vedena po hranici
parcel, v některých případech i po spojnici lomových bodů. Zastavěné území bylo vymezeno dle Metodického
doporučení odboru územního plánování MMR (duben 2007). Vymezení zastavěného území v územním plánu
odpovídá stavu k 25. 7. 2013.
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C.11.2. Demografický rozbor
Z následující tabulky je patrný vývoj počtu obyvatel v posledních cca 40 letech.
Rok

Stav
1.1.

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek
přirozený

1971
1972
1973
1974
1975
1976 1
1977 2
1978
1979
1980 3
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

260
3
2
7
13
255
9
6
7
13
252
4
4
3
8
247
7
1
10
243
6
3
2
2
389
5
9
3
14
500
11
4
3
18
492
12
9
5
15
485
5
9
11
23
469
12
17
17
21
942
14
20
5
19
922
6
13
27
27
915
13
23
12
10
907
10
15
12
15
899
12
14
8
26
879
8
16
3
15
859
14
18
13
32
836
9
17
16
20
824
15
18
12
36
797
8
12
9
30
865
9
17
11
21
847
13
19
11
20
832
12
9
12
24
823
8
7
6
8
822
5
16
4
19
796
8
9
8
21
782
9
7
15
17
782
6
9
8
6
781
3
9
15
20
770
5
5
15
16
823
8
8
14
13
824
5
14
6
13
808
6
7
20
11
816
7
11
24
12
824
6
12
28
15
831
4
13
20
20
822
11
8
19
12
832
3
14
24
12
833
11
12
18
9
841
10
12
30
16
857
9
8
13
15
856
5
6
24
14
865
TABULKA 14 VÝVOJ POČTU OBYVATEL OBCE DOLNÍ HBITY, ZDROJ: ČSÚ

1
3
6
3
-4
7
3
-4
-5
-6
-7
-10
-5
-2
-8
-4
-8
-3
-4
-8
-6
3
1
-11
-1
2
-3
-6
-9
-1
-4
-6
-9
3
-11
-1
-2
1
-1

Přírůstek
migrační
-6
-6
-5
-10
-11
-15
-10
-12
-4
-14
2
-3
-18
-12
-19
-4
-24
-21
-10
-9
-12
-2
-15
-13
-2
2
-5
-1
1
-7
9
12
13
7
12
9
14
-2
10

Přírůstek
celkový
-5
-3
-5
-4
3
-15
-8
-7
-16
-9
-20
-7
-8
-8
-20
-20
-23
-12
-27
-25
-18
-15
-9
-1
-26
-14
-1
-11
-1
1
-16
8
8
7
-9
10
1
8
12
-1

9

Stav
31.12.
255
252
247
243
246
500
492
485
469
806
922
915
907
899
879
859
836
824
797
772
847
832
823
822
796
782
782
781
770
769
824
808
816
824
831
822
832
833
841
853
856
865

Územní změna č. 1 - od 1.1.1976: + 143 obyv. z býv. obce Nepřejov
Územní změna č. 2 - od 1.4.1976: + 126 obyv. z býv. obce Jelence
3 Územní změna č. 3 - od 1.1.1980: + 346 obyv. z býv. obce Luhy
1
2
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Z údajů vyplývá, že přírůstek obyvatel je velmi mírný a stabilní až přibližně v posledních 10 letech. Počet trvalých
obyvatel podle ČSÚ k 1.1.2013 v obci Dolní Hbity činil 865, dle údajů z matriky je to 871 osob k 1.7.2013.
Počet obyvatel v jednotlivých částech je následující:
Dolní Hbity
Luhy
Jelence
Káciň

315
143
184
108

Nepřejov
Horní Líšnice
Kaliště
Třtí

49
17
12
43

TABULKA 15 POČET OBYVATEL V ČÁSTECH OBCE DOLNÍ HBITY

Za posledních 10 let je patrný přírůstek 57 obyvatel. Pokud se zásadně nezmění vnější podmínky (ekonomická
situace v ČR, případně v regionu apod.), lze očekávat setrvání stávajícího trendu, tedy stabilní mírný přírůstek
cca 6 obyvatel za rok. Nutno podotknout, že tato forma růstu je pro obec příznivá – dochází k navyšování počtu
obyvatel, ale nijak dramaticky a noví obyvatelé se stačí sžít s územím, nedochází k polarizaci obyvatel obce.
Z demografické analýzy tedy vyplývá, že v návrhovém období územního plánu (cca 15 let) by v obci mohlo přibýt
cca 90 nových obyvatel, se zohledněním výkyvů cca 135 obyvatel, což odpovídá požadavku zadání „vytvořit
podmínky pro celkem cca 1000 obyvatel“.
Rozvojové plochy pro bydlení jsou přesto v územním plánu navrženy ve větším rozsahu, odpovídajícímu více než
dvojnásobku předpokládaného nárůstu obyvatel. Projektant si je toho vědom a odůvodňuje tuto skutečnost
v následujících kapitolách.

C.11.3. Rozvojové plochy v předchozím územním plánu
Na následujícím schématu jsou zkreslené rozvojové plochy navržené předchozím územním plánem. Celkem se
uvažovalo s výstavbou 143 rodinných domů, tedy jsou navrženy plochy pro přírůstek cca 372 obyvatel (v té době
měla obec Dolní Hbity 808 obyvatel, tedy rozvoj téměř o polovinu).

OBRÁZEK 2 ROZVOJOVÉ PLOCHY Z PŘEDCHOZÍHO ÚP – ROZLIŠENÍ DLE FUNKCE A ČASOVÉHO HORIZONTU

Znázorněné rozvojové plochy jsou rozděleny na návrh a rezervu.
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C.11.4. Koncepce rozvoje
Rozvojové plochy
Územní plán navrhuje nové rozvojové plochy v přibližně dvojnásobném rozsahu, než by odpovídalo závěrům
demografické analýzy. Odhadovaný přírůstek obyvatel je za návrhové období územního plánu cca 135 obyvatel,
celkem jsou ale vymezeny plochy pro cca 290 obyvatel. (Je uvažováno s obložností 2,1 obyv. na bytovou
jednotku, tedy rodinný dům). Tento zjevný nesoulad má ale několik podstatných důvodů:
1. Nové rozvojové plochy jsou nadimenzovány na předpokládaný přírůstek obyvatel s určitou rezervou (což
je vhodné zejména k zabránění spekulací s pozemky apod.)
2. Část ploch (jedná se o plochy P01a, P01b, P01c, P04, P05, P11, P12; Z01, Z02, Z05, Z09, Z13 – část,
Z14, Z16, Z19, Z22, Z23, Z28; ze zahrad jsou převedeny plochy P08, P13 a Z26) je převzata z předchozí
ÚPD obce. Určitý podíl z těchto dosud nezastavěných ploch je již nějak zainvestován, a přestože zde není
okamžitý zájem o výstavbu, je nutné takové pozemky ponechat jako zastavitelné.
3. Podstatná část ploch vychází z reálných požadavků občanů na výstavbu - pro řešení potřeb místních
obyvatel, potažmo k zajištění stabilizace obyvatel v jednotlivých sídlech (v poněkud specifické struktuře
osídlení se zde navíc uplatňuje faktor "lokálního patriotismu", takže odpovídající rozsah ploch bylo nutné
vymezit ve většině sídel obce).
4. Plošný rozsah odpovídá požadavkům na venkovskou zástavbu, tzn. z velké části se předpokládají
nadstandardně velké pozemky s možným hospodářským zázemím.
5. Soustředěné plochy pro bydlení (s počtem více než cca 10 RD) vznikají pouze v Jelencích a v Dolních
Hbitech - většinou to jsou buď již zainvestované lokality, nebo plochy s konkrétním záměrem. Vesměs
všechny ostatní plochy jsou menšího rozsahu a vycházejí z reálných požadavků vlastníků pozemků.
6. S vědomím určitého převisu vymezených rozvojových ploch a z toho plynoucí hrozby nekoordinované
zástavby je navržena etapizace využití. Bez ní by mohlo být v území víc rozestavěných ploch a žádná
dokončená, roztroušené investice do technické infrastruktury (musela by být vybudovaná, ale zdaleka by
nebyla účelně využívaná), nemluvě o estetických a sociálních aspektech takového rozvoje.
Rozvoj je především navržen v urbanisticky vhodných plochách (v prolukách, v místech navazujících
na zastavěné území, podél současných komunikací) s dostupnou technickou a dopravní infrastrukturou
a respektující charakter sídel a jejich krajinný ráz.
Koncepce rozvoje též v maximální možné míře zohledňuje rozvoj navržený předchozím územním plánem.
Většinu dosud nezastavěných rozvojových ploch přebírá. V některých odůvodněných případech jsou rozvojové
plochy z předchozího územního plánu vypuštěny úplně. Vypuštěné rozvojové plochy byly vymezeny k zástavbě
od roku 2002 (resp. 2004 změnou) a dosud na nich nebylo se zástavbou započato. I proto je jejich vypuštění
odůvodněné. Jedná se o následující plochy (viz schémata):
 Káciň – rozvojová plocha se nachází příliš blízko kravína, část plochy byla vypuštěna;
 Nepřejov – rozvojová plocha je nevhodně umístěna na svahu, ve velmi exponovaném místě, zástavba
zde není vhodná; pozemky jsou v současné době využívány jako pastviny pro koně;
 Dolní Hbity – plocha je sice z urbanistického hlediska velmi vhodná k zástavbě, ale vlastník trvá
na využití pro zemědělství (jedná se o kvalitní půdy);
 Kaliště – drobná rozvojová plocha je vymezena jako zahrada – celá zasahuje do ochranného pásma
lesa;
 Luhy
 plocha u silnice III/11817 – o výstavbu není zájem, navíc středem prochází nadzemní el. vedení;
v sídle jsou vhodnější lokality k zástavbě;
 plocha na severozápadním okraji sídla – byly ponechány části plochy s relativně dobrým přístupem,
ostatní části jsou obtížně dostupné a pohledově exponované, navíc částí plochy prochází nadzemní
el. vedení.
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OBRÁZEK 3 VYPUŠTĚNÉ ROZVOJOVÉ PLOCHY Z ÚPO

Územní rezervy (až na jednu výjimku v Kácini – R1) nejsou vymezeny. Plochy územních rezerv nelze ke stavbě
využít hned, je potřeba nejprve využít ostatní rozvojové plochy a pak zpracovat změnu územního plánu
Rozvojové plochy jsou dále vymezeny tak, aby nezasahovaly do limitů využití území. Žádné rozvojové plochy
nejsou navrženy v záplavovém území či ve střetu s jinými závažnými limity. Naprostá většina ploch je na méně
kvalitních zemědělských půdách (žádná lok. není v I. tř. BPEJ a jen asi 10% v II. tř. BPEJ).
Některé plochy jsou nicméně navrženy na meliorovaných pozemcích, v ochranném pásmu lesa, v ochranném
pásmu nadzemního el. vedení 22 kV, ochranném pásmu silnice III. třídy a tři plochy se nachází v ochranném
pásmu letiště Příbram.

52

Územní plán Dolní Hbity

červen 2014

Prostorová regulace
Regulativy zástavby jsou stanoveny z důvodu zachování charakteru sídel. Z hlediska charakteru zástavby jsou
navrženy pouze rodinné domy, jiné formy obytné zástavby naprosto nejsou vhodné (nejsou v sídlech obvyklé).
V územním plánu jsou použity následující podmínky prostorového uspořádání:
 výška zástavby,
 koeficient zastavěných ploch a ploch zeleně (též kvůli zachování vhodných odtokových poměrů
pozemků).
Záměrně není stanovena minimální a maximální velikost parcely. Analýzou urbanistické struktury lze zjistit,
že některé původní (historické) objekty se nacházejí na parcelách cca 400-600 m2 velkých, naopak některé
současné parcely mají velikost i přes 3 000 m2 (tento novotvar sice nezapadá do urbanistické struktury,
na druhou stranu je výhodou nízký koeficient zastavění pozemku právě z hlediska zasakování srážek).
V některých případech jsou velké pozemky vyžadovány odůvodněně se záměrem využití i pro vedlejší
hospodářskou činnost (chov koní, drobné podnikání, venkovský typ bydlení). Protože je velice obtížné určit
optimální velikost parcel v daném území, byl tento regulativ vyhodnocen jako nadměrný zásah do vlastnických
práv. Velikost parcel byla omezena pouze v plochách Z05 (Jelence sever), P01a, b, c a Z07 (Jelence jih), kde již
jsou parcely vymezeny a jejich další dělení není vhodné kvůli zachování stávající dopravní obslužnosti. Totéž
platí pro jednotlivé parcely (většinou proluky v zastavěném území).

C.11.5. Plochy s rozdílným způsobem využití
Plochy s rozdílným způsobem využití respektují vymezení ploch dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na vymezení území. V souladu s § 3 odst. (4) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích
na využívání území je využita možnost podrobněji členit plochy s rozdílným způsobem využití. Zpracovatel
územního plánu považoval natolik důležité vymezení ploch zeleně z hlediska ochrany veřejné i soukromé zeleně
i z hlediska ochrany hodnotného obytného prostředí, že tyto plochy specifikoval nad rámec členění ploch
s rozdílným způsobem využití zmíněnou vyhláškou. Plochy zeleně bylo nutné vymezit, protože bylo nutné cíleně
a přesně vymezit a specifikovat systém sídelní zeleně (ZV, ZS) a koncepci uspořádání krajiny (ZP). Poslední
nově zavedenou plochu představuje ZO – zeleň ochranná a izolační. Ta je vymezena v místech, kde bylo nutné
zvýraznit či posílit izolační či ochranný efekt na hranici dvou ploch s rozdílným způsobem využití.
Členění ploch je též v souladu s datovým modelem MINIS.
Obytná zástavba je vymezena v plochách „BV – bydlení v rodinných domech – venkovské“, protože charakter
sídel a způsob využití staveb tomu nejlépe odpovídá. Zástavba záměrně není rozčleněna na více druhů bydlení
a v rámci regulativů je umožněno kromě bydlení např. i drobné nerušící podnikání, protože v těchto sídlech je
vhodné podporovat drobné podnikatelské aktivity a není účelné je přesně místně vymezovat. Pouze pro stávající
zástavbu typu zemědělské usedlosti (např. Žlíbky, Horní a Dolní Třtí, mlýny a další venkovská historická zástavba
mimo sídla) a tam, kde je vhodné zdůraznit přechod mezi obytným a výrobním územím (Jelence, jižní okraj) byla
stanovena plocha „SV- plochy smíšené obytné – venkovské“. Stávající bytové domy jsou zahrnuty do ploch „BH –
bydlení v bytových domech“ i s okolními souvisejícími pozemky.
Plochy, kde jsou drobné podnikatelské a komerční aktivity dominantní (a charakter zástavby tomu odpovídá),
jsou vymezeny jako „OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední“.
Plochy občanské vybavenosti nekomerční jsou stabilizovány v samostatných plochách „OV – občanské vybavení
– veřejná infrastruktura, případně „OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení“ či „OH –
občanské vybavení – hřbitovy“.
Chaty jsou zahrnuty do ploch „RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci“. Vzhledem k jejich
podobnému charakteru není plocha podrobněji členěna.
Do ploch „DS – dopravní infrastruktura silniční“ jsou kromě silnic II. a III. třídy, místních a účelových komunikací
zahrnuty i cesty pro pěší (v sídlech i v krajině). Účelové lesní cesty jsou vymezeny v plochách lesních (NL1).
Výrobní plochy jsou zařazeny do kategorií „VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba“ (Káciň; chov koní
v Luhách – návrh), „VD- výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba“ (Jelence) a „VS – plochy smíšené
výrobní“ – (Recifa Dolní Hbity, býv. zem. areál v Jelencích a zemědělský areál u silnice III/11817). Pro býv.
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zemědělský areál v Jelencích je záměrně volen režim smíšený, protože větší část areálu v současné době není
využívána a je neúčelné specifikovat, zda se do budoucna má jednat o výrobu zemědělskou či jinou. Přípustné
jsou všechny možnosti, které negativně neovlivní blízkou obytnou zástavbu (což je ošetřeno v regulativech).
Do ploch technické infrastruktury (TI, TO) jsou zahrnuty větší plochy pro ČOV, vodní zdroje či sběrné místo.
Některé vodní zdroje, které nemají velký územní průmět, nejsou samostatně vymezeny v plochách technické
infrastruktury, protože by byly v měřítku vydání územního plánu obtížně identifikovatelné.
Odůvodnění vymezení ploch veřejného prostranství je v samostatné kapitole.
Část některých ploch v sídlech i rozvojových ploch je vymezena jako soukromá zeleň („ZS – zeleň – soukromá
a vyhrazená“). Jedná se o plochy, kde z různých důvodů není vhodné povolit zástavbu. Důvody jsou následující:
 jedná se o stávající sady v soukromém vlastnictví (např. v sídle Káciň),
 plochy jsou v současné době využívány jako zahrady a není vhodné je v této chvíli navrhovat
pro zástavbu z důvodu vhodnějších zastavitelných ploch v jiných místech (Žlíbky, Dolní Třtí),
 nevhodnost další zástavby v exponovaných polohách (Nepřejov, Luhy),
 vymezením zahrad (bez možnosti zástavby) dojde k vytvoření lepšího přechodu do krajiny – týká se
několika stávajících i navržených ploch.
Sídelní zeleň veřejně přístupná a podílející se velkou měrou na systému sídelní zeleně, je vymezena v plochách
„ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň“. Z důvodu zachování a podpory níže uvedených funkcí (veřejné)
zeleně by vegetační prvky (stromy, keře, travnaté plochy aj.) neměly být redukovány, naopak v místech jejich
nedostatečné kvality by měly být posilovány. V odůvodněných případech je možné vegetační prvky redukovat
s podmínkou realizace přiměřených a funkčních náhradních výsadeb.
Plochy veřejné zeleně mají funkci:
- Mikroklimatickou – rostliny působí na teplotu a zvyšují vlhkost vzduchu, brání přehřátí půdy a mírní
tepelné výkyvy; zároveň mají vliv na proudění vzduchu (směr, rychlost, výměna vzduchu v zástavbě).
- Zdravotní (hygienickou) – příznivě ovlivňují jakost vzduchu (kyslík, pachy, snížení množství
mikroorganismů); snižují prašnost, za splnění určitých podmínek také hlučnost.
- Psychickou a rekreační – působí skrz mikroklimaticky zlepšené prostředí; vnímání ovlivňují činitele jako
zelená barva, světlo/stín, zvuk (listí, ptáci, voda).
- Kulturní, estetickou a reprezentační – charakter zeleně v sídle spoluutváří krajinný ráz; plochy zeleně
ovlivňují interiér obce i vnímání kvality sídla.
Jako „ZO – zeleň ochranná a izolační“ jsou vymezeny plochy zajišťující vhodnější přechod mezi rozdílným
využitím, které může působit rušivě (např. zemědělská výroba a bydlení apod.) nebo stávající či navržená zeleň
na kraji sídla, která má zajišťovat vhodný přechod do krajiny.
Do vodních a vodohospodářských ploch (W) jsou zahrnuté stávající rybníky, drobné vodní plochy a požární
nádrže.

