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OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ÁST
1)

Vyhodnocení koordinace vyu⇣ívání území z hlediska ir ích vztah v území

1.1) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z PÚR R
Pro eskou republiku je platná Politika územního rozvoje eské republiky 2008 (PÚR) R,
schválená usnesením vlády R . 929 ze dne 20. 7. 2009 ve zn⌦ní Aktualizací .1,2,3.
Dle PÚR R se území obce nachází v rozvojové ose OS1 Praha – Plze↵, v území vykazujícím
relativn⌦ vy í míru problém✏, zejména z hlediska udr⌘itelného rozvoje území. Do této osy jsou
zahrnuty obce mimo rozvojové oblasti, s v⇣raznou vazbou na v⇣znamnou dopravní cestu, tj.
dálnici D5 a ⌘elezni ní tra . 170 v úseku Praha–St íbro. Jedná se o území ovlivn⌦né dálnicí D5,
⌘elezni ní tratí . 170 v úseku Praha–St íbro (III. tranzitní ⌘elezni ní koridor) a spolup✏sobením
center osídlení Ho ovice, Rokycany, St íbro a Tachov.
Správní území obce nele⌘í ve vymezené specifické oblasti dle PÚR R.
Z PÚR R nevypl⇣vají po⌘adavky na zm⌦ny v uspo ádání sídelní struktury, dosavadní úloha obce
v sídelní struktu e se nezm⌦ní.
Pro urbanistickou koncepci jsou pro e ené území v⇣znamné z PÚR R zejména tyto republikové priority:
(14)
Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území, v etn⌦
urbanistického, architektonického a archeologického d⌦dictví. Zachovat ráz jedine né
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedine né kulturní krajiny, které jsou v⇣razem
identity území, jeho historie a tradice.
(19)
Vytvá et p edpoklady pro polyfunk ní vyu⌘ívání opu t⌦n⇣ch areál✏ a ploch (tzv. brownfields
pr✏myslového, zem⌦d⌦lského, vojenského a jiného p✏vodu). Hospodárn⌦ vyu⌘ívat zastav⌦né
území (podpora p estaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastav⌦ného
území (zejména zem⌦d⌦lské a lesní p✏dy) a zachování ve ejné zelen⌦, v etn⌦ minimalizace
její fragmentace.
(20)
návrh územního plánu vytvo í územní podmínky pro implementaci a respektování územních
systém✏ ekologické stability a zvy ování a udr⌘ování ekologické stability a k zaji t⌦ní
ekologick⇣ch funkcí i v ostatní volné krajin⌦ a pro ochranu krajinn⇣ch prvk✏ p írodního
charakteru v zastav⌦n⇣ch územích, zvy ování a udr⌘ování rozmanitosti venkovské krajiny a pro
ochranu krajinného rázu;
(22)
návrh územního plánu vytvo í podmínky pro rozvoj a vyu⌘ití p edpoklad✏ území pro r✏zné
formy cestovního ruchu, p i zachování a rozvoji hodnot území.
(25)
návrhem územního plánu bude umo⌘n⌦no vytvá et podmínky pro preventivní ochranu území a
obyvatelstva p ed potenciálními riziky a p írodními katastrofami v území (záplavy, eroze atd.);
vytvá et podmínky pro zv⇣ ení p irozené retence srá⌘kov⇣ch vod v území
Z PÚR R ve zn⌦ní Aktualizací .1,2,3 vypl⇣vá pro e ené území respektovat pouze následující obecné
po⌘adavky na ve ejnou infrastrukturu:
(29)
územní plán vytvo í územní podmínky pro vybudování a u⌘ívání vhodné sít⌦ p⌦ ích a
cyklistick⇣ch cest, v etn⌦ doprovodné zelen⌦ v místech, kde je to vhodné.
Z PÚR R ve zn⌦ní Aktualizací .1,2 ,3 vypl⇣vají pro e ené území následující up es↵ující po⌘adavky na
koncepci uspo ádání krajiny:
(14)
územní plán zajistí územní ochranu p írodních hodnot území, ochranu stávajících a dopln⌦ní
chyb⌦jících krajinn⇣ch prvk✏ a hodnot krajiny, která je dlouhodob⌦ intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky i
lesnicky vyu⌘ívaná.
(20)
územní plán bude respektovat ve ejné zájmy ochrany biologické rozmanitosti a kvality ⌘ivotního
prost edí, zejména formou d✏sledné ochrany zvlá t⌦ chrán⌦n⇣ch území, ochrany zem⌦d⌦lského
a lesního p✏dního fondu; územní plán vytvo í podmínky pro zvy ování a udr⌘ování
rozmanitosti venkovské krajiny a pro ochranu krajinného rázu.
(21)
územní plán bude chránit p ed zastav⌦ním pozemky nezbytné pro vytvo ení souvisl⇣ch ploch
ve ejn⌦ p ístupné zelen⌦ v rozvojov⇣ch osách, na jejich⌘ území je krajina negativn⌦
poznamenána lidskou inností, s vyu⌘itím její p irozené obnovy. Územní plán vytvo í podmínky
pro zachování souvisl⇣ch pás✏ nezastav⌦ného území a zachování prostupnosti krajiny.
(22)
návrh územního plánu vytvo í podmínky pro posílení funkce rekreace a cestovního ruchu.
(23)
návrhem bude zachována prostupnost krajiny a minimalizována fragmentace krajiny.
(25)
návrhem územního plánu bude umo⌘n⌦no vytvá et podmínky pro preventivní ochranu území a
obyvatelstva p ed potenciálními riziky a p írodními katastrofami v území (záplavy, eroze atd.);
vytvá et podmínky pro zv⇣ ení p irozené retence srá⌘kov⇣ch vod v území.
Vyhodnocení:
Koncepce rozvoje obce spo⇤ívá v uvá↵livém rozvoji p⌃evá↵n⌅ obytné funkce tak, aby byly
zachovány a dále kultivovány stávající urbanistické a krajiná⌃sko-p⌃írodní hodnoty území. Sou⇤asn⌦
charakter zastav⌅ného území s p⌃evahou obytné funkce se nebude m⌅nit. ÚP Osek klade d raz na
zaji⌥t⌅ní ochrany historick⌦ch a kulturních hodnot v zastav⌅ném území, prioritn⌅ jsou chrán⌅na historická
jádra obce Osek spole⇤n⌅ s osadou Vystrkov, rozvoln⌅ná zástavba v údolnici erveného potoka
navazující na p vodní hamry a zástavba na vrchu Hrádek.
Sou⇤asn⌦ charakter území s p⌃evahou obytné ale i v⌦robní funkce se nebude m⌅nit. Cílem
urbanistické koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick⌦ rozvoj v
návaznosti na postupnou urbanizaci území. Nová v⌦stavba je prioritn⌅ navrhována v p⌃irozen⌦ch
prostorov⌦ch rezervách v existující(tedy i novodobé) zástavb⌅ Oseka v p⌃ímé návaznosti na stávající
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komunika⇤ní systém (tedy bez nároku na vytvo⌃ení nov⌦ch obslu↵n⌦ch a nepr jezdn⌦ch obslu↵n⌦ch
komunikací do hloubky parcel). Nová zástavba nebude “nalepena” na historické jádro, ale logicky
navá↵e na postupn⌦ rozvoj Oseka (jihozápad) a Vystrkova (jihov⌦chod). Územním plánem je tím zárove⇧
podpo⌃en izolovan⌦ charakter obou ⇤ástí vesnice. Územním plánem jsou vymezeny plochy Z5 (Osek) s
podmínkou vydání regula⇤ního plánu, Z12 (Vystrkov) s prov⌅⌃ením zm⌅n vyu↵ití územní studií. Lokalita Z1
je podmín⌅na ⌃e⌥ením územní studií v p⌃ípad⌅, pokud se v ní bude umis ovat více ne↵ jeden rodinn⌦
d m.
P⌃ed zástavbou je chrán⌅na údolní niva erveného potoka.
Územním plánem je vylou⇤ena zástavba v izolované poloze od sídla, bez vazby na stávající
cestní sí . Stávající území samot je stabilizováno a není dále územn⌅ rozvíjeno vyjma lokality U Hrádku
Z10.
Pro rozvoj malého a st⌃edního podnikání ⇤i slu↵eb bude nadále vyu↵it zejména stávající
stavební fond zejména v historické ⇤ásti sídla (smí⌥ené venkovské vyu↵ití). Pro v⌦robní aktivity budou
prioritn⌅ vyu↵ívány existující hospodá⌃ské objekty. Územní plán zachovává stávající v⌦robní plochy jako
v⌦znamn⌦ stabiliza⇤ní prvek v ⌥ir⌥ím území. Nové zastavitelné plochy v⌦roby a skladování nejsou
navr↵eny.
Územním plánem je navr↵ena základní koncepce uspo⌃ádání krajiny s ohledem na zachování
a podporu p⌃írodních a krajiná⌃sk⌦ch hodnot. Chrán⌅ny jsou vegeta⇤ní prvky liniové zelen⌅ a porosty
svah v koridorech vodních tok jako↵to d le↵ité prvky prostorové struktury a znaky p⌃írodních hodnot v
zastav⌅ném území. ÚP Osek respektuje, ↵e obec je v p⌃ímém kontaktu s v⌦znamn⌦mi krajinn⌦mi prvky
(les, údolní niva). Územním plánem jsou navr↵ena opat⌃ení protierozní ochrany a je vymezen územní
systém ekologické stability, jako základ ekologické stability území. Územním plánem jsou navr↵eny plochy
zm⌅n v krajin⌅ s cílem zadr↵ování vody v krajin⌅ a zu⌥lech ování bezprost⌃edního okolí obce,
doprovázené rozvojem ⌥etrné nepobytové rekreace v krajin⌅ (cykloturistika, vycházkové trasy).
Podvyu↵ité a nefunk⇤ní plochy drá↵ního t⌅lesa jsou zapojeny do sít⌅ cykloturistick⌦ch tras s mo↵ností
vytvo⌃ení nau⇤n⌦ch stezek, k obnov⌅ jsou navr↵eny dal⌥í cesty logicky propojující sídlo a krajinu.
1.2) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z ÚPD vydané krajem
Ze Zásad územního rozvoje St edo eského kraje ve zn⌦ní 1. a 2. aktualizace (dále jen ZÚR)
vypl⇣vá respektovat krom⌦ respektování obecn⇣ch priorit územního plánování kraje a dále tyto prvky
ochrany:
území obce nachází v rozvojové ose OS1 Praha – Plze↵,
ást katastrálního území zasahuje OP vodních zdroj✏ II. stupn⌦,
ást katastrálního území le⌘í v Chrán⌦né oblasti p irozené akumulace vod Brdy,
celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupn⌦ hygienické ochrany odb⌦ru vody z
Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí,
územím procházejí v⇣znamné vodní toky ( erven⇣ potok, Stroupinsk⇣ potok),
záplavové území Q100 – erven⇣ potok,
území m✏⌘e b⇣t zasa⌘eno zvlá tní povodní ze soustavy vodních d⌦l na erveném potoce (VD
Záskalská, VD Dráteník a erven⇣ rybník),
OP leti t⌦ Ho ovice - zasahuje tém⌦ celé zájmové území,
dvoukolejná elektrifikovaná ⌘elezni ní tra ís. 170 Beroun - Plze↵ - Cheb, sou ást dráhy
celostátní a je sou ástí III. ⌘elezni ního tranzitního koridoru,
silni ní sí (II. a III. t ídy),
hlavní cyklotrasa,
rozvodna Ho ovice,
p enosová distribu ní sí VVN,
VTL plynovod,
skupinov⇣ vodovod.
ZÚR v e eném území navrhuje ve ejn⌦ prosp⌦ nou stavbu D095 - koridor pro silni ní obchvat.
Pro v⇣hledové období bude ve smyslu ZÚR SK respektována obchvatová trasa p elo⌘ky silnice II/117
procházející po severozápadním obvodu mimo zastav⌦né území Komárova. Trasa ve ejn⌦ prosp⌦ né
stavby D095 - koridor pro silni ní obchvat II/117 je respektována, do ÚP Osek je koridor pod ozna ením
VD1 zapracován jako p ekryvná vrstva k plochám s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití nezastav⌦ného území.
Ve ejn⌦ prosp⌦ ná stavba D203 (úprava sm⌦rového oblouku ⌘elezni ní trati ís. 170 Beroun - Plze↵ Cheb) ji⌘ byla realizována.
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování (t⇣ká se zejména e eného území):
b) ov⌦ it rozsah zastaviteln⇣ch ploch v sídlech a stanovit sm⌦ry jejich vyu⌘ití s ohledem na
kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny
Po⌘adavky vypl⇣vající ze ZÚR SK - koncepce uspo ádání krajiny:
Pro územní plán Osek vypl⇣vá ze ZÚR nutnost soust edit se zejména na tyto priority:
zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability, ochranu pozitivních
znak✏ krajinného rázu, nenaru ování cenn⇣ch p írodních dominant nevhodnou zástavbou a
omezení fragmentace krajiny p i vytvá ení podmínek pro pé i o hodnoty na území kraje;
vyvá⌘ené a efektivní vyu⌘ívání zastav⌦ného území a zachování funk ní a urbanistické celistvosti
sídel, preferování rekonstrukce a p estavby v sídlech p ed v⇣stavbou ve volné krajin⌦ p i
vytvá ení podmínek pro stabilizaci a vyvá⌘en⇣ rozvoj hospodá sk⇣ch inností(!).
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Z platn⇣ch ZÚR plynou pro e ené území tyto úkoly:
navrhovat nahrazení cyklotras cyklostezkami.
soust edit se na zachování a citlivé dopln⌦ní v⇣razu sídla s cílem nenaru ovat urbanistické
struktury a dominanty nevhodnou zástavbou a omezit jak fragmentaci krajiny, tak sr✏stání
sídel(!).
respektovat po⌘adavky na ochranu p írodních hodnot území,
respektovat po⌘adavky na ochranu a up esnit vymezení skladebn⇣ch ástí ÚSES
podporovat opat ení vedoucí k zadr⌘ení vody v krajin⌦, k obnov⌦ vodního re⌘imu,
uplat↵ovat prostupnost krajiny.
ZÚR vymezuje cílové typy krajiny. Dle specifikace oblasti se shodn⇣m krajinn⇣m typem e ené území
spadá do krajiny p ím⌦stské (U31).
Krajina p ím⌦stská (U) - charakteristick⇣ fenomén krajiny p ím⌦stské p edstavuje její v⇣razn⌦
polyfunk ní vyu⌘ití, které se promítá do uspo ádání území. Její podstatné ásti jsou dot eny
civiliza ními jevy. Umíst⌦ní jednotliv⇣ch oblastí krajiny p ím⌦stské ovliv↵uje rozsah a intenzitu
zm⌦n vyu⌘ití území. Dle umíst⌦ní spadá e ené území do podtypu krajiny p ím⌦stské: v
centrech a osách osídlení.
Dlouhodobá cílová charakteristika spo ívá ve vytvá ení kvalitního prost edí pro krátkodobou
rekreaci obyvatel vlastního území i centra /center osídlení. Zm⌦ny vyu⌘ití území v krajin⌦
p ím⌦stské nesmí sni⌘ovat její potenciál pro krátkodobou rekreaci v p írodním prost edí zázemí
sídel a prostupnost pro nemotorovou p epravu (zejména pro p⌦ í a cyklisty).
Vyhodnocení:
Po↵adavky na koncepci uspo⌃ádání krajiny byly respektovány.
Územním plánem je navr↵ena základní koncepce uspo⌃ádání krajiny s ohledem na zachování
a podporu p⌃írodních a krajiná⌃sk⌦ch hodnot. ÚP Osek respektuje, ↵e obec je v p⌃ímém kontaktu s
v⌦znamn⌦mi krajinn⌦mi prvky (les, údolní niva). Vymezeny jsou plochy s rozdíln⌦m zp sobem vyu↵ití v
krajin⌅, v⇤etn⌅ stanovení podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm⌅ny v jejich vyu↵ití. Respektovány a
chrán⌅ny jsou p⌃írodn⌅ i krajiná⌃sky hodnotné ⇤ásti krajiny.
Územním plánem jsou navr↵ena opat⌃ení protierozní ochrany a je vymezen územní systém
ekologické stability, jako základ ekologické stability území. Prov⌅⌃eno a zp⌃esn⌅no bylo umíst⌅ní
skladebn⌦ch ⇤ástí ÚSES. Systém byl revidován a navr↵en tak, aby byla na hranici zaji⌥t⌅na provázanost s
prvky ÚSES vymezen⌦mi v ÚP sousedních obcí. Krom⌅ p⌃elo↵ení prvk ÚSES do nové stopy, bylo nutné
zp⌃esn⌅ní hranic v⌥ech prvk v detailu hranice pozemk parcel. Úprava se t⌦ká i ozna⇤ení prvk .
Územním plánem jsou navr↵eny plochy zm⌅n v krajin⌅ s cílem zadr↵ování vody v krajin⌅ a zu⌥lech ování
bezprost⌃edního okolí obce, doprovázené rozvojem ⌥etrné nepobytové rekreace v krajin⌅ (cykloturistika,
vycházkové trasy). Podvyu↵ité a nefunk⇤ní plochy drá↵ního t⌅lesa jsou zapojeny do sít⌅ cykloturistick⌦ch
tras s mo↵ností vytvo⌃ení nau⇤n⌦ch stezek, k obnov⌅ jsou navr↵eny dal⌥í cesty logicky propojující sídlo a
krajinu.
Respektována jsou opat⌃ení pro ochranu krajinného rázu pro krajinnou oblast ObKR8
Ho⌃ovicko. Ochrana p⌃írodních hodnot je zaji⌥t⌅na vymezením ploch s rozdíln⌦m zp sobem vyu↵ití a
regulativy. Sou⇤asn⌦ charakter území s p⌃evahou obytné ale i v⌦robní funkce se nebude m⌅nit. Cílem
urbanistické koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick⌦ rozvoj v
návaznosti na postupnou urbanizaci území.
Nová v⌦stavba je prioritn⌅ navrhována v p⌃irozen⌦ch prostorov⌦ch rezervách v existující
zástavb⌅ v p⌃ímé návaznosti na stávající komunika⇤ní systém (tedy bez nároku na vytvo⌃ení nov⌦ch
obslu↵n⌦ch a nepr jezdn⌦ch obslu↵n⌦ch komunikací do hloubky parcel). Nová zástavba nebude
“nalepena” na historické jádro, ale logicky navá↵e na postupn⌦ rozvoj Oseka (jihozápad) a Vystrkova
(jihov⌦chod). Územním plánem je tím zárove⇧ podpo⌃en izolovan⌦ charakter obou ⇤ástí vesnice. P⌃ed
zástavbou je chrán⌅na údolní nivu erveného potoka. Územním plánem je vylou⇤ena zástavba v
izolované poloze od sídla, bez vazby na stávající cestní sí . Stávající území samot je stabilizováno a není
dále územn⌅ rozvíjeno vyjma lokality U Hrádku Z10. Územní plán nenavrhuje ↵ádné nové v⌦⌥kové stavby,
zaji⌥t⌅no je zachování dimenze, m⌅⌃ítka a hmot tradi⇤ní architektury u nové v⌦stavby situované v
cenn⌦ch lokalitách se soust⌃ed⌅n⌦mi hodnotami krajinného rázu.
1.3) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z ÚAP ORP Ho↵ovice
Územní plán Osek je v souladu z po⌘adavky vypl⇣vajícími z ÚAP ORP.
Po⌘adavky vypl⇣vající z ÚAP ORP Ho ovice na urbanistickou koncepci:
Z✓ÚAP ORP Ho ovice vypl⇣vají tyto urbanistické problémy v✓území: ✓
Charakter území by mohl b⇣t naru en necitlivou novou v⇣stavbou ( patné umíst⌦ní, zástavba
v✓krajin⌦, nevhodné m⌦ ítko apod.). Územní plán vymezí v✓území jasnou urbanistickou
strukturu a posoudí pot ebn⇣ rozsah ploch k✓zastav⌦ní.
V✓plochách omezen⇣ch limity vyu⌘ití území bude posouzena pot eba up esn⌦ní základních
podmínek prostorového uspo ádání území.
Zastavitelné plochy nebudou umís ovány na území s✓archeologick⇣mi nálezy I. kategorie.
-

Z✓ÚAP ORP Ho ovice vypl⇣vá pot eba
e it kapacitu nové bytové v⇣stavby s✓ohledem na ob anskou vybavenost obce a na kapacitu
zdroj✏ vody
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-

e it nejen plo né, ale i v⇣ kové vlivy staveb na krajinu, umis ovat stavby s✓ohledem na reliéf
krajiny, zabránit v⇣stavb⌦ nevhodn⇣ch dominant,
definovat podmínky e ící konflikt zastav⌦n⇣ch území a zastaviteln⇣ch ploch s ochranou PUPFL
nebo plo n⌦ chrán⌦n⇣ch území,
ka⌘dou novou zastavitelnou plochu doplnit na hranici s✓nezastav⌦n⇣m územím pruhy zelen⌦,
koordinovat vyu⌘ití území i prostorové e ení staveb na okrajích katastr✏, zejména v✓p ípadech,
kdy dochází k✓propojení zastav⌦n⇣ch území.

Vyhodnocení:
Sou⇤asn⌦ charakter území s p⌃evahou obytné ale i v⌦robní funkce se nebude m⌅nit. Územní
plán respektuje v maximální mí⌃e dochované urbanistické, architektonické a kulturní hodnoty v sídle i v
krajin⌅. V sídle jsou nastavena pravidla prostorového uspo⌃ádání tak, aby se v⌦stavbou ⇤i p⌃estavbou
hodnoty dále neni⇤ily, ale z staly zachovány i pro budoucí generace. P⌃i úpravách parteru je t⌃eba
chránit, zvelebovat ⇤i obnovovat dosud památkov⌅ hodnotné objekty architektury a v⌦znamnou ve⌃ejnou
zele⇧. P⌃i umis ování staveb do proluk ⇤i p⌃i p⌃estavbách je zárove⇧ nutno respektovat stávající uli⇤ní
frontu a v⌦⌥kovou hladinu p⌃eva↵ující okolní zástavby a její charakter. V⌦stavba v zastav⌅ném území bude
p⌃izp sobena p vodní dochované a typické urbanistické struktu⌃e a charakteru zástavby se zachováním
v⌦⌥kové hladiny. Nevhodné jsou p⌃estavby nerespektující charakter p vodní zem⌅d⌅lské a domká⌃ské
zástavby - nap⌃. v podob⌅ rodinn⌦ch vilek kvádrov⌦ch objem nebo i nepat⌃i⇤né zásahy do st⌃e⌥ní
krajiny.
Pro rozvoj malého a st⌃edního podnikání ⇤i slu↵eb bude nadále vyu↵it zejména stávající
stavební fond zejména v historické ⇤ásti sídla (smí⌥ené venkovské vyu↵ití). Pro v⌦robní aktivity budou
prioritn⌅ vyu↵ívány existující hospodá⌃ské objekty. Nové zastavitelné plochy v⌦roby a skladování nejsou
navr↵eny.
Rozvoj vn⌅ zastav⌅ného území se t⌦ká p⌃evá↵n⌅ obytné zástavby pro individuální rodinné
bydlení venkovského charakteru. Skupinovou zástavbu je nutno prov⌅⌃ovat územními studiemi a
regula⇤ním plánem, navrhovat koncep⇤ní ⌃e⌥ení lokalit jako celku s odpovídají vymezenou ve⌃ejnou
infrastrukturou v⇤etn⌅ ve⌃ejné zelen⌅. Územním plánem je vylou⇤ena zástavba v izolované poloze od
sídla, bez vazby na stávající cestní sí . Stávající území samot je stabilizováno a není dále územn⌅
rozvíjeno vyjma jediné lokality U Hrádku Z10, která bude prov⌅⌃ena z hlediska vlivu na krajinn⌦ ráz. P⌃ed
zástavbou je chrán⌅na niva erveného potoka, b⌃ehové a doprovodné porosty vodních tok , remízy a
meze, trvalé travní porosty, prvky protierozní ochrany. Striktní omezení nezastavovat území s nálezy I.
kategorie se v obecné poloze zdá b⌦t pochopitelné a je respektováno.
Nov⌦ územní plán de facto p⌃ebral rozvojové lokality dané p vodním územním plánem s
v⌦jimkou lokality propojující Osek a Vystrkov (limitn⌅ ovlivn⌅ná lokalita R13), nebo obec nemá potenciál
k rozvoji deklarovanému p vodním ÚPO. Maximální potenciál rozvoje na dal⌥í období 25ti let je
odhadem maximáln⌅ 50 rodinn⌦ch dom . V Oseku je v zastav⌅ném území nezastav⌅n⌦ch cca 10 parcel.
Osek (p⌃evá↵n⌅ západ) má potenciál pro rozvoj odhadem dal⌥ích cca 32 parcel. Dal⌥í parcely mohou b⌦t
dle po↵adavk na Vystrkov⌅ v rozsahu odhadem cca 7-8 parcel. Vzhledem k po↵adavk m n⌅kolika
vlastník pozemk na Vystrkov⌅ zde nebyl územní rozvoj dan⌦ ⇤áste⇤n⌅ zm⌅nou p vodního ÚPO
redukován, ale byl dán k prov⌅⌃ení územní studií s podmínkou dohody o parcelaci (lokalita Z12). Naopak
po↵adavky ji↵n⌅ od Vystrkova, které byly d⌃íve zm⌅nou p vodního ÚPO za⌃azeny do návrhu (R 19, R21),
byly nov⌅ územním plánem za⌃azeny do územní rezervy. Bez zbudování alternativního p⌃ístupu do osady
nelze rozvoj tohoto rozsahu akceptovat. V rámci územní studie (Z12) se zárove⇧ prov⌅⌃í p⌃ístup k plo⌥e
rezervy. Zárove⇧ je nov⌅ územním plánem navr↵ena cesta v krajin⌅ (K9 - od OV k Vystrkovu) v⇤etn⌅
doprovodné zelen⌅. Teprve po vytvo⌃ení podmínek adekvátního p⌃ístupu lze rozvíjet osadu Vystrkov v této
poloze. Stávající ob⇤anská vybavenost je územním plánem respektována a není m⌅n⌅na.
Územní plán dle podrobné dokumentace p⌃ebírá zám⌅r projektu spla⌥kové oddílné kanalizace
Osek (v⇤etn⌅ ⇤ásti Vystrkov). Spla⌥kové vody budou odvád⌅ny na OV pro Komárov, kde budou ⇤i⌥t⌅ny.
Dále je do územního plánu zapracován projek⇤n⌅ zpracovan⌦ zám⌅r p⌃evodu spla⌥kov⌦ch odpadních vod
z OV Komárov na OV Ho⌃ovice.
-

-

-

Z ÚAP vypl⇣vají pro e ené území konkrétní po⌘adavky na koncepci uspo ádání krajiny:
e it nejen plo né, ale i v⇣ kové vlivy staveb na krajinu, umis ovat stavby s ohledem na reliéf
krajiny, zabránit v⇣stavb⌦ nevhodn⇣ch dominant,
V⌦stavba v zastav⌅ném území bude p⌃izp sobena p vodní dochované a typické urbanistické
struktu⌃e a charakteru zástavby se zachováním v⌦⌥kové hladiny.
nové liniové stavby e it tak, aby byla zachována pr✏chodnost krajiny pro zaji t⌦ní migrace
⌘ivo i n⇣ch druh✏,
Územní plán nenavrhuje ↵ádné nové liniové stavby v krajin⌅. Komunika⇤ní systém je mo↵no
pova↵ovat za stabilizovan⌦. Komunika⇤ní dostupnost rozvojov⌦ch lokalit je zaji⌥t⌅na p⌃evá↵n⌅
prost⌃ednictvím vazeb na stávající komunika⇤ní sí . V rámci krajiná⌃sk⌦ch opat⌃ení jsou
navr↵eny cesty, které zajistí a vylep⌥í pr chodnost krajiny. Sou⇤asn⌅ je v rámci p⌃estavbové
plochy P1 (b⌦valá vle⇤ka) navr↵ena místní ú⇤elová komunikace pro ú⇤ely cykloturistické trasy.
Migrace ↵ivo⇤i⌥n⌦ch druh je zaji⌥t⌅na vymezením prvk územního systému ekologické
stability a vymezením ploch nezastav⌅ného území vodních a vodohospodá⌃sk⌦ch (w), ploch
smí⌥en⌦ch s p⌃írodní, vodohospodá⌃skou a lesní funkcí – krajinná zele⇧ (NSp, NSpl).
definovat podmínky e ící konflikt zastav⌦n⇣ch území a zastaviteln⇣ch ploch s ochranou ZPF,
PUPL nebo chrán⌦n⇣ch území,
Sou⇤ástí od vodn⌅ní je vyhodnocení p⌃edpokládan⌦ch d sledk navrhovaného ⌃e⌥ení na ZPF.
P dy I. a II. t⌃ídy ochrany se mj. nacházejí v kontaktu se zastav⌅n⌦m územím Oseka v poloze,
která je pro rozvoj Oseka nejvíce logická. Jedná se o jihozápadní okraj s místním názvem Na
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-

-

-

-

-

Skalce. Do této polohy sm⌅⌃oval rozvoj i p⌃edchozí územní plán. Územní plán tuto koncepci
respektuje. Nové rozvojové lokality se nedot⌦kají kvalitních p dy I. a II. t⌃ídy ochrany ZPF.
V návrhov⌦ch rozvojov⌦ch lokalitách v Oseku (Z6) a na Vystrkov⌅ (Z11, Z12) dojde k dot⇤ení
zainvestovan⌦ch p d. V p⌃ípad⌅ dot⇤ení plo⌥n⌦ch meliorací, je t⌃eba zajistit funk⇤nost
zb⌦vajících meliora⇤ních za⌃ízení na okolních pozemcích, v⇤etn⌅ bezproblémového odtoku vod.
Územním plánem není navr↵ena chatová nebo sportovní zástavba na pozemcích ur⇤en⌦ch k
pln⌅ní funkcí lesa. Zábory pozemk ur⇤en⌦ch k pln⌅ní funkcí lesa pro zástavbu plo⌥ného
charakteru nejsou navr↵eny.
ást lesních pozemk v k.ú. Osek u Ho⌃ovic je územním plánem navr↵ena jako sou⇤ást
vymezeného ÚSES.
V ⌃e⌥eném území se nenacházejí chrán⌅ná území ochrany p⌃írody a krajiny ani lokality
soustavy Natura 2000. Návrhem ÚP jsou respektovány v⌦znamné krajinné prvky a v⌦znamná
místa krajinného rázu.
zajistit p irozen⇣ p echod mezi zastav⌦n⇣m a nezastav⌦n⇣m územím nap . v⇣sadbou zelen⌦ a
propojením zastav⌦ného území s volnou krajinou sítí komunikací pro p⌦ í a cyklisty; ka⌘dou
novou zastavitelnou plochu doplnit na hranici s nezastav⌦n⇣m územím pruhy zelen⌦,
ÚP Osek respektuje, ↵e obec je v p⌃ímém kontaktu s v⌦znamn⌦mi krajinn⌦mi prvky (les, údolní
niva). Územním plánem jsou navr↵eny plochy zm⌅n v krajin⌅ s cílem zadr↵ování vody v krajin⌅
a zu⌥lech ování bezprost⌃edního okolí obce, doprovázené rozvojem ⌥etrné nepobytové
rekreace v krajin⌅ (cykloturistika, vycházkové trasy). Podvyu↵ité a nefunk⇤ní plochy drá↵ního
t⌅lesa jsou zapojeny do sít⌅ cykloturistick⌦ch tras s mo↵ností vytvo⌃ení nau⇤n⌦ch stezek, k
obnov⌅ jsou navr↵eny dal⌥í cesty logicky propojující sídlo a krajinu. Nové zastavitelné plochy
je mo↵no chránit pásy zelen⌅, dopln⌅ní zelen⌅ v plochách nezastav⌅ného území umo↵⇧ují
stanovené podmínky funk⇤ního vyu↵ití ploch v krajin⌅.
zabránit p eru ování migra ních cest zp✏sobenému roz i ováním zastaviteln⇣ch území a
bariérami ve ejné infrastruktury (zejména dopravní) a plot✏,
Prostupnost krajiny je zaji⌥t⌅na stávající i navr↵enou cestní sítí. Migrace ↵ivo⇤i⌥n⌦ch druh je
zaji⌥t⌅na vymezením prvk územního systému ekologické stability a vymezením ploch
nezastav⌅ného území vodních a vodohospodá⌃sk⌦ch (w), ploch smí⌥en⌦ch s p⌃írodní,
vodohospodá⌃skou a lesní funkcí – krajinná zele⇧ (NSp, NSpl). Prostupnost krajinou nesmí b⌦t
naru⌥ena oplocením pozemk ve volné krajin⌅ vyjma ploch specifikovan⌦ch v kapitole f. (nap⌃.
záhumenky). Do⇤asná oplocení pastvin pomocí ohradníku ⇤i d⌃ev⌅n⌦ch bradel, tj. ohrazení pro
pastvu hospodá⌃sk⌦ch zví⌃at a koní nebo lesnick⌦ch oplocenek nesmí naru⌥ovat sí místních a
ú⇤elov⌦ch komunikací a bránit volné migraci ↵ivo⇤ich a pr chodnosti krajinou.
koordinovat vyu⌘ití území i prostorové e ení staveb na okrajích katastr✏, zejména v p ípadech,
kdy dochází k propojení zastav⌦n⇣ch území,
Nová zástavba nebude “nalepena” na historické jádro, ale logicky navá↵e na postupn⌦ rozvoj
Oseka (jihozápad) a Vystrkova (jihov⌦chod). Územním plánem je tím zárove⇧ podpo⌃en
izolovan⌦ charakter obou ⇤ástí vesnice. Skupinovou zástavbu je nutno prov⌅⌃ovat územními
studiemi a regula⇤ním plánem, navrhovat koncep⇤ní ⌃e⌥ení lokalit jako celku s odpovídají
vymezenou ve⌃ejnou infrastrukturou v⇤etn⌅ ve⌃ejné zelen⌅.
vzhledem k § 18 odst. 5 stavebního zákona je nutné e it podmínky prostorového uspo ádání
staveb v nezastav⌦ném území,
Pro umíst⌅ní, uspo⌃ádání a architektonické ztvárn⌅ní staveb v nezastav⌅ném území jsou
stanoveny podmínky pro vyu↵ití ploch s rozdíln⌦m zp sobem vyu↵ití specifikované v kapitole f.
v⌦rokové ⇤ásti ÚP. Krom⌅ mo↵né drobné stavby v plo⌥e zem⌅d⌅lské – areály ekofarmy (NZ3)
je nep⌃ípustné vyu↵ití staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona.
up esnit pravidla pro zaji t⌦ní funk nosti USES, pro revitalizaci nefunk ních asti biokoridor✏,
pro zaji t⌦ní migrace ⌘ivo i n⇣ch druh✏.
Podmínka respektována. V rámci ÚP Osek jsou up⌃esn⌅na pravidla pro zaji⌥t⌅ní funk⇤nosti
ÚSES, pro revitalizaci nefunk⇤ních biokoridor (krajinná opat⌃ení K1, K2), pro zaji⌥t⌅ní migrace
↵ivo⇤i⌥n⌦ch druh . Uvedeno v kap. e.3) textu v⌦rokové ⇤ásti.