C.11.6. Odůvodnění navržených rozvojových ploch
Územní plán navrhuje následující zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině.
Počet
Označení Orientační
obyv.
plochy
počet BJ
cca
P01a

3

6

P01b

2

4

P01c

2

4

Popis návrhu, upřesnění

Odůvodnění

drobná plocha pro obytnou zástavbu v
Jelence - venkovské bydlení zastavěném území, převzatá z předchozího
územního plánu, již je započato s jejím využitím
drobná plocha pro obytnou zástavbu v
Jelence - venkovské bydlení zastavěném území, převzatá z předchozího
územního plánu, již je započato s jejím využitím
drobná plocha pro obytnou zástavbu v
Jelence - venkovské bydlení zastavěném území, převzatá z předchozího
územního plánu, již je započato s jejím využitím
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Počet
Označení Orientační
obyv.
plochy
počet BJ
cca

Popis návrhu, upřesnění

P02

0

0

Jelence - zeleň ochranná

P03

1

2

Luhy - venkovské bydlení

P04

1

2

Dolní Hbity - venkovské
bydlení

P05

1

2

Dolní Hbity - venkovské
bydlení

P06

2

4

Dolní Hbity - venkovské
bydlení

P07

0

0

Dolní Hbity - zeleň
ochranná

P08

5

11

P09

1

2

P10

2

4

Káciň - venkovské bydlení

P11

3

6

Káciň - venkovské bydlení,
dopravní infrastruktura silnice

P12

6

13

Káciň - venkovské bydlení

P13

2

4

Nepřejov - venkovské
bydlení

P14

10

21

Luhy- smíšené venkovské
bydlení

P15

1

2

Luhy- venkovské bydlení

P16

0

0

Luhy - dopravní
infrastruktura - silnice

P17

3

6

Luhy - venkovské bydlení,
dopravní infrastruktura silnice

Celkem
plochy P

45

95

Dolní Hbity - venkovské
bydlení, obč. vybavenost,
dopravní infrastr. - silnice
Káciň - venkovské bydlení,
dopravní infrastruktura silnice

Odůvodnění
plocha je navržena jako přechod mezi stávajícím
zemědělským areálem a obytnou výstavbou pro
zamezení negativních vlivů těchto dvou využití
území
drobná plocha pro obytnou zástavbu v
zastavěném území, již je vydáno územní
rozhodnutí na stavbu
drobná plocha pro obytnou zástavbu v
zastavěném území, převzatá z předchozího
územního plánu, již je započato s jejím využitím
drobná plocha pro obytnou zástavbu v
zastavěném území, převzatá z předchozího
územního plánu, již je započato s jejím využitím
drobná plocha pro obytnou zástavbu v
zastavěném území, převzatá z předchozího
územního plánu, již je započato s jejím využitím
plocha je navržena jako přechod mezi stávajícím
sběrným dvorem a obytnou výstavbou pro zamezení negativních vlivů těchto dvou využití území
drobná plocha pro obytnou zástavbu v zastavěném území, v předchozí ÚPD vymezená jako
zahrada, návrhem ÚP je převedena na bydlení
drobná plocha pro obytnou zástavbu v
zastavěném území, již je započato s využitím
pozemku (parcelace)
drobná plocha pro obytnou zástavbu v
zastavěném území, jedná se o logické
pokračování sídla podél komunikace
drobná plocha pro obytnou zástavbu v zastavěném území, jedná se o logické doplnění proluky
v zástavbě, pl. převzata z předchozího úz. plánu
větší plocha pro obytnou zástavbu v zastavěném
území, převzatá z předchozího územního plánu
a již z části zastavěná
drobná plocha pro obytnou zástavbu v zastavěném území, v předchozí ÚPD vymezená jako
zahrada, návrhem ÚP je převedena na bydlení
plocha přestavby býv. hospodářské budovy na
smíš. obytnou zástavbu, v zastavěném území
drobná plocha pro obytnou zástavbu v
zastavěném území
plochy pro dopravní infrastrukturu silniční – příjezdové komunikace pro stávající nebo navržené
plochy obytné zástavby, případně pro pěší cestu
– lepší přístupnost pro pěší do krajiny; vzhledem
k charakteru ploch není možné jiné umístění
drobná plocha pro obytnou zástavbu navazující
na zastavěné území, převzatá z předchozího
územního plánu

TABULKA 16 NAVRŽENÉ PLOCHY PŘESTAVBY
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Počet
Označení Orientační
obyv.
plochy
počet BJ
cca

Využití

Odůvodnění
větší rozvojová plocha pro obytnou zástavbu,
v daném rozsahu přibližně převzatá
z předchozího územního plánu
plocha pro občanskou vybavenost dle potřeb
obce, pravděpodobně dům s pečovatelskou
službou; plocha navazuje na zastavěné území, je
možnost připojení na sítě TI
drobná rozvojová plocha pro obytnou zástavbu,
navazující na zastavěné území, dobře dopravně
dostupná s možností připojení na sítě TI
rozvojová plocha pro obytnou zástavbu, podél
komunikace, kde je navržen rozvoj sídla –
oboustranné obestavění komunikace je vhodné
větší rozvojová plocha pro obytnou zástavbu,
v daném rozsahu přibližně převzatá z předchozího územního plánu, již je započato s využitím
(parcelace, sítě TI, stavba některých RD)
plocha pro technickou infrastrukturu – vodní
hospodářství; plocha bude reálně využitá jen
z části pod samotným stavebním objektem
technické infrastruktury
plocha je navržena pro veřejně přístupnou plochu
zeleně přírodního charakteru; není vhodná
k zástavbě z důvodu vodních poměrů
(podmáčení, záplavy), je vhodně umístěná ve
středu sídla s vazbou na blízké hřiště
drobná plocha pro obytnou zástavbu doplňující
proluku, navazující na zastavěné území
drobná plocha pro obytnou zástavbu doplňující
proluku, navazující na zastavěné území; plocha
je převzata z předchozího územního plánu, již je
započato s jejím využitím
drobná plocha pro obytnou zástavbu doplňující
proluku, navazující na zastavěné území
plocha pro drobnou výrobu – posílení
ekonomické základy území, plocha je dobře
dopravně dostupná, umístěna je jako přechodová
zóna mezi smíšenou obytnou plochou a
zemědělským areálem
větší rozvojová plocha pro obytnou zástavbu,
vymezená jako jedna ze dvou větších
rozvojových ploch v sídle Dolní Hbity, kde je
nejlepší dostupnost občanského vybavení i
technické infrastruktury
drobná plocha pro obytnou zástavbu doplňující
proluku nebo navazující na zastavěné území
plocha je převzata z předchozího územního
plánu, již je započato s jejím využitím
větší rozvojová plocha pro obytnou zástavbu,
v daném rozsahu přibližně převzatá
z předchozího územního plánu, již je započato
s jejím využitím (parcelace)

Z01

11

23

Jelence - venkovské bydlení, dopravní infrastruktura silnice zeleň veřejná

Z02

2

4

Jelence - občanská
vybavenost

Z03

2

4

Jelence - venkovské bydlení

Z04

8

17

Jelence - venkovské bydlení

Z05

14

30

Jelence - venkovské
bydlení, dopravní
infrastruktura - silnice, zeleň
veřejná

Z06

0

0

Jelence - technická
infrastruktura

Z07

0

0

Jelence - zeleň veřejná

Z08

3

6

Jelence - venkovské bydlení

Z09

4

8

Jelence - venkovské bydlení

Z10

3

6

Jelence - venkovské bydlení

Z11

0

0

Jelence - drobná výroba

Z12

10

21

Dolní Hbity - venkovské
bydlení

Z13

2

4

Dolní Hbity - venkovské
bydlení, dopravní
infrastruktura - silnice

Z14

12

25

Dolní Hbity - venkovské
bydlení, dopravní
infrastruktura - silnice
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Počet
Označení Orientační
obyv.
plochy
počet BJ
cca

Využití

Z15

0

0

Káciň - technická
infrastruktura

Z16

0

0

Káciň - sportovní zařízení,
dopravní infrastr. - silnice

Z17

0

0

Káciň - dopravní
infrastruktura - silnice

Z18

2

4

Káciň - venkovské bydlení

Z19

5

11

Nepřejov - venkovské
bydlení, zeleň soukromá

Z20

0

0

Nepřejov - dopravní
infrastruktura - silnice

Z21

2

4

Kaliště- venkovské bydlení

Z22

1

2

Luhy - venkovské bydlení,
zeleň soukromá,
zemědělská výroba

Z23

0

0

Luhy - RI

Z24

0

0

Luhy - technická
infrastruktura

Z25

0

0

Luhy - sportovní zařízení

Z26

1

2

Třtí - venkovské bydlení

Z27

3

6

Luhy - venkovské bydlení

Z28

1

2

Luhy - drobná komerce,
venkovské bydlení

Z29

2

4

Dolní Hbity - venkovské
bydlení

Z30

1

2

Luhy - venkovské bydlení

Odůvodnění
plocha pro technickou infrastrukturu – vodní
hospodářství; plocha bude reálně využitá jen
z části pod samotným stavebním objektem
technické infrastruktury
plocha pro sportovní využití (hřiště), se stavbou
hřiště je již započato
plocha pro dopravní infrastrukturu silniční – příjezdové komunikace pro stávající nebo navržené
plochy obytné zástavby, případně pro pěší cestu
– lepší přístupnost pro pěší do krajiny; vzhledem
k charakteru ploch není možné jiné umístění
drobná plocha pro obytnou zástavbu doplňující
proluku nebo navazující na zastavěné území
drobná plocha pro obytnou zástavbu doplňující
proluku nebo navazující na zastavěné území
plocha je převzata z předchozího úz. plánu,
plochy pro dopravní infrastrukturu silniční – příjezdové komunikace pro stávající nebo navržené
plochy obytné zástavby, případně pro pěší cestu
– lepší přístupnost pro pěší do krajiny; vzhledem
k charakteru ploch není možné jiné umístění
drobná plocha pro obytnou zástavbu doplňující
proluku nebo navazující na zastavěné území, je
uvažováno se stavbou jen 1 RD
plocha pro hospodářské využití – chov koní
s velkou zahradou a možností stavby obytné
budovy v části navazující na sídlo
plocha pro individuální rekreaci – doplnění chat
v proluce, plocha je převzata z předchozího
územního plánu

plocha pro technickou infrastrukturu – vodní
hospodářství; plocha bude reálně využitá jen
z části pod samotným stavebním objektem
technické infrastruktury
plocha pro sportovní využití (jízdárnu) – bez trvalých staveb, v návaznosti na blízký Myškův mlýn
drobná plocha pro obytnou zástavbu navazující
na zastavěné území, je uvažováno se stavbou
jen 1 RD,
drobná plocha pro obytnou zástavbu doplňující
proluku nebo navazující na zastavěné území,
plocha je převzata z předchozího úz. plánu
plocha pro drobnou komerci – rozšíření
stávajícího rekreačně-ubytovacího areálu Myškův
mlýn, který je významným doplněním komerční
občanské vybavenosti v místě (ubytování, malé
„kongresové centrum“ v rekreačně málo
využívaném území)
drobná plocha pro obytnou zástavbu doplňující
proluku, navazující na zastavěné území
drobná plocha pro obytnou zástavbu doplňující
proluku, navazující na zastavěné území
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Počet
Označení Orientační
obyv.
plochy
počet BJ
cca
Z31

2

4

Z32

2

4

Z33

1

2

Z34

1

2

Celkem
plochy Z

95

200

Využití

Odůvodnění

drobná plocha pro obytnou zástavbu nebo
navazující na zastavěné území, je uvažováno se
stavbou pouze 2 RD
drobná plocha pro obytnou zástavbu doplňující
Luhy - venkovské bydlení
proluku, navazující na zastavěné území, je
uvažováno se stavbou pouze 2 RD
Luhy - venkovské bydlení, drobná plocha pro obytnou zástavbu navazující
dopravní infrastr. - silnice
na zastavěné území
plocha není vhodná z urbanistického hlediska ani
Jelence - venkovské bydlení z hlediska využití území (blízkost ploch výroby),
je však zařazena na výslovné přání vlastníka
Luhy - venkovské bydlení

TABULKA 17 NAVRŽENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY

Označení
plochy

Rozloha
(m2)

Popis záměru, upřesnění

K01

6 835

Obnova nivy Jeleneckého potoka

K02

2 100

Obnova nivy Jeleneckého potoka

K03

2 714

Krajinná zeleň, boční spádnice, údolí
Jeleneckého potoka

K04

4 496

Krajinná zeleň, zatravněná údolnice,
údolí Jeleneckého potoka

K05

9 988

Krajinná zeleň, zatravněná údolnice

K06

4 854

Obnova nivy potoka Luhy

K07

1 906

Krajinná zeleň, boční spádnice, údolí
Jeleneckého potoka

K08

4 282

Plochy lesní

K09

3 297

Krajinná zeleň, zatravněná údolnice,
údolí Jeleneckého potoka

K10

6 253

Obnova nivy Jeleneckého potoka,
plochy přírodní

K11

3 873

Zeleň ochranná u Hřbitova

Odůvodnění
Ochrana počátku vodního toku, podpora
retence, ochrana před erozí, hydromorfní půdy,
gleje; ochrana a obnova znaků krajinného rázu
Ochrana prameniště, podpora retence, ochrana
před erozí, hydromorfní půdy, gleje; ochrana a
obnova znaků krajinného rázu
Ochrana před erozí, podpora retence, hydromorfní půdy, gleje; ochrana a obnova znaků
krajinného rázu
Ochrana před erozí, podpora retence, hydromorfní půdy, gleje; ochrana a obnova znaků
krajinného rázu
Ochrana vodního zdroje, před erozí, před
splachy půdy – blízkost sídla; ochrana a
obnova znaků krajinného rázu
Ochrana počátku vodního toku, podpora retence, ochrana před erozí, hydromorfní půdy, gleje;
ochrana a obnova znaků krajinného rázu
Ochrana před erozí, podpora retence, hydromorfní půdy; ochrana a obnova znaků
krajinného rázu
Ochrana svahu nižšího vrcholu, mělké půdy –
kamenité, erozně náchylné, stav - mladý les
Ochrana před erozí, podpora retence, hydromorfní půdy, gleje; napájí rybník Sázka –
ochrana vodního zdroje; ochrana a obnova
znaků krajinného rázu
Ochrana nivy před splachy z polí, erozí; vlhčí
lokalita, kde se špatně se daří polním kulturám;
hydromorfní půdy, gleje; zvýšení ekologické
stability krajiny a biodiverzity; zadržení vody
v území a zlepšení vodního režimu; zlepšení
přírodního zázemí obce a rekreace; ochrana
znaků krajinného rázu
Ochrana před splachy z polí, estetický účinek;
zdůraznění znaků krajinného rázu

58

Územní plán Dolní Hbity

Označení
plochy

Rozloha
(m2)

červen 2014

Popis záměru, upřesnění

K12

13 654

Zalesněná údolnice nad Hbity

K13

4 395

Plochy přírodní, pod Křasovkou

K14

4 851

Krajinná zeleň, zatravněná údolnice,
údolí Vápenického potoka,
V Rosovech

K15

1 594

Krajinná zeleň vrchu Soudný

K16

7 868

Zatravněná údolnice nad navrženým
VKP Loužky – Na Pichačově

K17

724

Krajinná zeleň Na Pichačově

K18

3 095

K19

11 708

K20

2 119

K21

1 758

Zatravněná údolnice, údolí potoka
Luhy
Zatravněná údolnice, údolí potoka
Luhy
Zatravněná údolnice, údolí potoka
Luhy
Plochy lesní, nad hřištěm v Luhách

K22

1 395

Zeleň ochranná

K23

12 061

Plochy lesní, nad usedlostí Brodce

K24

1 004

Zeleň ochranná, Žlíbky

K25

81 417

Plochy zemědělské, luční, Žlíbky

K26

5 790

Plochy přírodní, vlhčiště, údolí
Vápenického potoka, Káciň

K27

2 722

Plochy přírodní, lokálního ÚSES,
Káciň

K28

8 204

Plochy přírodní, lokálního ÚSES,
Káciň

K29

13 836

Zatravněná údolnice, údolí
Vápenického potoka, Káciň

K30

2 931

Obnova nivy levostranného přítoku
Vápenického potoka

Odůvodnění
Ochrana Hbit před erozí a splachy z polí; prudký sklon údolí až strže; hydromorfní půdy, gleje
s nízkou infiltrací a malou hloubkou/mocností;
navrženo ochranné zalesnění
Ochrana před erozí, ochrana kulturních hodnot;
ochrana znaků krajinného rázu
Prudký svah, soustředěný odtok, ochrana před
erozí
Optimalizace zemědělského využití, protierozní
ochrana
Ochrana před erozí, dlouhý svah, spádnice;
podpora retence, hydromorfní půdy, gleje;
ochrana a obnova znaků krajinného rázu
Protierozní ochrana; ochrana znaků krajinného
rázu
Protierozní ochrana, prudký svah; doprovodná
zeleň cesty
Soustředěný odtok, eroze, podpora retence;
ochrana a obnova znaků krajinného rázu
Soustředěný odtok, eroze, podpora retence
Lesní porost, prudší svah
Ochrana provozu vůči okolí (protiprašná,
vizuální atd.)
Ochranné zalesnění na půdách mělkých a
kamenitých a v prudkém svahu, ochrana
nižšího vrcholu, dnes částečně lesní porost,
částečně TTP zarůstající dřevinami; ochrana
znaků krajinného rázu
Protiprašná a protierozní ochrana zástavby a
chat, zvýšení kvality pobytového prostředí
Ochranné zatravnění na mělčích půdách
v prudkém a dlouhém svahu; možné jiné
zemědělské využívání s podobným účinkem
jako má TTP
Ochrana plochy přírodně hodnotné, drobného
vlhčiště, mokřadu, podpora retence krajiny;
hydromorfní půdy, gleje
vytvoření podmínek pro založení biocentra
(LBC 2), podpora retence krajiny v nivě
Vápenického potoka; gleje
vytvoření podmínek pro založení biocentra
(LBC 2), podpora retence krajiny v nivě
Vápenického potoka; gleje
Snížení odnosu půdy; zvýšení ekologické
stability krajiny a biodiverzity; zadržení vody
v území a zlepšení vodního režimu; rozbití
velkých půdních bloků; ochrana a obnova
znaků krajinného rázu
Snížení odnosu půdy; zadržení vody v území
a zlepšení vodního režimu; obnova znaků
krajinného rázu; hydromorfní půdy, gleje
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Označení
plochy

Rozloha
(m2)

červen 2014

Popis záměru, upřesnění

K31

2 446

Plochy zemědělské, luční, Lipiny

K32

19 622

Plochy zemědělské, luční, Lipiny

K33

30 419

Plochy zemědělské, luční, Lipiny

K34

12 482

Plochy zemědělské, luční, Lipiny

K35

4 977

Zatravněná údolnice, Nepřejov U
Kaliště

K36

5 425

Plochy lesní, Kaliště

K37

1 248

Zatravněná údolnice, pravostranný
přítok Vápenického potoka u Kaliště

K38

1 324

Zatravněná údolnice, prudká boční
spádnice údolí Holého potoka

K39

1 007

K40

3 983

K41

94 977

K42

18 592

K43

53 483

Odůvodnění
Ochranné zatravnění na mělčích půdách
v prudkém svahu; možné jiné zemědělské
využívání s podobným účinkem jako má TTP
Ochranné zatravnění na mělčích půdách
v prudkém svahu; možné jiné zemědělské
využívání s podobným účinkem jako má TTP
Ochranné zatravnění na mělčích půdách
v prudkém a dlouhém svahu; možné jiné
zemědělské využívání s podobným účinkem
jako má TTP; podpora retence krajiny, sníže-ní
odnosu půdy; částečně hydromorfní půdy
Ochranné zatravnění na mělčích půdách
v prudkém a dlouhém svahu; možné jiné
zemědělské využívání s podobným účinkem
jako má TTP; podpora retence krajiny, snížení
odnosu půdy, ochrana před výmolnou erozí;
hydromorfní půdy, gleje s malou mocností a
málo nasákavé
Snížení odnosu půdy (soustředěný odtok);
zvýšení ekologické stability krajiny a
biodiverzity; zadržení vody v území a zlepšení
vodního režimu; rozbití velkých půdních bloků;
oglejené půdy se sklonem k zamokření
Ochranné zalesnění, optimalizace využití prudký svah; dnešní stav – přirozený lesní porost
Snížení negativního účinku eroze, zejména
soustředěného odtoku; zvýšení ekologické
stability krajiny a biodiverzity; zadržení vody
v území a zlepšení vodního režimu; rozbití
velkých půdních bloků
Minimalizace vlivů eroze a soustředěného
odtoku (místy až charakter strže); zadržení
vody v území a zlepšení vodního režimu; rozbití
velkých půdních bloků; ochrana a obnova
znaků krajinného rázu Místy až charakteru
strže
Snížení odnosu půdy; zadržení vody v území a
zlepšení vodního režimu; ochrana a obnova
znaků krajinného rázu

Zatravněná údolnice, pravostranná
boční spádnice údolí Vápenického
potoka u Luhů
Zatravněná údolnice, jižní svahy vrchu
Ochrana před negativními účinky eroze
Čepel
Ochranné zatravnění na mělčích půdách
v prudkém a dlouhém svahu; možné jiné
Plochy zemědělské, luční, Kaliště
zemědělské využívání s podobným účinkem
jako má TTP; podpora retence krajiny, snížení
odnosu půdy
Ochranné zatravnění na mělčích půdách
v prudkém a dlouhém svahu; možné jiné
Plochy zemědělské, luční, U Šimánků zemědělské využívání s podobným účinkem
jako má TTP; podpora retence krajiny, snížení
odnosu půdy
Ochranné zalesnění, optimalizace využití
Plochy lesní, svahy vrchu Cholínská
území, současný stav – lesní porost; na
prudkých svazích; opuštěný lom
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Označení
plochy

červen 2014

Rozloha
(m2)

Popis záměru, upřesnění

K44

3 838

Plochy lesní, svahy vrchu Cholínská

K45

565

Krajinná zeleň, drobný hřbítek u
Horního Třtí

K46

692

Protierozní mez nad Dolním Třtí

K47

4 469

obnova cesty Kaliště - Nepřejov

K48

3 406

obnova cesty Nepřejov - Žlíbky

K49

1479

Drobný lom u Dolních Hbit ve směru
na Jelence

K50

12 583

plochy přírodní, lokálního ÚSES

Odůvodnění
Ochranné zalesnění, údolnice - soustředěný
odtok, prudký svah; současný stav – dřevinný
porost
Ochrana prudkého svahu, před erozí; ochrana
znaků krajinného rázu
Omezení erozní ohroženosti pozemků;
zadržení vody v území a zlepšení vodního
režimu
obnova pěší prostupnosti, podpora rekreace a
turistiky
obnova pěší prostupnosti po vrstevnici,
podpora rekreace a turistiky
Veřejná zeleň, potenciál pro rekreační aktivity v
obci
vytvoření podmínek pro založení biocentra
(LBC 3), podpora retence krajiny v nivě
Vápenického potoka

TABULKA 18 NAVRŽENÉ PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

C.11.7. Záměry – podněty ke zpracování územního plánu
V následující tabulce jsou uvedeny všechny podané podněty na změny v územním plánu (záměry).
číslo

vlastník

záměr

číslo pozemku

1

Jan Michálek

1 RD

428/1, 428/4 Káciň

2

Vlastimil Kothera

stavební pozemek

134 Káciň

3

Lidmila Sirotková

1 RD

428/2, 428/3 Káciň

4

Vilém Sirotek

umístění jednoduchých staveb

292/11, 292/12, 292/13 Horní Líš.

5

Jaromír Jiruš

1 RD

107 PK Jelence

6

Vladimír Mandík

bydlení

157, 171/6 Jelence

7

Miroslav Kosík

stavební

42/20, 41/21 Jelence

8

T. Hlinovský

1 RD

614/1 Luhy

9

M. Hlinovská

1 RD

638, 642/22 Luhy

10

Václav Hlinovský

1 RD

607/1 Luhy

11

Václav Dědina

bydlení

107/3, 113/6, 113/12 Dolní Hbity

12

Šárka Dědinová

bydlení

107/5, 113/13, 113/14 Dolní Hbity

13

Jaroslav a Eva Šandovi

1 RD

270/2, st. 51 Dolní Hbity

13

plocha pro bydlení, ne rekreace

270/2, st. 51 Dolní Hbity

dřevěné montované domky

Jelence dle zákresu

22

Jaroslav a Eva Šandovi
Miroslav Cihelka (Černý,
Smutná)
Blažko

jízdárna

Luhy dle popisu

23

Trnkovi

rodinný dům

25/1 Třtí

24

Kateřina Černohorská

stavební parcela

171/8 Jelence

25

?

12 RD

68/1, 68/7 Dolní Hbity

26

Milena Bálková

rodinné domy

81/1, 82/2 Luhy

27

Miroslav Cihelka

12 RD

Jelence dle zákresu

21

TABULKA 19 TABULKA ZÁMĚRŮ
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OBRÁZEK 4 SCHÉMA VŠECH ZÁMĚRŮ

V následujícím výčtu uvádíme ty záměry, které nebylo možné zahrnout, s jejich odůvodněním:
 č. 1 – bydlení (1 RD): je zahrnuta část pozemku; celý pozemek by neúměrně zasahoval do krajiny, navíc
na části je plánovaná technická infrastruktura obce,
 č. 2 – bydlení: v sídle jsou vhodnější rozvojové plochy, není úplně vhodný příjezd, plocha je většího
rozsahu a sídlo nemá vyřešeno nakládání s odpadními vodami; nicméně plocha je vhodná k zástavbě
v delším časovém horizontu,
 č. 4 – jednoduché stavby: plocha nenavazuje na zastavěné území, jedná se o hodnotnou část krajiny
(začátek Líšnického údolí), není vhodné zde navrhovat chaty,
 č. 6 – bydlení – zahrnuto částečně (v odpovídajícím rozsahu) v místě, kde pozemek přiléhá
k zastavěnému území,
 č. 24 – stavební parcela: pozemek navazuje na zastavěné území jen omezeně, jedná se o údolní nivu,
která není vhodná k zástavbě, navíc je plocha podmáčená; v sídle jsou vhodnější plochy pro rozvoj,
 č. 21 – dřevěné domky: plocha je příliš velkého rozsahu vzhledem k charakteru sídla, dále je zde
komplikovaný příjezd - pouze jedna příjezdová komunikace nevyhovujících parametrů s obtížným
rozšířením; v sídle jsou vhodnější plochy pro rozvoj,
 č. 26 – rodinné domy: záměr je zahrnut částečně, v ploše přiléhající k sídlu; využití zbylé části plochy
limituje zejména vzdálenost 50 m od okraje lesa,
 č. 9 – 1 RD – plocha nenavazuje na zastavěné území, jedná se o neúměrné rozrůstání sídla do krajiny;
v sídle jsou vhodnější plochy pro rozvoj,
 č. 16 – záměr nenavazuje na zastavěné území, sídlo by se nevhodně rozrůstalo do krajiny, chybí sítě
tech. infrastruktury; v sídle jsou vhodnější plochy pro rozvoj,
 č. 19 – plocha by měla obtížný příjezd, nevhodná je z urbanistického hlediska (sídlo je ulicového typu),
část se nachází v údolní nivě potoka, středem plochy prochází nadzemní el. vedení; v sídle jsou
vhodnější plochy pro rozvoj,
 č. 14 – plocha je zahrnuta částečně – je příliš rozsáhlá vzhledem k sídlům, došlo by k neúměrnému
rozrůstání sídla do krajiny nachází se na půdách 2. třídy ochrany; jsou zde vhodnější plochy pro rozvoj,
 č. 15 – plocha se nachází v přírodně hodnotném prostřední Líšnického potoka, kde není vhodné rozvíjet
zástavbu, téměř celou plochu pokrývá ochranné pásmo lesa.
Ostatní záměry jsou v řešení zahrnuty.
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C.11.8. Ochrana a rozvoj hodnot
Nemovité kulturní památky
V řešeném území se nachází tři nemovité kulturní památky, výčet je v následující tabulce. Vyznačeny jsou
grafickou značkou v koordinačním výkresu.
Označení

Popis

Parcela

Rejstříkové číslo

1

kostel sv. Jana Křtitele

st. 27 Dolní Hbity

49612/2-4392

2

tři náhrobky na hřbitově

117 Dolní Hbity

27498/2-2422

3

venkovský dům č. p. 19

st. 22 Luhy

44907/2-2935

TABULKA 20 NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Ostatní architektonické a kulturní hodnoty
Ostatní objekty vysoké architektonické či kulturní hodnoty jsou:
 roubenka v Jelencích,
 kapličky v Dolním Třtí, Jelencích, Luhách, Kácini a Nepřejově
 venkovská architektura téměř ve všech sídlech.
V území se nachází též několik drobných sakrálních staveb, znázorněné jsou na následujícím schématu.
Označení

Popis

Sídlo

0 křížek u silnice II/118

Dolní Hbity

1 kaplička na návsi v Jelencích

Jelence

2 křížek u silnice II/118 u Jelenců do D. Hbit

Jelence

3 křížek v remízku severně od Dolních Hbit

Dolní Hbity

4 křížek v Dolních Hbitech

Dolní Hbity

5 pomník svatého Jana Nepomuckého

Dolní Hbity

6 morový sloup

Dolní Hbity

7 křížek jižně od Dolních Hbit

Dolní Hbity

8 křížek severně od Žlíbků

Nepřejov

9 křížek západně od Žlíbků

Nepřejov

10 křížek u Kácině

Káciň

11 kaplička na návsi v Kácini

Káciň

12 křížek v Líšnici

Nepřejov

13 kaplička v Nepřejově

Nepřejov

14 křížek jižně od Nepřejova

Nepřejov

15 křížek u silnice II/118 - u Kaliště

Nepřejov

16 křížek západně od Luhů

Luhy

17 kaplička v Luhách

Luhy

18 křížek severně od Luhů

Luhy

19 křížek mezi Luhy a Třtím

Třtí

20 kaplička v Třtí

Třtí

21 křížek východně od Horního Třtí

Třtí

22 křížek v remízcích u Jelenců

-

TABULKA 21 DROBNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY
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OBRÁZEK 5 SCHÉMA DROBNÝCH SAKRÁLNÍCH STAVEB

Všechny hodnotné stavby jsou vyznačeny v koordinačním výkresu.
Lokální dominantou je zmiňovaný kostel sv. Jana Křtitele v Dolních Hbitech.
Urbanistické hodnoty
Z urbanistického hlediska je cenná původní rostlá zástavba sídel Luhy a Horní Líšnice, (uspořádání domů podél
hlavní cesty a jejich začlenění do terénu), dále Nepřejov a Káciň (poloha návsí, usazení sídel v krajině) a Třtí
(rozptýlená zástavba vhodně doplňující členitou krajinu).
Archeologické hodnoty
V řešeném území je evidováno několik území s archeologickými nálezy 1. a 2. kategorie, zobrazeny jsou
v koordinačním výkresu.
Zjištěné hodnoty ve vztahu ke krajině (obecně)
Krajinné hodnoty jsou podrobněji specifikovány v kapitole C.5.15.1 a C.5.15.2.