ÚAP po⌘aduje ochranu pro hodnoty území:
•
neregistrované a ob asné vodní plochy a toky,
•
doprovodnou liniovou zele↵ podél cest a vodote í,
•
dochovan⇣ reliéf krajiny.
a limity vyu⌘ití území:
•
v⇣znamné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní plochy a toky, údolní nivy);
•
lokality p írodních biotop✏;
•
lokální prvky ÚSES;
•
ást obce le⌘í v Chrán⌦né oblasti p irozené akumulace vod Brdy,
•
celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupn⌦ hygienické ochrany odb⌦ru vody z
Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí,
•
územím procházejí v⇣znamné vodní toky ( erven⇣ potok, Stroupínsk⇣ potok),
•
záplavové území Q100 – erven⇣ potok
•
území m✏⌘e b⇣t zasa⌘eno zvlá tní povodní ze soustavy vodních d⌦l na erveném potoce (VD
Záskalská, VD Dráteník a erven⇣ rybník)
Ochrana p⌃írodních hodnot je zaji⌥t⌅na vymezením ploch s rozdíln⌦m zp sobem vyu↵ití a regulativy.
Limity vyu↵ití území jsou respektovány.
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Územní plán navrhne základní koncepci uspo ádání krajiny:
vymezeny budou plochy s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití v krajin⌦, v etn⌦ stanovení podmínek
pro jejich stabilizaci nebo zm⌦ny v jejich vyu⌘ití;
Územní plán koordinuje zájmy a vztahy v nezastav⌅ném území z hlediska rozdíln⌦ch mo↵ností
vyu↵ití jeho potenciálu, ochrany hodnot a zejména ochrany p⌃írody. V nezastav⌅ném území
jsou vymezeny plochy s rozdíln⌦m zp sobem vyu↵ití, v⇤etn⌅ stanovení podmínek (viz. kap. f
textu v⌦rokové ⇤ásti)
respektovány a chrán⌦ny budou p írodn⌦ i krajiná sky hodnotné ásti krajiny:
Str⌘ nad Vystrkovem
Hrádek – krajiná sky v⇣znamné návr í
Niva erveného potoka s drobn⇣mi p ítoky, náhonem, rybníky a loukami
Niva Stroupínského potoka
Lu ní porosty na svazích u Hrádku a pod Kamenn⇣m vrchem u Vystrkova
Remízky, meze a travinok ovinaté porosty
Vodote e, vodní plochy a mok ady
územní plán prov⌦ í vymezení a umíst⌦ní skladebn⇣ch ástí ÚSES – biocenter (BC): BC 23 Dolní
Dra tice , BC 24 Ve vrcholi tích, BC 25 ⌥ák✏v ml⇣n, a propojujících biokoridor✏: BK 23-24, BK
24-25/tra , BK 24-25/potok, BK 25-27, BK (25-9)-26, BK (22-9)-25, BK 23-1173.
V kolizi se ⌘elezni ní tratí jsou trasy lokálních biokoridor✏ BK 23-24, BK 24-25 a lokální biocentra
BC 23 a BC 24. Z tohoto d✏vodu bude pot eba prov⌦ it mo⌘nost vymezení prvk✏ v nové stop⌦.
Problematick⇣ je biokoridor BK 24-25 veden⇣ p es tra ve sm⌦ru do zastav⌦ného území Ho ovic,
kde není ⌘ádná návaznost. Rovn⌦⌘ biokoridor BK (25-9)-26 je v zastav⌦ném území veden po
zpevn⌦n⇣ch plochách místní komunikace u OV do k i⌘ovatky silnic bez jakékoliv návaznosti
na erven⇣ potok – k prov⌦ ení bude mo⌘nost p evedení tohoto biokoridoru do Str⌘e nad
Vystrkovem a p es Vystrkov navázání na erven⇣ potok (varianta 1)). Dal í mo⌘ností je odklon
od OV po v⇣razné hran⌦ terasy s remízem a p es dosud nezastav⌦nou louku kolem Vystrkova
k ervenému potoku (varianta 2)). Chybí propojení BC 23 s regionálním biokoridorem RK 1173.
Krom⌦ p elo⌘ení prvk✏ ÚSES do nové stopy, bude nutné zp esn⌦ní hranic v ech prvk✏ v detailu
hranice pozemk✏ parcel. V p ípadech, kdy nebude mo⌘né vyu⌘ít parcelního len⌦ní (nap .
velké parcely apod.), budou hranice skladebn⇣ch ástí ÚSES ur eny na základ⌦ existujících
p irozen⇣ch i antropogenních terénních hranic v krajin⌦ a hranic odli ného zp✏sobu vyu⌘ití
pozemk✏. Úprava se bude t⇣kat i ozna ení prvk✏.
Prov⌅⌃eno a zp⌃esn⌅no bylo umíst⌅ní skladebn⌦ch ⇤ástí ÚSES. Systém byl revidován a navr↵en
tak, aby byla na hranici zaji⌥t⌅na provázanost s prvky ÚSES vymezen⌦mi v ÚP sousedních
obcí. Krom⌅ p⌃elo↵ení prvk ÚSES do nové stopy, bylo nutné zp⌃esn⌅ní hranic v⌥ech prvk v
detailu hranice pozemk parcel. Úprava se t⌦ká i ozna⇤ení prvk . Úpravy jsou popsány v kap.
e.3) v⌦rokové ⇤ásti textu.
prov⌦ eny budou v⇣znamné krajinné prvky a dal í p írodn⌦ hodnotné ásti krajiny vymezené na
základ⌦ kontextového mapování Natura, prov⌦ ena bude mo⌘nost dopln⌦ní nov⇣ch
interak ních prvk✏ a liniové zelen⌦ v krajin⌦;
Hodnotné ⇤ásti krajiny jsou za⌃azeny do nezastav⌅nné plochy smí⌥ené – krajinná zele⇧ (NSp)
v plochách orné p✏dy budou dopln⌦ny dal í plochy zelen⌦ (meze, remízky, plochy nelesní
zelen⌦), prvky protierozní ochrany, v p ípad⌦ pot eby zpr✏chodn⌦ní krajiny i ú elové
komunikace;
Územním plánem jsou navr↵eny plochy zm⌅n v krajin⌅ s cílem zadr↵ování vody v krajin⌅ a
zu⌥lech ování bezprost⌃edního okolí obce, doprovázené rozvojem ⌥etrné nepobytové rekreace
v krajin⌅ (cykloturistika, vycházkové trasy). Podvyu↵ité a nefunk⇤ní plochy drá↵ního t⌅lesa jsou
zapojeny do sít⌅ cykloturistick⌦ch tras s mo↵ností vytvo⌃ení nau⇤n⌦ch stezek, k obnov⌅ jsou
navr↵eny dal⌥í cesty logicky propojující sídlo a krajinu. Dopln⌅ní dal⌥ích krajinn⌦ch prvk
umo↵⇧ují podmínky stanovené pro plochy v nezastav⌅ném území (viz. kap. f textu v⌦rokové
⇤ásti)
prov⌦ ena bude mo⌘nost návrhu / obnovy vodních ploch a ploch pro zalesn⌦ní;
ÚP Osek prov⌅⌃il mo↵nost návrhu a obnovy rybníka Cypriansk⌦ u Panského ml⌦na a za⌃adil
tuto plochu do krajiná⌃sk⌦ch opat⌃ení K3. Rovn⌅↵ je navr↵ena revitalizace regulovaného toku v
trase biokoridoru LBK 23-24 p⌃írod⌅ blízk⌦m zp sobem, jedná se o krajiná⌃ské opat⌃ení K1.
navr⌘eny budou plochy zelen⌦ k odclon⌦ní pr✏myslov⇣ch a zem⌦d⌦lsk⇣ch areál✏ v krajin⌦;
chrán⌦ny budou p írodní dominanty území, v etn⌦ pohledov⇣ch horizont✏. V⇣znamné
pohledové horizonty nebudou zastavovány;
Územní plán respektuje zásady ochrany krajinného rázu, chrán⌅ny jsou p⌃írodní dominanty
v⇤etn⌅ pohledov⌦ch horizont .
Respektována budou opat ení pro ochranu krajinného rázu pro krajinnou oblast ObKR8 Ho ovicko:
ochrana vegeta ních prvk✏ liniové zelen⌦ podél vodních tok✏ a vodních ploch jako⌘to
d✏le⌘it⇣ch prvk✏ prostorové struktury a znak✏ p írodních hodnot.
ochrana vegeta ních a stavebních prvk✏ komponovan⇣ch krajinn⇣ch úprav
respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovsk⇣ch sídel bude v
cenn⇣ch polohách orientován do sou asn⌦ zastav⌦ného území (s respektováním znak✏
urbanistické struktury) a do kontaktu se zastav⌦n⇣m územím.
zachování dimenze, m⌦ ítka a hmot tradi ní architektury u nové v⇣stavby situované v cenn⇣ch
lokalitách se soust ed⌦n⇣mi hodnotami krajinného rázu. V kontextu s cennou lidovou
architekturou bude nová v⇣stavba respektovat i barevnost a pou⌘ití materiál✏.
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-

omezení mo⌘nosti umíst⌦ní staveb a technick⇣ch za ízení v⇣ kového charakteru (v⇣ ka p es 20
m na volném prostranství nebo p es 8 m nad obklopující lesní porost) na exponovan⇣ch
horizontech
zachování siluet a charakteru okraj✏ obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a
cennou lidovou architekturou
Územní plán respektuje opat⌃ení pro ochranu krajinného rázu pro krajinnou oblast ObKR8
Ho⌃ovicko.
1.4) Po⇣adavky na ↵e ení ÚPD sousedních obcí vypl✏vající z návrhu ÚP

Zájmové území p ímo sousedí s esti katastrálními územími rozmíst⌦n⇣mi na území esti obcí
okresu Beroun (St edo esk⇣ kraj).
Název obce:
Kód katastrálního území:
katastrální území:

Zálu⌘í
790770
Zálu⌘í u Ho ovic

Název obce:
Kód katastrálního území:
katastrální území:

Ho ovice
645371
Ho ovice

Název obce:
Kód katastrálního území:
katastrální území:

Hvozdec
650285
Hvozdec

Název obce:
Kód katastrálního území:
katastrální území:

Komárov
668648
Komárov u Ho ovic

Název obce:
Kód katastrálního území:
katastrální území:

Újezd
773573
Újezd u Ho ovic

Název obce:
Kód katastrálního území:
katastrální území:

Tlustice
767603
Tlustice

Zdroj:

http://geoportal.gov.cz

P↵íslu nost k vybran✏m ú↵ad m státní správy
Pov⌦ en⇣ obecní ú ad:
M⌦stsk⇣ ú ad Ho ovice
Obec s roz í enou p✏sobností:
Ho ovice
Stavební ú ad:
M⌦stsk⇣ ú ad Ho ovice - stavební ú ad
Matrika:
Ú ad m⌦styse Komárov
Katastrální ú ad:
Beroun
Ú ast ve sdru⇣ení obcí
Obec je ú astníkem Mikroregionu Ho ovicko.

-

Koordinace s ÚPD sousedních obcí
Z hlediska po izování ÚPD sousedních obcí je t eba sledovat koordinovat zejména tyto prvky:
zajistit provázanost systém✏ lokálního ÚSES;
provázanost technické a dopravní vybavenosti.

Vyhodnocení:
ÚP je koordinován s ÚP Komárov a Ho⌃ovice - propojení se zástavbou.
Návrh územního plánu nevytvá⌃í plochy nadmístního zájmu, nedochází k v⌦znamnému
zatí↵ení stávajícího ob⇤anského vybavení v okolních sídlech nebo k nevhodn⌦m zásah m do dopravní a
technické infrastruktury.
Územní plán p⌃ebírá zám⌅r vypl⌦vající ze ZÚR SK koridoru pro v⌦hledov⌦ silni⇤ní obchvat (v
ZÚR SK pod ozna⇤ením D095). Jedná se o obchvatovou trasu p⌃elo↵ky silnice II/117 procházející po
severozápadním obvodu mimo zastav⌅né území Komárova.
Do územního plánu je zapracován dle projektu DSP v⌦tlakov⌦ kanaliza⇤ní ⌃ad p⌃evád⌅jící
spla⌥kové odpadní vody z S ( OV) Komárov na OV Ho⌃ovice.
Skladebné ⇤ásti ÚSES jsou vymezeny a zp⌃esn⌅ny tak, aby navazovaly na systém ekologické
stability v sousedních katastrech, kde byl ji↵ systém zpracován / schválen v rámci ÚPD.
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2)

Vyhodnocení spln ní zadávací dokumentace, podklady
2.1) Podklady
Schválená územn plánovací dokumentace obce
Pro obec Osek byla d íve vypracována tato územn⌦ plánovací dokumentace:
Územní plán obce Osek (Ing. arch. Roman ⌅tádler, PAFF, projek ní kancelá ; 2003),
Zm⌦na . 1 ÚPO Osek (Ing. arch. Roman ⌅tádler, PAFF architekti, 2006),
Zm⌦na . 2 ÚPO Osek (PRISVICH, s.r.o, 2006).
Závazn✏ mapov✏ podklad
Nov⇣ územní plán bude zhotoven na podkladu závazn⌦ platné digitální mapy KN:
k.ú. Osek u Ho ovic - DKM, platnost od 13.6.2006
Zdroj:
http://www.cuzk.cz/
Dopl⌦ující pr zkumy a rozbory
Základním podkladem nového územního plánu jsou Dopl↵ující pr✏zkumy a rozbory - Osek
(zhotovitel: Ing. arch. Michaela ⌅tádlerová, ervenec 2017).
2.2) Vyhodnocení ve vztahu k zadání nového územního plánu
ÚP prov⌦ il a navrhl rozvoj v lokalitách specifikovan⇣ch zadáním:

-

-

-

-

Po⌘adavky na urbanistickou koncepci:
Po⌘adavky byly respektovány.
vymezeny jsou plochy s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití v zastav⌦ném území, v etn⌦ stanovení
podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm⌦ny v jejich vyu⌘ití;
Sou asn⇣ charakter území s p evahou obytné ale i v⇣robní funkce se nebude m⌦nit. Územní
plán respektuje v maximální mí e dochované urbanistické, architektonické a kulturní hodnoty v
sídle i v krajin⌦. V sídle jsou nastavena pravidla prostorového uspo ádání tak, aby se v⇣stavbou
i p estavbou hodnoty dále neni ily, ale z✏staly zachovány i pro budoucí generace. P i úpravách
parteru je t eba chránit, zvelebovat i obnovovat dosud památkov⌦ hodnotné objekty
architektury a v⇣znamnou ve ejnou zele↵. P i umis ování staveb do proluk i p i p estavbách je
zárove↵ nutno respektovat stávající uli ní frontu a v⇣ kovou hladinu p eva⌘ující okolní zástavby
a její charakter. V⇣stavba v zastav⌦ném území bude p izp✏sobena p✏vodní dochované a typické
urbanistické struktu e a charakteru zástavby se zachováním v⇣ kové hladiny. Nevhodné jsou
p estavby nerespektující charakter p✏vodní zem⌦d⌦lské a domká ské zástavby - nap . v podob⌦
rodinn⇣ch vilek kvádrov⇣ch objem✏ nebo i nepat i né zásahy do st e ní krajiny.
Pro rozvoj malého a st edního podnikání i slu⌘eb bude nadále vyu⌘it zejména stávající
stavební fond zejména v historické ásti sídla (smí ené venkovské vyu⌘ití). Pro v⇣robní aktivity
budou prioritn⌦ vyu⌘ívány existující hospodá ské objekty. Nové zastavitelné plochy v⇣roby a
skladování nejsou navr⌘eny.
Rozvoj vn⌦ zastav⌦ného území se t⇣ká p evá⌘n⌦ obytné zástavby pro individuální rodinné
bydlení venkovského charakteru. Skupinovou zástavbu je nutno prov⌦ ovat územními studiemi
a regula ním plánem, navrhovat koncep ní e ení lokalit jako celku s odpovídají vymezenou
ve ejnou infrastrukturou v etn⌦ ve ejné zelen⌦. Územním plánem je vylou ena zástavba v
izolované poloze od sídla, bez vazby na stávající cestní sí . Stávající území samot je
stabilizováno a není dále územn⌦ rozvíjeno vyjma jediné lokality U Hrádku Z10. P ed zástavbou
je chrán⌦na niva erveného potoka, b ehové a doprovodné porosty vodních tok✏, remízy a
meze, trvalé travní porosty, prvky protierozní ochrany.
Po⌘adavky na koncepci ve ejné infrastruktury
Skupinovou zástavbu je nutno prov⌦ ovat územními studiemi a regula ním plánem, navrhovat
koncep ní e ení lokalit jako celku s odpovídají vymezenou ve ejnou infrastrukturou v etn⌦
ve ejné zelen⌦.
Územním plánem jsou v Oseku navr⌘eny plochy ve ejn⇣ch prostranství - ve ejná zele↵ (ZV) v
rámci p estavbové plochy P1 (t⌦leso b⇣valé vle ky).
Územní plán dle podrobné dokumentace p ebírá zám⌦r projektu spla kové oddílné kanalizace
Osek (v etn⌦ ásti Vystrkov). Spla kové vody budou odvád⌦ny na OV pro Komárov, kde budou
i t⌦ny. Dále je do územního plánu zapracován projek n⌦ zpracovan⇣ zám⌦r p evodu
spla kov⇣ch odpadních vod z OV Komárov na OV Ho ovice.
Po⌘adavky na koncepci uspo ádání krajiny
Po⌘adavky byly respektovány.
vymezeny jsou plochy s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití v krajin⌦, v etn⌦ stanovení podmínek pro
jejich stabilizaci nebo zm⌦ny v jejich vyu⌘ití;
respektovány a chrán⌦ny jsou p írodn⌦ i krajiná sky hodnotné ásti území – Str⌘ nad
Vystrkovem, krajiná sky v⇣znamné návr í Hrádek, niva erveného potoka s drobn⇣mi p ítoky,
náhonem, rybníky a loukami, niva Stroupínského potoka, lu ní porosty na svazích u Hrádku a
nad Vystrkovem; remízy, meze a travinok ovinaté porosty, katastráln⌦ evidované i neevidované
vodní toky a liniová zele↵.
prov⌦ eno a zp esn⌦no bylo umíst⌦ní skladebn⇣ch ástí ÚSES. Systém byl revidován a navr⌘en
tak, aby byla na hranici zaji t⌦na provázanost s prvky ÚSES vymezen⇣mi v ÚP sousedních obcí.
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-

-

-

-

-

-

Krom⌦ p elo⌘ení prvk✏ ÚSES do nové stopy, bylo nutné zp esn⌦ní hranic v ech prvk✏ v detailu
hranice pozemk✏ parcel. Úprava se t⇣ká i ozna ení prvk✏.
do ÚP Osek jsou zapracovány plochy zm⌦n v krajin⌦ s cílem zadr⌘ování vody v krajin⌦ a
zu lech ování bezprost edního okolí obce, doprovázené rozvojem etrné nepobytové rekreace
v krajin⌦ (cykloturistika, vycházkové trasy. Podvyu⌘ité a nefunk ní plochy drá⌘ního t⌦lesa jsou
zapojeny do sít⌦ cykloturistick⇣ch tras s mo⌘ností vytvo ení nau n⇣ch stezek, k obnov⌦ jsou
navr⌘eny dal í cesty logicky propojující sídlo a krajinu. Jedná se o plochy zm⌦n v✓krajin⌦ K1 –
K10.
prov⌦ eny byly dal í v⇣znamné krajinotvorné prvky na základ⌦ kontextového mapování krajiny,
do ÚP jsou zapracovány jako nezastav⌦né plochy smí ené – krajinná zele↵.
Respektována jsou opat ení pro ochranu krajinného rázu pro krajinnou oblast ObKR8
Ho ovicko. Územní plán respektuje zásady ochrany krajinného rázu, chrán⌦ny jsou p írodní
dominanty v etn⌦ pohledov⇣ch horizont✏. Chrán⌦ny jsou trvalé travní porosty v krajin⌦.
Po⌘adavky na vymezení ploch a koridor✏ územních rezerv a na stanovení jejich vyu⌘ití, které
bude nutno prov⌦ it
Po⌘adavky pro zástavbu ji⌘n⌦ od Vystrkova, které byly d íve zm⌦nou p✏vodního ÚPO za azeny
do návrhu (R 19, R21), byly nov⌦ územním plánem za azeny do územní rezervy. Bez zbudování
alternativního p ístupu do osady nelze rozvoj tohoto rozsahu akceptovat.
ZÚR v e eném území navrhuje ve ejn⌦ prosp⌦ nou stavbu D095 - koridor pro silni ní obchvat.
Pro v⇣hledové období bude ve smyslu ZÚR SK respektována obchvatová trasa p elo⌘ky silnice
II/117 procházející po severozápadním obvodu mimo zastav⌦né území Komárova. Trasa ve ejn⌦
prosp⌦ né stavby D095 - koridor pro silni ní obchvat II/117 je respektována, do ÚP Osek je
koridor pod ozna ením VD1 zapracován jako p ekryvná vrstva k plochám s rozdíln⇣m
zp✏sobem vyu⌘ití nezastav⌦ného území.
Po⌘adavky na ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby, ve ejn⌦ prosp⌦ ná opat ení a asanace
ZÚR v e eném území navrhuje ve ejn⌦ prosp⌦ nou stavbu D095 - koridor pro silni ní obchvat.
Pro v⇣hledové období bude ve smyslu ZÚR SK respektována obchvatová trasa p elo⌘ky silnice
II/117 procházející po severozápadním obvodu mimo zastav⌦né území Komárova. Trasa ve ejn⌦
prosp⌦ né stavby D095 - koridor pro silni ní obchvat II/117 je respektována, do ÚP Osek je
koridor pod ozna ením VD1 zapracován jako p ekryvná vrstva k plochám s rozdíln⇣m
zp✏sobem vyu⌘ití nezastav⌦ného území.
Po⌘adavky na vymezení ploch a koridor✏ (územní studie a regula ní plány, dohody o parcelaci)
Územním plánem je vymezena plocha Z5 (Osek) s podmínkou po ízení a vydání regula ního
plánu a plocha Z12 (Vystrkov) s prov⌦ ením zm⌦n vyu⌘ití územní studií. Lokalita Z1 je
podmín⌦na e ením územní studií v p ípad⌦, pokud se v ní bude umis ovat více ne⌘ jeden
rodinn⇣ d✏m.
Územním plánem jsou vymezeny zastavitelné plochy Z5 a Z7 (Osek), Z12 (Vystrkov) s
podmínkou dohody o parcelaci

3)

Komplexní zd vodn ní p↵ijatého ↵e ení (ve len ní kapitol v✏rokové ásti)

3 ad.a)

Vymezení zastav ného území

a.1) Vymezení ↵e eného území
⇤e en⇣m územím je v sou asnosti správní území obce Osek ( íseln⇣ kód: 531634), které tvo í
katastrální území Osek u Ho ovic ( íseln⇣ kód: 712841) . ⇤e ené území se nachází v okresu Beroun,
St edo eském kraji.
a.2) Základní statistické údaje, druhy pozemk
31. 12. 2016
Po et obyvatel

775

Katastrální plocha (ha)

496,84

Po et katastr✏

1

Po et ástí obce

1

Nadmo ská v⇣ ka (m nad mo em)

400

První písemná zpráva (rok)

1543
31. 12. 2018

Celková v⇣m⌦ra

496,84

Zem⌦d⌦lská p✏da

374,09

Orná p✏da

253,52

Chmelnice

-
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Vinice
Zahrada

21,46

Ovocn⇣ sad

4,51

Trval⇣ travní porost

94,60

Nezem⌦d⌦lská p✏da

122,75

Lesní pozemek

25,60

Vodní plocha

10,02

Zastav⌦ná plocha a nádvo í

23,48

Ostatní plocha

63,65

Zdroj:

https://vdb.czso.cz

a.2) Vymezení zastav ného území
Rozsah zastav⌦ného území vychází ze schválené územn⌦ plánovací dokumentace a je upraven
dle stavebního zákona na aktuálním mapovém podkladu. V e eném území se k 25. 3. 2019 nachází
celkem trnáct samostatn⇣ch zastav⌦n⇣ch území:
k.ú. Osek u Ho ovic:
Osek 1x
Vystrkov 1x
V⇣sutka 1x (navazuje na zástavbu v k.ú. Ho ovice)
.p. 287 1x (navazuje na zástavbu v k.ú. Komárov u Ho ovic)
samoty Hrádek 2x
U Severk✏ 1x (navazuje na zástavbu v k.ú. Ho ovice)
vodojem 1x
rozvodna Ho ovice 1x
samoty u dráhy 4x (pozn.: stavba pro dopravu na parc. . 819/3 neexistuje - zbo ena
v souvislosti s úpravou trasování dráhy)
stavební parcela . 859 s ú elovou stavbou bez .p., .e. u ⌥ákova rybníka 1x.
3 ad.b)

Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Základní rozvojové p↵edpoklady
Obec Osek le⌘í asi 3 km jihozápadn⌦ od regionálního centra m⌦sta Ho ovice. Obec je situována
v p íznivé poloze v krátké vazb⌦ na páte ní trasu dálnice D5 sm⌦ ující od Prahy p es Beroun do Plzn⌦ (exit
34 ⌥ebrák, exit 41 Cerohovice). Dálnice D5 plní funkci nosné komunika ní trasy pro iroké spádové území
západního sektoru St edo eského kraje. Správním územím obce prochází hlavní koridorová tra D . 170
(Praha –) Beroun – Plze↵ – Cheb.
Obec Osek je spole n⌦ s osadou Vystrkov umíst⌦na na svazích nad erven⇣m potokem.
K Oseku pat í i rozvoln⌦ná zástavba v údolnici erveného potoka navazující na p✏vodní hamry
(zkuj↵ování ⌘eleza) a na vrchu Hrádek (p✏vodn⌦ st edov⌦k⇣ Zálu⌘sk⇣ hrad, pozd⌦ji pansk⇣ ov ín).
Území z jihov⇣chodu p iléhá k lesnímu masivu Brd.
Expanze zástavby (p evá⌘n⌦ pro ú ely v⇣roby a slu⌘eb) podél hlavního dopravní spojnice II/117
Ho ovice - Komárov má za následek postupné sr✏stání p✏vodn⌦ odd⌦len⇣ch enkláv - Osek, p✏vodní
hamry, Vystrkov.
Mezi hlavní rozvojové p edpoklady ir í zájmové oblasti pat í:
geografická poloha v✓blízkosti regionálního subcentra Ho ovic a okresních m⌦st Beroun/
P íbram s✓vysokou dynamikou rozvoje, snadná dopravní dostupnost metropole,
udr⌘ení a postupné zkvalit↵ování v⇣robních areál✏ nadmístního v⇣znamu jako v⇣znamn⇣ch
stabiliza ních faktor✏,
udr⌘ení a postupné zkvalit↵ování areál✏ technické vybavenosti nadmístního v⇣znamu
(rozvodna, OV/ S Komárov)
pom⌦rn⌦ kvalitní p írodn⌦-krajiná ské prost edí u lesního masivu Brd,
dostatek turistick⇣ch cíl✏, v⇣letních míst pro turisty p⌦ í i na kole, e en⇣m územím prochází
zna ené turistické a cyklistické trasy.
Obyvatelstvo
Od roku 1869 a⌘ do roku 1930 obyvatelstvo p ir✏stalo (647<1024). V dal ím období po et
obyvatel klesal. Nejv⌦t í pokles v letech 1945 - 1950 souvisí v d✏sledku odchodu obyvatel osidlovat
pohrani í po roce 1945 a rovn⌦⌘ odchodem obyvatel do m⌦st po roce 1948. V obci, která m⌦la je t⌦ ve
30. letech 20. století 1024 obyvatel, po et trvale ⌘ijících obyvatel tedy postupn⌦ klesal a⌘ do roku 1991,
kdy bylo v novodob⇣ch d⌦jinách samostatného státu dosa⌘eno minima jejich po tu (747).
Potenciál rozvoje souvisí s nár✏stem po tu trvale ⌘ijícího obyvatelstva v období od roku 1991
do sou asnosti (747<797). Ten je zp✏soben mj. dobrou dopravní dostupností regionálních center,
pracovními p íle⌘itostmi v míst⌦ i v blízkém okolí, pom⌦rn⌦ kvalitním p írodním zázemím a dále i díl ím
zlep ením ve ejné infrastruktury (rekonstrukce vodovodní sít⌦, plo ná plynofikace, kvalitní kolní a
sportovní vybavenost, v⇣razná pé e o ve ejnou zele↵, ve ejná prostranství a d⌦tská h i t⌦). Zv⇣ ená
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stavební inností s sebou nese nár✏st trvale ⌘ijícího obyvatelstva - viz. nap . kladné migra ní saldo v roce
2016.
Historick⌦ lexikon - po⇤et obyvatel a dom podle v⌦sledk s⇤ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]
Po et obyvatel [2]
p⇤epo et na územní strukturu obcí 2005
SO ORP

Obec

S ítání v roce
1869 1880 1890 1900 1910

Ho⇤ovice

Osek
(v etn⇥
Vystrkova)

647

667

732

794

1921

1930 1950 1961

884 1↵018 1↵024

979

1970 1980 1991 2001 2011

834

793

829

747

760

761

Poznámky:
[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⌅í⇤enou p⇧sobností
[2] Po et obyvatel:
1869 - obyvatelstvo p⇤ítomné civilní
1880 a⌥ 1950 - obyvatelstvo p⇤ítomné
1961 a⌥ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⌅ené v obci k trvalému pobytu)
2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⌃m nebo dlouhodob⌃m pobytem)

Po et obyvatel k 31.12. 2018
Celkem

Mu⌘i

⌥eny

Po et obyvatel

797

v tom ve v⌦ku 0-14
(let)
15-64

122

69

53

512

255

257

163

77

86

43,2

42,5

43,9

65 a více
Pr✏m⌦rn⇣ v⌦k (let)

401

396

Zdroj: data a údaje SÚ
Domovní a bytov✏ fond
Od roku 1869 a⌘ do roku 1921 vzrostl po et dom✏ o 68 (88<156). Nejvíce dom✏ bylo
postaveno v dob⌦ první republiky - cca za dvacet let 60 dom✏. V roce 1991 m⌦la obec 233 trvale
obydlen⇣ch dom✏. Bytov⇣ fond je tedy p evá⌘n⌦ star ího data, po roce 1991 bylo za dvacet let postaveno
celkem 39 dom✏ (z celkov⇣ch 272). V obci v⇣razn⌦ p eva⌘uje rodinné jednogenera ní rodinné bydlení,
nachází se zde ty i bytové domy. Na jeden rodinn⇣ d✏m p ipadá v pr✏m⌦ru 1 byt. V⇣stavba nového
rodinného bydlení nadále p eva⌘uje.
Domovní a bytov⇣ fond - zp✏sob vyu⌘ití
Trvale obydleno je 79 % bytového fondu.
Minimum domovního fondu je vyu⌘íváno k rekreaci. V obci je (dle evidence Katastru
nemovitostí) vyu⌘íváno p⌦t .p. pro rodinnou rekreaci a dv⌦ .e. pro rodinnou rekreaci. Dv⌦ .p. jsou
vedena jako ubytovací za ízení
Historick⇤ lexikon - po et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]
Po et dom⇧ [2]
p⇤epo et na územní strukturu obcí 2005
SO ORP

Obec

S ítání v roce
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980

Ho⇤ovice Osek (v etn⇥
Vystrkova)

88

96

97

122

131

Poznámky:
[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⌅í⇤enou p⇧sobností
[2] Po et dom⇧:
1869 a⌥ 1950 - celkov⌃ po et dom⇧
1961 a⌥ 1980 - po et dom⇧ trvale obydlen⌃ch
1991 a 2001 - celkov⌃ po et dom⇧

Domovní a bytov⇣ fond k roku 2011
(v⇣sledky SÚ podle trvalého bydli t⌦)

15

156 200 224 220 227

220

1991

2001

2011

233

238

272
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Celkem
Domy úhrnem

272

rodinné
domy
262

6

4

Domy obydlené

216

210

6

-

z toho podle
vlastnictví
domu

208

206

2

-

obec, stát
bytové dru⌘stvo

1

-

1

-

spoluvlastnictví vlastník✏ byt✏

6

4

2

-

35

35

-

-

fyzická osoba

z toho podle
období
v⇣stavby nebo
rekonstrukce
domu

1919 a d íve

75

73

2

-

1971 - 1980

40

36

4

-

1981 - 1990

23

23

-

-

1991 - 2000

15

15

-

-

2001 - 2011

27

27

-

-

Obydlené byty celkem

279

rodinné
domy
257

z toho právní ve vlastním dom⌦
d✏vod
v osobním vlastnictví
u⌘ívání bytu
nájemní

197
9
14

bytové
domy

ostatní
budovy
22

-

197

-

-

-

9

-

5

9

-

dru⌘stevní

4

-

4

-

1

7

5

2

-

2

7

5

2

-

3

64

52

12

-

79

73

6

-

105

105

-

-

4
5 a více
Zdroj:

ostatní
budovy

1920 - 1970

Celkem

z toho s
po tem
obytn⇣ch
místností

bytové
domy

V⇣sledky s ítání lidu, dom✏ a byt✏ 2011 ( SÚ); ÚZK (2016).