C.11.9. Dopravní infrastruktura
Silniční doprava
Na území obce Dolní Hbity se nenachází ani není navržena žádná dálnice, rychlostní silnice, ani silnice I. třídy.
Základ silniční dopravní infrastruktury řešeného území budou i nadále tvořit silnice II. a III. třídy:
 II/118,
 III/11822,
 III/11816.
 III/11812,
 III/11817,

64

Územní plán Dolní Hbity

červen 2014

Současné parametry silnic III. třídy, místních i účelových komunikací jsou vyhovující, nejsou proto navržené
žádné úpravy na silniční síti.
Parkování
Stávající plochy pro parkování jsou ve všech sídlech dostatečné, nejsou proto navrženy žádné nové.
S parkováním je pouze uvažováno v nově navržené ploše občanského vybavení u obecního úřadu v Dolních
Hbitech.

C.11.10. Technická infrastruktura – energetika
C.11.10.1.

Zásobování elektrickou energií

Řešená oblast zahrnuje sídla Dolní Hbity, Jelence, Káciň, Nepřejov, Luhy, Horní Líšnice, Kaliště a Třtí.
V řešeném území se nachází venkovní a kabelové vedení VN 22 kV, distribuční vedení 110 kV a vedení
přenosové soustavy VVN 220 a 400 kV.
Trasy venkovního vedení VN 22 kV
V řešeném územím se nachází trasy venkovního vedení 22 kV, ze kterého jsou odbočovány vedlejší větve
k trafostanicím do jednotlivých částí území.
Kabelové vedení 22 kV
Některé trafostanice jsou napojeny kabelovým vedením od kabelových svodů z vrchního vedení.
Vedení VVN 110, 220, 400 kV
Řešeným územím prochází vedení:
- 110 kV č. 1972
- 220 kV č. 208
- 400 kV č. 425
- 400 kV č. 476

Příbram-Brod-Sedlčany
Milín-Čechy Střed
Kočín-Řeporyje
Kočín-Chodov

Ochranná pásma
Ochranná pásma venkovního vedení VN zřízeného do 31.12.1994 jsou dle energetického zákona (zákon
č. 458/2000 Sb.):
venkovní vedení
venkovní vedení
venkovní vedení
venkovní vedení

22 kV
110 kV
220 kV
400 kV

ochranné pásmo trafostanic a rozvoden

10 m na každou stranu od krajního vodiče,
15 m na každou stranu od krajního vodiče,
20 m na každou stranu od krajního vodiče,
25 m na každou stranu od krajního vodiče,
30 m od oplocené nebo obezděné hranice stanice.

Pro venkovní vedení VN zřízené po 1.1.1995 jsou ochranná pásma dle energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.):
venkovní vedení
venkovní vedení
venkovní vedení
venkovní vedení

22 kV
110 kV
220 kV
400 kV

ochranné pásmo trafostanic a rozvoden

7 m na každou stranu od krajního vodiče,
12 m na každou stranu od krajního vodiče,
15 m na každou stranu od krajního vodiče,
20 m na každou stranu od krajního vodiče,
20 m od oplocené nebo obezděné hranice stanice.
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Celková šířka chráněných koridorů vedení je dána skutečnou šíří vedení mezi krajními vodiči v daném úseku
a jeho součtem s šíří obou ochranných pásem na každou stranu od krajního vodiče. U souběžných vedení
ve stejném koridoru je možné vzájemné překrývání ochranných pásem.
V ochranných pásmech vedení a stanic je zakázána nebo omezena veškerá činnost ohrožující plynulost
a bezpečnost provozu.
Ochranné pásmo kabelových vedení je 1 m od vnějšího okraje kabelu na každou stranu.
Trafostanice
Transformační stanice jsou různého provedení a stáří. Transformátory jsou různých výkonů. V řešeném území se
nachází následující trafostanice.
PB 3020 Horní Líšnice – Obec
PB 3252 Jelence – Obec
PB 3282 Jelence – Statek
PB 3017 Nepřejov – Obec
PB 0166 Jelence – RD domy
PB 3901 Nepřejov – Rasom ACHP (cizí TS)
PB 3183 Dolní Hbity – U školy
PB 3051 Dolní Hbity – U obecního úřadu
PB 3279 Dolní Hbity – Mlýn
PB 3996 Dolní Hbity – Samota (cizí TS)
PB 7146 Káciň – Obec 2
PB 3052 Káciň – Obec

PB 3180 Kaliště – Obec
PB 3922 Kaliště – Správa údržby silnic (cizí TS)
PB 6554 Třtí – Horní
PB 6508 Třtí – Dolní
PB 3179 Luhy – Restaurace
PB 3046 Luhy – Obec

PB 3257 Horní Líšnice – Chaty
Sekundární rozvody 0,4 kV
Distribuční rozvod od trafostanic 22/0,4 kV je rozvodnou sítí na napěťové úrovni 0,4 kV.

C.11.10.2.

Sdělovací zařízení

Sdělovací rozvody a zařízení
Lokalitou prochází trasy kabelů sdělovací a komunikační techniky. Jedná se o kabely místní sítě a o kabely
dálkové. Území je telefonizováno. Hlavní trasy jsou vedeny hlavně v souběhu s přístupovými komunikacemi.
Radioreleové trasy
Územím procházejí směrové a RR radioreleové trasy radiokomunikací. Trasa prochází přes sídla Káciň a Horní
Líšnice.

C.11.10.3.

Plyn

Území není plynofikováno, přes řešené území ale prochází trasa VVTL plynovodu nadregionálního významu.
Ochranné a bezpečnostní pásmo podél potrubní trasy významně omezuje využití území.
S místní plynofikací se zatím neuvažuje s vzhledem k vysokým investičním nákladům na výstavbu předávací
VVTL/VTL a regulační stanice VTL RS a VTL, STL plynovodů v poměru k uvažovanému množství efektivně
napojitelných míst a k budoucímu objemu odebíraného plynu.
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C.11.11. Technická infrastruktura – vodní hospodářství
Výchozím podkladem pro zjištění údajů o zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod byl zpracovaný
a aktualizovaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje z 6/2004 a předchozí územní plán
zpracovaný v 9/2002, resp. změna č. 1 z 1/2004.
Provozovatelem vodovodu a splaškové kanalizace je VaK Beroun, a.s.
V současné době je připraven projekt „Kanalizace a ČOV Dolní Hbity - Luhy“ zpracovaná v 10/2010 - PIK Vítek a
projekt „Vodovod Jelence“ zpracovaný v 12/2005 - Ing. Ureš. Tyto projekty zajišťují dobudování technické
infrastruktury ve větších sídlech řešeného území.
V případě záměru „Kanalizace a ČOV Luhy“ je navrženo obcí z ekonomických důvodů jiné technické řešení, kdy
se nepředpokládá realizace ČOV Luhy, v rámci ÚP bude navržené místo pro ČOV vymezeno a označeno včetně
ochranného pásma a rezervováno jako plocha pro technickou infrastrukturu - TI.
Jako vhodnější se jeví připojení místní části Luhy, resp. Kaliště pomocí výtlačného potrubí a 2 ČS na stávající
ČOV Dolní Hbity.
Jiné nové záměry výstavby vodohospodářské infrastruktury nejsou v současné době evidovány. Tyto podklady
jsou dále upraveny dle získaných informací v průběhu zpracování.
Správní území obce Dolní Hbity je tvořeno osmi částmi: Dolní Hbity, místní část Jelence, Nepřejov, Luhy, Třtí,
Kaliště, Káciň a Horní Líšnice. Administrativní obec má v současné době 865 trvale bydlících obyvatel
(31.12.2012). Vlastní zástavba obce je tvořena nízkopodlažními domky a zemědělskými usedlostmi, situovanými
podél místních komunikací.

C.11.11.1.

Zásobování pitnou vodou

S výjimkou Nepřejova a malé části Luhů není v řešeném území vybudován významnější vodovod. Jednotlivé
lokality jsou tak zásobeny pitnou vodou z domovních nebo obecních studní. Poslední dobou však dochází
ke snižování jejich kapacity, místně jsou zvýšené dusičnany.
Nepřejov - od roku 1990 je celé sídlo zásobeno ze zdroje - studny o vydatnosti 2 l/s přes ATS a místní vodovodní
síť. Systém zásobení se nebude měnit ani v budoucnu.
Jelence - připravuje se zásobování pitnou vodou z prameniště Jelence - vodní zdroj HV1, včetně vodojemu
s úpravnou vody, automatickou tlakovou stanicí a rozvody vody v rozsahu veškeré zástavby v obci. Je navržen
vodojem o velikosti 2x20 m3 s úpravnou vody a tlakovou stanicí. Jedna komora vodojemu je určena pro lokalitu
Jelence, druhá komora pak pro výhledové připojení Dolních Hbitů. Úpravna vody zajistí odstranění manganu
a bakteriologickou nezávadnost vody před rozvodem do sítě. Stávající průzkumný vrt HV1 hloubky 50 m bude
vystrojen a uveden do trvalého provozu, bude zřízeno ochranné pásmo 10x10 m. Dle krátkodobé čerpací
zkoušky je vydatnost vodního zdroje 0,3-0,4 l/s, což odpovídá hodnotě maximální denní potřeby pro místní část
Jelence. Vodovodní systém není dle podkladů navržen pro požární zabezpečení s ohledem na zajištění kvality
vody v potrubí (malé odběry - menší profily řadů).
Dolní Hbity - výhledově se uvažuje o připojení na prameniště Jelence, kde je možné, dle informací
od hydrogeologa, stávající vrt HV1 posílit o další vrt, čímž by byla zajištěna dostatečná kapacita i pro toto území.
Z vodojemu je pak navržen samostatný gravitační zásobní řad z tlakového pásma VDJ Jelence.
Luhy - pro zásobování části obce slouží 2 vodovody a zdrojem vody jsou studny.
První vodovod (pro cca 24 obyvatel) využívá studnu hloubky 8 m vystrojenou čerpadlem s přímým čerpáním
do vodovodní sítě. Druhý vodovod (pro cca 30 obyvatel) využívá obecní studnu, ze které se voda čerpá přes
tlakovou nádobu do nádrže o objemu 2 m3 a dále se gravitačně dopravuje do spotřebiště.
Ostatní sídla - Třtí, Kaliště, Káciň a Horní Líšnice jsou zásobena individuálně z domovních studní, do budoucna
se neuvažuje o změně systému zásobení pitnou vodou.
Bilance potřeby vody je stanovena dle zákona č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., příloha
č. 12., ve znění vyhlášky 120/2011 pro sídla Dolní Hbity a Jelence:
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skupina
dle přílohy
č.12

směrné číslo
roční potřeby
vody
m3/rok

I/5
I/5

35
35

96
96

315
91

=
=

30205
8726

I/5
I/5

35
35

96
96

184
135

=
=

17644
12945
69 521 l/den

bytový fond Dolní Hbity - stávající
nepřipojen na obecní vodovod
bytový fond Dolní Hbity - výhled
bytový fond Jelence - stávající
nepřipojen na obecní vodovod
bytový fond Jelence - výhled

směrné číslo roční
počet
potřeby vody (l/den - osob / ks
zam./ks/m2)
/ m2

Qp
KOEFICIENTY
Součinitel denní nerovnomernosti
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti
Směnnost
Počet (pracovních) dnů
Počet (pracovních) dnů v měsíci
Počet (pracovních) dnů v roce
OBJEKT CELKEM
Denní potřeba vody
Hodinová potřeba vody
Hodinová potřeba vody
Týdenní potřeba vody
Měsíční potřeba vody
Roční potřeba vody

kd
kh

=

1,5
1,8
24
7
30
365

l/den

hod
dny
dny
dny

Qp
Qm
Qh
Qhs
Qtýden
Qměsíc
Qrok

=
=
=
=
=
=
=

69520,55
104 281
7 821
2,17
486,64
2 085,62
25 375,00

l/den
l/den
l/hod
l/sec
m 3/týd
m 3/měs
m 3/rok

TABULKA 22 BILANCE POTŘEBY VODY

Z výše uvedených bilančních hodnot, kde je uvažováno se 100% připojením stávající zástavby a nových
rozvojových lokalit, vyplývá, že by bylo vhodné navýšit kapacitu navrhovaného VDJ Jelence o potřebu nově
navržených lokalit. Z tohoto důvodu, a nakonec i s ohledem na rok zpracování projektu „Vodovod Jelence“
(12/2005), je doporučeno provést aktualizaci vstupních hodnot při návrhu VDJ Jelence a ověřit reálnost
uvažované kapacity vodního zdroje Jelence (vrt VH1 + nový vrt). Dá se předpokládat, že dojde k navýšení
kapacity VDJ na 2x25 m3, případně 2x30 m3.

C.11.11.2.

Odkanalizování a čištění odpadních vod

S výjimkou sídla Dolní Hbity a místní části Jelence není v ostatních lokalitách vybudována splašková kanalizace.
V roce 2006 byla v Dolních Hbitech zprovozněna čistírna pro 700 EO, která zajišťuje likvidaci splaškových vod
z těchto dvou sídel. Tato čistírna zároveň slouží jako svozné místo pro likvidaci splaškových vod z ostatních
místních části, ve kterých není vybudována splašková kanalizace.
ČOV Dolní Hbity je vybudována jako biologická čistírna s mechanickým předčištěním. Proces čištění je navrhnutý
jako nízkozatěžovaná aktivace s aerobní stabilizací kalu. Vyčištěná voda odtéká z dosazovací nádrže přes
odtokové žlaby do recipientu – Vápenického potoka (ČHP 1-08-05-0202). Vypouštění vyčištěných vod je
povoleno na základě vodoprávního rozhodnutí č.j.: 18282/2006/OŽP/Mrk ze dne 8. 6. 2006 ve výši Qr = 35.300
m3/rok.
Kapacita ČOV je stanovena na Q24 = 105 m3/d, Qd = 157,5 m3/d.
Splašková kanalizace je v převážné části vedena v místních komunikacích. Jedná se o gravitační kanalizaci
profilu DN250.
Pro místní část Luhy je navrženo vybudování oddílné splaškové kanalizace, kombinace gravitační kanalizace
a ČS s výtlakem se zaústěním do ČOV Dolní Hbity, která by v závislosti na časovém rozvoji nových lokalit
musela projít intenzifikací. Jedná se o cca 2730 m gravitační stoky profilu DN250, resp. DN300 a cca 1950 m
výtlaku D90 + 2ks čerpací stanice na stokové síti o kapacitě Qh = 4,36 m3/h = 1,2 l/s. (připojeno cca 90 obyvatel).
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Pro stávající zástavbu sídel Dolní Hbity (315) a Jelence (184), Luhy (143) a Kaliště (12), kdy se celkem jedná
o 654 obyvatel, by měla být kapacita stávající ČOV vyhovující. V případě připojování nových lokalit však bude
nezbytné provést výše uvedenou intenzifikaci o cca 250 EO.
Pro stávající i případně intenzifikovanou ČOV je navrženo ochranné pásmo 50 m.
Ostatní sídla - Třtí, Nepřejov, Káciň a Horní Líšnice – nepředpokládá se změna likvidace splaškových vod,
i nadále bude prováděna likvidace odpadních vod z bezodtokových jímek svozem do akumulační jímky na ČOV
Dolní Hbity. V těchto sídlech je zároveň možné doporučit realizaci malých domovních čistíren s možností
vypouštění vyčištěných odpadních vod do přilehlé vodoteče.
Zákres jednotlivých zařízení vodohospodářské infrastruktury – kanalizační stoky a vodovodní řady do jednotlivých
grafických příloh jsou převzaty z poskytnutých mapových podkladů a digitálních dat.
Dešťové vody
Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací (pokud je v sídle vybudována), případně systémem příkopů,
struh a propustků se zaústěním do místních vodotečí: Líšnického, Vápenického a Jeleneckého potoka.