Ekonomická základna - sou asn✏ stav
Více ne⌘ polovina trvale ⌘ijících obyvatel je ekonomicky aktivní. V zájmovém území je pom⌦rn⌦
dost pracovních p íle⌘itostí. Do zam⌦stnání pravideln⌦ vyjí⌘dí cca 44% zam⌦stnan⇣ch. Z hlediska
ekonomiky se tedy projevují tradi ní vazby na sídla st ediskového v⇣znamu (zejména Ho ovice, Komárov,
⌥ebrák).
Celkem
387

Ekonomicky aktivní celkem
v tom zam⌦stnaní
z toho podle
postavení v
zam⌦stnání

mu⌘i

⌘eny
208

179

367

197

170

302

155

147

zam⌦stnavatelé

14

10

4

pracující na vlastní ú et

36

27

9

18

10

8

zam⌦stnanci

ze zam⌦stnan⇣ch pracující d✏chodci
⌘eny na mate ské dovolené

7

-

7

20

11

9

Ekonomicky neaktivní celkem

343

146

197

z
toho

190

78

112

98

43

55

31

20

11

nezam⌦stnaní
nepracující d✏chodci
⌘áci, studenti, u ni

Osoby s nezji t⌦nou ekonomickou aktivitou
Vyjí⌘d⌦jící celkem

210

v tom

161

vyjí⌘d⌦jící do zam⌦stnání
v tom

v rámci obce
do jiné obce okresu

16

3
128
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v tom
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahrani í
vyjí⌘d⌦jící do kol
v tom

Zdroj:

8
20
2
49

v rámci obce

3

mimo obec

46

V⇣sledky s ítání lidu, dom✏ a byt✏ 2011 ( SÚ);
Charakteristika hospodá↵ské innosti v obci

Historie v⇣roby a zpracování ⌘eleza
Okolí Komárova bylo proslulé zpracováním ⌘eleza u⌘ ve st edov⌦ku.
Historické prameny poprvé zmi↵ují v⇣robu ⌘eleza v✓regionu v✓roce 1460, ale ⌘elezo se zde
zpracovávalo ur it⌦ mnohem d íve. V✓roce 1460 pat ilo panství Ji ímu Pe íkovi z✓Komárova, kter⇣ ve sv⇣ch
hutích vyráb⌦l ⌘elezo z✓místní ⌘elezné rudy. Od✓té doby jsou hut⌦ na✓Komárovsku zmi↵ovány nep etr⌘it⌦.
Nejv⌦t ího rozkv⌦tu dosáhly komárovské hut⌦ v✓19. století, kdy nále⌘ely k✓panství kní⌘ecí rodiny z✓Hanau.
Za✓jejich vlády pat ily Komárovské ⌘elezárny, jak zn⌦l oficiální název, k✓nejp edn⌦j ím závod✏m svého
druhu v✓celé rakouské monarchii. Hlavní v⇣robní program p edstavovalo litinové nádobí, kamna
a✓ornamentní stavební litina. Nejvíce proslulé byly vysoko cen⌦né p edm⌦ty z✓um⌦lecké litiny.
✓
Z✓Komárovsk⇣ch ⌘elezáren pochází mnoho um⌦leck⇣ch odlitk✏, které m✏⌘eme vid⌦t na✓r✏zn⇣ch
místech v✓b⇣valé monarchii a✓p edev ím v✓ esk⇣ch zemích. Pat í sem litinov⇣ kandelábr plynového
osv⌦tlení na✓Hrad anském nám⌦stí v✓Praze, sloupy na✓pra⌘sk⇣ch mostech nebo u✓Národního muzea,
v⇣zdoba ⌥ofína a✓p edev ím proslul⇣ Hanavsk⇣ pavilon na✓pra⌘ské Letné postaven⇣ k✓jubilejní zemské
v⇣stav⌦ v✓roce 1891.
✓
Ve dvacátém století do lo k✓dal ímu rozvoji a✓zásadním zm⌦nám ve v⇣robním sortimentu
i✓zm⌦nám jmen b⇣val⇣ch Komárovsk⇣ch ⌘elezáren a⌘ k✓dne ní v⇣rob⌦ gumárensk⇣ch stroj✏ a✓pístních
krou⌘k✏ v✓BUZULUK a.s.
V⇣roba a ⌘ivnosti
Jedná se o tyto firmy ( íseln⇣ odkaz ve v⇣kresové ásti):
Komárov/Osek:
1
Nejv⇣znamn⌦j ím a tradi ním v⇣robcem v zájmovém území je spole nost BUZULUK a.s.,
Buzulucká 108, Komárov – v⇣voj a návrh technologií pro gumárensk⇣ a pneumatikárensk⇣
pr✏mysl, v⇣roba stroj✏ pro míchání sm⌦sí, v⇣roba irokého sortimentu litinov⇣ch a ocelov⇣ch
pístních a t⌦snících krou⌘k✏, speciálních odlitk✏, v etn⌦ CNC obráb⌦ní; unikátní um⌦lecké
odlitky.
Areál spole nosti zasahuje do katastrálního území Komárov u Ho ovic (odtud je hlavní p ístup
do areálu) a do katastrálního území Osek u Ho ovic. Do pr✏myslového areálu je sm⌦ ována
drá⌘ní vle ka - dlouhodob⌦ nevyu⌘ívaná. Vle ka prochází p es zastav⌦né území Oseka a
sm⌦ uje na ⌘elezni ní tra 170 Beroun – Plze↵ – Cheb.
2
SAPAL TRADE, s.r.o. , slévárenství, strojírenská v⇣roba, v⇣roba model✏ a servisní slu⌘by v etn⌦
prodeje náhradních díl✏ k motor✏m zna ky KD Ho ovice.
Osek - H✏rka:
3
zem⌦d⌦lsk⇣ areál se zam⌦ ením na ⌘ivo i nou v⇣robu - faremní chov hov⌦zího skotu.
4
Albertina Trading, s.r.o. se zam⌦ ením na sortiment za ízení, která nalézají uplatn⌦ní zejména v
potraviná ském, kosmetickém, chemickém a farmaceutickém pr✏myslu.✓
Osek/silnice II/117
5
RUKO s.r.o. -v⇣roba, prodej komponent✏ pro drát⌦n⇣ program; povrchová úprava a
zu lech ování kov✏.
6
STAMAL SERVIS, s.r.o. Autodoprava Autoopravna – Pneuservis a Skladování Osek.
7
SMALT, spol. s r.o.s - smaltované v⇣robky ur ené pro pr✏myslové a reklamní vyu⌘ití; DAK
Ho ovice s.r.o. - stavební firma se zam⌦ ením na v⇣stavbu a rekonstrukce pozemních staveb,
mezinárodní kamionová doprava.
8
Klüber Metrology s.r.o. - slu⌘by v oblasti energetiky (anal⇣za a m⌦ ení rozvodn⇣ch soustav,
revize, údr⌘ba).
9
Fyziovital s.r.o. (D✏m zdravého pohybu) - je nestátní zdravotnické za ízení ambulantního typu
se zam⌦ ením na lé ebnou rehabilitaci a fyzioterapii, preventivní pohybové programy.
10
Fitness centrum Osek (solárium, posilovna).
11
Pekárna a cukrárna (PAC) Ho ovice - zázemí spole nosti.
samota U Severk✏/Ho ovice
12
parkovi t⌦ pro osobní auta Sain-Gobain Sekurit CR Ho ovice
Zdroj:

informace OÚ Osek 2017
http://www.buzuluk.com/cz/ a dal í webové stránky jmenovan⇣ch spole ností a
firem
V⇣sledky s ítání lidu, dom✏ a byt✏ 2011 ( SÚ)
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b.2) Koncepce rozvoje ↵e eného území
Koncepce rozvoje obce spo ívá v uvá⌘livém rozvoji p evá⌘n⌦ obytné funkce tak, aby byly
zachovány a dále kultivovány stávající historické, kulturní, urbanisticko-architektonické a krajiná skop írodní hodnoty území.
Konkrétn⌦ se jedná o:
pé e o obraz historického jádra obce,
návrh rozvoje venkovského bydlení Oseka, Vystrkova v logice v⇣voje sídla, v p ípad⌦ skupinové
v⇣stavby s podmínkami pro koncep ní zástavbu (podmínky územních studií a dohod o
parcelaci),
rozvoj ve ejného prostranství v etn⌦ ve ejné zelen⌦,
návrh cest (vycházkov⇣ch, nau n⇣ch) a ú elov⇣ch cest v krajin⌦,
návrh prvk✏ ekologické stability a dal ích krajiná sk⇣ch opat ení nestavební povahy s cílem
zadr⌘ování vody v krajin⌦ (obnova rybníka), opat ení proti erozi,
zu lech ování bezprost edního okolí obce, doprovázené rozvojem etrné nepobytové rekreace v
krajin⌦.
b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území
Základní historické souvislosti
Ve 13. a 14. stol. vlastnil komárovské panství (snad i s Osekem) rod Pe ík✏ z Komárova.
První historická zmínka o Oseku jest r.1358, kdy ves pat ila Janu II., biskupu litomy lskému. V
roce 1548 dr⌘el ves Osek Jan Pe ík a po jeho smrti pustil jej zemsk⇣ soud smlouvou trhovou panu Ji ímu
Pe íkovi z Komárova (1586 -1601). Od d⌦dic✏ Ji íkov⇣ch koupil celé panství pan Jind ich Otta z Losu
(jeden zdvaceti sedmi p edstavitel✏ protihabsburského stavovského odboje, kter⇣ byl r. 1621 popraven).
Komárovské panství tehdy spole n⌦ s ho ovick⇣m panstvím propadlo konfiskaci a r. 1623 bylo prodáno
Marii Eusebii - hrab⌦nce z Martinic. Od sklonku 17. století získali Ho ovicko hrabata z Vrbna, z nich⌘
nejv⇣znamn⌦j í byl hrab⌦ Rudolf. V roce 1852 poslední len rodu Dominik z Vrbna prodal slou ená panství
hesensko-kasselskému kurfi tu Friedrichu Wilhelmu I., kní⌘eti z Hanau. Ten se p esídlil na ho ovick⇣ statek
v r. 1866. D⌦dicové Friedricha Wilhelma, kní⌘ete z Hanau, ⌘ili v Ho ovicích a⌘ do roku 1945.
První hodnov⌦rné zprávy o komárovském kraji jsou v “Urbariu panství ho ovického” z r. 1648.....V té⌘e
listin⌦ je i p i roce 1680 zmínka o p✏vodu osady Vystrkova. Tého⌘ roku vysekán byl les B eziny v jeho⌘
sousedství byl “dv✏r Mísa ovsk⇣ pod B ezinami”, kter ⇣ do r. 1680 nále⌘el m⌦stu Ho ovic✏m. Toho roku
p ipadl panství ho ovickému a rozd⌦len mezi 8 podílník✏ a tak na míst⌦ dvora vznikla ves Vystrkov.
Zem⌦d⌦lství - chud⇣ kraj Ho ovicka
V⇣nosnost polí na Ho ovicku byla historicky velice nízká. Podle Tereziánského katastru z roku
1748 byla v⌦t ina obcí tehdej í Ho ovické farnosti za azena do 7. bonitní t ídy. Kle t⌦nice, Chaloupky, Malá
Víska, Hvozdec, Mrtník, Komárov a Osek dokonce do nejhor í bonitní t ídy 8. Tzn. za dobré úrody p iná ela
pole t ikrát respektive pouze dvaap✏lnásobek vysetého obilí. Pro ob⌘ivu obyvatel slou⌘ilo i pastevectví.
Roz í en byl i chov ovcí - panské ov íny byly v Sokolovicích, Hrádku, u Ho ovic, v Podluhách a u Rpet.
⌥elezá ství
Okolí Komárova bylo ji⌘ ve st edov⌦ku proslulé zpracováním ⌘eleza. Historické prameny poprvé
zmi↵ují v⇣robu ⌘eleza v✓regionu v✓roce 1460. Ob⌘ivu místním p iná elo místní ⌘elezá ství - vysoké pece v
Komárov⌦ a na n⌦ navazující hamry, kde se zkuj↵ovalo ⌘elezo, plechárna v Ho ovicích (pravd⌦podobn⌦
nejstar í v echách), ale také cvoka ství, které majitelé panství Vrbnové zavedli asi v polovin⌦ 18. století.
V⇣roba h ebík✏ nebo cvo k✏ zaji ovala v✓19.✓století ob⌘ivu velkého po tu obyvatelstva. Pro pot eby
⌘elezá ství bylo pot eba t⌦⌘it také mnoho d eva v lesích, co⌘ p iná elo práci lesním seká ✏m, bylo pot eba
t⌦⌘it ⌘eleznou rudu - ob⌘iva pro horníky a dále pro pece a hamry vyráb⌦t d ev⌦né uhlí v milí ích - práce
pro uhlí e. Nejslavn⌦j í období místního ⌘elezá ství v ak p i lo a⌘ za Rudolfa z Vrbna v letech 1785-1823.
zdroj: ÚPO Osek
http://zdvorily.wz.cz/hladomor.htm
P↵ehled historick✏ch, kulturních hodnot v zájmovém území
(viz. koordina ní v⇣kres)
Archeologické nálezy
Území s archeologick⇣mi nálezy (UAN) je definováno metodikou NPÚ. Jedná se o území, na
n⌦m⌘ se primárn⌦ vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvo ené lov⌦kem, nebo
vzniklé p írodním procesem na základ⌦ p✏sobení i vyu⌘ití lov⌦kem a archeologické nálezy
movité povahy.
UAN jsou pracovn⌦ rozd⌦leny do ty kategorií (I a⌘ IV), v echny kategorie se ve správním
území nachází. Jsou zárove↵ hodnotami. Místa s prokázan⇣mi nálezy a sídla jsou ozna eny jako
UAN I, ur ité pásmo kolem UAN I je ozna eno jako UAN II, vyt⌦⌘ená území jsou UAN IV a v e
ostatní v území je pova⌘ováno za UAN III. Na celé území SO ORP Ho ovice je tedy nutno
nahlí⌘et jako na území s ur itou pravd⌦podobností archeologick⇣ch nález✏.
V p ípad⌦ archeologického nálezu je nezbytné dodr⌘et ustanovení § 23 zákona . 20/1987 Sb.,
o státní památkové pé i, v platném zn⌦ní, a to zejména oznamovací povinnost a povinnost
zaji t⌦ní archeologického nálezu a nalezi t⌦ proti pozm⌦n⌦ní situace, po kození nebo odcizení.
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Území s archeologick⇣mi nálezy v e eném území:

Zdroj:

Po ad. . SAS

Název ÚAN

Kategorie Reg.
ÚAN
správce

12-34-09/8

Na kopci mezi Osekem a Zálu⌘ím u Ho ovic (p✏vodn⌦
st edov⌦k⇣ Zálu⌘sk⇣ hrad)

I.

ÚAPP Praha

12-34-09/3

Osek - pole SV od místní ásti Vystrkov, na pravém
b ehu erveného potoka

I.

ÚAPP Praha

12-34-09/2

Osek - novov⌦k⇣ intravilán, 3 km jz od Ho ovic

II.

ÚAPP Praha

12-34-09/1

Osek - pole mezi Osekem a Komárovem, na levém
b ehu erveného potoka

I.

ÚAPP Praha

M⌦Ú Ho ovice (duben 2017)

Historické jádro - Osek, Vystrkov
Osek je spole n⌦ s osadou Vystrkov umíst⌦na na svazích nad erven⇣m potokem jihozápadn⌦
od Ho ovic.
K Oseku pat í i rozvoln⌦ná zástavba v údolnici erveného potoka navazující na p✏vodní hamry
a zástavba na vrchu Hrádek - p✏vodn⌦ st edov⌦k⇣ Zálu⌘sk⇣ hrad, pozd⌦ji pansk⇣ ov ín.
Jádrem je protáhlá náves, situovaná v✓jihov⇣chodním svahu údolí erveného potoka p i k í⌘ení
cest ve sm⌦ru Ho ovice-Komárov a Zbiroh-M⇣to s podélnou osou ve sm⌦ru SZ-JV. Po jejích
del ích stranách se rozkládají hmoty v⌦t inou títov⌦ orientovan⇣ch usedlostí s✓navazujícími
zahradami. P✏dorysná struktura této ásti vesnice se nedochovala v✓ isté podob⌦. T⌦⌘i t⌦
návesního prostoru umoc↵ovala do dne ní doby dochovaná kapli ka se zvonicí a mal⇣ rybní ek
(dnes zasypan⇣).
V ni⌘ í ásti pod návsí a za ní na jihozápadním okraji byla zalo⌘ena domká ská zástavba
malebného m⌦ ítka. Naru ení jádra zp✏sobilo novodobé trasování p ístupové cesty vpa⌘ené do
svahu a demolice v ji⌘ní ásti návsi.
Osada Vystrkov byla situována na pravob e⌘ním, k ervenému potoku uklon⌦ném, svahu s
drobnou vodote í uprost ed.
Urbanistické hodnoty - viz. dále podrobn⌦ji v kapitole Urbanistická koncepce.
Zástavba kolem návsi uchovává star í hmotovou strukturu, charakter jednotliv⇣ch objekt✏ a
prostoru návsi je ov em v⇣razn⌦ zm⌦n⌦n novodob⇣mi zásahy. V✓usedlostech kolem návsi jsou
domy radikáln⌦ p estav⌦ny po polovin⌦ 20. století (jedinou v⇣jimkou je d✏m usedlosti p. 21),
ponechané neutrální hospodá ské objekty se na úzk⇣ch parcelách s✓dvoustrannou zástavbou
mimo prostor dvora neuplat↵ují. Stodoly ve v⌦t in⌦ usedlostí zanikly z✓v⇣jimkou roubené
stodoly v✓usedlosti p. 33 (a fragmentu v✓ p. 32) jsou dochovány objekty z✓p elomu 19. a
20.století.
ást vsi jihozápadn⌦ od návsi má typick⇣ charakter jednotného, pravideln⌦ parcelovaného celku
z✓18. – 19. století, zástavba nezem⌦d⌦lského charakteru v⇣razov⌦ jednoduchá, asto s✓tradi ním
hmotov⇣m e ením polouzav eného zápra⌘í s✓p esahem do títového pr✏ elí. P✏dorysnou
osnovu vytvá í pravideln⇣ rastr komunikací, polo⌘en⇣ch v del ím sm⌦ru po vrstevnici, v krat ím
po spádnici. P✏vodní domká ská zástavba se vyzna uje v⇣raznou jednotou utvá enou
hmotov⇣m i pozi ním uspo ádáním. Domy osazené v krajních polohách parcel (urbánní
zp✏sob) jasn⌦ tak vymezují soukrom⇣ a ve ejn⇣ prostor. Urbánní zp✏sob osazení umo⌘↵uje
vy í hustotu zástavby. V⇣znamnou hodnotou je i architektonická sourodost uli ní zástavby.
Z✓památkového hlediska jsou hodnotné star í roubené objekty (d✏m p. 66, stodola v p. 33),
ostatní zástavba je zajímavá spí e z✓hlediska sídelního v⇣voje.
N⌦které hmotov⌦ tradi ní stavby pat í k památkov⌦ hodnotn⇣m objekt✏m (viz. dále v textu).
P i úpravách parteru je t eba chránit, zvelebovat i obnovovat dosud památkov⌦ hodnotné
objekty architektury a v⇣znamnou ve ejnou zele↵. Domká skou zástavbu uzavírá velkoryse
zalo⌘en⇣ par ík na trojúhelníkovém p✏dorysu. Na n⌦j pak navazuje ji⌘ novodobá zástavba.
P i umis ování staveb do proluk i p i p estavbách je zárove↵ nutno respektovat stávající uli ní
frontu a v⇣ kovou hladinu p eva⌘ující okolní zástavby a její charakter.
Eventuální nová v⇣stavba v zastav⌦ném území bude p izp✏sobena p✏vodní dochované a
typické urbanistické struktu e a charakteru zástavby se zachováním v⇣ kové hladiny. Nevhodné
jsou p estavby nerespektující charakter p✏vodní zem⌦d⌦lské a domká ské zástavby - nap . v
podob⌦ rodinn⇣ch vilek kvádrov⇣ch objem✏ nebo i nepat i né zásahy do st e ní krajiny.
Podmínky prostorového uspo ádání jsou obsa⌘eny v kapitole f.) v⇣roku.
Památkov⌦ hodnotné objekty, cenná lidová architektura
Kaple
na návsi
Kaple na tvercovém p✏dorysu, se stanovou st í kou vrcholící d ev⌦nou lucernou se zvonkem.
Pr✏ elí ne len⌦ná, pouze odsazená náro⌘í (novodob⌦ oblo⌘ena kamenem) a v⇣razná
(zjednodu ená desková ímsa; ve vstupu dvouk ídlé dve e s✓la ovou v⇣plní v✓horní ásti. Vnit ek
plochostrop⇣ 2. polovina 19. století. Památka místního v⇣znamu.
Dal í✓hodnotné a hmotov⌦ tradi ní stavby v historickém jádru navr⌘ené k ochran⌦
Osek p. 23 - usedlost v✓severozápadním kout⌦ návsi

19

OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OSEK

Obytn⇣ d✏m na severozápadní stran⌦ dvora roz í en po polovin⌦ 19. století krátk⇣m podéln⇣m
k ídlem, v✓pr✏ elí zbytky jednoduchého len⌦ní (omítkové rámy s✓odsazen⇣mi kouty, omítkové
ambrány, tít odd⌦len fabionovou ímsou krytou splávkem). Hmotov⌦ tradi ní
Osek p. 32 - usedlost na ji⌘ní stran⌦ návsi
Na ji⌘ní stran⌦ dvora fragment malé roubené stodoly v✓rozsahu mlatu a jedné perny. Roubená
konstrukce tradi ní , z✓hran⌦n⇣ch trám✏ s✓náro⌘ím p eplátování na rbinu, roubená i st⌦na mezi
mlatem a pernou. Jednoduch⇣ hambalkov⇣ krov.
Pravd⌦podobn⌦ 2. polovina 18. století – po átek 19. století. Památkov⌦ hodnotné
Osek p. 33 - stodola na ji⌘ní stran⌦ návsi
Men í jednomlatá stodola, konstruk n⌦ tradi ní z✓hran⌦n⇣ch trám✏ s✓vazbou na rybinu;roubené
st⌦ny mezi mlatem a pernami (s otvorem rámovan⇣m svisl⇣mi sloupky, do kterého jsou
za epovány krátké st⌦ny). P✏vodn⌦ hambalkov⇣ dnes vaznicov⇣ krov. Nedatováno,
pravd⌦podobn⌦ obdob kolem p elomu 18. a 19. století Památkov⌦ hodnotné
Osek p. 66 - d✏m jihozápadn⌦ od návsi
V⌦t í p ízemní rouben⇣ d✏m; dispozi ní len⌦ní trojdílné dvoutraktové. Roubená konstrukce
tradi ní z✓hran⌦n⇣ch trám✏ s✓náro⌘ní vazbou na rybinu, bez star ích detail✏, otopné vybavení
umíst⌦no uprost ed dispozice, roubená konstrukce v✓zadním podélném pr✏ elí nep eru ena;
stropy trámové, p esahy trám✏ v✓zápra⌘í jednodu e okoseny. St echa s✓valbi kou ve vrcholu
títu v⇣razn⌦ji p estupuje p ed p ízemí, zápra⌘í i prostor títovou st⌦nou odd⌦leny bedn⌦n⇣m
zábradlím („besídka“¨). V⇣pln⌦ oken a dve í z✓po átku 20. století. Jádro objektu ze 2. poloviny
18. – po átku 19. století;díl í úprava na po átku 20. století a v✓posledním období. Dnes
ojedin⌦l⇣ star í roubené v⇣stavby s✓hmotov⇣m e ením typick⇣m pro pomezí st edních a
jihozápadních ech - Památkov⌦ hodnotné
Osek p. 84, 86, 94 - domy jihozápadn⌦ od návsi
V⌦t í p ízemní, dispozi n⌦ tradi ní ( k✓obytnému jádru navazuje hospodá ská ást)domy ze
záv⌦ru 19. – za átku 20.století, hmotov⌦ neutrální, obytná ást na vy í podezdívce, v✓rozsahu
obytného jádra uzav ené zápra⌘í (besídka).
Osek p. 95,96 - domy jihozápadn⌦ od návsi
V⌦t í p ízemní dispozi n⌦ tradi ní domy s✓jádrem z✓poslední tvrtiny 19. století, st echa na
odstupn⌦né ímse, v✓rozsahu obytného jádra uzav ené (zd⌦n⇣ parapet a pilí ky) zápra⌘í
(besídka)
Hrádek - chalupa p. 10, hmotov⌦ tradi ní chalupa s valbovou st echou
Drobné sakrální památky, pietní místa
Na území obce se nachází n⌦kolik drobn⇣ch sakrálních a pietních památek místního v⇣znamu:
Litinov⇣ k í⌘ na kamenném podstavci p i silnici na Újezd naproti kole v✓Oseku.
Litinov⇣ k í⌘ cca 170 cm vysok⇣ s✓korpusem Krista z produkce komárovsk⇣ch ⌘elezáren na
jednoduchém nízkém betonovém podstavci . Konce vodorovného b evna k í⌘e zdobená
rozvilinami. K í⌘ p emíst⌦n ze ⌘ebráckého h bitova (na míst⌦ spolu s lípami vysazen⇣mi v✓r.
1968).
K í⌘ u lípy na Vystrkov⌦.
Pomník padl⇣m ve sv⌦tov⇣ch válkách poblí⌘ kaple - náves (identifika ní íslo CZE2108-31381 2.sv. válka; CZE2108-2870 - 1. sv. válka).
Za druhé sv⌦tové války bylo est místních ob an✏ odsouzeno a popraveno za podporu lesního
krytu u Újezda. Na jejich po est se ka⌘d⇣ rok po ádá pietní pr✏vod, jen⌘ b⇣vá zakon en
oh↵ostrojem. Také se zde koná B⌦h partyzánskou stezkou, kter⇣ sm⌦ uje práv⌦ ke krytu v
Újezd⌦. Pomník padl⇣m v boji proti fa ismu v Oseku na návsi je nov⌦ upraven⇣ v etn⌦ v⇣sadby
zelen⌦.
Památník TGM v✓par íku v✓Oseku, v⌦novan⇣ krou⌘kem rodák✏ v✓Praze r. 1948.
Zdroj:

pochozí pr✏zkum zhotovitele, 6/2017
6/2017 Kasíková; M⌦Ú Ho ovice

P↵írodní a krajiná↵ské hodnoty
P↵írodní podmínky
Sou asné uspo ádání krajiny je ovlivn⌦no p írodními podmínkami. Ty jsou limitující jak pro
koncepci uspo ádání krajiny, tak i pro urbanistické e ení. Jsou to zejména podmínky klimatické,
geologické a geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické a typologie krajiny.
Krajinn⇣ ráz je dán zejména p írodní, kulturní a historickou charakteristikou ur itého místa i
oblasti, je chrán⌦n p ed inností sni⌘ující jeho estetickou a p írodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umís ování a povolování staveb, mohou b⇣t provád⌦ny pouze s ohledem na zachování
v⇣znamn⇣ch krajinn⇣ch prvk✏, zvlá t⌦ chrán⌦n⇣ch území, kulturních dominant krajiny, harmonického
m⌦ ítka a vztah✏ v krajin⌦.
Klimatické podmínky
Podle klimatologického t íd⌦ní SR (Quitt 1971) se zájmové území nachází v mírn⌦ tepl⇣ch
klimatick⇣ch oblastech MT11 a MT7.
MT11 - zasahuje do severní ásti obce Osek. Charakteristické je dlouhé léto, teplé a suché, p echodné
období krátké s mírn⌦ tepl⇣m jarem a mírn⌦ tepl⇣m podzimem, zima je krátká, mírn⌦ teplá a velmi suchá
s krátk⇣m trváním sn⌦hové pokr⇣vky.
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MT7 – oblast zasahuje do ji⌘ní ásti obce Osek. Území je charakteristické normáln⌦ dlouh⇣m, mírn⇣m,
mírn⌦ such⇣m létem. P echodné období je krátké, s mírn⇣m jarem a mírn⌦ tepl⇣m podzimem. Zima je
normáln⌦ dlouhá, mírn⌦ teplá, suchá a⌘ mírn⌦ suchá s krátk⇣m trváním sn⌦hové pokr⇣vky.
Pr✏m⌦rné ro ní teploty kolísají okolo 7,5 - 8,0 °C, ro ní úhrn srá⌘ek dosahuje cca 500 – 550
mm. P evládající jsou v⌦try severozápadního sektoru. ⌅iroká úvalovitá údolí p edstavují místa, kde se
uplat↵uje inverzní charakter klimatu.
Zdroj:

St ední echy - Chrán⌦ná území R (XIII.) - AOPK 2005
esk⇣ hydrometeorologick⇣ ústav

Geologické podmínky
Podklad území je tvo en paleozoick⇣mi horninami Barrandienu zvrásn⌦n⇣mi,
nemetamorfovan⇣mi (droby, pískovce, prachovce, jílovité b idlice, k emenné pískovce, apod.). Jedná se o
zpevn⌦né sedimenty – st ídají se horniny souvrství vinické, letenské, libe↵ské a dobrotivské. Okrajov⌦ se
vyskytují vlo⌘ky bazaltov⇣ch tuf✏ ve spodním a svrchním ordoviku. Ploché dno sní⌘eniny p ekr⇣vají v
nivních polohách aluviální nánosy potok✏ – nivní sedimenty (hlína, písek, t⌦rk), na svazích svahové
ulo⌘eniny (kamenit⇣ a⌘ hlinito-kamenit⇣ sediment).
Zdroj:

ÚAP ORP Ho ovice
eská geologická slu⌘ba – geologická mapa Osek u Ho ovic

Geomorfologické podmínky
⇤e ené území se nachází v provincii eská vyso ina, subprovincii Poberounská soustava, v
Brdské oblasti. Území spadá do celku Ho ovická pahorkatina, podcelku Ho ovická brázda a okrsku
Komárovská brázda.
Komárovská brázda v jz. ásti Ho ovické brázdy; p evá⌘n⌦ z b idlic st . a svrchního ordoviku;
erozní sní⌘enina roz len⌦ná údolími potok✏ sv. sm⌦ru; men í denuda ní plo iny; 4. vegeta ní stupe↵,
nepatrn⌦ a málo zalesn⌦ná smrkov⇣mi a borov⇣mi porosty s p ím⌦sí mod ínu.
Území má pahorkatinn⇣ a⌘ vrchovinn⇣ ráz. Nejvy ím místem je kóta 470, 8 m n.m. na
v⇣chodním okraji, odkud terén prudce spadá do údolnice erveného potoka s nejni⌘ í kótou v území
358,0 m n.m. Prostorovou dominantou je v severní ásti e eného území Hrádek (423,7 m n.m.).
Zdroj: Zem⌦pisn⇣ lexikon SR - Jaromír Demek a kol., ACADEMIA Praha 1987
Pedologické podmínky
V✓ e eném území se na svazích vyskytují luvizem⌦ a hn⌦dozem⌦ luvické; kambizem⌦ modální
eubazické a mezobazické na b idlicích; kambizem⌦ litické, kambizem⌦ modální, kambizem⌦ rankerové a
rankery modální na pevn⇣ch substrátech. Plo n⌦ p eva⌘ují p✏dy oglejené (hn⌦dozem⌦, luvizem⌦ na
svahov⇣ch hlínách, pseudogleje na b idlicích) se sklonem k do asnému zamok ení. V niv⌦ erveného
potoka a p ítok✏ se vyskytují fluvizem⌦ glejové na nivních ulo⌘eninách, pop ípad⌦ s podlo⌘ím teras; v
okolí men ích vodních tok✏, v terénních depresích gleje modální i modální zra elin⌦lé, gleje histické,
ernice glejové zra elin⌦lé na nivních ulo⌘eninách. Vyskytují se zde prakticky p✏dy se v emi stupni
sklonitosti, druhy expozice i kategoriemi skeletovitosti a hloubky p✏dy.
V✓obci byly v minulosti uskute n⌦ny investice do p✏dy za ú elem zlep ení p✏dní úrodnosti v
rozsahu 48,7 % plochy ZPF. Jedná se o systematické odvodn⌦ní, plo né meliorace z období let 1932, 1969,
1988. Sou ástí odvod↵ovacího systému jsou hlavní meliora ní za ízení (HMZ) - otev ené vodote e,
odvod↵ovací p íkopy a trubní vedení. Jedná se o regulované vodote e v✓poli. Detail odvod↵ovacího
za ízení je ve vlastnictví a správ⌦ jednotliv⇣ch vlastník✏. Hlavní meliora ní za ízení je ve správ⌦ Státního
pozemkového ú adu, odd⌦lení správy vodohospodá sk⇣ch d⌦l p i odboru ízení správy nemovitostí,
územní pracovi t⌦ Plze↵. Odvod↵ovací za ízení jsou v⇣znamná, a na ji⌘ním okraji obce vytvá ejí ucelen⇣
systém. Svoji funkci plní p im⌦ en⌦ ke stá í (cca 10 - 30 let). V p ípad⌦ dot ení plo n⇣ch meliorací, je
t eba zajistit funk nost zb⇣vajících meliora ních za ízení na okolních pozemcích, v etn⌦ bezproblémového
odtoku vod.
Z hlediska rostlinné v⇣roby se v rámci osevních postup✏ st ídají jarní a ozimé obiloviny
(p edev ím p enice) s technick⇣mi plodinami ( epka ozimá), luskoviny. Sva⌘ité pozemky, zejména v
jihov⇣chodní ásti území, jsou ohro⌘eny vodní erozí. V sou asné dob⌦ trvalé travní porosty (25 % v⇣m⌦ry
ZPF) dostate n⌦ plní protierozní funkci v krajin⌦.
Zdroj:

ÚPO Osek – bonitovací p✏dn⌦ ekologické jednotky (BPEJ)
ÚAP ORP Ho ovice

Hydrogeologické podmínky
Území spadá do hydrogeologického rajónu 6230 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v
povodí Berounky.
ID útvaru:
6230
Plocha útvaru (km2):
2862,76 km2
Název útvaru podzemních vod:
Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v
povodí Berounky.
Geologická jednotka:
horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika
Litologie:
sedimenty paleozoika, ordovické b idlice a prachovce
Hladina:
volná
Typ propustnosti:
puklinová, pr✏linová
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Podzemní voda je vázána jednak na pukliny skalního podkladu, kde vytvá í obzor puklinové
podzemní vody, dále na kvartérní sedimenty s pr✏linovou propustností. V zájmovém území je hladina
podzemní vody m⌦lká v nivních polohách vodních tok✏, kde je vázána hydraulickou spojitostí s hladinou
vody v tocích.
Jihov⇣chodní ást území spadá do CHOPAV Brdy. Kvalita podzemní vody v chrán⌦né oblasti je
pom⌦rn⌦ dobrá, proto⌘e území je v⌦t inou zalesn⌦né, osídlení a zem⌦d⌦lská innost je pouze v
okrajov⇣ch ástech. Podzemní vody jsou zde v⌦t inou slab⌦ kyselé a⌘ neutrální reakce. Typ vody je
p evá⌘n⌦ Ca, Mg-HCO3, p ípadn⌦ Ca, Mg-HCO3, SO4; ast⇣ je i v⇣skyt ⌘eleza a manganu, hlavn⌦ v
ordovick⇣ch horninách. V okrajov⇣ch ástech CHOPAV v blízkostí obcí jsou ve vodách zv⇣ ené obsahy
dusi nan✏, chlorid✏ a amonn⇣ch iont✏.
Katastrální území Osek u Ho ovic není za azeno mezi vymezené zranitelné oblasti dle Na ízení
vlády . 262/2012 Sb., o stanovení zraniteln⇣ch oblastí a ak ním programu, v novelizovaném zn⌦ní r. 2014.
Zdroj:

VÚV T. G. M., Praha
HMÚ Praha
Plán oblasti Berounky
ÚAP ORP Ho ovice
ÚPO Osek

P irozená vegetace
Pro ur ení vhodné skladby zelen⌦ je základním vodítkem mapa potenciální p irozené vegetace.
Její mapovací jednotky p edstavují nejen soubor druhov⌦ podobn⇣ch porost✏, ale zárove↵ i soubor
vícemén⌦ podobn⇣ch stanovi s podobn⇣mi r✏stov⇣mi podmínkami. Mapa potenciální p irozené
vegetace je v⇣razem sou asného ekologického potenciálu krajiny.
Dle mapy potenciální p irozené vegetace (Neuhäuslová a kol., 2001) je potenciální p irozenou
vegetací v e eném území ern⇣ ová dubohab ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) a v nivách vodních
tok✏ st emchová jasenina v komplexu s mok adními ol inami (Pruno-Fraxinetum).
ern⌦⌥ová dubohab⌃ina (7)
Obsah mapovací jednotky tvo í stinné dubohab iny s dominantním dubem zimním a habrem, s
astou p ím⌦sí lípy (lípa srd itá, na vlh ích stanovi tích lípa velkolistá), dubu letního a
stanovi t⌦ náro n⌦j ích listná ✏ (jasan ztepil⇣, javor klen, javor mlé , t e e↵). Ve vy ích nebo
inverzních polohách se té⌘ objevuje buk lesní a jedle b⌦lokorá.
Dob e vyvinuté ke ové patro tvo ené mezofilními druhy opadav⇣ch listnat⇣ch les✏ nalezneme
pouze v prosv⌦tlen⇣ch porostech. Charakter bylinného para ur ují p edev ím mezofilní druhy,
p edev ím byliny (jaterník podlé ka, svízel lesní, zvonek broskvolist⇣, hrachor jarní, hrachor
ern⇣, pitulník ⌘lut⇣, ern⇣ hajní, ba⌘anka vytrvalá, kopytník evropsk⇣, violka
Reichenbachianova a jiné), mén⌦ asto trávy (kost ava ervená, lipnice hajní).
Nej ast⌦j í d eviny stromo adí: t e e↵ pta í, lípa srd itá, lípa velkolistá, javor mlé , o e ák
královsk⇣, hru e↵ obecná, hybridní topoly, mén⌦ jablo↵ domácí a vestka domácí.
Vhodné d eviny pro soliterní v⇣sadbu a rozpt⇣lenou zele↵: lípa srd itá, dub zimní a letní, habr
obecn⇣, t e e↵ pta í, lípa velkolistá, svída krvavá, pta í zob obecn⇣, hloh jednosemenn⇣ a
obecn⇣, líska obecná.
Vhodné sm⌦si pro zatrav↵ovaná místa: kost ava ervená, kost ava lu ní, srha ízna ka, lipnice
lu ní, lipnice obecná, v su ích polohách psine ek obecn⇣, lipnice smá knutá.
St⌃emchová jasenina v komplexu s mok⌃adními ol⌥inami (1)
Jasanov⇣ nebo ol ovo-jasanov⇣ luh irok⇣ch rovinat⇣ch niv men ích ek a potok✏ vázan⇣ na
glejové p✏dy s pomalu proudící podzemní vodou v pahorkatinném stupni. Dominantní
d evinou je jasan ztepil⇣, ol e lepkavá, pravideln⌦ b⇣vá p imí en dub letní, st emcha hroznovitá,
id eji javor mlé nebo lípa srd itá. Druhov⌦ pestré ke ové patro – st emcha hroznovitá, brslen
evropsk⇣, meruzalka srstka, jasan ztepil⇣, bez ern⇣, svída krvavá, líska obecná. Bylinné patro je
druhov⌦ velmi pestré (br lice kozí noha, pchá zelinn⇣, karda bahenní, metlice trsnatá,
popenec b e anolist⇣, vrbina obecná, istec lesní, strdivka nicí, lipnice hajní, violka Rivinova,
aj.).
Nej ast⌦j í d eviny stromo adí: jasan ztepil⇣, mén⌦ lípa srd itá, javor klen
Vhodné d eviny pro soliterní v⇣sadbu a rozpt⇣lenou zele↵: jasan ztepil⇣, ol e lepkavá, lípa
srd itá, p ím⌦s st emcha hroznovitá, javor klen, svída krvavá, kalina obecná, brslen evropsk⇣,
líska obecná, hloh obecn⇣. V⇣sadba jehli nan✏ je zcela nevhodná, omezit expanzi bezu
erného.
Vhodné sm⌦si pro zatrav↵ovaná místa: lipnice obecná, lipnice lu ní, psine ek v⇣b⌦⌘kat⇣, srha
ízna ka, psárka lu ní, kost ava lu ní, jetel zvrhl⇣.
Zdroj:
2001).

Brdském.

Zdenka Neuhäuslová a kol.: Mapa potenciální p irozené vegetace eské republiky (Praha,
Biogeografické a fytogeografické len⌦ní krajiny
⇤e ené území se nachází na rozhraní dvou bioregion✏ – v bioregionu 1.18 Karl tejnském a 1.44
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1.18 Karl⌥tejnsk⌦ bioregion – bioregion se nachází na jihozápad⌦ st edních ech, zabírá tém⌦
celou Ho ovickou kotlinu (krom⌦ západního cípu) a ji⌘ní v⇣b⌦⌘ek Pra⌘ské plo iny. Typická ást
je tvo ena vápencovou vrchovinou, roz len⌦nou údolími tok✏. Bioregion reprezentuje
nejrozsáhlej í krasové území eské kotliny a hostí charakteristickou vápnomilnou biotu.
Dominující vegetací je mozaika teplomiln⇣ch doubrav a dubohab in, na ji⌘ních svazích jsou
skalní stepi, na severních su ové lesy a vápnomilné bu iny. Dominuje 2. bukovo-dubov⇣ a 3.
dubovo-bukov⇣ vegeta ní stupe↵. Bohatá je flóra. Dnes p eva⌘uje orná p✏da, hojné jsou
p irozené doubravy a travnato-bylinná lada. Biota le⌘í v termofytiku ve fytogeografickém okrese
8 esk⇣ kras (mimo e ené území) a dále zabírá fytogeografick⇣ podokres 35b. Ho ovická
kotlina, kter⇣ ji⌘ nále⌘í mezofytiku.
V rámci Karl tejnského bioregionu se vyskytuje následující biochóra:
3Do
Podmá ené sní⌘eniny na kysel⇣ch horninách 3. vegeta ního stupn⌦ (dále v.s.)
-3RE
Plo iny na spra ích v suché oblasti 3. v.s.
-3RM
Plo iny na drobách v suché oblasti 3. v.s.
3RN
Plo iny na zahlin⌦n⇣ch píscích 3. v.s.
1.44 Brdsk⌦ bioregion - le⌘í na hranici st edních a západních ech. Zabírá tém⌦ cel⇣
geomorfologick⇣ celek Brdská vrchovina, dále Ho ovickou pahorkatinu a v⇣chodní okraj
⌅vihovské vrchoviny. Potenciální vegetaci zastupují kv⌦tnaté bu iny s ostrovy acidofilních
horsk⇣ch bu in, podmá en⇣ch smr in a fragmenty su ov⇣ch les✏. Do e eného území je t⌦
zasahuje typická ern⇣ ová dubohab ina. P eva⌘uje hercynská biota. Dle fytogeografického
len⌦ní spadá e ené území do fytogeografického okrsku 35b Ho ovická kotlina a okrajov⌦ do
okrsku 35a Holoubkovské Podbrdsko. Oblast spadá do 3. a 4. vegeta ního stupn⌦, kter⇣ je
podmín⌦n relativn⌦ such⇣m kontinentáln⌦ lad⌦n⇣m podnebím. Nadmo ská v⇣ ka se pohybuje
v rozmezí 350 - 600 m n.m.. asto dochází ke stagnaci chladného vzduchu a k v⇣skytu asn⇣ch
a pozdních mraz✏. P eva⌘ují mineráln⌦ chudé podmá ené p✏dy. V závislosti na mikroreliéfu
vznikla v lesích mozaika r✏zn⇣ch sm⌦sí d evin (dubu zimního a letního, borovice lesní, smrku a
jedle). Ve vy ích polohách se vyskytuje buk. V sou asné dob⌦ v lesních porostech p evládají
smrkové a borové monokultury, na zem⌦d⌦lské p✏d⌦ v⌦t í ást zaujímají trvalé travní porosty
(louky a pastviny). Biota byla lov⌦kem v⇣razn⌦ ovlivn⌦na a⌘ v období st edov⌦ké kolonizace.
Jde o nejvy í vegeta ní stupe↵ s mo⌘ností racionálního p⌦stování polních plodin (obiloviny,
len, brambory). Zna nou ást zaujímají louky ( asto s vlhkomiln⇣mi a ra elini tními druhy),
ovocné stromy se p⌦stují vyjíme n⌦. Z✏stal i v⇣znamn⇣ podíl les✏.
V rámci Brdského bioregionu se v e eném území vyskytují následující biochóry:
3SM
Svahy na drobách 3.v.s.
3SQ
Svahy na pestr⇣ch metamorfitech 3.v.s.
4Do
Podmá ené sní⌘eniny na kysel⇣ch horninách 4.v.s.
4SM
Svahy na drobách 4.v.s.
Zdroj: Biogeografické len⌦ní eské republiky I. a II. díl – Martin Culek a kol.
Typologie krajiny (oblasti a místa krajinného rázu)
Z hlediska typologického len⌦ní krajiny je e ené území za azeno do typu krajiny 3Z2.
3Z2
charakter osídlení krajiny:
charakter vyu⌘ití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

krajiny vrcholn⌦ st edov⌦ké kolonizace Hercynica
zem⌦d⌦lská krajina
krajina vrchovin

V rámci typologie krajiny R krajinn⇣ typ 3Z2 pat í mezi b⌦⌘né krajinné typy.
Vymezení cílov⇣ch charakteristik krajiny (zdroj ZÚR St edo eského kraje)
Cílové charakteristiky krajiny: jednotlivé slo⌘ky krajiny jsou samostatn⌦ stanoveny a chrán⌦ny
p íslu n⇣mi slo⌘kov⇣mi zákony, stejn⌦ jako cílové charakteristiky kulturn⌦ historické. Mimo tuto ochranu
z✏stávají komplexní hodnoty krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajin⌦, tedy tak, jak jsou vnímány
populací. Tyto hodnoty jsou u nás chrán⌦ny jako krajinn⇣ ráz. ZÚR St edo eského kraje v e eném území
vymezilo krajinn⇣ typ U31.
Krajina p ím⌦stská (U)
Charakteristick⇣ fenomén krajiny p ím⌦stské p edstavuje její v⇣razn⌦ polyfunk ní vyu⌘ití, které
se promítá do uspo ádání území. Její podstatné ásti jsou dot eny civiliza ními jevy. Umíst⌦ní
jednotliv⇣ch oblastí krajiny p ím⌦stské ovliv↵uje rozsah a intenzitu zm⌦n vyu⌘ití území. Dle
umíst⌦ní spadá e ené území do podtypu krajiny p ím⌦stské:
v centrech a osách osídlení.
Po↵adavky na vyu↵ití – cílové charakteristiky krajiny
Dlouhodobá cílová charakteristika spo ívá ve vytvá ení kvalitního prost edí pro krátkodobou
rekreaci obyvatel vlastního území i centra /center osídlení.
Podmínky pro následné rozhodování
Zm⌦ny vyu⌘ití území v krajin⌦ p ím⌦stské nesmí sni⌘ovat její potenciál pro krátkodobou rekreaci
v p írodním prost edí zázemí sídel a prostupnost pro nemotorovou p epravu (zejména pro p⌦ í
a cyklisty).
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⇤e ené území spadá do oblasti krajinného rázu Ho ovicko (ObKR 8) - dle Studie vyhodnocení
krajinného rázu St edo eského kraje, ást 1 a 2; Ateliér V - Ing. arch. Ivan Vorel a kol., 2008 – 2009.
ObKR 8 Ho⌃ovicko
Oblast je p evá⌘n⌦ tvo ena sní⌘eninami, vymezen⇣mi po obvodu v⇣razn⇣mi terénními p ed⌦ly –
okraji K ivoklátska, Karl tejnska a Brd✏. Prota⌘ená sní⌘enina utvá ená ordovick⇣mi b idlicemi, prachovci,
jílovci, pískovci a k emenci rozd⌦lené do dvou v⌦tví vypln⌦n⇣ch mírn⌦ zvln⌦n⇣m denuda ním reliéfem
Vzniká tak pom⌦rn⌦ otev ená krajina prostor✏ Zdické brázdy a Hostomické kotliny vzájemn⌦ odd⌦len⇣ch
Litavkou. Ploché dno p ekr⇣vají fluviální nánosy potok✏, p i úpatí navazujících Brd a Karl tejnska jsou
patrné svahové ulo⌘eniny a proluviální ku⌘ele. Oblast je zna n⌦ odlesn⌦ná, lesy tvo í fragmenty drobn⇣ch
borov⇣ch porost✏ s p ím⌦sí smrku a fragmenty doubrav, místy se uplat↵ují smr iny viditelného
hospodá ského charakteru. Mimolesní zele↵ je typick⇣m znakem odlesn⌦né krajiny Ho ovicka a dotvá í
místy strukturu krajiny a n⌦které liniové kulturní prvky (p íkopy a v okolí komunikací, vodní toky a drobné
vodní nádr⌘e) a je specifick⇣m doprovodem siluet sídel.
Z jihu zasahuje do oblasti Ho ovicka lidová architektura Podbrdska, pro kterou je
charakteristická sí nezem⌦d⌦lsk⇣ch vesnic s drobnou zástavbou (zejména okolí Ho ovic). V⌦t ina vesnic je
vrcholn⌦ st edov⌦kého p✏vodu. Ho ovicko p edstavuje mírn⌦ zvln⌦nou zem⌦d⌦lskou krajinu. Estetická
hodnota krajiny spo ívá v harmonick⇣ch vztazích kultivované kulturní krajiny a v dominantním p✏sobení
ohrani ujících lesnat⇣ch h bet✏ a v⇣razn⇣ch svah✏ a dominant Brd i H eben✏.
Z hlediska krajinného rázu se jedná v k.ú. Osek u Ho ovic o krajinu pahorkatinného a⌘
vrchovinného rázu p iléhající k lesnímu masivu Brd, siln⌦ antropomorfizovanou zejména v d✏sledku
umíst⌦ní mezi v⌦t ími sídelnímí útvary, s v⇣znamn⇣mi geomorfologick⇣mi vyv⇣ eninami (Hrádek, H✏rka).
K Oseku pat í i osada Vystrkov a zástavba na vrchu Hrádek. P✏vodní ob ané Oseka byli v⌦t inou rolníci, s
rozvojem komárovsk⇣ch ⌘elezáren vynikali jako velmi zdatní sléva i. V souvislostí se zpracováním ⌘eleza
vznikaly na potoce ml⇣ny, tzv. hamry (Pansk⇣ ml⇣n, Severkovsk⇣). Na návsi stojí barokní kapli ka,
v⇣znamn⇣ je i památn⇣ ⌘elezn⇣ k í⌘ na Vystrkov⌦. V obci se také nachází n⌦kolik pomník✏, z nich⌘ z ejm⌦
nejv⇣znamn⌦j í je T. G. Masaryka, památníky padl⇣m ve sv⌦tov⇣ch válkách. V obci se nacházejí hodnotné
stavby lidové architektury.
Území je áste n⌦ ovlivn⌦no velk⇣mi plochami zástavby, které postupn⌦ sr✏stají. Zcela
propojená jsou ji⌘ zastav⌦ná území obcí Tlustice – Ho ovice - Osek – Komárov – Chaloupky (místní ást
Ptákov). Území je rovn⌦⌘ ovlivn⌦no i dal ími technick⇣mi stavbami a za ízeními jako nap . rozvodna
Ho ovice, skládka Ho ovice (k.ú. Ho ovice), zem⌦d⌦lsk⇣ areál na vyv⇣ enin⌦ H✏rka, pr✏myslov⇣ areál. Obcí
prochází silnice II/117 ⌥ebrák – Ho ovice – Osek – Stra ice – Spálené Po í í; ⌘elezni ní tra 170 Beroun –
Plze↵ – Cheb, která je sou ástí III. ⌘elezni ního tranzitního biokoridoru. P ímo p es Osek vede ⌘elezni ní
vle ka do pr✏myslového areálu na jihu vsi na hranici s Komárovem.
V oblasti krajinného rázu Ho ovicka je t eba dbát na minimalizaci zásah✏ a zachování v⇣znamu
znak✏ krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluur ující pro ráz krajiny a které jsou dle cennosti v
rámci státu i regionu jedine né nebo v⇣zna né. Jedná se o následující zásady ochrany krajinného rázu, z
nich⌘ n⌦které jsou obecn⌦ pou⌘itelné pro ochranu p írody a krajiny a n⌦které pro územn⌦ plánovací
innost Jedná se o následující opat ení (viz. Studie hodnocení krajinného rázu, Ing. arch. Vorel / 2008) :
Ochrana vegeta ních prvk✏ liniové zelen⌦ podél vodních tok✏ a vodních ploch jako⌘to
d✏le⌘it⇣ch prvk✏ prostorové struktury a znak✏ p írodních hodnot.
Ochrana vegeta ních a stavebních prvk✏ komponovan⇣ch krajinn⇣ch úprav
Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovsk⇣ch sídel bude v
cenn⇣ch polohách orientován do sou asn⌦ zastav⌦ného území (s respektováním znak✏
urbanistické struktury) a do kontaktu se zastav⌦n⇣m územím.
Zachování dimenze, m⌦ ítka a hmot tradi ní architektury u nové v⇣stavby situované v cenn⇣ch
lokalitách se soust ed⌦n⇣mi hodnotami krajinného rázu. V kontextu s cennou lidovou
architekturou bude nová v⇣stavba respektovat i barevnost a pou⌘ití materiál✏.
Omezení mo⌘nosti umíst⌦ní staveb a technick⇣ch za ízení v⇣ kového charakteru (v⇣ ka p es 20
m na volném prostranství nebo p es 8 m nad obklopující lesní porost) na exponovan⇣ch
horizontech
Zachování siluet a charakteru okraj✏ obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a
cennou lidovou architekturou
Zdroj:

Löw a spol.: Typologie eské krajiny;
ZÚR St edo eského kraje
Vyhodnocení krajinného rázu St edo eského kraje (1. a 2. ást) - Atelier V - Ing. arch. Ivan
Vorel, 2008-2009
Ochrana p↵írody a krajiny

Zvlá t chrán ná území p↵írody
V e eném území se nenacházejí zvlá t⌦ chrán⌦ná území p írody (dle zákona . 114/1992 Sb., o
ochran⌦ p írody a krajiny, v platném zn⌦ní) v kategoriích: národní park, chrán⌦ná krajinná oblast, národní
p írodní rezervace a p írodní památka, p írodní rezervace a p írodní památka (a ani sem nezasahují jejich
ochranná pásma).
Natura 2000
V e eném území se nenacházejí lokality soustavy Natura 2000, tj. pta í oblasti (PO) ani
evropsky v⇣znamné lokality (EVL).
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Obecná ochrana p↵írody
V⇣znamné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ásti
krajiny, které utvá ejí její typick⇣ vzhled nebo p ispívají k udr⌘ení její stability. Vyu⌘ívat je lze pouze tak, aby
nebyla naru ena jejich obnova a nedo lo k ohro⌘ení jejich stabiliza ní funkce. V⇣znamn⇣mi krajinn⇣mi
prvky jsou v✓ e eném území lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (dle ustanovení §3 odst. b) zákona .
114/1992 Sb., v platném zn⌦ní).
Dále jsou jimi i jiné ásti krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona orgán ochrany p írody jako
v⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek. Registrovan⇣m VKP se mohou stát zejména mok ady, stepní trávníky, remízy,
meze, trvalé travní plochy, nalezi t⌦ nerost✏ a zkamen⌦lin, um⌦lé i p irozené skalní útvary, v⇣chozy a
odkryvy. Mohou jimi b⇣t i cenné plochy porost✏ sídelních útvar✏ v etn⌦ historick⇣ch zahrad a park✏.
Zvlá t⌦ chrán⌦ná ást p írody je z této definice vy↵ata. V e eném území nebyl vymezen ⌘ádn⇣ v⇣znamn⇣
krajinn⇣ prvek.
Zdroj:

ÚAP ORP Ho ovice
ÚPO Osek

Vyhodnocení:
Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ⇤len⌅ní ⌃e⌥eného území:
krajinn⌦ celek zahrnující zem⌅d⌅lsky, rekrea⇤n⌅ a vodohospodá⌃sky vyu↵ívané území v
Komárovské brázd⌅, v niv⌅ a na svazích nad erven⌦m potokem. V niv⌅ se nacházejí dva
rybníky ⇥ák v u Panského ml⌦na a Severkovsk⌦ rybník u Severk ; rybníky jsou napájeny
star⌥ím ml⌦nsk⌦m náhonem. Navr↵en k obnov⌅ je rybník Cypriansk⌦ u Panského ml⌦na.
V⌦znamné jsou b⌃ehové a doprovodné porosty vodních tok (jasanové ol⌥iny, vrbové k⌃oviny),
lu⇤ní porosty v niv⌅ a podél vodote⇤í (mezofilní ovsíkové louky, vlhká tu↵ebníková lada).
v⌦znamná místa krajinného rázu:
strán⌅ pod Chlumem a Kamenn⌦m vrchem p⌃iléhající k masivu Brd; návr⌥í H rka a Hrádek,
kde ve st⌃edov⌅ku stával Zálu↵ní hrad, pozd⌅ji ov⇤ín P⌃eva↵ují mezofilní ovsíkové louky – louky
a trvalé travní porosty zalo↵ené na orné p d⌅.
Travinok⌃ovinaté porosty v zá⌃ezu podél dnes ji↵ opu⌥t⌅né trasy ↵eleznice ⇤. 170 a podél
zru⌥ené vle⇤kové koleje z Ho⌃ovic do b⌦valého areálu Buzuluk. T⌅leso vle⇤ky je v rámci
p⌃estavbové plochy P1 v krajin⌅ navr↵eno do plochy dopravní infrastruktury - místní a
p⌃ístupové komunikace (DS1) pro ú⇤ely cykloturistické trasy, pro p⌅⌥í i nau⇤nou stezku; ⇤ást v
obci bude ponechána jako technická památka, par⇤ík.
V ⌃e⌥eném území jsou respektovány a chrán⌅ny tyto hodnoty:
v⌦znamné krajinné prvky ze zákona:
lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy
v⌦znamné krajinotvorné prvky:
Str↵ nad Vystrkovem (IP12)
Hrádek – krajiná⌃sky v⌦znamné návr⌥í (IP13)
Niva erveného potoka s drobn⌦mi p⌃ítoky, náhonem, rybníky a loukami
Niva Stroupínského potoka
Lu⇤ní porosty na svazích u Hrádku a pod Kamenn⌦m vrchem u Vystrkova
Remízky, meze a travinok⌃ovinaté porosty
Vodote⇤e, vodní plochy a mok⌃ady
prvky lokálního systému ekologické stability
p⌃írodní biotopy:
T1.1 - mezofilní ovsíkové louky
T1.4 – psárkové louky
T1.5 - vlhké pchá⇤ové louky
T1.6 – vlhká tu↵ebníková lada
liniové prvky doprovodné zelen⌅ katastráln⌅ evidované ⇤i prvky zelen⌅ na orné
p d⌅, tj. meze, remízky, plochy nelesní zelen⌅, doprovodné zelen⌅ cest a vodote⇤í
katastráln⌅ neevidované drobné vodote⇤e, mok⌃ady v místech zru⌥en⌦ch rybník
Koncepce rozvoje obce spo⇤ívá v uvá↵livém rozvoji p⌃evá↵n⌅ obytné funkce tak, aby byly
zachovány a dále kultivovány stávající urbanistické a krajiná⌃sko-p⌃írodní hodnoty území. Sou⇤asn⌦
charakter zastav⌅ného území s p⌃evahou obytné funkce se nebude m⌅nit. ÚP Osek klade d raz na
zaji⌥t⌅ní ochrany historick⌦ch a kulturních hodnot v zastav⌅ném území, prioritn⌅ jsou chrán⌅na historická
jádra obce Osek spole⇤n⌅ s osadou Vystrkov, rozvoln⌅ná zástavba v údolnici erveného potoka
navazující na p vodní hamry a zástavba na vrchu Hrádek.
Územním plánem je navr↵ena základní koncepce uspo⌃ádání krajiny s ohledem na zachování
a podporu p⌃írodních a krajiná⌃sk⌦ch hodnot. Chrán⌅ny jsou vegeta⇤ní prvky liniové zelen⌅ a porosty
svah v koridorech vodních tok jako↵to d le↵ité prvky prostorové struktury a znaky p⌃írodních hodnot v
zastav⌅ném území. ÚP Osek respektuje, ↵e obec je v p⌃ímém kontaktu s v⌦znamn⌦mi krajinn⌦mi prvky
(les, údolní niva). Územním plánem jsou navr↵ena opat⌃ení protierozní ochrany a je vymezen územní
systém ekologické stability, jako základ ekologické stability území. Územním plánem jsou navr↵eny plochy
zm⌅n v krajin⌅ s cílem zadr↵ování vody v krajin⌅ a zu⌥lech ování bezprost⌃edního okolí obce,
doprovázené rozvojem ⌥etrné nepobytové rekreace v krajin⌅ (cykloturistika, vycházkové trasy).
Podvyu↵ité a nefunk⇤ní plochy drá↵ního t⌅lesa jsou zapojeny do sít⌅ cykloturistick⌦ch tras s mo↵ností
vytvo⌃ení nau⇤n⌦ch stezek, k obnov⌅ jsou navr↵eny dal⌥í cesty logicky propojující sídlo a krajinu.
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3 ad.c)

Od vodn ní urbanistické koncepce
c.1) Urbanistická koncepce
Vizuální projev zástavby (urbanistická struktura a charakter zástavby), stavební rozvoj
V záv⌦ru textové ásti od✏vodn⌦ní jsou dolo⌘eny fotografie z leteckého snímkování z roku 2018
- p1 (Osek) a p2 (Vystrkov) . Rozvoj sídelní struktury je patrn⇣ srovnáním stavu zobrazeného na
Indika ní skice r. 1839 a sou asné zástavby (viz. obrazová p íloha p3 a p4).
Urbanistická koncepce je znázorn⌦na v grafické p íloze p5 a zobrazuje:
- p✏dorysnou osnovu sídla s vyzna ením cestní sít⌦ (stav, návrh),
- p✏dorysnou a hmotovou skladbu zástavby s vyzna ením historického jádra sídla Osek,
Vystrkov.
Historické jádro - Osek, Vystrkov
V⌦t í vesnice polo⌘ená v✓ lenité áste n⌦ zalesn⌦né krajin⌦ pod brdsk⇣m h ebenem
jihozápadn⌦ od Ho ovic. Jádrem je protáhlá náves, situovaná v✓jihov⇣chodním svahu údolí
erveného potoka p i k í⌘ení cest ve sm⌦ru Ho ovice-Komárov a Zbiroh-M⇣to s podélnou osou
ve sm⌦ru SZ-JV. Po jejích del ích stranách se rozkládají hmoty v⌦t inou títov⌦ orientovan⇣ch
usedlostí s✓navazujícími zahradami. P✏dorysná struktura této ásti vesnice se nedochovala
v✓ isté podob⌦. T⌦⌘i t⌦ návesního prostoru umoc↵ovala do dne ní doby dochovaná kapli ka se
zvonicí a mal⇣ rybní ek (dnes zasypan⇣).
V ni⌘ í ásti pod návsí a za ní na jihozápadním okraji byla zalo⌘ena domká ská zástavba
malebného m⌦ ítka. Naru ení jádra zp✏sobilo novodobé trasování p ístupové cesty vpa⌘ené do
svahu a demolice v ji⌘ní ásti návsi. Osada Vystrkov byla situována na pravob e⌘ním, k
ervenému potoku uklon⌦ném, svahu s drobnou vodote í uprost ed.
N⌦které hmotov⌦ tradi ní stavby pat í k památkov⌦ hodnotn⇣m objekt✏m.
Novodobá zástavba, zásahy do krajiny, rozvoj obce
V ni⌘ í ásti Oseka pod návsí a za ní na jihozápadním okraji byla zalo⌘ena domká ská zástavba.
Pozd⌦ji se Osek rozr✏stal práv⌦ tímto sm⌦rem a to do v⇣se e mezi cestami sm⌦rem na Ka ízek
a na Komárov. Charakter zástavby se postupn⌦ prom⌦↵oval - od m⌦ ítkov⌦ drobn⌦j í
domká ské urbánní zástavby 19. století, p es zástavbu venkovsk⇣ch prvorepublikov⇣ch vilek a⌘ k
zástavb⌦ sou asné v podob⌦ rodinn⇣ch domk✏ umíst⌦n⇣ch voln⌦ v zahradách (rozvoln⌦n⇣ suburbánní charakter).
Vystrkov se postupn⌦ rozr✏stal severov⇣chodním sm⌦rem, charakter zástavby se prom⌦↵oval
obdobn⌦ jako tomu bylo Oseku.
V⇣znamn⇣m zásahem do krajiny byla v⇣stavba dráhy v druhé polovin⌦ 19. století. Na trati byly
v✓nedávné dob⌦ provedeny rozsáhlé rekonstruk ní práce, v etn⌦ realizace krátké p elo⌘kové
trasy a nového tunelového úseku. T⌦leso b⇣valé trat⌦ bylo opu t⌦no, tra ov⇣ svr ek byl snesen.
Na hranicích Oseka a Komárova vyrostl v⇣robní areál Buzuluk s drá⌘ní vle kou, procházející p es
Osek. Z dálkov⇣ch pohled✏ se vizuáln⌦ uplat↵uje novodob⇣ zem⌦d⌦lsk⇣ areál situovan⇣ v t⌦sné
poloze poblí⌘ historického jádra Oseka na náhorní plo in⌦ (H✏rka). Dominantní (z hlediska
prostorového p✏sobení) a pohledov⌦ exponovaná pozice zem⌦d⌦lsk⇣ch staveb není vhodná,
sv⇣m m⌦ ítkem a charakterem nezapadá do okolní zástavby p✏vodního historického jádra.
Absentuje zde liniová zele↵, která by potla ila vizuální projev zem⌦d⌦lsk⇣ch staveb v krajin⌦.
Expanze zástavby (p evá⌘n⌦ pro ú ely v⇣roby a slu⌘eb) podél hlavního dopravní spojnice II/117
Ho ovice - Komárov má za následek postupné sr✏stání p✏vodn⌦ odd⌦len⇣ch enkláv - Osek,
p✏vodní hamry, Vystrkov. Nov⇣ územní plán by zde m⌦l rozvoj, i s ohledem na nár✏st hlukové
zát⌦⌘e z automobilové doprav, korigovat. Jednolitá zástavba liniového charakteru je ne⌘ádoucí
(historicky liniová zástavba není na Ho ovicku tradi ní) a vypl↵ování proluk pro funkci bydlení je
podél této trasy nevhodné i z hygienického hlediska (prach, hluk, bezpe nost). Územním
plánem se up ednost↵uje rozvoj v okrajov⇣ch a klidn⇣ch polohách sídel v návaznosti na
ve ejnou infrastrukturu bez podmín⌦n⇣ch investic (p elo⌘ky sítí apod.).
Ze srovnání leteck⇣ch snímk✏ (p1) je patrné, ⌘e novodobá zástavba z posledních dvaceti let na
západním okraji Oseka je z hlediska urbánní kvality na velice nízké úrovni, nízká je i
architektonická úrove↵ vlastních staveb. Chybí odpovídající regulativy nap . stavební ára,
jednotné osazení domu na stavebním pozemku, opakované pozice dom✏ v✏ i uli nímu
prostranství apod. Podmín⌦n⇣ nástroj regula ního plánu (Z5) a územní studie (Z12) by m⌦ly
takovému postupu zabránit a nastavit stavebník✏m pravidla tak, aby k t⌦mto exces✏m
nedocházelo.
Zástavba p i erveném potoce
Voda byla cenn⇣m hospodá sk⇣m initelem v jinak chudé zem⌦d⌦lské krajin⌦. Z toho d✏vodu
byly zakládány v krajin⌦ rybníky. Na erveném potoce u rybník✏ byly postaveny hamry, tj.
samoty, kde se zkuj↵ovalo ⌘elezo. U Oseckého rybníka pod Osekem to byl Prost ední hamr,
pod Vystrkovem na Ml⇣nském rybníce Ml⇣nsk⇣ hamr, u Spáleného rybníka Spálen⇣ hamr. Podél
ml⇣nského náhonu ve sm⌦ru toku byl situován Kunrátovsk⇣ hamr a Severkovsk⇣ ml⇣n. Do
náhonu ústila zleva vodote se sestavou dal ích t í rybník✏. Celkem bylo na území Oseka 10
rybník✏, z nich⌘ se do dne ní doby zachovaly pouze dva a to tzv. ⌥ák✏v rybník a rybník U
Sever✏. Postupn⌦ hamry zanikaly i m⌦nily svoji funkci (obytn⇣ a rekrea ní charakter, v⇣robní
areály).
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Hrádek - místní dominanta
Indika ní skica z roku 1839 dokládá existenci panského ov ína na samot⌦ Hrádek. Hrádek bylo
místo, kde ve st edov⌦ku stával Zálu⌘sk⇣ hrad. Dodnes - po romantické p estavb⌦ se jedná o
místní krajinnou dominantu ur enou k ochran⌦ p ed dal í zástavbou.
Návrh urbanistické koncepce
Sou asn⇣ charakter území s p evahou obytné ale i v⇣robní funkce se nebude m⌦nit. Cílem
urbanistické koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick⇣ rozvoj v
návaznosti na postupnou urbanizaci území. Územní plán respektuje v maximální mí e dochované
urbanistické, architektonické a kulturní hodnoty v sídle i v krajin⌦. V sídle jsou nastavena pravidla
prostorového uspo ádání tak, aby se v⇣stavbou i p estavbou hodnoty dále neni ily, ale z✏staly zachovány
i pro budoucí generace.
Pro rozvoj malého a st edního podnikání i slu⌘eb bude nadále vyu⌘it zejména stávající
stavební fond zejména v historické ásti sídla (smí ené venkovské vyu⌘ití). Územní plán zachovává
stávající v⇣robní plochy jako v⇣znamn⇣ stabiliza ní prvek v ir ím území. Stávající za ízení jsou zahrnuta do
funk ního vyu⌘ití ploch v⇣roby a skladování, pokud je u nich zaji t⌦n p ístup z ploch dopravní
infrastruktury. Pro v⇣robní aktivity budou prioritn⌦ vyu⌘ívány existující hospodá ské objekty. Nové
zastavitelné plochy v⇣roby a skladování nejsou navr⌘eny.
Rozvoj vn⌦ zastav⌦ného území se t⇣ká p evá⌘n⌦ obytné zástavby pro individuální rodinné
bydlení venkovského charakteru.
Územním plánem je vylou ena zástavba v izolované poloze od sídla, bez vazby na stávající
cestní sí . Stávající území samot je stabilizováno a není dále územn⌦ rozvíjeno vyjma jediné lokality U
Hrádku Z10 (po⌘adavek vlastníka).
-

-

-

Urbanistické zásady v území
Novou v⇣stavbu prioritn⌦ realizovat v p irozen⇣ch prostorov⇣ch rezervách v existující (tedy i
novodobé) zástavb⌦ Oseka. Stavby prioritn⌦ umis ovat v p ímé návaznosti na stávající
komunika ní systém (tedy bez nároku na vytvo ení nov⇣ch obslu⌘n⇣ch a nepr✏jezdn⇣ch
obslu⌘n⇣ch komunikací do hloubky parcel).
Nová zástavba nebude “nalepena” na historické jádro, ale logicky navá⌘e na postupn⇣ rozvoj
Oseka (jihozápad) a Vystrkova (jihov⇣chod). Územním plánem je tím zárove↵ podpo en
izolovan⇣ charakter obou ástí vesnice.
Skupinovou zástavbu je nutno prov⌦ ovat územními studiemi a regula ním plánem, navrhovat
koncep ní e ení lokalit jako celku s odpovídají vymezenou ve ejnou infrastrukturou v etn⌦
ve ejné zelen⌦.
P ed zástavbou chránit údolní nivu erveného potoka. Chránit vegeta ní prvky liniové zelen⌦ a
porosty svah✏ v koridorech vodních tok✏ jako⌘to d✏le⌘ité prvky prostorové struktury a znaky
p írodních hodnot v zastav⌦ném území; respektovat, ⌘e obec je v p ímém kontaktu s
v⇣znamn⇣mi krajinn⇣mi prvky (les, údolní niva).
Nov⌦ navrhovanou zástavbu navázat na existující urbanistické formy vn⌦ p✏vodního jádra
osídlení tak, aby p✏sobila co mo⌘ná nejmén⌦ ru iv⌦. Ve sva⌘itém terénu respektovat místní
podmínky a objekty dané situaci objemov⌦ p izp✏sobit.
Podvyu⌘ité a nefunk ní plochy drá⌘ního t⌦lesa zapojit do sít⌦ cykloturistick⇣ch tras s mo⌘ností
vytvo ení nau n⇣ch stezek a návrh/obnova dal ích cest logicky propojující sídlo a krajinu.

c.2, c.3) Vymezení zastaviteln✏ch ploch, ploch p↵estavby a územních rezerv
Nov⇣ územní plán de facto p ebral rozvojové lokality dané p✏vodním územním plánem s
v⇣jimkou lokality propojující Osek a Vystrkov (limitn⌦ ovlivn⌦ná lokalita R13), nebo obec nemá potenciál
k rozvoji deklarovanému p✏vodním ÚPO. Potenciál rozvoje souvisí s nár✏stem po tu trvale ⌘ijícího
obyvatelstva v posledním tvrtstoletí, kter⇣ je 34 obyvatel. Od roku 1991 do roku 2011 bylo postaveno i
rekonstruováno 42 rodinn⇣ch dom✏. Maximální potenciál rozvoje na dal í období 25ti let je odhadem
maximáln⌦ 50 rodinn⇣ch dom✏. V Oseku je v zastav⌦ném území nezastav⌦n⇣ch cca 10 parcel. Osek
(p evá⌘n⌦ západ) má potenciál pro rozvoj odhadem dal ích cca 32 parcel. Dal í parcely mohou b⇣t dle
po⌘adavk✏ na Vystrkov⌦ v rozsahu odhadem cca 7-8 parcel. Vystrkov je sice klidné místo k bydlení,
nicmén⌦ je pom⌦rn⌦ slo⌘it⌦ dopravn⌦ a technicky obslou⌘itelné a tudí⌘ ekonomicky zatí⌘í potenciální
v⇣stavbu. Vzhledem k tomu byl rozvoj dán k prov⌦ ení územní studií s podmínkou dohody o parcelaci
(lokalita Z12). Naopak po⌘adavky ji⌘n⌦ od Vystrkova, které byly d íve zm⌦nou p✏vodního ÚPO za azeny do
návrhu (R 19, R21), byly nov⌦ územním plánem za azeny do územní rezervy. Bez zbudování alternativního
p ístupu do osady nelze rozvoj tohoto rozsahu akceptovat. V rámci územní studie (Z12) se zárove↵ prov⌦ í
p ístup k plo e rezervy. Zárove↵ je nov⌦ územním plánem navr⌘ena cesta v krajin⌦ (K9 - od OV k
Vystrkovu) v etn⌦ doprovodné zelen⌦. Teprve po vytvo ení podmínek adekvátního p ístupu lze rozvíjet
osadu Vystrkov v této poloze.
c.4) Vymezení systému sídelní zelen
V⇣znamnou ve ejnou zelení je par ík v novodobé zástavb⌦ Oseka, zele↵ v historické ásti Oseka
i Vystrkova a dal í drobné zelené enklávy v zastav⌦ném území. Stromová zele↵ stávající i nov⌦ zalo⌘ená
vhodn⌦ dopl↵uje drobné sakrální památky (kapli ka, pomníky, k í⌘e) i sportovní areál TJ Slavoj.
V⇣znamn⇣m stromo adím je alej jasan✏ lemující státní silnici II/117 p i pr✏jezdním úseku v zastav⌦ném
území.
Zele↵ v sídle i v kontaktní poloze se sídlem se vizuáln⌦ uplat↵uje p edev ím v údolnici p i
erveném potoce. Dá se íci, ⌘e areály v⇣roby a slu⌘eb jsou tak skryty v zeleni p evá⌘n⌦ p írodního
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charakteru. To neplatí o zem⌦d⌦lském areálu. Územním plánem jsou dány podmínky tak, aby p ípadná
intenzifikace v t⌦chto areálech byla kompenzována v podob⌦ v⇣sadby liniové zelen⌦.
-

-

-

-

V sídle je nutno chránit zele↵ na vymezen⇣ch plochách ve ejn⇣ch prostranstvích - obecní
“plácky” na k i⌘ovatkách cest, zele↵ v uli ních a návesních prostranstvích.
Územní plán vymezuje stávající plochy ve ejn⇣ch prostranství - ve ejná zele↵ (ZV)
Plochy ve ejn⇣ch prostranství - ve ejná zele↵ jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek
p im⌦ ené umíst⌦ní, rozsah, dostupnost a ochranu p evá⌘n⌦ parkov⌦ upraven⇣ch pozemk✏
ve ejné zelen⌦. Do t⌦chto vymezen⇣ch ploch spadá par ík v novodobé zástavb⌦ Oseka, zele↵ v
historické ásti Oseka a v⇣znamná doprovodná zele↵ u rybníka v Oseku.
Územním plánem jsou v Oseku navr⌘eny plochy ve ejn⇣ch prostranství - ve ejná zele↵ (ZV) v
rámci p estavbové plochy P1 (t⌦leso b⇣valé vle ky).
Územní plán vymezuje plochy sídelní zelen⌦ - soukromá a vyhrazená zele↵ (ZS).
Plochy sídelní zelen⌦ - soukromá a vyhrazená zele↵ jsou vymezeny zejména za ú elem
vyu⌘ívání zahrad a dal ích pozemk✏ zem⌦d⌦lského p✏dního fondu nacházejících se v
zastav⌦ném území a to zejména tam, kde je nezbytné chránit p ed obytnou zástavbou okraj
vesnice, nebo je zde zástavba nevhodná - z d✏vod✏ morfologie terénu, z d✏vod✏ kontaktní
polohy se silnicí II. t ídy i polohy v niv⌦ erveného potoka.
Územní plán vymezuje plochy sídelní zelen⌦ – ochranná a izola ní zele↵ (ZO)
Plochy sídelní zelen⌦ - zele↵ ochranná a izola ní jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek
pro ochranu ploch zelen⌦ p írod⌦ blízkého charakteru, které se nacházejí v zastav⌦ném území i
p i jeho hranici a mají v⇣znamnou ochrannou a izola ní funkci (nap . poloha mezi zástavbou a
v⇣robní plochou, mezi zástavbou a frekventovanou silnicí nebo na poloha na sva⌘it⌦j ích
pozemcích).
Ostatní zele↵, jako nap . soukromé zahrady u rodinn⇣ch dom✏, zele↵ u ploch ob anského
vybavení i u v⇣robních ploch, je sou ástí ploch s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití v zastav⌦ném
území.

Musí b⇣t spln⌦n po⌘adavek (ve smyslu vyhlá ky §7 vyhlá ky 501/2006 Sb.), aby pro ka⌘dé dva
hektary zastavitelné plochy smí ené obytné i obytné byla s touto zastavitelnou plochou vymezena
související plocha ve ejného prostranství o v⇣m⌦ e nejmén⌦ 1000 m2; do této v⇣m⌦ry se nezapo ítávají
pozemní komunikace. Velikosti cca dva hektary dosahuje z navr⌘en⇣ch ploch plocha Z5. Z toho d✏vodu
jsou regulativem dány po⌘adavky na vymezení plochy ve ejného prostranství - ve ejné zelen⌦ v rámci této
plochy.
3 ad.d)

Od vodn ní koncepce ve↵ejné infrastruktury
d.1) Dopravní infrastruktura
(pozn.: Turistické trasy, cyklotrasy jsou popsány v kapitole e.4)

⌅ir í dopravní vztahy
Obec Osek le⌘í asi 3 km jihozápadn⌦ od regionálního centra m⌦sta Ho ovice. Z hlediska ir ích
dopravních vztah✏ lze konstatovat, ⌘e obec je prakticky pln⌦ obsluhována prost edky silni ní automobilové
dopravy. Páte ní komunika ní trasou ir ího spádového území je trasa dálnice D5 a její doprovodná trasa
silnice II/605 procházející severn⌦ od obce ve vzdálenosti asi 5 km. Správní území obce je k✓páte ní trase
D5 p ipojeno v dálni ních k i⌘ovatkách ⌥ebrák a Cerhovice na 34. a 41. km prost ednictvím silnice II/117 a
dal ích navazujících silnic III. t ídy.
Správním územím obce prochází hlavní koridorová tra D . 170 (Praha –) Beroun – Plze↵ –
Cheb, nejbli⌘ í p ipojení k ⌘elezni ní doprav⌦ je v ak v✓⌘elezni ní stanici Ho ovice.
Ostatní dopravní obory nejsou ve vlastním e eném území zastoupeny a ani do v⇣hledu nejsou
p edpoklady pro jejich uplatn⌦ní.
Silni ní automobilová doprava
je prakticky jedin⇣m dopravním oborem, kter⇣ zaji uje rozhodující objemy dopravní obsluhy
vlastního správního území. Páte ní trasou správního území obce je silnice II/117 vedená od dálnice D5
v✓⌥ebráku p es Ho ovice do Oseka, odkud dále pokra uje p es Komárov jihozápadním sm⌦rem na
Spálené Po í í (k í⌘ení se silnicí I/19) a dále a⌘ do Klatov. S✓ohledem na sou asné intenzity provozu je
mo⌘né konstatovat, ⌘e trasa pr✏jezdního úseku silnice II/117 je vedena ve✓vcelku p ijateln⇣ch parametrech
a je mo⌘né ji pova⌘ovat za stabilizovanou. V✓rámci b⌦⌘né silni ní údr⌘by budou provád⌦ny pouze místní
opravy, bude zaji ováno uvoln⌦ní rozhledov⇣ch polí v✓trase i k i⌘ovatkách.
V✓souladu se zám⌦ry rozvoje silni ní sít⌦ kraje bude trasa silnice II/117 v✓úseku od D5 a⌘ do
Komárova postupn⌦ upravována pro vedení silni ní kategorie S9,5/60 a v✓dal ím úseku na jih pak pro
vedení silni ní kategorie S 7,5/60.
Pro v⇣hledové období je ve smyslu zpracovan⇣ch ZÚR St edo eského kraje respektována
obchvatová trasa p elo⌘ky silnice II/117 procházející po severozápadním obvodu mimo zastav⌦né území
Komárova. Koridor dle ZÚR SK D095 je územním plánem navr⌘enou ve ejn⌦ prosp⌦ nou stavbou VD1.
Koridor je ve st etu s t⌦mito limity: OP nadzemního vedení VVN 110 kV, VTL plynovod (OP a BP), OP
vodních zdroj✏ Cerhovice.
P ehled silnic III. t ídy:
Silnice III/11711 je stoupá od k i⌘ovatky na pr✏jezdním úseku silnice II/117 do✓centra obce a
dále severozápadním sm⌦rem pokra uje do sousedního Újezda k✓p ipojení na silnici III/11713.
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Silnice III/11712 je vedena od k i⌘ovatky u koly na pr✏jezdním úseku silnice III/11714
zastav⌦n⇣m územím obce sm⌦rem na jihozápad. Za k í⌘ením s✓trasou silnice III/11713 opou tí
správní území obce a pokra uje na Ka ízek.
Silnice III/11713 je vedena od Komárova na sever, v✓krátkém úseku protíná západní okraj
katastru a opou tí správní území obce ve sm⌦ru na Újezd a Cerhovice.
Silnice III/1141 je vedena od k i⌘ovatky na silnice III/11711, dopravn⌦ problémov⇣m objektem
mostku s✓omezenou nosností p ekra uje zá ez b⇣valé ⌘elezni ní trat⌦. Trasa dále pokra uje
p ejezdem tunelového úseku trat⌦ .170 a sm⌦ uje na sever do Zálu⌘í a Cerhovice.
Silnice III/1147 je vedena od Ho ovic, dot⇣ká se jihov⇣chodní okraje a pokra uje dále na
Hvozdec.
V echny trasy silnic III. t ídy, i p es místy skromné a obtí⌘né trasové parametry, je t eba pova⌘ovat
dlouhodob⌦ za stabilizované a v✓dlouhodobém horizontu je t eba po ítat s✓jejich postupnou úpravou pro
vedení návrhové kategorie S7,5/60, p ípadn⌦ S6,5/50.
-

pozn.:
P ehled o intenzitách silni ního provozu je uveden v kapitole Ochrana zdraví p ed ú inky hluku
a vibrace.
Sí místních a ú elov✏ch komunikací
Pr✏jezdní úseky silnic III. t ídy jsou tedy páte ními trasami celého e eného území, na které jsou
p ipojeny místní a ú elové komunikace zp ístup↵ující ásti obce a⌘ jednotlivé objekty a jednotlivé
obhospoda ované pozemky a plochy. Komunika ní systém je mo⌘no pova⌘ovat za stabilizovan⇣. Obec se
zam⌦ uje na postupné úpravy povrch✏ vozovek místních komunikací. Ur ité problémy sou asného stavu
komunika ní sít⌦ v zastav⌦ném území obce v ak p edstavují jistá problémová místa a to bu na p ipojení
komunikací na silni ní trasy a nebo jisté zú⌘ené profily úsek✏ místních komunikací. Ve spolupráci s
Komárovem se plánuje úprava v⇣znamné (zejména pro p⌦ í a cyklisty) propojovací místní komunikace
Osek - Komárov (Na Oborou) - dopln⌦ní chodníku po západní stran⌦, úprava vozovky.
Uspo ádání komunika ního systému, vedení komunikací a jejich rozd⌦lení dle dopravn⌦
urbanistické funkce je nejlépe patrné z✓dolo⌘en⇣ch grafick⇣ch p íloh. P ehled místních a navazujících
ú elov⇣ch komunikací dle jejich dopravn⌦ urbanistické funkce je obsa⌘en v Pasportu komunikací.
Komunika ní dostupnost rozvojov⇣ch lokalit je zaji t⌦na p evá⌘n⌦ prost ednictvím vazeb na
stávající komunika ní sí - lokality Z3, Z6, Z8b, Z9, Z10.
U lokalit Z4, Z7, Z8a a Z11 jsou dány podmínky pro roz í ení ve ejného prostranství zp ístupn⌦ní lokality. Lokalita Z2 se bude dopravn⌦ obsluhovat ve smyslu vydaného územního
rozhodnutí.
Zám⌦r rozvoje plochy pro skupinovou v⇣stavbu vyvolá nároky na vytvo ení územních podmínek
pro zbudování p ístupov⇣ch/obslu⌘n⇣ch komunikací uvnit lokality - tyto budou podrobn⌦
e eny územními studiemi (Z1,Z12) a regula ním plánem (Z5).
Rozvojové lokality správního území budou na stávající komunikace p ipojeny samostatn⇣mi
sjezdy a k i⌘ovatkami ve smyslu p íslu n⇣ch ustanovení SN 73 6110 Projektování místních
komunikací, kap. 12 K i⌘ovatky, k í⌘ení a sjezdy. Komunika ní struktura zastaviteln⇣ch ploch
bude zp esn⌦na v✓rámci navazující p ípravné dokumentace.
Nov⌦ navrhované pozemky ve ejn⇣ch prostranství budou respektovat p íslu ná ustanovení §22
vyhlá ky MMR R . 501/2006 Sb., o obecn⇣ch po⌘adavcích na vyu⌘ívání území. Navrhované
místní komunikace zaji ující komunika ní dostupnost a obsluhu nov⇣ch rozvojov⇣ch lokalit
zástavby obce budou navr⌘eny bu jako místní obslu⌘né komunikace funk ní skupiny C, typu
MO2 10/7/30 s✓oboustrann⇣mi chodníky í ky nejmén⌦ 2x2,0m, p ípadn⌦ jako komunikace pro
smí en⇣ provoz funk ní skupiny D1 - obytné ulice – navrhované v✓souladu s✓technick⇣mi
podmínkami✓TP103 pro jejich navrhování v✓ í ce uli ního prostoru nejmén⌦ 8,0 metr✏ mezi
hranicemi protilehl⇣ch pozemk✏.
Doprava v klidu, dal í za↵ízení pro automobilovou dopravu
S✓ohledem na tém⌦ v⇣lu n⌦ individuální charakter bytové zástavby odstavování a parkování
vozidel pro pot eby bydlení nep edstavuje v✓ e eném území vá⌘n⌦j í problém. Pro pot eby dopravy v✓klidu
u jednotliv⇣ch objekt✏ vybavenosti a v⇣robních areál✏ i areál✏ slu⌘eb jsou pak vyu⌘ívány p íle⌘itosti na
odstavn⇣ch a parkovacích plochách. Mezi v⌦t í plochy ur ené pro dopravu v klidu v zájmovém území pat í
zejména parkovi t⌦ spole nosti Sain-Gobain Sekurit CR Ho ovice (osobní automobily), parkovi t⌦
spole nosti DAK Ho ovice s.r.o. (kamionová doprava) a dal í.
Pro pot eby motorist✏ slou⌘í erpací stanice pohonn⇣ch hmot situovaná v✓centru p i
pr✏jezdním úseku silnice II/117 a dal í za ízení v✓blízk⇣ch Ho ovicích v etn⌦ základních servisních slu⌘eb.
Servisní slu⌘by - autoservis a pneuservis jsou rovn⌦⌘ zastoupeny v e eném území p i pr✏jezdním úseku
silnice II/117.
Územní plán pln⌦ respektuje sou asné kapacity, které slou⌘í pro gará⌘ování, odstavování a
parkování vozidel obyvatel a náv t⌦vník✏ obce.
Pro pokrytí pot eb dopravy v klidu u nov⌦ navrhovan⇣ch objekt✏ pro bydlení, vybavenosti i
jin⇣ch objekt✏ se bude postupovat ve smyslu p íslu n⇣ch ustanovení vyhlá ky MMR R .
268/09 Sb., o technick⇣ch po⌘adavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, ⌘e odstavná
a parkovací stání se e í jako sou ást stavby, nebo jako provozn⌦ neodd⌦litelná ást stavby,
anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrání omezení vypl⇣vající ze stanoven⇣ch
ochrann⇣ch opat ení, a to v✓souladu s✓normov⇣mi hodnotami stanoven⇣mi ve smyslu
p íslu n⇣ch ustanovení kap. 14.1 SN 73 6110 Projektování místních komunikací.
Ka⌘dou stavbu je nezbytné vybavit, ve smyslu p íslu n⇣ch ustanovení vyhlá ky MMR R .
398/09 Sb., o obecn⇣ch technick⇣ch po⌘adavcích zabezpe ujících bezbariérové u⌘ívání staveb,
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odpovídajícím po tem stání pro vozidla zdravotn⌦ posti⌘en⇣ch osob, které budou e eny jako
sou ást stavby.
Obsluha území prost↵edky hromadné dopravy
Obsluha území prost edky hromadné dopravy je realizována linkami pravidelné ve ejné
autobusové dopravy, v✓sou asné dob⌦ na sedmi regionálních linkách – 210✓035, 210✓036, 210✓039,
210✓040, 210✓046, 470✓800 a 470 810 - provozovan⇣ch spole ností Arriva St ední echy s.r.o., Král✏v
Dv✏r.
Ve vlastním správním území je situováno celkem 5 zastávek pravidelné autobusové dopravy –
Osek; Osek, rozcestí I.; Osek, rozcestí II.; Osek, u An⇣⌘e; Osek, Vystrkov. Prakticky celé zastav⌦né území
obce je pokryto v✓p íznivé 500 metrové docházkové vzdálenosti, co⌘ p edstavuje asi 7-8 minutovou
docházkovou dobu.
⌥elezni ní doprava
Severním sektorem správního území obce prochází dvoukolejná elektrizovaná tra . 170 (Praha
- Beroun – Plze↵ - Cheb). Tra . 170 byla usnesením vlády R .766 z✓roku 1995 za azena do soustavy
drah celostátních a je sou ástí také IV. tranzitní dálkového koridoru. Na trati byly v✓nedávné dob⌦
provedeny rozsáhlé rekonstruk ní práce, v etn⌦ realizace p elo⌘kové trasy a nového tunelového úseku na
k í⌘ení se silnicí III/1141. T⌦leso b⇣valé trat⌦ bylo opu t⌦no, tra ov⇣ svr ek byl snesen.
Odbo kou z✓ho ovické stanice je/byla vedena správním územím obce nefunk ní vle ková kolej
do b⇣valého areálu Buzuluk. Drá⌘ní ú ad v✓Plzni sv⇣m rozhodnutím ze dne 26. 9. 2016 pod j.
59602/16/Sg vydal povolení k✓odstran⌦ní ásti vle ky od jejího ⌘km 0,140 a⌘ do jejího konce. T⌦leso
vle ky je v rámci p estavbové plochy P1 navr⌘eno do plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové
komunikace (DS1) pro ú ely cykloturistické trasy, ást v obci bude ponechána jako technická památka,
par ík (plocha ve ejného prostranství - ve ejné zelen⌦ (ZV).
Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma
V✓ e eném území se uplat↵ují v✓souladu s✓p íslu n⇣mi p edpisy ochranná pásma jednotliv⇣ch
slo⌘ek dopravního systému.
Silni ní ochranné pásmo
V✓ e eném území se uplat↵ují v✓souladu s✓p íslu n⇣mi ustanovením zákona . 13/97 Sb., o
pozemních komunikacích, mimo souvisle zastav⌦ná území, ochranná pásma komunikací. Silni ní
ochranné pásmo je prostor mimo souvisle zastav⌦né území obce ohrani en⇣ svisl⇣mi plochami veden⇣mi
do v⇣ ky 50 m ve vzdálenosti od osy vozovky i p ilehlého jízdního pásu stanovené podle kategorie a t ídy
doty né pozemní komunikace.
Ochranné pásmo silnice II. a III. t ídy (mimo souvisle zastav⌦ná území) je 15 m od osy vozovky.
Do ochranného pásma silnice zasahují lokality Z6 a Z9.
Drá⌘ní ochranné pásmo
V souladu se zákonem . 266/94 Sb., o drahách, se v e eném území uplat↵uje také ochranné
pásmo celostátní dráhy vedené po obou stranách trat⌦ ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejmén⌦
v ak 30 m od hranic obvodu dráhy. Pro vle kové koleje je zákonem o drahách stanoveno 30 metrové
ochranné pásmo vedené op⌦t po obou stranách od osy vle ky - vle ka je/byla odstran⌦na.
Do ochranného pásma dráhy rozvojové lokality nezasahují.
Ochranné pásmo leti t⌦ Ho ovice
Tém⌦ celé zájmové území tudí⌘ i lokality rozvoje se nachází v ochranném pásmu neve ejného
vnitrostátního leti t⌦ Ho ovice (provozovatel Aeroklub Ho ovice).
d.2) Technická infrastruktura
V e eném území je zaji t⌦no zásobování pitnou vodou prost ednictvím ve ejného vodovodu,
odvodn⌦ní zájmového území je zatím zaji t⌦no jen prost ednictvím nedokonalé jednotné (p✏vodn⌦
srá⌘kové oddílné) kanalizace v etn⌦ nekoncep ního uplatn⌦ní bezodtokov⇣ch jímek (⌘ump) nebo mal⇣ch
istíren odpadních vod, dále je zde zaji t⌦no zásobování elektrickou energií, byla realizována plo ná
plynofikace obce, je zaji t⌦na základním zp✏sobem telekomunika ní obsluha zájmového území, na
relativn⌦ standardní úrovni je zaji t⌦no nakládání s✓odpady.
Vodní hospodá↵ství
Vodní plochy a díla, ochrana vod, vodních zdroj✏ a obecné zásady protipovod↵ov⇣ch opat ení
jsou popsány v kapitole Ochrana p ed povodn⌦mi. Zdroje po⌘ární vody jsou popsány v kapitole Po⌘ární
ochrana.
Zdroj:
Plán rozvoje vodovod✏ a kanalizací St edo eského kraje (PRVaK); Popis vodovod✏ a kanalizací
v✓obcích a jejich administrativních ástech, díl 6 - Beroun; Osek, identifika ní ./kód obce
11284, aktuální stav erven 2017.
Spla ková kanalizace Osek (DÚR, DSP Projektov⇣ a in⌘en⇣rsk⇣ ateliér PROJEKT IV, Jilemnická
707, Praha 9, Ing. J. Knotek).
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Hospoda ení s odpadními vodami
Odvodn⌦ní zájmového území je zatím zaji t⌦no jen prost ednictvím nedokonalé
pseudojednotné/modifikované (p✏vodn⌦ srá⌘kové oddílné) kanalizace v etn⌦ nekoncep ního uplatn⌦ní
bezodtokov⇣ch jímek (⌘ump), septik✏ i i M OV/mal⇣ch istíren odpadních vod. Jako náhradní srá⌘ková
kanalizace funguje i zde p i intenzivních srá⌘kách sí místních komunikací, p evád⌦jící tuto vodu
nekontrolovan⌦ do nejbli⌘ ích recipientních prvk✏ v✓území, jakkoliv jde té⌘ o jistou sou innost se stávající
pseudojednotnou kanalizaci v etn⌦ fungování p✏vodních prakticky neudr⌘ovan⇣ch odvod↵ovacích rigol✏
místních komunikací.
Navr⌘ené e ení:
Zm⌦na tohoto stavu k✓lep ímu byla ji⌘ nastartována zpracováním projektu spla kové oddílné
kanalizace Osek (v etn⌦ ásti Vystrkov). Územní rozhodnutí pro umíst⌦ní stavby spla ková kanalizace
.j.MUHO/626/2012 vydal odbor v⇣stavby a ⌘ivotního prost edí M⌦Ú Ho ovice dne 12.1.2012. Rozhodnutí
nabylo právní moci dne 18.2.2012.
V projektu pro stavební povolení jsou navr⌘eny dva stavební objekty:
SO 01 Spla ková kanalizace
Navr⌘ena je gravita ní kanalizace se ty mi erpacími stanicemi spolu s v⇣tlaky. Dále je
navr⌘ena tlaková kanalizace v místech, kde není mo⌘no vybudovat gravita ní kanalizaci
z✓d✏vodu „utopenosti“ objekt✏.
Kanalizace slou⌘í k odvád⌦ní spla kov⇣ch vod z koupelen, kuchyní a WC p ipojovan⇣ch objekt✏.
Do kanalizace nesmí b⇣t zaúst⌦ny pr✏myslové odpadní vody, resp. odpadní vody s✓charakterem
zne i t⌦ní odli n⇣m od spla kov⇣ch vod.
Spla kové vody budou odvád⌦ny na OV pro Komárov, kde budou i t⌦ny.
SO 01 De ová kanalizace
Navr⌘ená gravita ní de ová stoka bude odvád⌦t de ovou vodu spadlou na komunikace do
vodote e. Nátok do stoky bude p es uli ní vpusti.
Pro obec Osek je tedy navr⌘en koncep ní systém kanalizace pro ve ejnou pot ebu dle
podrobn⌦j í projektové dokumentace (viz. obr.). Oddílná spla ková kanalizace bude napojena na
projektem blí⌘e specifikovanou istírnu odpadních vod ( OV Komárov/Ho ovice). Dle provozovatele OV
pro Komárov, která se nachází v✓k.ú. Osek u Ho ovic má stávající OV dostate nou kapacitu pro v⇣hledov⇣
a v projektu zva⌘ovan⇣ nár✏st po tu obyvatelstva a chata ✏ na 840 EO.