C.11.12. Občanská vybavenost
Občanská vybavenost
Většina nekomerční občanské vybavenosti se nachází v sídle Dolní Hbity. Je zde obecní úřad, pošta, hasičská
zbrojnice, knihovna, základní škola a školka, kostel, hřbitov, velké hřiště, kulturní sál, ordinace lékaře a fara, která
slouží v současné době pro bydlení. K faře náleží rozsáhlá zahrada. V Jelencích se nachází hřiště a dětské
hřiště. V Luhách je hasičská zbrojnice a velké hřiště.
V občanském vybavení nebyly shledány žádné nedostatky, všechny kapacity jsou postačující. Kulturní dům
v současné době prochází rekonstrukcí.
Do budoucna by bylo vhodné uvažovat o výstavbě domu s pečovatelskou službou, proto je vymezena plocha
pro občanskou vybavenost ve vhodném místě v Jelencích. Dále je vhodné objekt fary se zahradou v Dolních
Hbitech též využít pro formu nekomerční občanské vybavenosti (např. vzdělávací centrum apod.). Územní plán
dále přebírá nové hřiště v Kácini (již je započato s výstavbou) a navrhuje drobné rozšíření plochy pro občanskou
vybavenost u obecního úřadu (rozšíření parkovacích kapacit).
Z komerční občanské vybavenosti se v sídle Dolní Hbity nachází obchod, v Luhách restaurace, obchod, usedlost
(Myškův mlýn) nabízející ubytování (formou malého „kongresového centra“) a tesařství, v Kácini obchod
s restaurací a v Nepřejově obchod s restaurací a hasičská zbrojnice.
Je navržena jedna nová rozvojová plocha pro drobnou komerci, a to v sídle Luhy jako rozšíření současného
ubytování v Myškově mlýně o další vybavenost a související plocha pro jízdárnu (vymezená jako plocha
pro sportovní aktivity).
Drobný komerční provoz (nerušící) je možné realizovat i v plochách venkovského bydlení (v rámci regulativů).

C.11.13. Veřejný prostor, systém sídelní zeleně
Téměř ve všech sídlech je stabilizován významný veřejný prostor samostatnými plochami s rozdílným způsobem
využití (PV – veřejná prostranství, ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň). Veřejný prostor je samozřejmě
součástí i dalších ploch, zejména plochy dopravní infrastruktury silniční (DS).
Vzhledem k charakteru rozvojových ploch (spíše drobné doplnění stávající urbanistické struktury) nejsou zvlášť
vymezeny plochy veřejných prostranství. Samostatně jsou vymezeny plochy veřejné zeleně (sloužící také jako
veřejné prostranství) v rámci rozvojové plochy Z01 (v Jelencích), dále jako doplnění chybějícího veřejného
prostranství ve středu sídla Jelence (plocha charakteru „obecní louka“) a na severu sídla Dolní Hbity. Kromě výše
jmenované plochy Z01 v Jelencích není žádná rozvojová plocha ani součet dvou souvisejících rozvojových ploch
větší než 2 ha.
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C.11.14. Odpadové hospodářství
Současné řešení odpadového hospodářství je vyhovující. Tuhý komunální odpad je vyvážen na skládku mimo
řešené území. Jako sběrné místo slouží obci pozemek v jižní části sídla Dolní Hbity.

C.11.15. Koncepce uspořádání krajiny
C.11.15.1.

Koncepce uspořádání krajiny

Základní charakteristiky krajiny byly zpracovány na základě územně analytických podkladů, Vyhodnocení
krajinného rázu Středočeského kraje a terénního průzkumu.

POPIS KRAJINNÉHO RÁZU
Širší území Dolních Hbit má mimořádnou prostorovou členitost, která přináší neobyčejnou proměnlivost
a rozmanitost krajinné scény, vyznačuje se vysokou diverzitou prvků krajiny a vyniká estetickou atraktivitou. Lze
jej rozdělit na tři větší, prostorově oddělené a charakterově odlišné podoblasti krajinného rázu. Místa krajinného
rázu v rámci územního plánu vymezena nebyla.

OBRÁZEK 6 MÍSTA KRAJINNÉHO RÁZU

První souvisí s územím obce Jablonná, po obvodu je vymezena terénními horizonty ze severu (Černé vrchy,
Chlum) a západu (lesní komplex východně od Bytíze) a částečně z jihu (Líšnické údolí, okolní zalesněné svahy
a vyčnívající vrcholky). Směrem jihozápadním (Stežov) je prostor vymezen výrazným nezalesněným hřbetem
a vrchem Hronov, směrem východním se z mnoha míst otevírá pohled přes údolí Vltavy a na Sedlčansko,
hranice je polootevřená. Nejkompaktnějším celkem je prostřední část mezi Nepřejovem, Dolními Hbity a Luhy.
Specifičtější jsou částečně oddělené prostory v blízkosti sídel Káciň a Jelence.
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Druhá podoblast náleží již k širšímu údolí Vltavy, rozkládá se v okolí sídel Horní a Dolní Třtí. Ze západu je
výrazně oddělena hřbetem tvořeným vrchy Bukovec, Čepel, Cholinská. Ze severu a jihu jej určují hluboká údolí
Vápenického potoka a Vltavy. Východní hranice vizuálního prostoru je zcela otevřená.
Třetím charakterově zcela odlišným prostorem je hluboké Líšnické údolí. Vysoce hodnotnými částmi krajiny
s regionálním významem (viz obr. výše), které vyžadují zvýšenou míru ochrany, jsou svahy sklánějící se k Vltavě
a Třtí (druhá podoblast) spolu s údolím Líšnického potoka (třetí podoblast), okolí vsi Nepřejov a Luhy (část první
podoblasti).
Geomorfologie
Z hlediska geomorfologie je pro území typický reliéf členité pahorkatiny až ploché vrchoviny, mírně klesající
k severovýchodu a ukloněné k jihovýchodu, která je oproti okolí položena ve vyšších nadmořských výškách.
Charakteristický je silně rozčleněný povrch s výraznými strukturními hřbety (až několik kilometrů dlouhé), suky
a zaříznutými údolími a sníženinami stejného směřování. Území má několik důležitých linií:
 pás lesů na severu a západě, oddělující ho od Višňové a Příbrami,
 zařezané údolí Líšnického potoka s okrajovými hřbety, odděleno kopci Na Komoře, Divák,
Pod Josefkami a Bukovec,
 linie hřbetu jihozápad – severovýchod; Bukovec, Čepel, Cholinská; odděluje jádro území od Vltavy,
 linie přirozenějších niv vodních toků, Vápenický, Jelenecký a Líšnický a s nimi související hřbety
z pozůstalých tvrdších hornin.
Oblast se vyznačuje zřetelnými pahorky a kopci z nichž část má celkem ostré vrcholky s výskytem skalek
a balvanů. Nejvyšších výšek v širším okolí (okolo 580 – 540 m. n. m) dosahuje lesní komplex jižně
od Bytíze u Příbrami (mimo řešené území), od kterého území klesá směrem k Vltavě. Výrazným vrcholem
regionálního významu je vrch Bukovec (562 m. n. m) a místní význam má o něco nižší Čepel (502 m. n. m)
nebo Cholinská (480 m. n. m).
Krajina je typická jemným členěním množstvím levostranných přítoků Vltavy vytvářející menší údolí. Hluboce
zaříznuté je charakterově odlišné údolí Líšnického potoka s úzkou nivou a prudkými, sevřenými svahy.
Ve východní části je prvořadou dominantou a zároveň osou otevřené údolí Vltavy.
Lesy, nelesní zeleň, charakter a využití ploch
Území obce Dolní Hbity lze charakterizovat jako krajinu vnitřní periferie, která nebyla ve větší míře zasažena
scelováním polí a rozoráváním mezí v období kolektivizace. Má vyvážený poměr a rovnoměrné rozmístění ploch
lesa a nelesní, volné, krajiny. Je pro něj charakteristická, v rámci ORP Příbram unikátní, mozaikovitost
a množství krajinné zeleně, podmíněná členitostí georeliéfu. Součástí krajinné zeleně jsou časté zídky
nebo snosy kamenů z polí (kamenice), výchozy hornin a meze.
Krajinná zeleň má z velké části přírodě bližší druhové složení, v tomto ohledu jsou nejhodnotnější nivní porosty,
izolovaná vegetace suchých exponovaných stanovišť vrcholků a liniová zeleň zemědělské krajiny (zarůstající
cesty, meze). Druhová skladba lesních porostů není přirozená, hojně jsou zastoupeny jehličnaté dřeviny jako
borovice a smrk, které mohou působit dojmem extrémně technického, umělého vzhledu. Místy se vyskytují
fragmenty lesů s přirozenou druhovou skladbou.
Znakem krajinného rázu je významné zastoupení lučních ploch, zvláště suchých luk na svazích (nejvyšší
zastoupení Líšnické údolí) a luk v nivách nebo podmáčených sníženinách. Plynulý přechod sídla do volné krajiny
(nejvýrazněji Nepřejov) zajišťují charakteristické staré extenzivní sady.
Problémem je zarůstání volné krajiny následkem útlumu využívání ploch v celém území, nejvíce však
marginálních částech z hlediska zemědělského hospodaření jako je Líšnické údolí nebo k. ú. Třtí, ve vyšších
partiích prudkých svahů s mělkou půdou.
Nivy, prameniště, vodní plochy
Charakteristickým prvkem prostorové struktury krajiny jsou výrazné přírodní nivy, které s ohledem na větší spád
většinou nemeandrují. Ojediněle se vyskytují se menší rybníky, obecně častěji uprostřed polní krajiny
v podmáčených místech. Prameniště byla, až na výjimky, v krajině odvodněna drenáží. Podobně tomu
bylo u části drobných, mnohdy jen periodických, vodních toků. Drenáže na mnoha místech ztrácí na funkčnosti
a v těchto lokalitách přirozených spádnic a údolnic jsou patrné následky negativního vlivu eroze, zejména
soustředěného odtoku.
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Sídla
Znakem krajinného rázu je harmonické zapojení sídel do krajinného rámce, zastavěné území má poměrně
kompaktní půdorys, většina sídel v území je skryta v údolích vodních toků a pouze ojediněle šplhají
na a za zřetelné hrany těchto údolí. Současná (i potenciální) zástavba nad hranami zaříznutých údolí je
významně pohledově exponovaná, často i z velké dálky. Tyto plochy jsou s ohledem na svou viditelnost extrémně
citlivé vůči kvalitě charakteru nově budovaných staveb, proto jsou stavby v těchto plochách vymezeny
pro podmínku jejich zpracování autorizovaným architektem, případně je exponovaná část ploch navržena jako
soukromá zeleň. Podobnou citlivost mají plochy v okolí Nepřejova, který se výrazně uplatňuje v dálkových
pohledech z velké části řešeného území.
Ve správním území Dolních Hbit je časté roztroušené osídlení. Hojné jsou samoty, mlýny v nivách potoků
(Podkáciňský, Dolejší aj.) a solitérní statky (Lipiny, U Šimánků aj.) nebo osady, tvořené několika statky
či staveními (Horní Třtí, Kaliště, Žlíbky aj.).
Struktura krajiny, měřítko, dominanty, místa výhledu
Cenná je dochovaná struktura krajiny: mozaika polí a luk jemné zrnitosti, dochovaná struktura osídlení, množství
drobné sakrální architektury v krajině a relativně hustá cestní síť. Krajina má harmonické měřítko.
Toto poměrně málo frekventované území vyniká odlehlostí a malým významem rušivých prvků. Největším
rušivým vlivem liniového charakteru je trasa vysokého napětí západně od Hbit, která svou velikostí neodpovídá
měřítku krajiny a zároveň konkuruje pozitivním dominantám a tak snižuje jejich účinek (např. kostel ve Hbitech).
Jsou zde přítomny výrazné a zapamatovatelné dominanty. Dominantou regionálního významu je vrch Bukovec
(562 m. n. m), dominantami místního účinku jsou např. vrchy Čepel, Cholinská, kopec nad Nepřejovem
nebo Hbitský kostel.
Území je celé přehledné pouze z některých bodů, v celku se jedná spíše o několik komornějších, uzavřených
krajinných prostor. Území má velké množství míst výhledu.

KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY
Koeficient ekologické stability o průměrné hodnotě 1,25 poukazuje na relativně vyváženou krajinu, v níž jsou
technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami. Výrazněji kvalitnější je katastrální
území Třtí s hodnotou 2,7. Převážná část území dosahuje hodnot 0,8-1,7. Nejméně kvalitním v rámci řešeného
území je k. ú. Dolní Hbity (0,3), jedná se o území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou.

OPATŘENÍ
Cílem návrhu územního plánu je negativní činitele v krajině vyloučit nebo v rámci možností snížit na nejnižší
možnou míru. Koncepce uspořádání krajiny navrhuje následná nejdůležitější opatření, která se ve svém účinku
z velké části prolínají:
A. Ochrana a rozvoj drobných prvků krajinné zeleně jako ploch přírodních (NP) a zároveň prvků
interakčních (IP) nebo jako ploch smíšeného, zejména zemědělského využití (NS z). Opatření slouží
k snížení negativních účinků eroze, podpoře ekologické stability krajiny a v neposlední řadě přispívá
k zachování typického krajinného rázu. Plochy jsou vázány vždy na místa problematická, ohrožená
(s mělkými půdami, na prudkých svazích, v místech soustředěného odtoku aj.).
B. Návrh protierozních opatření, která nelze variantně umístit a zároveň zde dochází k největším
poškozením, v místech soustředěného odtoku (zatravněné údolnice, zejména NSz). Určení erozně
citlivých pozemků (NZ1), kde je pravděpodobné překročení limitu přípustné ztráty půdy a je nutné
uplatnění protierozních opatření (variantní kombinace organizačních, agrotechnických
a technických).
C. Respektování stávajícího umístění trvalých travních porostů vzniklých přirozenou optimalizací
hospodářského využití v místech erozí potenciálně ohrožených, ve vyšších nadmořských výškách,
vrcholových partiích kopců, v místech s prudkým sklonem svahů a nekvalitními půdami (aj. viz níže).
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Návrh zatravnění, nebo jiných protierozních opatření s adekvátním účinkem, několika nejvíce
ohrožených ploch využívaných konvenčním zemědělstvím (NZ2).
D. Opatření pro celkovou vodohospodářskou stabilizaci krajiny respektováním stávajících ploch
přírodních niv (NP1) a v odůvodněných případech návrhem jejich doplnění. Nivy jsou v zemědělské
krajině klíčovým znakem krajinného rázu a ekologicko-stabilizačním činitelem. Návrh ochranného
zatravnění údolnic a spádnic sloužícímu ke zlepšení zasakování a udržení vody v krajině (NSz).
Výrazný účinek má také ochrana dalších ploch přírodních (NP - hlavně interakčních prvků), dalších
ekologicky stabilnějších prvků krajiny (obecně velká část ploch NS) a lesů (NL).
E. Opatření pro zachování a rozvoj přírodně nejcennějších částí krajiny, jako jsou významné krajinné
prvky, ať již ze zákona či navržené k registraci (NP, NP1), a prvky vymezené s cílem udržení
ekologické stability a biodiverzity v minimální funkční prostorové výměře (ÚSES).
F. Optimalizace hospodářského využití krajiny vymezením stávajících i navrhovaných ploch mimo
sídla, zejména lesů (NL), luk (NZ2) a polí (NZ), sloužící jako podklad pro omezení zarůstání krajiny
realizováním vhodného managementu (mimo podrobnost ÚP) zejména lučních a lesních porostů
v místech, kde není zemědělská výroba rentabilní (prudké svahy, špatná přístupnost aj.). V území je
mnoho rozdílů, vzniklých dlouhodobým snižováním intenzity hospodaření, mezi skutečným stavem
krajiny a způsobem využití pozemků dle katastru nemovitostí, který odráží často historický stav.
Na mnoha místech došlo ke spontánnímu omezení ploch polí případně luk ve prospěch počátečních
sukcesních stádií lesa, často hodnotných ploch s přirozenější druhovou skladbou.
G. Opatření pro zachování znaků krajinného rázu (viz výše Popis krajinného rázu), které berou v potaz
požadavky na současné využití krajiny a jsou realizované kombinací ostatních opatření (protierozní,
protipovodňové, ochrana přírody, prostupnost krajiny aj.).
H. Vytvoření podmínek pro ochranu a rozvíjení estetických kvalit, jako předpokladu obytnosti krajiny
a její využití pro rekreaci, souvisí v řešeném území úzce s ochranou a rozvojem krajinného rázu,
zachováním prostupnosti krajiny (v rámci území i mimo něj) a doplněním nefunkčních propojení
(DS), podporou vytváření nových kulturních hodnot a zachováním současných; či jen drobnými
úkony mimo podrobnost územního plánu jako je výsadba stromů, umístění drobného mobiliáře,
realizace uměleckých děl aj. (inspirace viz např. www.malevecivkrajine.cz).
I.