Podle informací provozovatele OV Komárov (VaK Beroun, a.s.) je v sou asnosti aktuální návrh
p evád⌦ní spla kov⇣ch odpadních vody obce Komárov a Osek a⌘ na OV Ho ovice. Existující OV Komárov
na území obce Osek bude slou⌘it dle informací provozovatele, jen jako centrální p e erpávací stanice.
Byla vyprojektována centrální p e erpávací stanice (CPS) a v roce 2019 byl zbudován v⇣tlakov⇣ ad na OV
Ho ovice. Zm⌦na OV na CPS je t⌦ nebyla stavebn⌦ povolena. Akce p evedení odpadních vod z Komárova
do Ho ovic by m⌦la b⇣t hotová do roku 2021. V⇣tlakov⇣ ad je veden z OV nezastav⌦n⇣m územím ji⌘n⌦
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od Vystrkova v trase podél stávajících cest, áste n⌦ v soub⌦hu s nad azen⇣mi vodovodními ady.
V⇣tlakov⇣ ad je zobrazen v koordina ním v⇣krese dle podklad✏ VaK Beroun, a.s. (DSP).
K likvidaci de ov⇣ch vod bude p ednostn⌦ vyu⌘íváno zasakování (po hydrogeologickém
posouzení) i retence. Nevsáknuté vody budou do recipientu odvád⌦ny p evá⌘n⌦ systémem srá⌘kové
oddílné kanalizace v kombinaci se p íkop✏, struh a propustk✏.
V✓nov⇣ch zastaviteln⇣ch plochách je obecn⌦ po⌘adováno provedení hydrogeologického
posouzení celé lokality s✓ohledem na mo⌘nosti likvidace de ov⇣ch vod, odebírání podzemních vod
prost ednictvím studní a likvidace p ed i t⌦n⇣ch odpadních vod na domovních OV (do doby napojení na
oddílnou spla kovou kanalizaci) ve vztahu k✓intenzit⌦ zastav⌦ní.
P i vymezování stavebních pozemk✏ musí b⇣t spln⌦n po⌘adavek na vsakování de ov⇣ch vod
nebo jejich zadr⌘ení na pozemku p ed jejich svedením do oddílné de ové kanalizace vycházející z
platn⇣ch provád⌦cích p edpis✏ (§20 odst. 5 (resp. §21) vyhlá ky 501/2006). Je nezbytné prosazovat
zachycení de ov⇣ch odpadních vod p ímo na pozemcích jednotliv⇣ch nemovitostí (vyu⌘ívat akumulaci
srá⌘kov⇣ch vod pro zalévání zelen⌦ apod.). Nové místní obslu⌘né komunikace je t eba upravit spádov⌦ (v
podélném i p í ném profilu) tak, aby srá⌘ková voda z✓jejich povrchu odtékala do nejbli⌘ ích p irozen⇣ch
recipientních prvk✏ v území.
Zásobování pitnou a u⌘itkovou vodou
Obec Osek je zásobena vodou z✓ve ejného vodovodu.
Vodním zdrojem ve ejného vodovodu je úpravna vody Ne e⌘ín (vyu⌘ívá rozsáhlé, n⌦kolik km
dlouhé, jímací zá ezy v✓b⇣valém vojenském újezdu). P ivad⌦cí vodovodní ad (tvo en dv⌦ma profily
potrubí, kdy⌘ v✓provozu je v⌘dy jen jeden) sm⌦ uje do podzemního vodojemu VDJ Osek/Vystrkov (2x250
m3, max./min. úrove↵ hladiny vody 441,3/436,3 m n.m.). Sou asn⌦ pak pokra uje ve sm⌦ru na Ho ovice
do VDJ ⌅ibeni ák, kter⇣ je sou asn⌦ napojen na p ivad⌦ skupinového vodovodu Beroun-Zdice-Ho ovice.
Rozvodná vodovodní sí , s✓p evá⌘n⌦ PVC potrubí (dostavba vodovodní sít⌦ do r.2010 po ítala té⌘ s✓u⌘itím
PE potrubí DN 80), má relativn⌦ nev⇣hodnou lenitou strukturu s✓jen minimálním uplatn⌦ním
zokruhování a dále té⌘, zejména v✓koncov⇣ch úsecích, s✓profily potrubí DN neodpovídající SN 75 5401
Navrhování vodovodních potrubí. Nevyhovuje tedy v✓plném rozsahu po⌘adavku fungovat té⌘ jako po⌘ární
vodovod. S✓ohledem na nadmo skou v⇣ ku terénu, která se ve správním území obce pohybuje od 370,00
do 430,00 m n.m., a s✓ohledem na jen jedno tlakové pásmo distribu ní sít⌦, existuje zde té⌘ riziko
nespln⌦ní podmínky min. po⌘adovaného p etlaku vody p i jejím odb⌦ru. Distribu ní sí je ve v⇣chodní
ásti (u areálu Buzuluk) propojena s✓distribu ní sítí obce Komárov (na rozhraní je instalována vodom⌦rná
p ejímací achta). V echny tyto skute nosti vyvolávají pot ebu podrobn⌦j ího prov⌦ ení provozních
hydraulick⇣ch parametr✏ distribu ní sít⌦ s✓u⌘itím simula ního software v etn⌦ návrhu adekvátních
opat ení. Dle PRVaK se p edpokládá nouzové zásobování pitnou vodou její dopravou v✓mno⌘ství max. 15
l/s autocisternami ze zdroje Vrt-⌥ebrák a úpravna vody Ne e⌘ín. Zásobování pitnou vodou bude dále v✓této
situaci dopl↵ováno zásobováním balené vody. P i vyu⌘ívání zdroj✏ pro zásobování u⌘itkovou vodou se
bude postupovat podle pokyn✏ územn⌦ p íslu ného hygienika.
P ípadné vyu⌘ití vody ze systému zásobování provozní a technologickou vodou areálu Buzuluk
Komárov (pr✏myslov⇣ vodovod Buzuluk, jeho⌘ trasování v zájmovém území dle ÚPO propojuje dva
vodojemy - vodojem Buzuluk (ten je situován mimo zájmové území v k.ú. Komárov u Ho ovic) a vodojem
Hrádek) pro konkrétní situace, jisté ⌘ádoucí p ípady v etn⌦ ne⌘ádoucích stav✏ nouze, uká⌘e-li se taková
pot eba, je mo⌘né do e it ve spolupráci s✓majitelem a provozovatelem tohoto systému.
V✓obci se rovn⌦⌘ nacházejí studny pro individuální zásobování vodou. Mno⌘ství vody ve
studnách kolísá, p evá⌘n⌦ je nedostate né. Jakost vody ve studních není pravideln⌦ kontrolována, lze
o ekávat nedodr⌘ení ukazatel✏ vyhlá ky MZ . 252/2004, kterou se stanoví kvalitativní po⌘adavky na
pitnou vodu. V✓obci jsou vyu⌘ívány té⌘ obecní studny. S✓ohledem na stav pseudojednotné kanalizace, na
stav bezodtokov⇣ch jímek (⌘ump), septick⇣ch nádr⌘í a M OV lze odhadovat, ⌘e podzemní voda v✓obci je
kontaminována.
-

-

Ve ejné studny a dal í vodárenská za ízení v zájmovém území
V✓obci se rovn⌦⌘ nacházejí studny pro individuální zásobování vodou. Mno⌘ství vody ve
studnách kolísá, p evá⌘n⌦ je nedostate né. Jakost vody ve studních není pravideln⌦
kontrolována, lze o ekávat nedodr⌘ení ukazatel✏ vyhlá ky MZd . 252/2004, kterou se stanoví
po⌘adavky na pitnou vodu.
V✓obci jsou vyu⌘ívány obecní studny.
Ochrana technické infrastruktury - vodovodních ad✏ a kanaliza ních stok (dle zákona .
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu, v platném zn⌦ní):
OP vodovodních ad✏ a kanaliza ních stok iní (do DN 500 mm v etn⌦) 1,5 m na ka⌘dou
stranu od vn⌦j ího líce potrubí i stoky resp. 2,5 m p i v⌦t í hloubce potrubí a dále 2,5 m na
ka⌘dou stranu od vn⌦j ího líce potrubí i stoky (u DN nad DN 500 mm), resp. 3,5 m p i v⌦t í
hloubce potrubí. Ochranné pásmo p e erpávacích stanic a OV je vymezováno dle konkrétních
podmínek zadání. Ochranné pásmo vodojemu iní min. 10 m.
Zásobování energiemi

Plynofikace
Osek je zásobován zemním plynem prost ednictvím st edotlaké plynovodní sít⌦. Ta je napojena
na plynovou regula ní stanici Komárov, do ní⌘ je p ibli⌘n⌦ ze severu vedena vtl plynovodní p ípojka, která
prochází i katastrálním územím obce Osek u Ho ovic.
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Ze základních technick⇣ch parametr✏ VTL plynovodní p ípojky a stávající PRS/plynové regula ní
stanice VTL/STL Komárov (cca 3 tis. m3) a stavu STL plynovodní distribu ní sít⌦ lze rámcov⌦ usuzovat, ⌘e je
mo⌘n⇣ dal í rozvoj v etn⌦✓pokrytí pot eby i v plánovan⇣ch rozvojov⇣ch lokalitách. V✓daném p ípad⌦ je více
technick⇣ch mo⌘ností, jak adekvátn⌦ zareagovat p i zp esn⌦ní zadání (té⌘ s✓ohledem na relativní blízkost
trasy VTL plynovodu vzhledem k✓hranicím obce a na mo⌘nou provozní sou innost s✓distribu ními STL
plynovodními sít⌦mi t⌦sn⌦ sousedících obcí atp.).
-

Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování plynem (dle zák. . 458/2000 Sb. ...
energetick⇣ zákon):
BP/bezpe nostní pásmo VTL plynovodu:
do DN 100……............. 5 m
do DN 250…...…………20 m
nad DN 250 …………. 40 m
Ochranné pásmo/OP u NTL a STL plynovodu.……………............ 1 m
Ochranné pásmo/OP u ostatních plynovod✏ a p ípojek……............ 4 m

Elektrifikace
Trasa nad azeného vedení VVN 120 kV p enosové soustavy EPS v✓severozápadní ásti
zájmového území p edstavuje jistou zát⌦⌘ zejména sv⇣mi parametry ochranného pásma a ru iv⇣m vlivem
v krajin⌦.
Elektrifikace zájmového území, jak zde byla dosud rozvíjena, je ve své skladb⌦ a rezervách
jednotliv⇣ch ástí systému relativn⌦ heterogenní (jistá ást NN sít⌦ byla ji⌘ rekonstruována i
kompletována; p evládají v ak venkovní trasy vedení NN). N⌦kde se, odhadem, dostává na hranice sv⇣ch
mo⌘ností a vykazuje i jisté provozní potí⌘e v✓distribu ní NN síti, jinde se m✏⌘e vyskytovat i v⇣konová
rezerva. To lze up esnit a⌘ p esn⌦j ím provozním sledováním a m⌦ ením (p edpokládá se obvykle, ⌘e
takové zp esn⌦ní je k✓dispozici v✓rámci vyjád ení provozovatele k✓zadání e ení díl ích projekt✏
jednotliv⇣ch rozvojov⇣ch lokalit i rozsáhlej ích zám⌦r✏ kompletace a rekonstrukce NN sít⌦ (p elo⌘ek
z✓venkovních do podzemních tras za p edpokladu prostorov⇣ch a dal ích podmínek, nap . té⌘ v✓souvislosti
se zaji t⌦ním p íkonu do plánovan⇣ch p e erpávacích stanic spla kové oddílné kanalizace) v etn⌦
zp esn⌦ní pro p ípadné rekonstrukce stávajících i instalace dal ích nov⇣ch distribu ních trafostanic.
Stav plo né elektrifikace zájmového území obce se jeví jako relativn⌦ uspokojiv⇣. Je ⌘ádoucí
hledat mo⌘nost realizace nezávisl⇣ch místních zdroj✏ el. energie (v podob⌦ OZE, tj. potenciáln⌦ mo⌘né
instalace fotovoltaick⇣ch jednotek i vodních mikroturbin, nap . vodních mikroturbin SETUR vyráb⌦n⇣ch
spole ností Mechanika Král✏v Dv✏r, s.r.o., apod.) a tím posílení energetické bezpe nosti obce zejména
z✓dlouhodobého hlediska. – Jako ú elné a sou asn⌦ nezbytné se jeví p elo⌘ení díl ího úseku (cca 500 a⌘
700 m) vedení VN 22 kV v✓nadzemní trase na Vystrkov⌦✓p ípadn⌦ i do trasy podzemní nap . v souvislosti s
rozvojem v lokalit⌦ Z12 a v⇣hledov⌦ R1.
Stávající distribu ní trafostanice:
Pracovní
ozna .

Název

Inventární .

Vlastnictví

V✏kon (kVA)

Typ

TS1

„Osek-ZD“

BE_3800

EZ Distr.

do 400

sto⌘árová

TS2

„Osek-U H i t⌦“

BE_4631

EZ Distr.

do 630

sk í↵ová „ELTRAF“

TS3

„Osek-Obec II“

BE_303

EZ Distr.

do 250

sto⌘árová

TS4

„Osek-U silnice“

BE_0088

EZ Distr.

do 400

sto⌘árová

TS5

„Osek-Vystrkov“

BE_3880

EZ Distr.

do 400

sto⌘árová

TS6

„Osek-U rybníka“

BE_609

EZ Distr.

do 630

sto⌘árová

celkem

cca 2 700 kVA

Napájecí uzel: TR 110/22 kV Ho ovice
P ípadn⌦ nové distribu ní trafostanice budou vymezeny tak, aby zabezpe ily obsluhu
navrhovan⇣ch rozvojov⇣ch lokalit a p ípadn⌦ kompenzovaly problémy ve stávající ásti zástavby.
Rozvodná sí NN je zatím realizována kombinovan⌦, tj. ve form⌦ venkovních vedení na
sloupech (⌘elezobetonov⇣ch, d ev⌦n⇣ch) i ji⌘ v✓podzemních kabelov⇣ch trasách. Venkovní vedení NN jsou
sice zatím funk ní, ale z✓hlediska del ího v⇣hledu neperspektivní (jako reálná a uplat↵ovaná varianta
e ení je té⌘ i varianta záv⌦sn⇣ch kabel✏). Venkovní vedení NN jsou zastoupena v✓p eva⌘ujícím rozsahu
v etn⌦ t⌦ch pro ve ejné osv⌦tlení - Majitelem a provozovatelem elektrorozvodné sít⌦ je zde EZ Distribuce
a.s. (d íve STE/ St edo eská energetika,a.s., RZ Sever).
-

Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování elektrickou energií (dle zákona . 458/2000
Sb., tzv. energetick⇣ zákon, v platném zn⌦ní):
⌅í ka ochrann⇣ch pásem rozvodn⇣ch za ízení z izovan⇣ch po 31.12. 1994 je dána energetick⇣m
zákonem . 458/2000 Sb. v✓platném zn⌦ní. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno
svisl⇣mi rovinami veden⇣mi po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti kolmo na
vedení od krajního vodi e (u kabelov⇣ch vedení od krajního kabelu) na ka⌘dou stranu;
v✓závorce jsou uvád⌦ny hodnoty dle zák. . 458/2000 Sb. pro nová za ízení:
u venkovních vedení 22 kV (do 35 kV)…………
7m
u venkovních vedení 110 kV (v etn⌦)…………… 12 m
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u kabelov⇣ch vedení do 52 kV…..……………..
1m
u venkovních vedení do 220 kV.………………… 15 m
u venkovních vedení do 400 kV (v etn⌦) .……… 20 m
u el. stanic do 52 kV……………………………
7m
V✓p ípad⌦ zájmového území zde ve kerá d íve instalovaná za ízení (venkovní vedení VN 22 kV a
distribu ní trafostanice) mají ochranné pásmo 10 m na ka⌘dou stranu dle zák. .79/1957 a
provád⌦cích p edpis✏ .80/1957. STE,a.s. (nyní EZ Distribuce, a.s.) sou asn⌦ po⌘adovala
zachovat voln⇣ pr✏jezdn⇣ (neoplocen⇣, bez p eká⌘ek) pruh pod vedením VN 22 kV. Nová
elektroenergetická za ízení VN budou zahrnuta do ve ejn⌦ prosp⌦ n⇣ch staveb (nap . v etn⌦
p ipojovacích a propojovacích vedení nov⇣ch distribu ních trafostanic).
Vytáp⌦ní
Vytáp⌦ní je ji⌘ p evá⌘n⌦ zaji t⌦no spalováním zemního plynu. ást domácností má elektrické
vytáp⌦ní. Lze té⌘ zaznamenat díl í instalace fotovoltaick⇣ch panel✏. Jako ekologicky vhodn⇣ zdroj energie
lze zde dále doporu it pro va ení, vytáp⌦ní a p ípravu teplé u⌘itkové vody vyu⌘ívat zejména zemní plyn.
Telekomunikace a radiokomunikace
Zabezpe ení e eného zájmového území telekomunika ními slu⌘bami má vzhledem k jejich
d✏le⌘itosti pro roz í ení pot ebn⇣ch ekonomick⇣ch aktivit i pro prosté zabezpe ení standardních slu⌘eb
velk⇣ v⇣znam. Vlastníkem infrastruktury stabilní telekomunika ní sít⌦ je eská telekomunika ní
infrastruktura a.s. (CETIN).
V✓p ípad⌦ radiotelekomunika ních slu⌘eb je situace jednodu í vzhledem k✓sou asné nabídce,
relativní dostupnosti t⌦chto slu⌘eb a vzhledem k✓p edpokládanému zlep ování pokrytí zájmového území
signálem operátor✏ mobilních sítí. Je v ak mo⌘né p edpokládat spí e privátní rozhodování p ípadn⇣ch
zájemc✏.
Dále lze doporu it d✏slednou demontá⌘ (její dokon ení) v ech prvk✏ p✏vodní místní
telekomunika ní sít⌦ (z provozu vy azen⇣ch venkovních vedení a jejich nosi ✏). – Rovn⌦⌘ je t eba v⌦novat
adekvátní pozornost dálkov⇣m telekomunika ním kabel✏m (kabel✏m p enosové sít⌦), zejména té⌘
v✓souvislosti s✓p ipravovanou realizací celostátního programu Digitální esko a programu Budování
optick⇣ch p ístupov⇣ch sítí. Dostupnost vysokorychlostního internetu se dnes stává kritériem pln⌦ní
po⌘adavku udr⌘itelného rozvoje urbanizovaného území.
Územím obce prochází trasa star ího dálkového kabelu . 171a. P ístupová (místní, ú astnická)
telekomunika ní sí je v provedení podzemních áste n⌦ té⌘ venkovních tras kabelov⇣ch vedení. ⇤e ené
území p íslu í k telekomunika nímu obvodu RSÚ Ho ovice. Bytové objekty (zejména rodinné domky)
jsou i budou e eny p ím⇣m napojením (samostatn⇣mi stani ními kabely) s✓kapacitou 2x2 páry/1RD i
bytovou jednotku.
Objekty podnikatelské mohou b⇣t e eny (forma jejich napojení):
p ím⇣m napojením,
pomocí pobo kové úst edny,
kombinovan⌦ (podle konkrétních po⌘adavk✏, up esn⌦n⇣ch nap . v✓rámci v⇣sledk✏
dotazníkové akce).
Uveden⇣ zp✏sob p ipojení bude adekvátní pro zaji t⌦ní odpovídajících úzkopásmov⇣ch
telekomunika ních slu⌘eb hovorového i nehovorového charakteru.Na kabelové síti je osazen úm⌦rn⇣
po et ú astnick⇣ch rozvad⌦ ✏ ÚR vzhledem k✓sou asn⇣m po⌘adavk✏m. V⇣hledov⌦ nelze vylou it dal í
kompletaci.
V✓p ípadech, kdy ji⌘ nesta í kapacita metalick⇣ch kabel✏, lze ú astnické stanice napojit na místní
ú astnické skupiny LSU (Local Subscriber Unit), nebo na vzdálené ú astnické skupiny RSU (Remote
Subscriber Unit). Tyto ú astnické skupiny lze pak p ipojit k✓digitálnímu spojovacímu poli nejbli⌘ í ATÚ
prost ednictvím multiplexního p enosového za ízení PCM (digitálního systému s✓pulzn⌦ kódovou
modulací) 1. ádu s✓p enosovou rychlostí 2,048 Mbit/s, p ípadn⌦ prost ednictvím multiplexu 2. ádu
s✓PMC (8,448 Mbit/s). Digitální okruhy jsou p ipojovány p es sady digitálních spojovacích vedení DLT
(Digital Line Terminal). Z✓hlediska charakteru místního telekomunika ního obvodu je mo⌘né dnes
p edpokládat dvoustup↵ové e ení, tj. pomocí ú astnick⇣ch rozvád⌦ ✏ (ÚR) a sí ov⇣ch rozvád⌦ ✏ (SR),
vedle p ímého napojení.
V✓p ípad⌦ radiotelekomunika ních slu⌘eb je situace jednodu í vzhledem k✓sou asné nabídce a
relativní dostupnosti t⌦chto slu⌘eb a vzhledem k✓p edpokládanému zlep ování pokrytí zájmového území
signálem operátor✏ mobilních sítí. V✓zájmovém území p✏sobí té⌘ místní poskytovatel
radiotelekomunika ních slu⌘eb spole nost Cheznet servis s.r.o. (Cheznovice 238, 33✓806 Cheznovice,
která má svou základnovou stanici umíst⌦nu na st e e objektu spole nosti Albertina Trading, s.r.o. sídlící
v✓b⇣valém areálu JZD. Je v ak mo⌘né p edpokládat spí e privátní rozhodování p ípadn⇣ch zájemc✏ o
vyu⌘ití nabízejících se slu⌘eb.
Dále lze doporu it d✏slednou demontá⌘ (její dokon ení) v ech prvk✏ p✏vodní místní
telekomunika ní sít⌦ (z provozu vy azen⇣ch venkovních vedení a jejich nosi ✏). – Rovn⌦⌘ je t eba v⌦novat
adekvátní pozornost dálkov⇣m telekomunika ním kabel✏m (kabel✏m p enosové sít⌦), viz v⇣kres ir ích
územních vztah✏, zejména té⌘ v✓souvislosti s✓p ipravovanou realizací celostátního programu Digitální
esko a programu Budování optick⇣ch p ístupov⇣ch sítí. Dostupnost vysokorychlostního internetu se dnes
stává kritériem pln⌦ní po⌘adavku udr⌘itelného rozvoje urbanizovaného území.
V obci je funk ní sí místního rozhlasu.
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Hlavní radioreléová trasa
P íjem TV signál✏ v✓obci je relativn⌦ dobr⇣. - P es zájmové území ve sm⌦ru JZ-SV vede
radioreléová trasa spole nosti eské radiokomunikace, a.s., která je ve v⇣kresové ásti vyzna ena a
podmínky pro její fungování musí b⇣t respektovány.
Ochranná pásma
Ochranná pásma byla dána zákonem o telekomunikacích .110/64 Sb., dnes ✓pak zákonem .
151/2000 Sb., resp. zákonem .127/2005 Sb., o elektronick⇣ch komunikacích.
U telekomunika ních za ízení pak iní v p ípad⌦:
kabelového vedení p ístupové sít⌦ voln⌦ ulo⌘eného 1,5 m na ob⌦ strany od krajních
kabel✏
kabelového vedení v✓ochranné konstrukci 1,5 m od okraje v⇣kopové r⇣hy- kabel✏
transportní sít⌦ ochranné pásmo stanovuje spole nost CETIN (d íve O2 a.s., resp.
esk⇣ Telecom a.s.).
Souhrnné zhodnocení, prostorová koordinace vedení technického vybavení
Cílem koordinace v✓úrovni koncep ního e ení je p edvídat a p edcházet v em potenciálním
vá⌘n⇣m konflikt✏m a st et✏m zájm✏. Rozumí se nejen st et✏m prostorov⇣m, ale i mo⌘n⇣m disproporcím
v✓objektivn⌦ existujících vztazích a v✓u⌘it⇣ch rozhodovacích postupech, v✓územn⌦ plánovacích podkladech
i dokumentaci po ínaje a zpracováním p íslu ného projektu, jeho realizací a provozováním konkrétních
systém✏ a za ízení kon e.
V⇣znamná je nap . koordinace in⌘en⇣rsk⇣ch sítí ve vazb⌦ na pozemní komunikace, p ípadn⌦ na
jiné mo⌘né p eká⌘ky a vzájemná koordinace jednotliv⇣ch druh✏ in⌘en⇣rsk⇣ch sítí. Na základ⌦ rámcového
posouzení lze odhadovat, ⌘e v✓n⌦kter⇣ch úsecích místních komunikací a na n⌦kter⇣ch k i⌘ovatkách m✏⌘e
b⇣t brzy hustota sítí na úrovni vyvolávající ji⌘ vá⌘né problémy. V✓takov⇣ch p ípadech nelze improvizovat,
ale uplatnit d✏sledné postupy prostorové koordinace. Takov⇣mi jsou postupy respektující SN 73 6005 a
postupy s aplikací úm⌦rn⇣ch sdru⌘en⇣ch tras (v daném p ípad⌦ nap . multikanálu SITEL, technického
kanálku BIRCO apod.), nebo e ení s✓uplatn⌦ním kombinovan⇣ch zp✏sob✏ ukládání in⌘. sítí.
V✓p ípad⌦ pou⌘ití klasického zp✏sobu ukládání lze rovn⌦⌘ p ipomenout nezbytnost pou⌘ití
dostate n⌦ kvalitních materiál✏, kvalitního provedení v etn⌦ p ísné kontroly kvality díla, nezbytnost
v asného osazení ochrann⇣ch konstrukcí pro k í⌘ení tras in⌘en⇣rsk⇣ch sítí s✓komunikacemi a v asnou
p ípravu dopravn⌦ in⌘en⇣rsk⇣ch opat ení pro realizaci.
Základním prost edkem pro koordinaci in⌘en⇣rsk⇣ch sítí musí b⇣t koordina ní situace a
kompletní p í né profily prostorem komunikací. V✓rámci dal ích krok✏ je ⌘ádoucí zpracování
charakteristick⇣ch p í n⇣ch profil✏ s✓vyzna ením polohy jednotliv⇣ch vedení (stávajících, ji⌘ navrhovan⇣ch i
t⌦ch v⇣hledov⇣ch). Prostorová koordinace v✓detailu dle SN 73 6005 Prostorová úprava sítí technického
vybavení a podle dal ích technick⇣ch podklad✏ m✏⌘e b⇣t preventivn⌦ precizována samostatn⇣m
projektem.
Za koordina ní akt je nutné pova⌘ovat té⌘ v asné zabezpe ení pozemk✏ pro realizaci zám⌦r✏ ve
ve ejném zájmu. Preventivní do e ení v ech ir ích územních vztah✏ v✓rámci jednotliv⇣ch sí ov⇣ch odv⌦tví
p edstavuje rovn⌦⌘ nezbytnou ást celkové koordinace. Jako koordinace s✓cílem zp esn⌦ní zadávacích
podmínek pro zpracování jednotliv⇣ch projekt✏ m✏⌘e poslou⌘it zpracování a vyhodnocení dotazníkové
akce.
Roz í ení sítí technické infrastruktury by m⌦la b⇣t p ednostn⌦ e ena bez naru ení vozovky
silnic procházejících zastav⌦n⇣m územím, trasy sítí v soub⌦hu se silnicemi by m⌦ly b⇣t v intravilánu sídel
p ednostn⌦ ukládány do zeleného pásu nebo chodníku, mimo intravilán sídel a⌘ za vn⌦j ím okrajem
silni ního t⌦lesa.
d.3) Ob anské vybavení
Stávající ob anská vybavenost je územním plánem respektována a není m⌦n⌦na. Územním
plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk ní za ízení ob anského vybavení:
plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV),
plochy ob anského vybavení - sport a rekreace (OS).
Do územním plánem vymezen⇣ch ploch ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
spadá Obecní ú ad s knihovnou, po⌘ární zbrojnice;✓Jednota Ho ovice (COOP) - smí ené zbo⌘í
ve Vystrkov⌦ a restaurace Slavoj v Oseku.
Do územním plánem vymezen⇣ch ploch ob anského vybavení - sport a rekreace (OS) spadá
fotbalové h i t⌦ Slavoj se zázemím.
Vzhledem k d✏le⌘itosti za ízení ob anského vybavení pro rozvoj e eného území mohou b⇣t
vybraná za ízení umís ována dle podmínek funk ního len⌦ní území v zastav⌦ném území (zde prioritn⌦ v
plochách smí en⇣ch obytn⇣ch historického jádra vesnice napojen⇣ch na dopravní a technickou
infrastrukturu) a omezen⌦ i v plochách v⇣roby a skladování.
Popis stávajícího za↵ízení ob anské vybavenosti, spolková innost
(odkazy jsou zobrazeny na koordina ním v⇣krese):
Základní ob anskou vybavenost p evá⌘n⌦ zaji ují okolní m⌦sta a to zejména Ho ovice a ⌥ebrák.
⌅kolství
-

mate ská a základní kola v✓Oseku, Osek p. 200 (odkaz “A”) je dvout ídní s✓p⌦ti
ro níky. ⌅kolu nav t⌦vuje v✓posledních letech kolem 30 ⌘ák✏.✓ Z✓toho je p ibli⌘n⌦ 15
d⌦tí z✓Oseka a 15 z✓okolních vesnic a m⌦st. ✓Mate ská kola má v✓sou asnosti
napln⌦nou kapacitu – 25 d⌦tí. Sou ástí vybavení je herna, d⌦tsk⇣ obchod,
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kade nictví, malí sk⇣ a v⇣tvarnick⇣ kout, kuchy↵ka, dílna a ob⇣vací pokoj. K dispozici
je zahrada a dv✏r s dosko i t⌦m, pískovi t⌦m, zahradním domkem, houpa kami,
pr✏lezkami a podobn⌦.
Ve ejná správa
Obecní ú ad, knihovna; Po⌘ární zbrojnice - Osek p. 21 (odkaz “B”).
Církevní a poh ební slu⌘by
Církevní a poh ební slu⌘by jsou zaji t⌦ny v sousedních obcích, zejména v Ho ovicích
a Mrtníku.
Obchod a slu⌘by, pohostinství, p echodné ubytování
V obci se nachází Rybá sk⇣ penzion ⌥ák umíst⌦n⇣ u ⌥ákova rybníka; díky své poloze
hned pod hrází rybníka je ideální pro rybá e i milovníky p írody. Náv t⌦vník✏m
je k dispozici celkem 24 l✏⌘ek. V areálu je d⌦tsk⇣ koutek; k dispozici je rybník pro
rybá e za áte níky i profesionály a srub na hrázi rybníka.
Zám⌦rem je podstatn⌦ nav⇣ it mo⌘nosti p echodného ubytování i v prostorách
b⇣valého ml⇣na a dovybudovat rekrea ní zázemí pro hosty na pozemcích v
zastav⌦ném území. V krajin⌦ se v návaznosti na stávající rybník zam⇣ lí obnova
dal ího rybníka.
Jednota Ho ovice (COOP) - smí ené zbo⌘í, Osek 202
Jednota Ho ovice (COOP) - smí ené zbo⌘í, Vystrkov 16 (odkaz “C”).
KK Minimarket, Osek 22
Restaurace Slavoj, p. 90 Provoz restaurace s nabídkou eské kuchyn⌦. K dispozici je
sál s kapacitou cca 200 míst. (odkaz “D”).
Hospoda U Oty, Osek 29 - kapacita cca 50 host✏, v⇣ ep s 11 místy a zahrádka pro 25
osob.
Kola Sedlá ek, Osek 257; Prodej horsk⇣ch, krosov⇣ch, silni ních, freestyle MTB a BMX
kol Author.
Rychlé ob erstvení, Osek 11 - Vinotéka, vinn⇣ sklípek , venkovní posezení.
V⇣roba a prodej pleten⇣ch pono⌘ek, Osek 11
T⌦lov⇣chova a sport
fotbalové h i t⌦ Slavoj, atny, tribuna - po rekonstrukci (odkaz “E”)
plácek pro mí ové hry ve volné krajin⌦ nad Vystrkovem
Spolková a zájmová innost v obci, osv⌦tová innost
Sbor dobrovoln⇣ch hasi ✏ Osek.
Ka⌘doro n⌦ na ja e se na zahrad⌦ koly po ádá hudební festival Osecká pohoda.
V roce 1915 byl zalo⌘en sportovní klub Slavoj Osek, kter⇣ se ve ty icát⇣ch letech
probojoval do divizní sout⌦⌘e v kopané a dokázal porá⌘et i velká m⌦sta.
Za druhé sv⌦tové války bylo est místních ob an✏ odsouzeno a popraveno za
podporu lesního krytu u Újezda. Na jejich po est se ka⌘d⇣ rok po ádá pietní pr✏vod,
jen⌘ b⇣vá zakon en oh↵ostrojem. Také se zde koná B⌦h partyzánskou stezkou, kter⇣
sm⌦ uje práv⌦ ke krytu v Újezd⌦.
Zdroj:

informace OÚ Osek , www: zsosek.com
d.4) Ve↵ejná prostranství
Hlavním ve ejn⇣m prostranstvím je náves v historickém jádru Oseka.

-

Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy ve ejn⇣ch prostranství (PV) zahrnující náves
Oseka co by centrální prostranství.
Územním plánem jsou konkrétní plochy ve ejn⇣ch prostranství (PV) navr⌘eny v rámci lokalit Z2,
Z8a, Z4.
Dal í pozemky ve ejn⇣ch prostranství budou navrhovány územními studiemi, i navazujícími
podrobn⌦j ími dokumentacemi ve smyslu podmínek dan⇣ch územním plánem.

Obecné po⌘adavky
Pro nov⌦ vymezované pozemky ve ejného prostranství jsou dále dány tyto po⌘adavky (ve
smyslu vyhlá ky §22 vyhlá ky 501/2006 Sb.): Nejmen í í ka ve ejného prostranství, jeho⌘ sou ástí je
pozemní komunikace zp ístup↵ující pozemek bytového domu, je 12 m. P i jednosm⌦rném provozu lze
tuto í ku sní⌘it a⌘ na 10,5 m. Nejmen í í ka ve ejného prostranství, jeho⌘ sou ástí je pozemní
komunikace zp ístup↵ující pozemek rodinného domu, je 8 m. P i jednosm⌦rném provozu lze tuto í ku
sní⌘it a⌘ na 6,5 m. Sou ástí t⌦chto ve ejn⇣ch prostranství je nejmén⌦ jeden pruh vyhrazen⇣ pro p⌦ í v
minimální í ce 2 m umo⌘↵ující bezbariérové u⌘ívání.
Ulice je podéln⇣ venkovní prostor. Je chybou domnívat se , ⌘e se jedná o pouhou dopravní
spojnici. I tento prostor je nezbytné koncipovat jako pobytov⇣, kde se sousedé rádi zastaví a popovídají si.
Tradi n⌦ je tento zp✏sob u domká ské zástavby pou⌘it. asto se jedná o prostor místní í kové dimenze
cca 8 -10 m s vozovkou (zpevn⌦n⇣ povrch) a oboustrann⇣m, travnat⇣m pásem.

36

OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OSEK

d.5) Nakládání s odpady
Skládky, evidované ekologické zát⌦⌘e území
V e eném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad✏.
V sousedním katastrálním území Ho ovice je (p ímo v kontaktu se e en⇣m územím) situována
⇤ízená skládka odpad✏ Ho ovice - Hrádek (provozovatel spole nost AVE CZ odpadové hospodá ství s.r.o.).
Sou ástí areálu je skládka, kompostárna, sb⌦rn⇣ dv✏r s manipula ní plochou a biodegrada ní plocha.
Sousedství ízené skládky má dopady i na e ené zájmové území - erné skládkování zeminy na pozemku
p . 731/1.
Staré ekologické zát⌦⌘e je mo⌘no p edpokládat zejména v areálu spole nosti Buzuluk a.s. a
dal ích souvisejících plochách - zejména historická zavá⌘ka b⇣valého rybníka nad Nov⇣m Hamrem
situovaného v⇣chodn⌦ od areálu spole nosti Buzuluk a.s. (p es silnici). Dal í erné skládkování je
soust ed⌦no poblí⌘ k í⌘ení vle ky a drá⌘ního t⌦lesa trati. erné skládky budou postupn⌦ sanovány, skládky
u b⇣valé drá⌘ní vle ky v souvislosti se zam⇣ len⇣m nov⇣m zám⌦rem vyu⌘ití území.
Zne kod↵ování odpad✏
Obecn⌦ závazná vyhlá ka . 1/2015 Obce Osek stanovuje systém shroma⌘ ování, sb⌦ru,
p epravy, t íd⌦ní, vyu⌘ívání a odstra↵ování komunálních odpad✏, v etn⌦ systému nakládání se stavebním
odpadem, v souladu se zák. . 185/2001 Sb, v platném zn⌦ní. V✓obci je uplat↵ován t íd⌦n⇣ i sm⌦sn⇣ sb⌦r
komunálního odpadu. Svoz nebezpe ného✓odpadu, skla, plast✏, kompozitních obal✏,✓papíru a pou⌘itého
oble ení zaji uje firma AVE CZ odpadové hospodá ství s.r.o. Sb⌦r a likvidaci sm⌦sného odpadu a
✓velkoobjemového odpadu zaji uje také firma AVE CZ odpadové hospodá ství s.r.o., likvidace bioodpadu
se e í svozem i ojedin⌦le i kompostováním v domácích kompostérech. Bioodpad je odvá⌘en na
kompostárnu firmy AVE CZ odpadové hospodá ství s.r.o.
Sb⌦rné nádoby na papír, plasty a sklo jsou celoro n⌦ umíst⌦ny na esti stanovi tích u objekt✏
ve ejné vybavenosti. Nádoby na kovy jsou umíst⌦ny celoro n⌦ u restauarce Slavoj a prodejny COOP na
Vystrkov⌦. Nádoby na biologick⇣ odpad (velkoobjemové kontejnery) jsou umíst⌦ny od b ezna do
listopadu v Oseku nad po⌘ární nádr⌘í a na Vystrkov⌦ u p. 137. Nebezpe n⇣ odpad, objemn⇣ odpad je
mo⌘né odevzdávat ve sb⌦rném dvo e, kter⇣ je umíst⌦n na skládce Ho ovice - Hrádek. Zde je rovn⌦⌘
mo⌘no odlo⌘it odpad stavební.
Zdroj:
Obec Osek, Obecn⌦ závazná vyhlá ka . 1/2015
-

-

-

3 ad.e)

Koncepce zne kod↵ování odpad✏ odvozem mimo území obce z✏stane nadále zachována.
V✓zájmovém území je mo⌘né po ítat analogicky, jako v✓podobn⇣ch obcích jinde, se zvy ující se
produkcí odpad✏, p evá⌘n⌦ komunálních. V⇣znamn⇣m faktorem v✓opa ném smyslu v ak m✏⌘e
b⇣t práv⌦ zde p em⌦na vytáp⌦ní s✓u⌘itím u lechtil⇣ch paliv a d✏sledn⌦j í separace jednotliv⇣ch
druh✏ odpad✏.
Stavební aktivita v✓zájmovém území nese s✓sebou vznik zna ného mno⌘ství odpad✏
(p ebyte né zeminy, stavebního rumu apod.). Jejich likvidace, resp. vyu⌘ití by m⌦lo b⇣t ji⌘
d✏sledn⌦ o et eno projektovou dokumentací jednotliv⇣ch staveb ve smyslu hospodárného
nakládání s✓tímto materiálem.
V✓p ípad⌦ podnikatelsk⇣ch aktivit odpovídá mno⌘ství a druh p íslu nému sortimentu produkce
a u⌘itému technologickému za ízení (d✏le⌘ité je, aby takové areály m⌦ly zpracován program
odpadového hospodá ství ve smyslu uplatn⌦ní separace a recyklace).
Dále lze vymezit v✓souladu se zákonem . 185/2000 Sb., o odpadech v✓platném zn⌦ní a
v✓souladu se zm⌦nami n⌦kter⇣ch dal ích zákon✏ a navazujících p edpis✏ následující opat ení:
Lze doporu it roz í ení po tu ji⌘ z ízen⇣ch snadno dostupn⇣ch stanovi kontejner✏ pro
separovan⇣ TKO (zejména v✓souvislosti s✓postupnou realizací aktivit v✓rozvojov⇣ch lokalitách
skupinové zástavby).
Nová za ízení lze umis ovat pouze v souladu s platn⇣mi právními p edpisy a v souladu s
regulativy funk ního vyu⌘ívání území ÚP (kapitola f. v⇣roku).
Od vodn ní koncepce uspo↵ádání krajiny

e.1) Promítnutí koncepce uspo↵ádání krajiny do ploch s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití v
krajin a stanovení podmínek pro zm ny v jejich vyu⇣ití
Nezastav né území
Nezastav⌦n⇣m územím jsou pozemky nezahrnuté do zastav⌦ného území nebo do zastavitelné
plochy. Nezastav⌦né území (krajina) je v maximální mí e chrán⌦no p ed novou zástavbou. Zastavitelné
plochy jsou situovány do zastav⌦ného území nebo do p ímé návaznosti na zastav⌦né území. V územích
ochrany p írody není mo⌘ná ⌘ádná zástavba s v⇣jimkou nezbytn⇣ch liniov⇣ch sítí technické infrastruktury a
nezbytn⇣ch komunikací v krajin⌦.
e.2) Plochy zm n v krajin
Územní plán navrhuje zv⇣ ení podílu zelen⌦ ve smí en⇣ch plochách nezastav⌦ného území.
Podíl zelen⌦ ve v⌦t in⌦ vymezen⇣ch ploch nezastav⌦ného území je t eba zvy ovat, a to p i realizaci prvk✏
liniové doprovodné zelen⌦ podél komunikací, vodote í a mezí, zatravn⌦ním nebo dopln⌦ním ploch
nelesní zelen⌦ s p írodní funkcí. Rodová a druhová skladba této zelen⌦ musí vycházet z p✏vodních
rostlinn⇣ch spole enstev v daném míst⌦.
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Dle mapy potenciální p irozené vegetace (Neuhäuslová a kol., 2001) je potenciální p irozenou
vegetací v e eném území ern⇣ ová dubohab ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) a v nivách vodních
tok✏ st emchová jasenina v komplexu s mok adními ol inami (Pruno-Fraxinetum).
Územním plánem jsou navr⌘eny plochy zm⌦n v krajin⌦ s cílem zadr⌘ování vody v krajin⌦ a
zu lech ování bezprost edního okolí obce, doprovázené rozvojem etrné nepobytové rekreace v krajin⌦
(cykloturistika, vycházkové trasy).
lokální biokoridory navr⌘ené k zalo⌘ení
K1 - v trase LBK 23-24 revitalizace toku p írodn⌦ blízk⇣m zp✏sobem, tj. vytvo ení poto ního
pásu s meandrujícím korytem, mok ady a t✏n⌦mi. Dnes se jedná o regulovanou vodote , v
minulosti zde b⇣valy t i rybníky a tok m⌦l p irozené koryto. V rámci zalo⌘ení lokálního
biokoridoru je mo⌘no vodní tok revitalizovat.
K2 - v trase LBK 25-30 zalo⌘ení a dopln⌦ní zelen⌦
vodohospodá ská opat ení
K3 - návrh a obnova rybníka Cypriansk⇣ u Panského ml⇣na
ú elové komunikace v krajin⌦
K4 - t⌦leso vle ky v rámci p estavbové plochy P1 navr⌘eno pro ú elovou komunikaci s vyu⌘itím
pro cyklo, p⌦ í a nau nou stezku; ást v obci bude ponechána jako technická památka, par ík.
Systém cest bude propojen a zokruhován kolem rybník✏ s cílem vytvo ení vycházkov⇣ch cest
do krajiny.
K5 - obnova cesty v niv⌦ erveného potoka ve sm⌦ru od b⇣valé vle ky k Panskému ml⇣nu u
⌥ákova rybníka s cílem vytvo ení nau né stezky po stopách zanikl⇣ch hamr✏ a rybník✏.
K6 - cesta ke Komárovu v etn⌦ doprovodné zelen⌦
K7 - cesta ke Komárovu v etn⌦ doprovodné zelen⌦
K9 – cesta od OV k Vystrkovu v etn⌦ doprovodné zelen⌦. Cesta navr⌘ena jako alternativní
p ístup k osad⌦, zejména k plo e rezervy pro bydlení.
protierozní opat ení
K8 - cesta s p íkopem na svahu nad Vystrkovem
izola ní zele↵ s ochrannou funkcí
K10 - zalo⌘ení pásu vysoké zelen⌦ pod skládkou Ho ovice.
e.3) Územní systém ekologické stability
Hlavním cílem vytvá ení ÚSES je trvalé zaji t⌦ní biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je
definována jako variabilita v ech ⌘ijících organism✏ a jejich spole enstev a zahrnuje rozmanitost v rámci
druh✏, mezi druhy a rozmanitost ekosystém✏. Podstatou ÚSES je vymezení sít⌦ p írod⌦ blízk⇣ch ploch v
minimálním územním rozsahu, kter⇣ u⌘ nelze dále sni⌘ovat bez ohro⌘ení ekologické stability a biologické
rozmanitosti území.
ÚSES se d⌦lí podle biogeografického v⇣znamu skladebn⇣ch prvk✏ na nadregionální, regionální
a lokální. V✓obci Osek jsou vymezeny prvky v✓lokální úrovni. Je tvo en biocentry a biokoridory a na lokální
úrovni té⌘ interak ními prvky.
Biocentrum (BC) je tvo eno ekologicky v⇣znamn⇣m segmentem krajiny, kter⇣ svou velikostí a
stavem ekologick⇣ch podmínek umo⌘↵uje trvalou existenci druh✏ i spole enstev p irozeného genofondu
krajiny. Jedná se o biotop nebo soubor biotop✏, kter⇣ sv⇣m stavem a velikostí umo⌘↵uje trvalou existenci
p irozeného i pozm⌦n⌦ného, av ak p írod⌦ blízkého ekosystému.
Biokoridor (BK) je, nebo cílov⌦ má b⇣t, tvo en ekologicky v⇣znamn⇣m segmentem krajiny, kter⇣
propojuje biocentra a umo⌘↵uje a podporuje migraci, í ení a vzájemné kontakty ⌘iv⇣ch organism✏.
Interak⇤ní prvek (IP) je ekologicky v⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek nebo ekologicky v⇣znamné liniové
spole enstvo, vytvá ející existen ní podmínky rostlinám a ⌘ivo ich✏m, v⇣znamn⌦ ovliv↵ujícím fungování
ekosystém✏ kulturní krajiny.
Podle prostorové funk nosti jsou prvky ÚSES funk ní (existující, jednozna n⌦ vymezené) a
navr⌘ené k✓zalo⌘ení (nefunk ní, vymezené). Funk ní prvky jsou sítí vybran⇣ch ástí kostry ekologické
stability a navr⌘ené prvky dopl↵ují kostru ekologické stability tak, aby byl ÚSES schopen plnit svoje
p edpokládané funkce v krajin⌦.

✓

Podkladem pro zapracování ÚSES jsou / budou následující práce:
Územní plán obce Osek u Ho ovic (PAFF, projek ní kancelá ; 2003)
Zm⌦na . 1 ÚPO Osek u Ho ovic (PAFF architekti, 2006)
Zm⌦na . 2 ÚPO Osek (PRISVICH, s.r.o, 2006)
Územní plány navazujících obcí (Hvozdec, Ho ovice, Komárov, Podluhy, Újezd,
Zálu⌘í)
ÚAP ORP Ho ovice, 4. aktualizace k r. 2016
ZÚR St edo eského kraje
Studie ÚSES zpracovaná jako podklad pro Zásady územního rozvoje (U 24, 2009)
Generel lokálního systému ekologické stability k.ú. Zaje ov, Kva↵, Ole ná, Chaloupky,
Malá Víska, Jivina, Kle t⌦nice, Hvozdec, Komárov, Ho ovice, Osek, Podluhy, Újezd,
Velká Víska, Felbabka, Rpety (MM Consult, Ing. V. Michalec 1995)
Vlivy ⌘elezni ní trati na územní systém ekologické stability – zpracováno pro Projekt
Optimalizace ⌘elezni ní trati . 170, úsek Beroun - Zbiroh (SUDOP Praha a.s.; Ing.
Tomá Adam) - konzultace
terénní pr✏zkumy
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Jednotlivé prvky byly z✓v⇣ e uveden⇣ch prací p evzaty a dále upraveny a p izp✏sobeny
podmínkám návrhu územního plánu a podmínkám ochrany a tvorby krajiny. Místní systém ekologické
stability e eného území je koncipován tak, aby p edev ím:
a/
navazoval na prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické stability,
b/
ve sv⇣ch prvcích zajistil ⌘ivotní podmínky v rámci skupin typ✏ geobiocén✏ zastoupen⇣ch na
zpracovávaném území,
c/
zajistil návaznost na místní systém ekologické stability v sousedních katastrech, kde byl ji⌘
systém zpracován / schválen v✓rámci ÚPD,
d/
byl dodr⌘en po⌘adavek minimality nárok✏ systému ekologické stability na dal í území p i
respektování minimálních po⌘adavk✏ na parametry prvk✏ územního systému ekologické
stability.
Ochrana ÚSES
Vymezené biokoridory a interak ní prvky jsou pokládány za sou ást p írodní zóny (NP) a koliv
jsou tyto prvky s ohledem na jejich prostorové parametry zahrnuty do plochy zem⌦d⌦lské (NZ, NZ1, NZ2)
do plochy smí ené (NSp, NSpl). Biokoridory a interak ní prvky mají funkci p ekryvnou k plochám s
rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití.
Skladebné ásti ÚSES, tj. biocentra, biokoridory i interak ní prvky, jsou nezastaviteln⇣m územím.
Umis ování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na p í né p echody in⌘en⇣rsk⇣ch a dopravních staveb.
Jiné umíst⌦ní t⌦chto staveb je v⇣jime n⌦ p ípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních
prostorov⇣ch parametr✏, dan⇣ch p íslu nou metodikou pro tvorbu ÚSES. Stavby procházející ÚSES by m⌦ly
b⇣t uzp✏sobovány tak, aby nevytvá ely migra ní bariéru pro organismy.
Je nutné dodr⌘ovat zásadu, ⌘e pro v⇣sadbu a p ípadné jiné zásahy do prvk✏ ÚSES se pou⌘ívá
pouze geograficky p✏vodních rostlinn⇣ch druh✏. Jako podklad pro tuto p✏vodní skladu slou⌘í p edev ím
rekonstruované mapy p✏vodních geobotanick⇣ch jednotek a mapy lesních typologick⇣ch jednotek.
Plochy ÚSES a chrán⌦n⇣ch území p írody je t eba chránit p ed degradací nej ast⌦ji
antropogenního p✏vodu, p ed zne i t⌦ním slo⌘ek ⌘ivotního prost edí, kultivací a ruderalizací. Nejsou
p ípustné innosti sni⌘ující ekologickou stabilitu prvk✏.
V plochách prvk✏ ÚSES musí b⇣t zaji t⌦ny podmínky pro zachování a rozvoj genofondu,
zvy ování ekologické stability a p íznivé p✏sobení na okolní krajinu. Pro prvky ÚSES platí regula ní
opat ení:
regulace lesního hospodá ství s d✏razem na druhovou skladbu d evin, která by m⌦la b⇣t co
nejbli⌘ í p✏vodním lesním spole enstv✏m; na lesních plochách bude podporována p irozená
obnova porost✏ se zachováním p✏vodních d evin.
revitalizace vodních tok✏ tak, aby po spln⌦ní nezbytn⇣ch vodohospodá sk⇣ch funkcí plnily co
nejv⌦t í m⌦rou i funkce ekologické; v prvcích ÚSES u vodote í budou zalo⌘eny ke ové a
stromové porosty na vyv⇣ en⇣ch b ezích, v lokalitách voln⌦ p ístupn⇣ch b ehov⇣ch partií budou
vytvo eny podmínky pro posílení zelen⌦,
v prvcích ÚSES vymezen⇣ch na orné p✏d⌦ budou vytvo eny podmínky pro realizování porost✏
p irozené druhové skladby d evin dle stanovi tních podmínek.
Nadmístní systém ÚSES – ⌥ir⌥í vztahy
Nadmístní (nadregionální a regionální) územní systém ekologické stability byl v✓rámci ZÚR
St edo eského kraje vymezen na základ⌦ Studie ÚSES St edo eského kraje. Podkladem pro Studii ÚSES
v✓ e eném území byly místní generely ÚSES zpracované pro obce v✓okresech Ho ovice a platné územní
plány.
Severn⌦ e eného území, ve vzdálenosti cca 750 m od hranice, prochází regionální biokoridor
RK 1173 Bouchalka – ⌅tilec, prochází p es obce Zálu⌘í a Újezd. Jedná se o slo⌘en⇣ biokoridor, v jeho⌘ trase
jsou vlo⌘ena lokální biocentra – nejblí⌘e e enému území je vlo⌘eno LBC 2. Jiné nadmístní prvky se v
blízkosti e eného území nevyskytují.
Místní územní systém ekologické stability
V✓obci Osek jsou vymezeny prvky v✓ lokální úrovni. Je tvo en biocentry a biokoridory a na
lokální úrovni té⌘ interak ními prvky. Podle prostorové funk nosti jsou v e eném území vymezeny
skladebné prvky funk ní (existující, jednozna n⌦ vymezené) a navr⌘ené (nefunk ní, navr⌘ené k zalo⌘ení).
V e eném území jsou skladebné prvky p evá⌘n⌦ funk ní. Navr⌘ené k zalo⌘ení / revitalizaci jsou díl í ásti
lokálních biokoridor✏ LBK 23-24 a LBK 25-26.
V ÚP Osek jsou navr⌘ené prvky ÚSES vymezeny jako plochy zm⌦n v krajin⌦:
K1
- v trase LBK 23-24 revitalizace toku p írodn⌦ blízk⇣m zp✏sobem, tj. vytvo ení poto ního pásu s
meandrujícím korytem, mok ady a t✏n⌦mi. Dnes se jedná o regulovanou vodote , v minulosti
zde b⇣valy t i rybníky a tok m⌦l p irozené koryto. V rámci zalo⌘ení lokálního biokoridoru je
mo⌘no vodní tok revitalizovat.
K2
- v trase LBK 25-30 zalo⌘ení a dopln⌦ní zelen⌦
Prov⌦ eno a zp esn⌦no bylo umíst⌦ní skladebn⇣ch ástí ÚSES. Systém byl revidován a navr⌘en
tak, aby byla na hranici zaji t⌦na provázanost s prvky ÚSES vymezen⇣mi v ÚP sousedních obcí. Krom⌦
p elo⌘ení prvk✏ ÚSES do nové stopy, bylo nutné zp esn⌦ní hranic v ech prvk✏ v detailu hranice pozemk✏
parcel. Úprava se t⇣ká i ozna ení prvk✏.
Biocentra
______________________________________________________________________________________________

39

OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OSEK

LBC 23 Dolní Dra tice
popis stávajícího stavu:
návrh opat ení:

LBC 24 Ve vrcholi tích
popis stávajícího stavu:
návrh opat ení:

LBC 25 U ⌥ákova ml⇣na
popis stávajícího stavu:
návrh opat ení:

biocentrum místního v⇣znamu, funk ní; v⇣m⌦ra 2,55 ha v e eném území
biocentrum umíst⌦no do zá ezu a na zalesn⌦né svahy zru ené ⌘elezni ní trati
u tunelu Osek; v k.ú. Újezd navazují b ehové porosty Stroupinského potoka a
p ilehlé louky.
v lesním porostu postupn⌦ zvy ovat podíl listná ✏ (dub, ol e), louky nehnojit.
P vodní vymezení BC 23 v k.ú. Osek bylo v kolizi s nov⌅ p⌃elo↵enou
↵elezni⇤ní tratí ⇤ 170. Prov⌅⌃ena byla mo↵nost umíst⌅ní biocentra do zá⌃ezu a
na svahy zru⌥ené ↵elezni⇤ní trati u tunelu Osek.
biocentrum místního v⇣znamu, funk ní - polofunk ní, v⇣m⌦ra 3,52 ha
kyselá buková doubrava na lesním odd⌦lení 9C ve slo⌘ení akát, borovice,
p ím⌦s dub / jilm / lípa.
postupn⌦ potla it akát - vym⌦nit za domácí listná e
Biocentrum upraveno – p vodn⌅ bylo biocentrum vymezeno vymezeno po
obou stranách trati ⇤. 170 bez ↵ádného propojujícího objektu (mostek,
podchod), kter⌦ by zaji⌥ oval migraci mezi ob⌅ma ⇤ástmi BC. Nov⌅ je
biocentrum vymezeno pouze na jedné stran⌅
severn⌅ od trati. áste⇤n⌅ se jedná o izolované biocentrum, propojení
zaji⌥ uje LBK 23-24, pouze je nazna⇤eno mo↵né propojení LBK 24-(25-31) se
systémem v Ho⌃ovicích.
biocentrum místního v⇣znamu, funk ní, v⇣m⌦ra 4,75 ha
erven⇣ potok a ⌥ák✏v náhon s b ehovou a doprovodnou zelení a p ilehlé
louky v niv⌦.
pravidelné kosení luk, nehnojit, zdravotní probírka d evin.
Realizace nau né stezky.
Nov⌅ je biocentrum vymezeno mimo plochy stávajícího rybníka (⇥ák v) a
navr↵eného rybníka (Cyprian v), roz⌥í⌃eno a↵ k ervenému potoku s vazbou
na LBK 25-26.

Biokoridory
______________________________________________________________________________________________
LBK 10-25
biokoriodor místního v⇣znamu, funk ní a áste n⌦ funk ní
popis stávajícího stavu:
vodní tok, b ehové a doprovodné porosty podél erveného potoka v úseku
od hranice s k.ú. Komárov k LBC 25 U ⌥ákova ml⇣na.
návrh opat ení:
díl í revitaliza ní opat ení - p írod⌦ blízká rozvoln⌦ní, náhrada tvrd⇣ch
opevn⌦ní p írod⌦ blízk⇣mi strukturami, podpora lenitosti dna koryta.
LBK 23-24
biokoridor místního v⇣znamu, áste n⌦ funk ní
popis stávajícího stavu:
trasa zahrnuje dno zá ezu dnes ji⌘ opu t⌦né ⌘elezni ní trati . 170, m⌦lkou
sní⌘eninu podél regulovaného vodního toku a navazující lu ní porosty,
propustek pod tratí a lesní porost nad tratí u LBC 24 Ve vrcholi tích.
návrh opat ení:
v niv⌦ revitalizace toku p írodn⌦ blízk⇣m zp✏sobem, tj. vytvo ení poto ního
pásu s meandrujícím korytem, mok ady a t✏n⌦mi, zalo⌘ení b ehového
porostu (viz. zm⌦na v krajin⌦ K1), na lukách extenzivní hospoda ení, potla ení
akátu v porostu nad tratí.
Oproti p vodnímu vymezení, kdy biokoridor n⌅kolikrát p⌃echázel ↵elezni⇤ní
tra ⇤. 170 z jedné strany na druhou, je biokoridor vymezen v nové stop⌅. K
tomu je vyu↵ita ⇤ást zru⌥ené trati, bezejmenná regulovaná vodote⇤ v m⌅lké
niv⌅ u trati, propustek pod tratí a lesní porost nad tratí u LBC 24.
BK 23-1173
biokoridor místního v⇣znamu, funk ní.
popis stávajícího stavu:
propojení lokálního biocentra LBC 23 Dolní Dra tice s regionálním
biokoridorem RK 1173 Bouchalka – ⌅tilec v trase Stroupinského potoka. Pro
propojení vyu⌘it nov⇣ ⌘elezni ní tunel Osek.
návrh opat ení:
rehabilitace poto ního pásu p írod⌦ blízk⇣m zp✏sobem, podpora zatravn⌦ní
ploch v niv⌦.
Biokoridor bude t⌃eba doplnit v trase Stroupínského potoka na území obcí
Újezd a Zálu↵í.
LBK 24-(25-31)
biokoridor místního v⇣znamu, áste n⌦ funk ní
popis stávajícího stavu:
zele↵ u dráhy, b ehové porosty podél náhonu U Severk✏.
Prov⌦ ena byla mo⌘nost p elo⌘ení lokálního biokoridoru LBK 24-(25-31) z
území m⌦sta Ho ovice na území obce Osek. Lokální biokoridor není v ÚP
Ho ovice vymezen. Dle p✏vodního návrhu Generelu ÚSES biokoridor zde
procházel volnou nezastav⌦nou krajinou, v sou asné dob⌦ je zde v ak
zastav⌦ná plocha pr✏myslové zóny (roz í ení plochy VL v etn⌦ parkovi t⌦).
A koliv do lo k odd⌦lení pozemku parc. . 2219 (TTP) v k.ú. Ho ovice v niv⌦
erveného potoka pro vymezení LBK, byl by biokoridor v úseku p es
pr✏myslovou zónu p eru en a⌘ 100 m zastav⌦nou plochou a silnicí. Dle
metodiky vymezování ÚSES je p eru ení zastav⌦nou plochou mo⌘né, ale jen v
rozsahu 50 m (80 m p i p eru ení ornou p✏dou, 100 m p i ostatních
kulturách). Z tohoto d✏vodu je navr⌘eno nové e ení pro p elo⌘ení ásti
biokoridoru z území m⌦sta Ho ovice na obce Osek. Trasa je odklon⌦na podél
Severkovského rybníka, a dále je vedena podél náhon✏, lu ními porosty
podél místní komunikace a⌘ k ervenému potoku, resp. k LBK 25-31.
LBK 25-26
biokoridor místního v⇣znamu, p evá⌘n⌦ funk ní

40

OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OSEK

popis stávajícího stavu:
návrh opat ení:

LBK 25-31
popis stávajícího stavu:
návrh opat ení:
LBK 26-30
popis stávajícího stavu:
cílov⇣ stav:
návrh opat ení:

les a doprovod cesty, remíz a louka u Vystrkova. Biokoridor propojuje LBC 25
U ⌥ákova ml⇣na a LBC 26 Kamenn⇣ vrch (k.ú. Hvozdec); p eru en silnicí.
na louce podél zástavby ve Vystrkov⌦ zalo⌘it pás zelen⌦ . 15 m (viz. zm⌦na v
krajin⌦ K2); p i obnov⌦ lesního porostu podpo it p irozená spole enstva dle
lesní typologické jednotky.
Oproti p vodnímu vymezení je biokoridor odklon⌅n z p vodní trasy mimo
zastav⌅né území u OV a mimo k⌃i↵ovatku silnic. ást biokoridoru je
p⌃elo↵ena do nové stopy, vedena je po hran⌅ s remízem a p⌃es dosud
nezastav⌅nou louku u Vystrkova. Biokoridor je p⌃eru⌥en silnicí.
biokoriodor místního v⇣znamu, funk ní a áste n⌦ funk ní
vodní tok, b ehové a doprovodné porosty podél erveného potoka v úseku
mezi LBC 25 U ⌥ákova ml⇣na a LBC 31 erven⇣ potok - Kamenná strá↵ (k.ú.
Ho ovice).
díl í revitaliza ní opat ení - p írod⌦ blízká rozvoln⌦ní, náhrada tvrd⇣ch
opevn⌦ní p írod⌦ blízk⇣mi strukturami, podpora lenitosti dna koryta.
biokoridor místního v⇣znamu, funk ní.
lesní porost, lemová spole enstva. Biokoridor propojuje LBC 26 Kamenn⇣
vrch (k.ú. Hvozdec) a LBC 30 ⌅ibeni ní vrch – Obecní lesík (k.ú. Ho ovice).
lesní porosty p irozené druhové skladby, p irozen⇣ lesní plá
p i obnov⌦ lesního porostu podpo it p irozená spole enstva dle lesní
typologické jednotky.