Stabilizací podmínek pro využívání všech zdrojů v krajině, realizované skrz vymezení ploch
s rozdílným využitím a jejich regulativy.

Konkrétní plochy změn v krajině jsou obsaženy v kapitole C.5.6.

C.11.15.2.

Ochrana přírody a krajiny

Územní plán prověřil umístění přírodních hodnot v území, zpřesnil jejich vymezení a doplnil je. Níže uvedené typy
ochrany přírody působí v řešeném území jako limity a v návrhu územního plánu jsou respektovány.
Zvláštní důraz byl kladen na zachování a rozvíjení vybraných prvků krajinné zeleně větší rozlohy jako ploch
přírodních, které jsou zároveň plochami interakčních prvků ÚSES (jsou víceméně rovnoměrně rozloženy
ve všech plochách bezlesých), ale slouží také při ochraně před negativními účinky eroze, neboť drobná krajinná
zeleň bývá vázána na místa problematická z hlediska hospodářského využití, na prudkých svazích, s mělkými
půdami, v místech soustředěného odtoku atp. Pozornost byla věnována také zachování, případně obnově, niv
a prvků ÚSES. Tato opatření zároveň přispívají k zachování typického krajinného rázu.
Zvláště chráněná území
 Do řešeného území v malé ploše na jeho hranici na západ od Dolních Hbit zasahuje ochranné pásmo
přírodní památky Jablonná – mokřad.
Obecná ochrana přírody
 Významné krajinné prvky ze zákona jsou zastoupeny v podobě ploch lesních a niv vodních toků nebo
vodních ploch. Zejména nivy mají v krajině výrazný ekologicko-stabilizační efekt, zároveň slouží jako
migrační koridory organismů, mají význam v ochraně vod, jsou určující pro krajinný ráz atd.
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Významné krajinné prvky registrované se v území nevyskytují. Územním plánem byly navrženy
k registraci dva VKP zvýšených přírodovědných a krajinotvorných hodnot. VKP „Loužky – Na Pichačově“
je výrazná údolnice mezi Dolními Hbity a Luhy ve svahu vrchu Soudný s travobylinnými společenstvy
s výskytem orchidejí a remízy, lokalita byla navrhována také předchozím územním plánem k registraci.
VKP „Holý potok“ jsou prudké svahy stepního charakteru okolo soutoku potoků Holý a Vápenický,
na úpatí vrchů Bohatá Hora a Chlumy.
Územní systém ekologické stability byl v rámci návrhu upřesněn a věnuje se mu následující kapitola.

Památné stromy


V území se vyskytují památné stromy:
- Dub v Nepřejově, dub letní, výška 24 m, stáří 190 let
- Smrk na Vrtance, Luhy, smrk obecný, výška 28 m, stáří 170 let
- Dolnohbitský maďal, jírovec maďal, výška 23 m, stáří 220 let

C.11.15.3.

Územní systém ekologické stability

Územní plán upřesňuje vymezení prvků ÚSES do měřítka územního plánu v souladu s Metodickými postupy
projektování lokálního ÚSES, zajišťuje podmínky pro trvalou udržitelnost existujících prvků ÚSES a územní
ochranu ploch pro doplnění prvků chybějících (navržených k založení).
Prvky ÚSES jsou vymezeny na plochách s rozdílným způsobem využití, především na plochách lesních (NL),
dále přírodních (NP) a vodních (W), v minimální míře zasahují plochy veřejné zeleně (ZV) a ostatní druhy ploch.
Pro udržení vysoké ekologické stability je vhodná ochrana drobné krajinné zeleně jako jsou remízky, meze,
kamenné snosy, stromořadí podél cest a další prvky.
ÚSES v územním plánu obce z roku 2002 (dále jen ÚPD) je víceméně řešen dle Generelu místních systémů
ekologické stability, MGM, 1995 (dále jen generel).

OBRÁZEK 7 GENEREL MÍSTNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY (MGM, 1995)
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Na území obce Dolní Hbity se nenachází žádný prvek ÚSES nadregionální úrovně, na jihovýchodní část území
zasahuje dle ZÚR Středočeského kraje pouze ochranná zóna nadregionálního biokoridoru NK 60 Štěchovice –
Hlubocká obora. Na jihovýchod území zasahuje část regionálního biocentra RBC 846 Dubenecká. Vymezení
regionálního biocentra je v souladu s nadřazenou dokumentací ZÚR Středočeského kraje, ochranná zóna
byla upřesněna na hranice pozemků a na území Dolních Hbit byl její rozsah zredukován.

OBRÁZEK 8 VÝŘEZ VÝKRESU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, ZÚR STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2012

V roce 2013 proběhlo upřesnění vymezení prvků ÚSES jako součást řešení nového územního plánu. Byly
překontrolovány prostorové parametry a návaznost na ÚSES vymezený v sousedních obcích. Jako podklad
k upřesnění byl použit Generel místních systémů ekologické stability, ÚPD sousedních obcí, ZÚR Středočeského
kraje, mapování biotopů Natura 2000, biochory a bioregiony, lesní typy (WMS ÚHÚL) a další dostupné související
podklady.
Oproti původní ÚPD byly prvky lokálního systému ekologické stability upraveny tak, aby odpovídaly prostorovým
parametrům dle metodiky pro vymezování ÚSES a navazovaly na systém vymezený v ÚPD sousedních obcí.
Vymezení prvků bylo také upraveno tak, aby prvky zasahovaly do co nejmenšího počtu, a pokud možno
ucelených, pozemků.
Velká část prvků ÚSES je vymezena na lesních porostech. Tyto prvky byly vymezeny dle ÚPD obce
a v návaznosti na vymezení ÚSES v sousedních obcích, a to zejména proto, že zpracovatel neměl k dispozici
LHP všech porostů. Hranice prvků je třeba upravit dle hranic porostních skupin, což lze provést následně v rámci
tvoření LHP. V době vytváření návrhu ÚP probíhalo souběžně i zpracování nového LHP a nebylo možné získat
z něj aktuální podklady pro vymezení ÚSES v lesních porostech. Vymezení ÚSES v ÚPD je prakticky převzato
z generelu. V dalších fázích by bylo vhodné koordinovat vymezení prvků ÚSES v LHP a jejich zpětnou úpravu
v ÚPD dle reálných porostních skupin.
Pouze v případech, kdy vymezení prvků v ÚPD neodpovídalo metodickým pokynům, případně nenavazovaly
na ÚSES vymezený v sousedních obcích, byly prvky upraveny. Drobné úpravy hranic prvků byly provedeny také
s ohledem na hranice pozemků a hranice lesních typů (zdroj ÚHÚL).
Při realizaci prvků ÚSES (založení porostu či doplnění rostlin dle příslušné skupiny typů geobiocénů) je nutné
zachovat minimální prostorové parametry dané Metodickým postupem projektování lokálního ÚSES a zabezpečit
nezbytnou údržbu.
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Pro návrh biocenter jsou v řešeném území směrodatné limitující minimální výměry pro lokální biocentra s cílovými
lesními či kombinovanými společenstvy. V případech lokálních biocenter jsou danou minimální potřebnou
výměrou vždy 3 ha.
V případě biokoridoru lokálního významu činí minimální požadovaná šířka 20 m (luční společenstva a mokřady),
15 m (lesní společenstva), přičemž maximální přípustná délka biokoridoru je 2 000 m.
Kostra ekologické stability je doplněna o izolované celky interakčních prvků (IP), tvořených z velké části
dřevinnými porosty na vrcholcích kopců, v místech vysokého sklonu svahů aj., hospodářsky nevýznamných.
Ochranná zóna nadregionálního biokoridoru NK 60 Štěchovice – Hlubocká obora byla na území obce Dolní
Hbity redukována oproti rozsahu v ZÚR. V měřítku ZÚR byla ochranná zóna vymezena jako pás, v podrobnějších
dokumentacích by mělo dojít k jejímu upřesnění na pozemky s ohledem na konkrétní situaci v krajině
(geomorfologické a ekologické podmínky). Maximální šíře zóny, resp. její vzdálenost na každou stranu od osy by
neměla přesáhnout 2 km. Vzhledem k tomu, že osa NK 60 je v některých místech vzdálena více než 2 km
od území obce Dolní Hbity, byla zóna zmenšena a vymezena pouze na ekologicky stabilnějších porostech
(převážně lesních). Z ochranné zóny bylo také vypuštěno okolí sídla Dolní Třtí i samotné sídlo. Z okolních ÚPD je
ochranná zóna vymezena pouze v ÚPD Obory na niž bylo navázáno, v ostatních ÚPD by hranice zóny měla být
doplněna a upřesněna podle podmínek v krajině.
Prvky regionálního ÚSES v řešeném území
RBC 846 Dubenecká (17,6 ha na území obce)
Na jihozápad území zasahuje svou severní částí regionální biocentrum. Jedná se o biocentrum vymezené zcela
na lesních porostech, jeho přesné hranice by měly být koordinovány v rámci LHP. Poloha byla převzata ze ZÚR
Středočeského kraje, pouze hranice byly upřesněny na pozemky.
Na území obce Dolní Hbity zahrnuje biocentrum mapované biotopy Natura 2000: L5.4 a lesní typy 3K5, 3K6,
3K1, 3C2, 3S2, 3J9 a 3N2.
Prvky lokálního ÚSES v řešeném území
LBC 1 U Červeného vrchu (3 ha)
Vymezeno v lesním porostu v lokalitě dle ÚPD, upraveno dle lesního typu a hranic pozemků. Nutno koordinovat
hranice vymezení dle LHP. Vymezeno na lesním typu 2K4, do BC zasahuje mapovaný biotop Natura 2000: L2.2B
LBC 2 Káciň (3 ha)
Biocentrum kombinované je vymezeno v lokalitě dle ÚPD, severně od sídla Káciň, na lesních a travních
porostech, hranice byla upravena dle hranic pozemků. Část BC je vymezena na lesním typu 3L1, BC zahrnuje
mapované biotopy Natura 2000: L2.2B, L2.2A, T1.6
LBC 3 Smrčí (3,8 ha)
Biocentrum kombinované, vymezené v lokalitě dle ÚPD bylo rozšířeno ve směru biokoridoru 3-I. Tímto
rozšířením je splněna maximální přípustná délka BK 3-I a není nutné vymezovat v jeho trase další lokální
biocentrum. BC zahrnuje vodní tok, doprovodné porosty, lesní a luční porosty. Hranice byly upraveny dle hranic
pozemků.
V části BC lesní typ 2L1, zahrnuje mapované biotopy Natura 2000: L2.2B, mozaika.
LBC 4 Vápenický potok (3 ha)
Vymezeno v lesním porostu v lokalitě dle ÚPD, upřesněno na pozemky, vymezeno s ohledem na lesní typy.
Nutno koordinovat hranice vymezení dle LHP.
Část vymezena na lesním typu 3L1, 3S2. Zahrnuje mapované biotopy Natura 2000: Moz., K2.1, K3.
LBC 5 Nad Jindrovským potokem (3,4 ha)
Oproti ÚPD a generelu nové vložené LBC v lesním porostu, a to z důvodů zachování délkových parametrů
navazujících biokoridorů a vzdálenosti k vymezeným LBC na území sousední obce Obory. Nutno koordinovat
hranice vymezení dle LHP.
Vymezeno na lesním typu 3S2, 3K3, 3K6. Zahrnuje mapované biotopy Natura 2000: L5.4
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LBC 6 Cholinská (4,1 ha)
Vymezeno v lesním porostu v lokalitě dle ÚPD, hranice byla upřesněna dle lesních typů a hranic pozemků. Nutno
koordinovat hranice vymezení dle LHP.
Vymezeno na lesním typu 3S2.
LBC 7 Horní Třtí (3,4 ha)
Vymezeno v lesním porostu v lokalitě dle ÚPD, hranice byla upřesněna dle lesních typů a hranic pozemků. Nutno
koordinovat hranice vymezení dle LHP.
Vymezeno na lesním typu 2K4, 2S2.
LBC 8 Kaliště (3,1 ha)
Vymezeno na lesních porostech v lokalitě dle ÚPD hranice byla upřesněna dle lesních typů a hranic pozemků.
Nutno koordinovat hranice vymezení dle LHP.
Vymezeno na lesním typu 2K4. Zahrnuje mapované biotopy Natura 2000: K3.
LBC 9 Bukovec (3 ha)
Vymezeno na lesních porostech v lokalitě dle ÚPD hranice byla upřesněna dle lesních typů a hranic pozemků.
Nutno koordinovat hranice vymezení dle LHP.
Vymezeno na lesním typu 3K3, 3K5.
LBK 1-2 (1,4 km)
Biokoridor trasovaný dle ÚPD, oproti ÚPD vymezeno na hranice pozemků a zpřesněno na šíři 20 m. Osu koridoru
tvoří vodní tok, biokoridor zahrnuje přilehlé doprovodné porosty. Zahrnuje mapované biotopy Natura 2000: L2.2B,
mozaika.
LBK 2-I (0,9 km na hranice obce)
Biokoridor trasovaný dle ÚPD, oproti ÚPD vymezeno na hranice pozemků a zpřesněno na šíři 20 m. Osu koridoru
tvoří vodní tok, biokoridor zahrnuje přilehlé doprovodné porosty. V blízkosti hranice obce se koridor vyhýbá
stávající zástavbě. Zahrnuje mapované biotopy Natura 2000: L2.2B, mozaika.
Na území sousední obce biokoridor navazuje a k dalšímu vymezenému LBC není překročen délkový parametr.
LBK 3-I (1,9 km na hranice obce)
Biokoridor trasovaný dle ÚPD, oproti ÚPD vymezeno na hranice pozemků a zpřesněno. Hned za hranicemi obce
je v ÚPD Jablonná vymezeno biocentrum, takže je splněna maximálně přípustná délka BK. Osu biokoridoru tvoří
vodní tok, dále jsou zahrnuty přilehlé doprovodné porosty. Při průchodu sídlem Dolní Hbity nebylo možné vždy
dodržet minimální šíři biokoridoru, a to vzhledem ke stávající zástavbě, a v úseku cca 50 a 100 metrů je vymezen
biokoridor v šíři pouze cca 10-15 metrů, což je kompenzováno rozšířením biokoridoru v přilehlých úsecích
na větší než minimální rozměr.
Zahrnuje mapované biotopy Natura 2000: T1.5, L2.2B
LBK 3-4 (1,6 km)
Biokoridor trasovaný dle ÚPD, oproti ÚPD vymezeno na hranice pozemků a zpřesněno. Při průchodu sídlem
Luhy nebylo možné vždy dodržet minimální šíři biokoridoru, a to vzhledem ke stávající zástavbě, a v úseku
cca 50 a 100 metrů je vymezen biokoridor v šíři pouze cca 8 -15 metrů, což je kompenzováno rozšířením
biokoridoru v přilehlých úsecích na větší než minimální rozměr. Osou biokoridoru je vodní tok, dále jsou zahrnuty
doprovodné porosty a dále je BK veden po okraji lesního porostu. V lesním porostu by bylo vhodné koordinovat
přesnou hranici vymezení dle LHP.
Zahrnuje mapované biotopy Natura 2000: mozaika.
LBK 4-I (0,3 km na hranice obce)
Biokoridor v lesních porostech, trasování dle ÚPD. Nutno koordinovat hranice vymezení a trasování dle LHP.
LBK 5-I (0,3 km na hranice obce)
Biokoridor v lesních porostech, trasování dle ÚPD bylo upraveno tak, aby byla dodržena návaznost na LBK
vymezené v ÚPD sousední obce. Tato trasa navíc odpovídá více trasování BK v generelu. Nutno koordinovat
hranice vymezení a trasování dle LHP.
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LBK 5-II (0,8 km na hranice obce)
Biokoridor v lesních porostech, trasování dle ÚPD bylo upraveno tak, aby byla dodržena návaznost na LBK
vymezené v ÚPD sousední obce. Tato trasa navíc odpovídá více trasování BK v generelu. Do BK bylo vloženo
nové LBC 5 a to z důvodu zachování délkových parametrů biokoridorů. Nutno koordinovat hranice vymezení
a trasování dle LHP.
LBK 6-I (0,3 km na hranice obce)
Biokoridor v lesních porostech, trasování je pozměněno oproti ÚPD, a to z důvodu zachování návaznosti na BK
vymezený v ÚPD sousední obce. Nové trasování navíce více odpovídá generelu. Nutno koordinovat hranice
vymezení a trasování dle LHP.
LBK 6-7 (1,5 km)
Biokoridor vedený převážně v lesních porostech, ve středové části po rozptýlené zeleni, je trasován víceméně
dle ÚPD, hranice byly zpřesněny na pozemky a byla upřesněna šíře BK. V lesních porostech nutno koordinovat
hranice vymezení a trasování dle LHP.
LBK 7-I (0,4 km na hranice obce)
Biokoridor v lesních porostech, trasování dle ÚPD, pouze jižní vyústění na sousední obec bylo upraveno tak, aby
byla zachována návaznost prvků. Koridor vstupuje na území sousední obce a znovu vstupuje na území obce
Dolní Hbity jako BK 7-II. Hranice byly zpřesněny na pozemky a byla upřesněna šíře BK. Nutno koordinovat
hranice vymezení a trasování dle LHP. Celková délka biokoridoru včetně úseku na území sousední části obce
nepřesahuje 2 km.
LBK 7-II (0,5 km na hranice obce)
Biokoridor v lesních porostech, trasování bylo změněno oproti ÚPD, z důvodu zachování návaznosti na BK
vymezení na území sousední obce. Koridor vstupuje na území sousední obce a znovu vstupuje na území obce
Dolní Hbity jako BK 7-I. Hranice byly zpřesněny na pozemky a byla upřesněna šíře BK. Nutno koordinovat
hranice vymezení a trasování dle LHP. Celková délka biokoridoru včetně úseku na území sousední části obce
nepřesahuje 2 km.
LBK 8-9 (1,4 km)
Trasa biokoridoru byla upravena oproti ÚPD a to tak, aby se zabránilo výrazným střetům, hranice BK byly
upřesněny na pozemky. Koridor je veden po liniové vegetaci, liniových prvcích v krajině a okrajích lesních
porostů, v lesních porostech pak je vymezen dle lesních typů, využity byly mapované biotopy Natura 2000.
V několika úsecích bude nutné biokoridor založit, v lesních porostech bude nutno koordinovat hranice vymezení
a trasování dle LHP.
LBK 9-I (0,3 km na hranice obce)
Biokoridor v lesních porostech, trasování je pozměněno oproti ÚPD, a to z důvodu zachování návaznosti na BK
vymezený v ÚPD sousední obce. Nutno koordinovat hranice vymezení a trasování dle LHP.
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OBRÁZEK 9 SCHÉMA ÚSES V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

C.11.15.4.

Prostupnost krajiny

Je důležitá pro provozní a rekreační využívání území. S komunikacemi v krajině úzce souvisí doprovodná zeleň
(často stromořadí), která má významný vliv na jejich kvalitu. Jejich distribuce v území je znakem krajinného rázu
(historická kostra krajiny, zdůraznění funkčních vazeb). Jsou prostředníkem propojení zastavěného území
s volnou krajinou, přírodou a místními hodnotami.
V návrhu byl respektován požadavek na zachování využitelnosti stávajících turistických a cyklistických tras
a požadavek na prověření ochrany původních historických cest, který byl doplněn o chybějící nefunkční
propojení, podporující rozvoj cestovního ruchu. Prostupnost územím, zvláště pro chodce je dobrá, kromě mnoha
dochovaných provozních cest v krajině územím prochází několik turistických tras i cyklotras.
V rámci území byly vymezeny stávající funkční komunikace pro prostupnost územím podstatné. Takřka mezi
všemi sousedními obcemi existuje možnost spojení mimo silnice. Pro prostupnost krajiny je důležité její
respektování i při oplocování pastvin.
Prostupnost územím a návaznost mimo něj se v případě cest v krajině uplatňuje zejména ve směrech orientace
údolí a hřbetů:
 hlavní orientace cest je ve směru severozápad – jihovýchod; silnice druhé třídy, která neprochází
žádným sídlem řešeného území je nejkratší spojnicí mezi Příbramí a Kamýkem nad Vltavou; víceméně
celým údolím Vápenického potoka, údolím Jeleneckého potoka, podél toku Luhy a ve směru Líšnického
potoka; po dvou hlavních hřbetech, z Kácině do Líšnického údolí a z Jelenců do Luhů,
 méně časté je spojení směrů jihozápad – severovýchod; ve směru vede silnice III. třídy Hbity –
Smolotely; ve směru Luhy – Horní Líšnice je dnes značena zelená turistická trasa.
Nová nebo obnovená pěší propojení jsou navržena:
 obnova historické cesty mezi Kalištěm a Nepřejovem; cesta umožňuje bezpečnější a komfortní pohyb
zejména pěších; jedná se o logickou, přímější a kratší trasu (KČT zelená) na spojnici (Obory) Luhy –
Horní Líšnice (Smolotely),
 obnova historické cesty umožňující prostupnost krajiny mezi sídly Nepřejov a Žlíbky, jedná se o jediné
pohodlné propojení sídel po vrstevnici.
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OBRÁZEK 10 SCHÉMA PROSTUPNOSTI KRAJINY

C.11.15.5.

Protierozní opatření

Realizace níže popsaných opatření má kromě ochrany před nežádoucími vlivy eroze vliv také na snížení
prašnosti v krajině, zlepšení vyrovnávání teplotních a vlhkostních výkyvů, zvýšení ekologické stability krajiny
a biologické kvality, rozčleňuje velké lány a tak přibližuje krajinu lidskému měřítku, zvyšuje rekreační potenciál
a zkvalitňuje bližší krajinné zázemí sídel.
Současné využití řešeného území z větší části respektuje jeho limity související s erozní ohrožeností (sklon,
půdní typy aj.). Množství krajinné zeleně, distribuce lesů, luk a nivních porostů je výsledkem výše zmíněných
limitů hospodaření a toho, že území lze označit jako oblast „vnitřní periferie“ stojící stranou zájmů intenzivnějšího
využívání. Za uplynulých 60 let postupně dochází zarůstání krajiny. To má na jednu stranu pozitivní vliv
na ochranu před erozí a zvýšení retence krajiny, na stranu druhou však dochází k postupné změně krajinného
rázu (Líšnické údolí).
Potenciálně nejvíce erozně ohrožené jsou lokality s prudkými svahy (Líšnické údolí, Žlíbky, Lipiny aj.),
v kombinaci s místy s nekvalitními půdami (např. nad Dolními Hbity, u hřbitova), plochy dlouhých nečleněných
svahů (Šibenice, V Rosovech aj.) nebo menší údolnice ohrožené soustředěným odtokem (západně od Jelenců,
v údolí Luhy a mnohde jinde).
Návrh protierozních opatření je realizován pouze na pozemcích s nízkou třídou ochrany (tř. 5, 4, výjimečně 3),
zejména na půdách pro zemědělství málo vhodných. Územní plán zároveň stabilizuje stávající vhodné využití
všech těchto problematických půd, převážně jako ploch smíšených, zemědělských (NSz), lučních (NZ2), lesních
(NL), případně nivních (NP2) nebo obecně přírodních (NP), pouze výjimečně jiných.
Návrh protierozních opatření v řešeném území spočívá v:
 Optimalizaci vymezení a návrhu lesních ploch, zvláště na hřebenech, prudkých svazích a jejich
údolnicích, v místech ustupujícího zemědělského hospodaření, jehož následkem dochází k zarůstání
počátečními sukcesními stádii lesa. V těchto místech, obvykle s mělkými půdami, plní les funkci
půdoochrannou a podporuje retenční schopnosti krajiny. Na mnoha místech neodpovídá způsob využití
v katastru nemovitostí aktuálnímu stavu.
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Fixaci stávajících prvků krajinné zeleně, zejména mezí a teras, které mají v zemědělském využívání
krajiny, pro dynamiku jejího terénu a sklon svahů, nezastupitelnou funkci. Pro ochranu krajinné zeleně je
vhodná jejich registrace do registru půdy (LPIS) jako krajinných prvků. Část krajinných prvků, mezí
na svazích pod Bukovcem a nad Žlíbky, je v území již registrována.
Zatravnění nejvíce erozně ohrožených údolnic, kde dochází k soustředěnému odtoku a rýhové
až výmolné erozi. Při intenzivních srážkách hrozí půdotok, pohyb vodou nasycené půdní vrstvy po svahu,
a obecné ohrožení.

OBRÁZEK 11 PŘÍKLAD NÁSLEDKŮ PŮSOBENÍ SOUSTŘEDĚNÉHO ODTOKU A RÝHOVÉ EROZE NA ZÁPAD OD JELENCŮ (ZDROJ
GEODIS)







Ve stabilizaci současných luk vázaných na sklonité prudké svahy (často nad 12°), vrcholové partie
kopců, mělké půdy, skeletovité, hydromorfní půdy či půdy s nižší schopností infiltrace. Jako trvalé travní
porosty (NZ2) byly také vymezeny zemědělské pozemky v nivách, na místech citlivých z hlediska ochrany
vod nebo v lokalitách, kde není výhodné intenzivnější využití (zbytkové nebo špatně dostupné plochy).
Ve výjimečných případech navrhuje územní plán zatravnění nejvíce erozně ohrožených pozemků
nebo umožňuje jejich alternativní využití způsobem, který má stejný či podobný účinek v protierozní
ochraně jako trvalý travní porost (terasování, extenzivní sady aj.). Pro ochranu před zarůstáním krajiny je
stabilizace hranic hospodářského využití základním podkladem, pro účinnost opatření vůči zarůstání je
nutné zajistit vhodný management, jehož stanovení je nad podrobnost územního plánu.
Označení erozně citlivých pozemků, kde je pravděpodobné překročení přípustné ztráty půdy
(na pozemcích s mělkou půdou 1 t.ha-1.rok-1, se středně hlubokou půdou 4 t.ha-1.rok-1a s hlubokými
půdami pak 10 t.ha-1.rok-1) a kde je nutné uplatnění organizačních, agrotechnických, vegetačních
nebo technických protierozních opatření v rámci zpracování podrobnější dokumentace např.
jednoduchých nebo komplexních pozemkových úprav. Tyto plochy (NZ1) byly hodnoceny na základě
aktuálního stavu a mapy dlouhodobého smyvu půdy, jejímž zpracovatelem je Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy, v.v.i. Všechny zemědělsky obhospodařované půdy nesmí překročit hranici přípustné
ztráty půdy.
Spočívá v ochraně a rozvoji niv vodních toků a doprovodných porostů, jakožto míst důležitých
pro zadržení vody, kde je možný rozliv vody mimo koryta i sedimentace nesených částic hornin či půdy.
Obnova částí niv, pokud byla navržena, vychází z tvarů a využití nivy původní, které jsou patrné
z historických map.

Všechna protierozní opatření úzce souvisí s podporou retence a optimalizaci vodního režimu krajiny.
Obráceně zas má dobrá retence krajiny má vliv na kvalitu půd a snižuje jejich ohroženost vodní erozí.
V principu se jedná o zlepšení vsaku vody a jejím udržením v území, což je důležité pro stabilizaci výkyvů
extrémů (sucho/povodně aj.) a minimalizaci hrozby úbytku vodních zdrojů a vody. Plochy s trvalými travními
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nebo dřevinnými porosty rovnoměrně rozmístěné v krajině tyto požadavky plní nejlépe. V návrhu se jedná
zejména o stabilizaci a tvorbu ploch přírodních v nivách vodních toků (NP1), zemědělských s trvalými travními
porosty (NZ2), drobných ekologicky stabilnějších prvků krajiny, ploch smíšené nezastavěného území (NS)
i navržený systém ekologické stability (NP).

OBRÁZEK 12 SCHÉMA NAVRŽENÝCH PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ

C.11.15.6.

Ochrana před povodněmi

Je realizována z velké části protierozními opatřeními, jejichž respektování vede k nezvyšování či dokonce
snižování povrchového odtoku. Nezastupitelnou funkci v ochraně před povodněmi mají vyvinuté nivy vodních
toků (NP1), které územní plán v maximální možné míře fixuje. Z územně analytických podkladů vyplývá limit
vymezeného záplavového území Q100 Líšnického potoka, který je ve způsobu využití území respektován (plochy
NP, NSz, ev. DS, ZV, ZS, NL, v minimální rozloze NZ a v malé ploše již existující BV a RI).

C.11.15.7.

Rekreace

Řešené území má rekreační potenciál nepříliš významný s ohledem na kulturní památky (kostel Sv. Jana Křtitele
ve Hbitech, venkovská stavení a sídelní struktura, zejména v Luhách, Horním a Dolním Třtí), ovšem podstatný
v souvislosti s kvalitami dochované struktury harmonické kulturní krajiny s dobrým přírodním zázemím. Rekreace
má spíše sezónní charakter (letní období).
Území je dobře prostupné, existuje zde velké množství historických cest, které spolu s množstvím krajinné
zeleně, zajímavým členitým terénem, způsobem využití krajiny (vysoké plošné zastoupení luk) a četností míst
výhledů je atraktivní zejména pro turistiku.
Turistické trasy zde mají nadprůměrnou hustotu, jejich hlavním směrem je Příbram-Vltava, ovšem existuje
dostatek tras zajišťující prostupnost ve směru severovýchod – jihozápad. Územím vedou dvě cyklotrasy, jižnější
Líšnickým údolím a střední až severní přes Dolní Hbity. Dostupnost sousedních sídel mimo silnice je možná.
Kraj má klidný, odlehlý charakter s množstvím zejména soukromých rekreačních objektů (častější chalupy,
místy chaty), zejména ve vazbě na oblast Povltaví a Líšnické údolí.
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Nedostatkem dlouhodobé rekreace je chybějící ubytovací kapacita. Ubytování je však možné provozovat
v plochách venkovského bydlení, které pokrývají většinu sídel. V území jsou dobré podmínky pro rozvoj
specifických forem rekreace, např. agroturistiky.
Jako plochy pro každodenní rekreaci v sídle slouží veřejná prostranství (PV), sídelní zeleň (ZV), plochy
pro tělovýchovu a sport (OS), kterým se věnuje kapitola Veřejný prostor, systém sídelní zeleně.

OBRÁZEK 13 SCHÉMA TURISTICKÝCH TRAS A CYKLOTRAS

Plocha pro individuální rekreaci je převzata z předchozího územního plánu, zahrnuje cca 3 parcely. Jedná se
o proluku v chatové zástavbě, obtížně využitelnou pro jiné účely, proto je plocha pro rekreaci převzata.

C.11.15.8.

Dobývání nerostů

V řešeném území se nenachází dobývací prostor, je stanoveno chráněné ložiskové území Nepřejov (25180002)
V řešeném území se nachází výhradní netěžené ložisko zlatonosné rudy B 3251800 Smolotely – Horní Líšnice.
Vyznačeno je v koordinačním výkresu.
V řešeném území se nacházejí následující poddolovaná území:
1830 Nepřejov – Horní Líšnice (plošné),
1874 Horní Třtí – Čepel,
5579 Dolní Hbity,
1776 Káciň 1,
5577 Jablonná,
1744 Káciň 2.
Na poddolovaných územích nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy ani plochy přestavby. Poddolovaná
území jsou znázorněna v koordinačním výkresu. Podmínka realizace staveb na poddolovaném území je
v územním plánu zapracována, i když na poddolovaném území nejsou navrženy plochy k zástavbě. Je to z toho
důvodu, že dle § 18 odst. 5 stavebního zákona (zákon č. 183/2006) v době zpracování územního plánu umožňuje
v krajině umístění staveb např. pro dopravní či technickou infrastrukturu apod. Jestliže je nezbytné v zákonem
chráněném obecném zájmu umístit stavbu nebo zařízení nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska v
chráněném ložiskovém území, je třeba dbát, aby se narušilo co nejméně využití nerostného bohatství.
V řešeném území se nenachází žádná sesuvná území.
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Staré ekologické zátěže a bývalé skládky

V území se nachází 2 bývalé skládky:
- v jižní části sídla Dolní Hbity – tato plocha slouží jako sběrný dvůr a územní plán toto využití
zachovává,
- v lesních porostech mezi Luhy a Dolním Třtím, zde je též fixováno stávající využití (lesní porosty).
V obou případech již byly provedeny rekultivace.

C.11.15.10. Použité pojmy
Abiotický/biotický
Biodiverzita
Ekologická
stabilita
Eroze

týkající se neživé/živé složky činitelů přírody, prostředí
biologická rozmanitost
schopnost ekosystému vyrovnávat vnější změny a rušivé vlivy a zachovávat své
přirozené vlastnosti a funkce
je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu, její
příčinou je mechanické působení pohybujících se okolních látek,
především větru, vody, ledu, sněhu aj.; na mnoha místech je zvyšována činností
člověka, což následně může vést k poškozením a ztrátám funkčnosti; vodní
eroze zemědělské půdy má za následek její odnos, snižování úrodnosti i
vododržnosti, riziko vyplavení sídel apod.
Extenzivní formy opak intenzivní; v souladu se zlepšováním životního prostředí; jedná se zejména
hospodaření
o trvalé kultury (louky, pastviny, sad), na jejichž obhospodařování je
vynakládáno minimum energie, vstupů (bez používání chemických látek, s
nízkou četností péče); extenzivní sady jsou významným krajinotvorným prvkem,
sady určitých ovocných druhů mají minimálně stejnou délku své existence jako
některé typy hospodářského lesa, u kterých bývá doba obmýtí 80-100 let
Krajinná zeleň
plochy vegetace rostoucí mimo les, která slouží k zachování a obnově
přírodních a krajinných hodnot území
Krajinné prvky
protierozní, zvýšení retence vody v krajině, udržení/zvýšení ekologické stability
(obecně), funkce území, krajinářská, estetická a rekreační, ochrana přírody a krajiny,
protipovodňová
Krajinné prvky
přírodní nebo uměle vytvořené útvary (meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny
(na zemědělské dřeviny, stromořadí a solitérní dřeviny), které mají alespoň částečnou společnou
půdě)
hranici se zemědělskou půdou vedenou v evidenci využití půdy podle
uživatelských vztahů a nacházejí se úplně nebo částečně na zemědělské půdě;
charakterem vegetace se liší od zemědělských plodin pěstovaných na
zemědělské půdě a svým specifickým rázem a velikostí od okolní krajiny; dotváří
krajinný rámec, plní agroenvironmentální funkci a zemědělskou činnost
prostorově ovlivňují; jsou předmětem společenského, právem chráněného zájmu
k jejich zachování v původním stavu, bez nežádoucích vlivů zemědělské výroby
Remíz
Dřevinný porost v nezalesněné krajině, háj
Významné
definuje zákon o ochraně přírody a krajiny; je to ekologicky, geomorfologicky
krajinné prvky
nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo
přispívá k udržení její stability; jsou jimi lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky,
jezera, údolní nivy; dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje příslušný
orgán ochrany přírody jako VKP; Významné krajinné prvky jsou chráněny před
poškozováním a ničením
Krajinný ráz
přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti; každá
krajina má svůj ráz, podle něj rozeznáváme rozdíly mezi typy krajiny (i
intuitivně); je definován znaky, které jsou nositeli jeho jedinečnosti (např. terén,
charakter vodních toků, vegetace, umístění a typ sídel); musí být chráněn před
činností znehodnocující jeho estetickou a přírodní hodnotu a zároveň rozvíjen
Půdotok
pohyb vodou nasycené půdní vrstvy po svahu
Pozemky určené jsou pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny
k plnění funkcí
za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty (do 4 m šířky), dále
lesa
jsou to zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy a lesní pastviny a políčka pro
zvěř; funkcemi lesa se rozumí: produkční, vodohospodářská, půdoochranná,
krajinotvorná, klimatická a rekreační
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jsou zaměřeny na snížení negativního vlivu eroze, jejich cílem je zachycení
povrchově odtékající vody na pozemku, převedení co největší části povrchového
odtoku na vsak do půdního profilu a snížení rychlosti odtékající vody; dělí se na
opatření organizační (tvar a velikost pozemku; prostorová a funkční
optimalizace pozemku - orná půda/sady/vinice/ochranné zalesnění a zatravnění;
protierozní rozmístění plodin a směr výsadby), agrotechnická (např. výsev do
ochranné plodiny, mulčování, zatravnění meziřadí, specifická orba aj.) a
technická (meze, zasakovací pásy, průlehy, příkopy, nádrže, cesty aj.)
LPIS je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí
využití zemědělské půdy. Hlavním účelem registru půdy je ověřování údajů
v žádostech o dotace poskytovaných ve vazbě na zemědělskou
půdu. V průběhu jeho vývoje se však našla široká škála dalšího uplatnění, např.
je využíván jako podklad pro stanovení omezení hospodaření z titulu erozní
ohroženosti. Od roku 2009 byly zavedeny do LPIS nové druhy evidencí, mezi
jinými evidence krajinných prvků, nebo evidence obnovy travního porostu.
schopnost krajiny zadržet vodu; snižuje se napřimováním vodních toků, odvodňováním zemědělských půd, vysoušením mokřadů, snižováním rozlohy lesů a
roztroušené krajinné zeleně, budováním zpevněných a nepropustných ploch
odtok povrchové vody z pozemku, při kterém dochází k zahlubování toku do
podloží, způsobuje rýhovou a stržovou erozi
je rovinné údolní dno, aktivované při povodňovém stavu vodního toku; tvoří ji
štěrkovité, písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny; je zásobárnou podzemní
vody; obsahuje cenné biotopy: lužní lesy, květnaté louky, mokřady,
přirozená koryta; v nivě řeka přirozeně meandruje, pokud není regulována

C.11.16. Veřejně prospěšné stavby
Jako veřejně prospěšná opatření (s možností uplatnění předkupního práva) jsou vymezeny plochy pro založení
prvků ÚSES. Jedná se o plochy pro části lokálního biocentra LBC 2, lokálního biocentra LBC 3 a lokálního
biokoridoru LBC 8-9. Předkupní právo je vloženo pro obec Dolní Hbity.
Jako veřejně prospěšné stavby či opatření nejsou navrženy žádné další stavby či změny v území.
- V úvahu by připadalo vymezení plochy pro regionální biocentrum RBC 846 Dubenecká (navrženo v ZÚR
Středočeského kraje). Toto biocentrum se však celé nachází na lesních pozemcích a lze konstatovat,
že biocentrum je funkční. Není tedy potřeba vymezovat plochy pro jeho založení ani pro tyto plochy vkládat
předkupní právo.
- Nově navržené místní a účelové komunikace slouží k příjezdu k navrhovaným rozvojovým lokalitám
(soukromých vlastníků) a jejich stavba tedy není veřejným zájmem takového významu, aby musely být vymezeny
jako veřejně prospěšné stavby.
- Návrhy a opatření v krajině jsou veřejným zájmem, zásah do soukromého vlastnictví by v tomto případě byl
ale nepřiměřený. Realizace navržených opatření v krajině je ponechána na jednotlivých vlastnících pozemků,
případně na řešení komplexních pozemkových úprav.
- Plochy pro technickou infrastrukturu nejsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby, protože se již nachází
na pozemcích ve vlastnictví obce nebo již s vlastníky pozemků proběhla dohoda.

C.11.17. Regulační plán, územní studie
Žádná plocha není vymezena pro pořízení regulačního plánu.
Územní studie se požadují z důvodu prověření, žádoucího podrobnějšího řešení a stanovení dalších podmínek
pro dvě rozsáhlejší plochy P14 a Z22.
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C.11.18. Územní rezervy
Jako územní rezerva je navržena pouze jediná rozvojová plocha v Kácini, která představuje logický směr dalšího
rozvoje sídla, avšak vzhledem k dostatku jiných ploch (v rámci sídla i celé obce) není její využití v návrhovém
období reálné ani účelné.
Obdobně zvažovali zpracovatelé převést i několik dalších ploch do tzv. územní rezervy, což by se nabízelo
vzhledem k demografickým tendencím i poloze obce (mimo rozvojovou oblast i osu). Vzhledem k potenciálnímu
zájmu vlastníků většiny těchto ploch o výstavbu jsou ale zahrnuty do návrhu s tím, časové rozvržení plánované
zástavby je ošetřeno stanovením etapizace.

C.12. Návrh řešení požadavků civilní ochrany
Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu Dolních Hbit byly zpracovány s přihlédnutím k vyhlášce Ministerstva
vnitra č. 380/2002 Sb. (k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva).
V souladu s požadavkem ČR - Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Příbram,
byly požadavky CO zpracovány v rámci územního plánu v oblastech:
 ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Zvláštní povodeň vzniká poruchou na vodním díle (VD), která může vést až k jeho havárii včetně protržení hráze
VD a v jeho důsledku ke vzniku povodňové až krizové situaci - v daném území nehrozí (viz Povodňový plán
města Příbram - správního obvodu ORP).
 zóny havarijního plánování
Obec se nenachází v zóně havarijního plánování. V řešeném území se nenachází provozy, které představují
potenciální nebezpečí průmyslové havárie.
 ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Kolektivní ochrana obyvatelstva v obci bude zajišťována prostřednictvím improvizovaných úkrytů. Jedná se o
předem vytipované prostory suterénních a přízemních částí domů, sklepů atd. upravované v případě potřeby pro
ochranné účely. Tyto úkryty chrání účinně proti ozáření, zejména proti radiačnímu spadu. Jejich ochranné
vlastnosti, dané umístěním stavby a charakterem objektu, jsou vyjádřeny příslušným koeficientem oslabení.
Improvizované úkryty neposkytují ochranu proti bojovým otravným látkám a plynným průmyslovým škodlivinám a
jedům. Stálé tlakově odolné úkryty (STOU) a stálé protiradiační (SPRÚ) v obci nejsou a s jejich výstavbou se
nepočítá. V obci jsou k dispozici úkryty PRÚ - BS pro ukrytí žactva (v objektu školy), obyvatelstva (v soukromých
obytných objektech) a pro ukrytí osazenstva objektů občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit.
 evakuace obyvatelstva a jeho nouzové ubytování
Evakuace místního obyvatelstva pro případ ohrožení přívalovou (bleskovou) povodní je zajištěna evakuačním
místy Základní škola a Mateřská škola v Dolních Hbitech.
Záchytným objektem s možností přenocování a stravování pro obyvatelstvo jiných ohrožených obcí je rovněž
budova základní školy.
 skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Materiál civilní ochrany (prostředky individuální ochrany) se v obci neskladuje.
Místa skladu humanitární pomoci, příp. další sběrná místa: V době povodní a při obdobných mimořádných
událostech lze využít prostory hasičské zbrojnice, obecního úřadu, kulturního domu, základní školy.
 vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území
Nebezpečné látky se na území obce nevyskytují. V případě potenciální potřeby budou nebezpečné látky
vyvezeny do nezastavěného území.
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záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace vzniklých při mimořádné události
Jako vhodný objekt pro dekontaminaci osob a techniky, popř. zvířat se obvykle vymezují zemědělské, skladové a
výrobní areály disponující mycí rampou. V daném případě přichází v úvahu areál v Jelencích.
 ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
Místo skladování nebezpečných látek: sběrný dvůr v jižní části Dolních Hbit.
Místa pro soustředění raněných osob: základní škola, tělocvična základní školy.
 nouzové zásobování obyvatelstva vodou
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně
15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Krásná hora n. Vlt. a Doublovičky (pro Dolní Hbity), Jedlice a ZářezyZálany (pro Jelence), Milan-Krásná Hora (pro Horní Líšnici, Luhy, Káciň, Kaliště, Třtí). Zásobení pitnou vodou
bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních
studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného
hygienika.
 nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií
Náhradní zdroje elektrické energie: Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie by v případě potřeby bylo věcí
ČEZ.

C.13. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů
Obec Dolní Hbity se nachází v jihozápadní části Středočeského kraje v ORP Příbram. Od města Příbram je obec
vzdálená jen cca 10 kilometrů, obyvatelé do Příbrami spádují téměř za veškerou občanskou vybaveností. Obec
Dolní Hbity je relativně dobře dostupná automobilovou dopravou (v blízkosti se nachází sjezd ze silnice I. třídy),
železnice se v blízkosti nenachází. Necelých 5 km východně se nachází vodní nádrž Kamýk a prostředí zde má
vysoký rekreační potenciál.

C.14. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu
s dalším postupem

C.14.1. Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Zadání územního plánu je splněno ve všech bodech s následujícími drobnými upřesněními:
 rozvržení rozvojových ploch pro bydlení je s ohledem ke konkrétním podmínkám (pro nezájem vlastníků,
z důvodu kvalitních zem. půd, aj.) korigováno takto: v Dolních Hbitech je omezen rozvoj za kulturním
domem a nad mateřskou školou (místo toho je plocha v severní části vymezena západně), v Jelencích
je omezen rozvoj v jižní části,
 plochy brownfields nejsou vždy navrženy jako plochy přestavby, protože v některých případech je
účelnější jejich vymezení příslušnou plochou s časovým horizontem „stav“ (např. plocha může dál
fungovat jako zahrada).

C.14.2. Vyhodnocení souladu s dalším postupem
Bude doplněno v další fázi pořizování územního plánu.

87

Územní plán Dolní Hbity

červen 2014

C.15. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby
jejich vymezení
Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Středočeského kraje, nejsou navrhovány.

C.16. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
[dle § 172 odst. 5 správního řádu, § 52 odst. 2 a § 53 odst. 1 stavebního zákona]
V rámci řízení o ÚP nebyly uplatněny žádné námitky.

C.17. Vyhodnocení připomínek
[dle § 172 odst. 4 správního řádu, § 52 odst. 3 a § 53 odst. 1 stavebního zákona]
V rámci řízení o ÚP nebyly uplatněny žádné připomínky.
Bylo uplatněno „Koordinované stanovisko“ Krajského úřadu Středočeského kraje, č. j. 067784/2014/KUSK ze dne
27. 05. 2014, viz. následující tabulka:

Stručné znění

Vyhodnocení

1/ Odbor životního prostředí a zemědělství - stanoviska dle 1, 2 / Vzato na vědomí.
zákona č. 114/1923 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích, zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými přípravky, zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší – bez připomínek
3/ ORP Příbram z hlediska památkové péče
v průběhu pořizování ÚP nevyužil možnosti
2/ Odbor dopravy –zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních uplatnit požadavek, resp. stanovisko.
komunikacích – bez připomínek.
3/ Odbor kultury a památkové péče – není příslušný k uplatnění
stanoviska (zák. č. 20/1987 Sb.). Příslušným je orgán ORP
Příbram.
Dle názoru pořizovatele se u výše uvedeného stanoviska jedná o nepochopení posloupnosti v procesu
projednávání návrhu ÚP – k samotnému návrhu ÚP dotčené orgány již svá stanoviska uplatnily, a to v rámci tzv.
společného jednání (§ 50 stavebního zákona). V rámci řízení o ÚP (§ 52 stavebního zákona) uplatňují dotčené
orgány svá stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny (§ 52 odst. 3 stavebního
zákona).
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D Grafická část odůvodnění územního plánu
Grafická část odůvodnění změny územního plánu obsahuje následující výkresy:
05a – Koordinační výkres,
05b – Koordinační výkres,
06 – Výkres širších vztahů,
07a – Výkres předpokládaných záborů PF,
07b – Výkres předpokládaných záborů PF.
Všechny tyto výkresy jsou nedílnou součástí odůvodnění územního plánu Dolní Hbity.

E Seznam použitých zkratek
BK – biokoridor
CO – civilní ochrana
ČOV – čistírna odpadních vod
ČS – čerpací stanice
DN – diametre nominal
DP – dobývací prostor
EO – ekvivalentní obyvatel
EVL – evropsky významná lokalita
IP – interakční prvek
KN – katastr nemovitostí
LBC – lokální biocentrum
LBK – lokální biokoridor
NP – nadzemní podlaží
NRBK – nadregionální biokoridor
ORP – obec s rozšířenou působností
PBŘ – požárně bezpečnostní řešení
PF – půdní fond
PK – pozemkový katastr
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa
PÚR – politika územního rozvoje
RR - radioreléové
TTP – trvalé travní porosty
ÚHDP – úhrnné hodnoty druhů pozemků
ÚP – územní plán
ÚPO –územní plán obce
ÚPD – územně plánovací dokumentace
ÚSES – územní systém ekologické stability
ÚÚR – ústav územního rozvoje
VKP – významný krajinný prvek
VN – vysoké napětí
VPS – veřejně prospěšná stavba
VVN – velmi vysoké napětí
ZPF – zemědělský půdní fond
ZÚR – zásady územního rozvoje
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Poučení
Proti ÚP vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek - § 173 odst. 2 správního
řádu.

………………………………..

……………………….…….

Ing. Jan Michálek

Mgr. Vladimír Rampas

starosta

místostarosta

Datum nabytí účinnosti: ………………………..
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