Interak⇤ní prvky
Jedná se o plo nou, bodovou a liniovou zele↵ v zem⌦d⌦lské krajin⌦, která dopl↵uje biocentra a
biokoridory. V e eném území vymezeny interak ní prvky, které jsou sou asn⌦ navr⌘eny k registraci jako
v⇣znamné krajinné prvky:
IP 12
Str⌘ nad Vystrkovem – erozní rokle nad Vystrkovem bohat⌦ zarostlá d evinami
IP 13
Hrádek – krajiná sky v⇣znamné návr í
Do interak ního prvku jsou za azeny lesní pozemky, pastviny, trvalé travní porosty s rozpt⇣lenou zelení,
sady.
Krajinná zele⇧ (NSp)
Plochy zelen⌦ mimo lesní porosty, asto na plochách d ív⌦j ích luk, n⌦kdy i polí, nebo
neplodné p✏dy, kde je v sou asnosti více i mén⌦ vzrostl⇣ stromov⇣ porost spontánn⌦ vze l⇣, n⌦kdy
náletem z blízkého lesa. Jedná se o plo nou, bodovou a liniovou zele↵ v zem⌦d⌦lské krajin⌦ (remízy,
meze, ostr✏vky zelen⌦, strouhy, lemová spole enstva les✏ atd., které mohou slou⌘it jako refugium a biotop
zvlá t⌦ chrán⌦n⇣ch druh✏ ⌘ivo ich✏), mají charakter interak ních prvk✏ dopl↵ující biocentra a biokoridory.
Tyto plochy mají p írodní ráz, které je nutno zachovat – jde o nelesní zele↵, která odd⌦luje
plochy r✏zn⇣ch funkcí. Ru ení p írodních prvk✏ v krajin⌦ je vylou eno.
e.4) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Cestní sí - stav
Plochy zem⌦d⌦lské a lesní jsou p ístupné historicky vzniklou sítí ú elov⇣ch komunikací. Cesty
slou⌘í zejména hospodá skému vyu⌘ití (zem⌦d⌦lskému a lesnickému), cykloturistice a p⌦ í turistice.
Ú elové komunikace v krajin⌦ jsou územním plánem za azeny do dopravní infrastruktury DS1.
P⌦ í turistika
Územním plánem jsou stabilizovány a respektovány stávající zna ené turistické trasy K T:
erven⌦ zna ená turistická trasa: Stra ice – M⇣to – Ho ovice - Ple ivec, je vedena po místních
komunikacích zpevn⌦n⇣ch i nezpevn⌦n⇣ch, z Újezdu p es návr í Hrádek a kolem m⌦stské
skládky Ho ovice.
zelen⌦ zna ená turistická trasa:
Zaje ov – Chaloupky – Mrtník – Ho ovice – Kotopeky –
Netolice – Lochovice. V e eném území prochází lesní cestou pod Kamenn⇣m vrchem.

-

-

-

Cykloturistika
Územním plánem jsou stabilizovány a respektovány stávající cyklotrasy a cyklostezky
mezinárodní cyklotrasa . 3 Praha – Stra ice; v roce 2013 byl dokon en projekt „Cyklostezka
erven⇣ potok v k. ú. Osek u Ho ovic a Ho ovice“. P edm⌦tem projektu byla v⇣stavba nové
cyklostezky podél erveného potoka v katastrálním území Osek u Ho ovic a Ho ovice mimo
frekventovanou silnici. Celková délka nové trasy cyklostezky je 1,24 km. Cyklostezka podél
erveného potoka slou⌘í mj. k procházkám, sportu i pro cestu do zam⌦stnání.
Okrajov⌦ do jihozápadní ásti e eného území zasahuje cyklotrasa 0006 Zbiroh – Rpety, v
e eném území je vedena po silnici III. t ídy.
Cestní sí - návrh
Územní plán navrhuje realizaci nov⇣ch cest v krajin⌦:
K4 - t⌦leso vle ky je v rámci p estavbové plochy P1 navr⌘eno do plochy dopravní infrastruktury
pro ú elovou komunikaci s vyu⌘itím pro cyklo, p⌦ í a nau nou stezku; ást v obci bude
ponechána jako technická památka, par ík. Systém cest bude propojen a zokruhován s cílem
vytvo ení vycházkov⇣ch cest do krajiny
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K5 - obnova cesty v niv⌦ erveného potoka ve sm⌦ru od b⇣valé vle ky k Panskému ml⇣nu u
⌥ákova rybníka s cílem vytvo ení nau né stezky po stopách zanikl⇣ch hamr✏ a rybník✏.
K6 - cesta ke Komárovu v etn⌦ doprovodné zelen⌦
K7 - cesta ke Komárovu v etn⌦ doprovodné zelen⌦
K8 - cesta s p íkopem na svahu nad Vystrkovem s funkcí protierozního opat ení
K9 - cesta od OV k Vystrkovu v etn⌦ doprovodné zelen⌦

Dopln⌦ní dal ích cest v✓ plochách nezastav⌦ného území je mo⌘né, umo⌘↵ují to stanovené
podmínky funk ního vyu⌘ití ploch v krajin⌦. V echny cesty v otev ené polní krajin⌦ doporu eno doplnit
jedno adou liniovou zelení. Zakládání liniov⇣ch ekologick⇣ch a krajinn⇣ch prvk✏ navr⌘eno ze stanovi tn⌦
vhodn⇣ch p irozen⇣ch lesních d evin nebo jako zapojené ovocné aleje.
Prostupnost krajiny
Prostupnost krajinou nesmí b⇣t naru ena oplocením pozemk✏ ve volné krajin⌦ vyjma ploch
specifikovan⇣ch v kapitole f. (nap . záhumenky). Oplocování pozemk✏ zem⌦d⌦lského p✏dního fondu a
lesních pozemk✏ je podmín⌦n⌦ p ípustné na základ⌦ prokázání jejich vhodnosti v navazujícím správním
ízení. Prokázání p ípustnosti je mo⌘né v od✏vodn⌦n⇣ch p ípadech nap . p i vymezení ochrann⇣ch pásem
vodních zdroj✏. Za „oplocení“ ✓nejsou pova⌘ovány oplocenky na PUPFL a do asná oplocení pastvin pomocí
ohradníku i d ev⌦n⇣ch bradel, tj. ohrazení pro pastvu hospodá sk⇣ch zví at a koní nebo lesnick⇣ch
oplocenek pro zaji t⌦ní nov⇣ch v⇣sadeb d evin. Ani tyto v ak nesmí naru ovat ✓sí místních a ú elov⇣ch
komunikací a bránit volné migraci ⌘ivo ich✏ a pr✏chodnosti krajinou.
P i oplocování i ohrazování pozemk✏, které nejsou vylou eny z práva volného pr✏chodu musí
vlastník i nájemce zajistit technick⇣mi nebo jin⇣mi opat eními mo⌘nost jejich volného pr✏chodu na
vhodném míst⌦ pozemku.

turistika/cykloturistika - ⌥ir⌥í vztahy (zdroj: Mapy.cz)
e.5) Protierozní ochrana
ást pozemk✏ v e eném území je ohro⌘ena vodní erozí. Siln⌦ ohro⌘ené vodní erozí jsou
Kamenná strá↵ - svahy nad Vystrkovem s pr✏m⌦rnou sklonitostí a⌘ 7° (p✏dní blok . 5601/11) a svahy pod
Chlumem U Neptunky (p✏dní bloky . 6701 a 6706/1). P✏dní bloky jsou zatravn⌦ny a tím áste n⌦
chrán⌦ny proti vodní erozi. Trvalé travní porosty a zatravn⌦ná orná p✏da jsou vymezeny dle LPIS (v⌦ ejn⇣
registr p✏dy) a v ÚP jsou za azeny do funk ní plochy NZt – plochy zem⌦d⌦lské – trvalé travní porosty.
Jedná se o stabilizované travnaté plochy (louky a pastviny), které jsou na v⌦t in⌦ plochy za azeny do
ekologického zem⌦d⌦lství. Zm⌦ny na ornou p✏du jsou nep ípustné. Na t⌦chto plochách nutno v
maximální mí e zachovat trval⇣ travní porost. Jiné zm⌦ny lze provést pouze na základ⌦ souhlasu orgánu
ochrany ZPF; jedná se zejména o pásové st ídání plodin s funkcí protierozní ochrany (jeteloviny, traviny).
V souladu s LPIS jsou k zatravn⌦ní doporu eny dal í plochy orné p✏dy. Schema ploch vhodn⇣ch
k zatravn⌦ní je dolo⌘eno na konci textu kapitoly.
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Zatravn⌦ní není podmínkou, ale na t⌦chto p✏dních blocích bude vylou eno p⌦stování
iroko ádkov⇣ch plodin, a zárove↵ se doporu uje p i p⌦stování úzko ádkov⇣ch plodin pou⌘ívat protierozní
technologie (vrstevnicové obd⌦lávání, setí do mul e, pásové st ídání plodin, apod.).
Navr⌘eno je protierozní opat ení pro zpomalení nebo potla ení degrada ních projev✏ na
zem⌦d⌦lské p✏d⌦, tj. rozd⌦lení honu na Kamenné stráni novou cestou s p íkopem (viz. zm⌦na v krajin⌦
K8). Liniov⇣ prvek vytvo í trvalou p eká⌘ku a p eru í p íli dlouhé délky svahu. Prvek protierozní ochrany
navá⌘e na navr⌘ené prvky PEO na Kamenné stráni v Ho ovicích.
V míst⌦ plo n⇣ch meliorací je nutná rekonstrukce odvod↵ovacího systému, dále je nutné zajistit
ne kodné odvedení zadr⌘en⇣ch vod do vhodného recipientu (vodote , cestní p íkop, svodn⇣ p íkop
apod.). Dal í mo⌘ností je na odvodn⌦n⇣ch pozemcích volit m⌦l í pr✏leh a ni⌘ í mez a ke svedení vody
vyu⌘ít i svodn⇣ drén.
Stávající cesty budou dopl↵ovány jednostrann⇣mi stromo adími a pásy zelen⌦ veden⇣mi v
soub⌦hu. Nejvhodn⌦j í jsou polopropustné pásy tvo ené stromy a ke i r✏zn⇣ch v⇣ ek. ✓Pro zalo⌘ení a
dosadbu nutno pou⌘ít v⇣hradn⌦ domácí druhy d evin, zejména staré krajové odr✏dy ovocn⇣ch strom✏.
Vzhledem ke sklonitostním pom⌦r✏m a konfiguraci terénu se v e eném území nevyskytují
lokality ohro⌘ené v⌦trnou erozí. Proto nebyla ⌘ádná opat ení proti v⌦trné erozi navr⌘ena.
Dal í protierozní opat ení lze dle pot eby budovat v✓souladu se stanoven⇣mi podmínkami
vyu⌘ití ploch v✓nezastav⌦ném území.

schema: plochy vhodné k zatravn⌅ní (zobrazeno modrou ⌥rafurou)
e.6) Ochrana p↵ed povodn mi
Ochrana vod
ást katastrálního území zasahuje OP vodních zdroj✏ II. stupn⌦ - vodní zdroj
Cerhovice. Hranice OP tém⌦ kopíruje hranici díl ího povodí erveného potoka ( HP HP 1-11-030) a
povodí potoka Stroupínského ( HP 1-11-04-033), kam spadá OP II. stupn⌦. V⇣chodní ást katastrálního
území le⌘í v Chrán⌦né oblasti p irozené akumulace vod Brdy, hranice je vedena podél silnice II. t ídy .
117.
Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupn⌦ hygienické ochrany odb⌦ru vody
Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

Zdroj:

Zranitelná oblast
Zájmové není za azeno mezi vymezené zranitelné oblasti.
Na ízení vlády . 262/2012 Sb., o stanovení zraniteln⇣ch oblastí a ak ním programu, v
novelizovaném zn⌦ní r. 2014
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Vodní plochy a toky
Podíl vodních ploch v k.ú. Osek u Ho ovic iní 2,02 %.
Celkové v⇣m⌦ry vodních ploch v k.ú. Osek u Ho ovic:
Katastrální území (údaje v ha):
Osek
nádr⌘ um⌦lá
0,1359
rybník
1,8100
vodní tok p irozen⇣
4,8516
tok um⌦l⇣
3,2261
celkem
0,0236
Vodní toky, rybníky
Hlavním tokem e eného území je erven⇣ potok, kter⇣ v e eném území p ibírá n⌦kolik
bezejmenn⇣ch vodote í – zprava od Kamenného vrchu (Str⌘ nad Vystrkovem), zleva vodote od Oseka a
H✏rky s p ítoky od Hrádku a od ⌘elezni ní trati. Severozápadní hranici e eného území tvo í Stroupínsk⇣
potok, kter⇣ zprava p ibírá bezejmennou vodote (hlavní meliora ní za ízení).
erven⇣ potok - je st edn⌦ dlouh⇣ potok pramenící na severní stran⌦ Brd a vlévající se do Litavky poblí⌘
Zdic. V⇣znamn⇣ vodní tok. Potok pramení v Brdech, v oblasti b⇣valého vojenského prostoru, poblí⌘ míst
obecn⌦ znám⇣ch jako "Na Jordánu". Poté te e severn⌦ sm⌦rem k obci Ne e⌘ín, kde opou tí hranici
vojenského prostoru. Pod Ne e⌘ínem napájí vodní nádr⌘ Záskalská. Soustavou rybník✏ Dráteník a erven⇣
se pak potok dostává do Komárova, kde p ijímá zleva sv✏j nejv⌦t í p ítok tekoucí od Zaje ova - Jalov⇣
potok; a men í p ítok - Rohlovsk⇣ potok; Za Komárovem se stá í k severov⇣chodu a pokra uje
Ho ovickou brázdou p es obec Osek (um⌦l⇣ náhon zde napájí ⌥ák✏v rybník), m⌦sto Ho ovice (zde jsou z
levob e⌘ního náhonu napájeny p edev ím rybníky Láze↵sk⇣ a pod m⌦stem pak Valcverk) a obce
Kotopeky, Praskolesy a Sta ov. P ed Zdicemi se do erveného potoka zleva vlévá Stroupínsk⇣ potok. Za
Zdicemi se potok vlévá z levé strany do Litavky. Drobné p ítoky v e eném území jsou v⌦t inou regulované
a tvo í hlavní meliora ní za ízení odvod↵ovací soustav⌦ v území.
Pr✏m⌦rn⇣ pr✏tok v Komárov⌦ iní 0,39 m³/s. Pod Komárovem je ást vody odvedena levob e⌘ním
náhonem, kter⇣ vodu pln⌦ vrací zp⌦t a⌘ u rybníka Valcverk pod Ho ovicemi. V Ho ovicích, a koliv le⌘í na
toku ní⌘e ne⌘ Komárov, tak pr✏m⌦rn⇣ pr✏tok iní jen 0,325 m³/s.
Stroupínsk⇣ potok – pramení cca 1 km jv. od Ka ízku a cca 0,8 km severov⇣chodn⌦ od vrcholu H ebeny.
Ve v⇣ ce 573 m n.m., ústí zleva do erveného potoka u Bavoryn⌦ ve v⇣ ce 264 m n.m. Stroupínsk⇣ potok
te e od pramene severov⇣chodním sm⌦rem k Oseku, kter⇣ míjí na západ od obce, protéká obcí Zálu⌘í,
podtéká dálnici D5, a dále pokra uje a⌘ do obce ⌥ebrák. V ⌥ebráku se prudce stá í k severozápadu,
protéká obcí To ník, stá í se postupn⌦ k severu, severov⇣chodu, a v⇣chodu, kde poté proudí obcí H edle.
Za ní zhruba v⇣chodním sm⌦rem pokra uje k Bavoryni, kde se na okraji obce vlévá do erveného potoka.
V e eném území se jedná o horní úsek toku, kter⇣ p itéká ze zalesn⌦ného území do zem⌦d⌦lské krajiny,
podtéká ⌘elezni ní tra . 170, v okolí jsou pole nebo louky. Koryto je zde regulované a doprovází ho úzk⇣
pás b ehové vegetace – vodní tok je tak v loukách a polích jasn⌦ patrn⇣. Samotné koryto má v tomto
úseku prom⌦nlivou kapacitu, cca Q5, místy Q20 i více (pod ⌘elezni ní tratí).
erven⇣ a Stroupínsk⇣ potok jsou ve správ⌦ Povodí Vltavy s.p., drobné vodote e jsou ve
vlastnictví soukrom⇣ch osob.
Vodní díla jsou v území pom⌦rn⌦ ídce zastoupena. Ve v⇣chodní ásti obce se nacházejí dva
rybníky – ⌥ák✏v rybník neboli Pansk⇣ u Panského ml⇣na (slou⌘í rekrea ním ú el✏m, sou ást areálu
Rybá ského penzionu ⌥ák) a rybník U Severk✏. Oba rybníky jsou ve vlastnictví soukrom⇣ch osob. Rybníky
jsou napájeny star ím ⌥ákov⇣m náhonem. Na jihozápad⌦ zastav⌦ného území Oseku je obecní po⌘ární
nádr⌘ napájena p evá⌘n⌦ drená⌘ním podmokem z okolních pozemk✏.
Povodí vodního toku, rozvodnice
Dle hydrologického len⌦ní nále⌘í e ené území do ir ího povodí Berounky( HP 1-11-04), do
povodí erveného potoka a Litavky., resp. do díl ího povodí erveného potoka ( HP HP 1-11-030) a
okrajov⌦ do povodí potoka Stroupínského ( HP 1-11-04-033).
✓
Ochrana p↵ed povodn mi
P irozená povode↵
P irozenou povodní se rozumí povode↵ zp✏sobená p írodními jevy (zejména táním, de ov⇣mi
srá⌘kami, chodem led✏), kdy je dochází k p echodnému v⇣raznému zv⇣ ení hladiny vodních tok✏ nebo
jin⇣ch povrchov⇣ch tok✏, p i kterém voda ji⌘ zaplavuje území mimo koryto vodního toku a m✏⌘e zp✏sobit
kody.
P irozené povodn⌦ lze rozd⌦lit do n⌦kolika hlavních typ✏:
zimní a jarní povodn⌦ zp✏sobené táním sn⌦hové pokr⇣vky, pop ípad⌦ v kombinaci s de ov⇣mi
srá⌘kami. Tyto povodn⌦ se vyskytují nejvíce na podhorsk⇣ch tocích a postupují dále do ní⌘e
polo⌘en⇣ch úsek✏ v⌦t ích tok✏.
letní povodn⌦ zp✏sobené dlouhotrvajícími regionálními de ti. Vyskytují se zpravidla na v ech
tocích zasa⌘eném území, obvykle s v⇣razn⇣mi d✏sledky na st edních a v⌦t ích tocích.
letní povodn⌦ zp✏sobené krátkodob⇣mi srá⌘kami velké intenzity (i p es 100 mm za n⌦kolik
málo hodin) zasahujícími pom⌦rn⌦ malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na mal⇣ch
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tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémn⌦ rychl⇣ pr✏b⌦h povodn⌦). B⇣vají
ozna ovány jako p ívalové povodn⌦ (flash floods).
zimní povodn⌦ zp✏sobené ledov⇣mi jevy na tocích i p i relativn⌦ men ích pr✏tocích, vyskytují
se v úsecích náchyln⇣ch ke vzniku ledov⇣ch jev✏.

Na území obce Osek lze p edpokládat potenciální mo⌘nost vzniku v ech druh✏ p irozen⇣ch
povodní, av ak s rozdílnou pravd⌦podobností vzniku jednotliv⇣ch typ✏. Nejvíce zde hrozí povode↵
zpr✏sobená zejména letními intenzivními de ti (p ívalová povode↵). Vliv na odtokové pom⌦ry mají i vodní
nádr⌘e vybudované na erveném potoce a to erven⇣ rybník, Dráteník a Záskalská. Odtokové pom⌦ry
dále ovliv↵ují ploty a skládky materiál✏ a p edm⌦t✏ v blízkosti vodních tok✏, mostky a lávky, plovoucí
p edm⌦ty (stromy, ke e, v⌦tve, odplaviteln⇣ materiál ...).
erven⇣ potok má stanoveno záplavové území (Ok.Ú Beroun, .j. vod: 1249/1997-231 Ba)
platné pro úsek 3,788 - 18,351 km. Záplavové území je tímto rozhodnutím stanoveno pro obce Osek,
Praskolesy, Bavoryn⌦, Hvozdec, Komárov, Zdice, Ho ovice, Kotopeky, Sta ov. Záplavové území bylo
stanoveno na základ⌦ hydrotechnického v⇣po tu pro Q100. Není vymezena aktivní zóna záplavového
území. Záplavami je ohro⌘en lev⇣ b eh p ed silni ním mostem, obytn⇣ objekt. Ohro⌘ujícím objektem je
pr✏myslov⇣ areál na pravém b ehu erveného potoka.
Hlásn⇣ profil pro Osek je ve stanici Komárov - kategorie B:
Tento hlásn⇣ profil je ve form⌦ vodo etné lat⌦.
provozovatel stanice:
Ob.Ú Komárov
stani ení:
17,50 km
plocha povodí:
64,37 km2
nula vodo tu:
B
HP:
1-11-04-030
platnost SPA:
Komárov - Ho ovice
N-leté pr✏toky QN (m3/s)
Profil
Komárov
Pr✏m⌦rn⇣ ro ní pr✏tok Qa:

Q1

Q5

Q10

Q50

Q100

5,4

17,1

24,6

49,2

63,2

0,390 m3s-1

Klí ov⇣ je pomocn⇣ hlásn⇣ profil kat. C Komárov, erven⇣ potok, nacházející se na p emost⌦ní
blízko .p. 501. Je vybaven hladinom⌦rn⇣m idlem s automatick⇣m p enosem dat s mo⌘ností
zasílání varovn⇣ch SMS zpráv. P íjemce zpráv hlídkové slu⌘by o v⇣ ce hladiny je m⌦stys
Komárov, m⌦stys dále varuje m⌦sto Ho ovice.
Pro lep í informovanost p i v⇣voji povod↵ov⇣ch pr✏tok✏ na erveném potoce lze vyu⌘it
hlásného profilu kat. C Dráteník, erven⇣ potok. Stupn⌦ SPA jsou odvozené od kóty hladiny v
nádr⌘i a odtoku z nádr⌘e. Profil monitoruje hlídková slu⌘ba m⌦stysu. M⌦stys dále varuje m⌦sto
Ho ovice, které se nachází na toku erven⇣ potok pod m⌦stysem a ORP Ho ovice.
Pro Stroupínsk⇣ potok je zpracována dokumentace " Vymezení záplavového území
Stroupínského potoka Návrh na stanovení záplavového území v .km 0,000 – 22,600. Vzhledem k tomu,
⌘e se potok v e eném území dot⇣ká pouze polí a luk, nejsou záplavou ohro⌘eny ⌘ádné objekty.
V této ásti (t⌦sn⌦ za hranicí e eného území) se nachází pouze dv⌦ nemovitosti v blízkosti
vodního toku. První z nich je u jezu ( .km 20,089) na levém b ehu a m✏⌘e b⇣t zasa⌘ena povodní
p esahující Q5. Nicmén⌦ nele⌘í v aktivní zón⌦ záplavového území. Druhá je budova rozvodny NN u
⌘elezni ní trat⌦, kterou potok podtéká propustkem ( .km 18,296). Tato budova na pravém b ehu le⌘í tak
akorát v úrovni Q50, ale nenachází se v aktivní zón⌦.
Drobné vodote e byly v minulosti zregulovány a ve v⌦t in⌦ p ípad✏ tvo í hlavní meliora ní
za ízení odvodn⌦n⇣ch ploch. Tyto drobné vodote e nemají vyhlá eno záplavové území.
Územní plán navrhuje opat ení sm⌦ ující k ochran⌦ území p ed povodn⌦mi a k ochran⌦
povrchov⇣ch i podzemních vod:
v záplavovém území erveného ani Stroupínského potoka nejsou navrhovány ⌘ádné rozvojové
lokality
toky (i neregistrované nebo ob asné) jsou respektovány v etn⌦ nezastaviteln⇣ch pásem p i
správ⌦ vodních tok✏ (vymezení prostoru podél vodních tok✏ pro údr⌘bu - 6 m od b ehové
hrany u drobn⇣ch tok✏, 8 m u v⇣znamn⇣ch vodních tok✏);
vymezeny jsou plochy zem⌦d⌦lské – nivy (NZ1), kde prioritou je zachování p irozeného
charakteru lu ních porost✏ v niv⌦ a jejich ochrana;
podél koryt vodních tok✏ jsou vymezeny dostate n⌦ iroké pásy p írodních ploch (NP) a
nezastav⌦n⇣ch smí en⇣ch ploch p írodní krajinné zelen⌦ (NSp, NSpl) umo⌘↵ující rozliv vody p i
vy í srá⌘kové innosti.
v plochách smí eného nezastav⌦ného území s indexem p – krajinná zele↵ budou ve vy í mí e
uplatn⌦ny prvky zvy ující reten ní kapacitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a
rozpt⇣lená zele↵;
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prvky pro zachycování povrchov⇣ch vod v území nebo prvky slou⌘ící k lep ímu vyu⌘ití vod v
území jsou uvedeny jako p ípustné vyu⌘ití pro v echny druhy ploch s rozdíln⇣m zp✏sobem
vyu⌘ití;
funkci protipovod↵ové ochrany budou plnit navrhované zm⌦ny v krajin⌦: revitalizace
regulovaného vodního toku (K1), zalo⌘ení a obnova rybníka Cypriansk⇣ u Panského ml⇣na
(K3), liniové prvky s protierozní funkcí - cesty s doprovodnou zelení a p íkopy, pás zelen⌦ s
pr✏lehem (K6, K7, K8, K9)
územní plán respektuje zranitelnou oblast v t⌦sném sousedství e eného území. Zem⌦d⌦lské
hospoda ení ve zraniteln⇣ch oblastech upravuje ak ní program nitrátové sm⌦rnice,
postupováno bude dle Metodického návodu pro hospoda ení ve zraniteln⇣ch oblastech (2.
vydání / 2018). Metodika popisuje aktuální opat ení pro ochranu vod p ed zne i t⌦ním
dusi nany ze zem⌦d⌦lské innosti a postupy hospoda ení na sva⌘it⇣ch pozemcích a pozemcích
v blízkosti povrchov⇣ch vod;
nep ípustné je zatrub↵ování vodote í a za ízení na odvod povrchov⇣ch vod, podmín⌦né
p ípustné je zatrub↵ování pro pot eby dopravy (podmínkou bude projednání a povolení
vodoprávního orgánu); u silni ních p íkop✏ bude zatrub↵ování podmín⌦n⌦ p ípustné v⇣hradn⌦
v zastav⌦ném území, podmínkou bude povolení speciálního silni ního stavebního ú adu;
v nov⇣ch zastaviteln⇣ch plochách je po⌘adováno provedení hydrogeologického posouzení celé
lokality s ohledem na mo⌘nosti likvidace de ov⇣ch vod, odebírání podzemních vod
prost ednictvím studní a likvidace p ed i t⌦n⇣ch odpadních vod na domovních OV ve vztahu k
intenzit⌦ zastav⌦ní;
v✓území ur eném k✓zástavb⌦ je t eba zabezpe it, aby odtokové pom⌦ry z✓povrchu
urbanizovaného území byly po v⇣stavb⌦ srovnatelné se stavem p ed ní. Odvodn⌦ní nutno e it
kombinovan⇣m systémem p irozené a um⌦lé retence, nap . vsakem na pozemcích, odvedením
obvodov⇣m drená⌘ním systémem do jímek v✓nejni⌘ ím míst⌦ plochy (regulovan⇣ odtok do
recipientu, pop . následné vyu⌘ití vody pro zálivku v✓dob⌦ p ísu ku);✓
vodohospodá ské meliorace ur ené k odvod↵ování pozemk✏, bez ohledu na vlastnictví, jsou
plnohodnotn⇣mi dokon en⇣mi a funk ními stavbami vodních d⌦l. Jakékoli zásahy do t⌦chto
existujících staveb (tj. jejich údr⌘ba, opravy, úpravy, zm⌦ny, zm⌦ny u⌘ívání, zru ení nebo
odstran⌦ní) se ídí p íslu n⇣mi ustanoveními platného vodního zákona, p íp. stavebního
zákona.

Zvlá tní povode↵
Správní území Ho ovic m✏⌘e b⇣t zasa⌘eno zvlá tní povodní z d⌦l v povodí erveného potoka.
Nejv⌦t í hrozbou je soustava VD Záskalská, VD Dráteník a erven⇣ rybník. Vzhledem k detailnímu
technicko-bezpe nostnímu dohledu je toto velmi málo pravd⌦podobné.
Hlavním ú elem vodních d⌦l Záskalská a Dráteník je akumulace povrchové vody pro zaji t⌦ní
povolen⇣ch odb⌦r✏ vody pro úpravu na pitnou vodu a pro pr✏myslové vyu⌘ití a zaji t⌦ní minimálního
pr✏toku pod p ehradou. Vzhledem k poloze a velikosti nádr⌘í mají tyto p ehrady sv✏j v⇣znam pro sní⌘ení
pr✏chodu velk⇣ch vod. Povodí Vltavy, státní podnik, rekonstruoval vodní díla Záskalská a Dráteník, aby
nedo lo k ohro⌘ení stability hráze p i p ípadn⇣ch velk⇣ch povodních. U obou vodních d⌦l do lo ke zv⇣ ení
odolnosti hráze a kapacity v⇣pustn⇣ch za ízení tak, aby p ípadné mimo ádné povodn⌦ byly bezpe n⌦
p evedeny. Rybník Dráteník je vyu⌘íván k rekrea ním ú el✏m a k ryba ení.
Zvlá tní povode↵ se rozumí pr✏toková vlna zp✏sobená um⌦l⇣mi vlivy. Rozeznávají se t i základní
typy podle charakteru situace, která m✏⌘e nastat p i stavb⌦ nebo provozu vodního díla (VD):
•
naru ením vzdouvacího t⌦lesa (hráze) vodního díla - typ 1
•
poruchou hradící konstrukce bezpe nostních a v⇣pustn⇣ch za ízení vodního díla (p i ne ízeném
odtoku vody z nádr⌘e) - typ 2
•
nouzov⇣m e ením kritick⇣ch situací z hlediska bezpe nosti vodního díla (mimo ádné
vypou t⌦ní vody z nádr⌘e) - typ 3
Jsou známy parametry pr✏lomové vlny v profilu hráze – bere se ta nejhor í varianta – nejv⌦t í
vlna – která v⌦t inou vznikne tak, ⌘e hráz vodního díla je p elita p i extrémní povodni Q10000, p ípadn⌦
Q1000 a dojde k vytvo ení pr✏rvy v hrázi (v p ípad⌦ zemní sypané hráze).
P itom se uva⌘uje, ⌘e území pod vodním dílem (dále jen VD ) je ji⌘ zaplaveno p irozenou povodní Q100,
tj. pr✏lomová vlna natéká do ji⌘ zaplaveného území. Dále se po ítá, jak se pr✏lomová vlna za dan⇣ch
podmínek dále í í údolím a to a⌘ do profilu, kdy postupnou transformací pr✏lomové vlny dochází k tomu,
⌘e tato se prakticky ji⌘ rovná situaci p i p irozené Q100, resp. povode↵ Q100 tvo í podstatnou ást
celkového pr✏toku a podíl vlny z VD je ji⌘ nev⇣znamn⇣.
V⇣ et vodních d⌦l ve správ⌦ Povodí Vltavy s.p., p i jejich⌘ poru ení dojde na erveném potoce,
Litavce a v Beroun⌦ k v⇣raznému p ekro ení pr✏tok✏ p irozené povodn⌦ Q100:
VD Záskalská a VD Dráteník: pr✏tok erven⇣m potokem u soutoku s Litavkou p ed Berounem je 450
m3/s, z toho cca 165 m3/s tvo í podíl p irozené povodn⌦ Q100 na erveném potoce v t⌦chto místech. Na
Litavce ji⌘ vlna nebyla dále stanovena, proto⌘e její podstatnou ást tvo í p irozená povode↵ Q100. Na
Berounce ji⌘ pak vlna nedosahuje v⇣razn⌦ vy ích parametr✏ ne⌘ je p irozené Q100. U této varianty se
po ítá sou asné poru ení VD Dráteník a VD erven⇣ rybník postupující pr✏lomovou vlnou z VD Záskalská
(le⌘í nad nimi). Samotné poru ení VD Dráteník (VD Záskalská není poru eno) nezp✏sobí na dolní Litavce
v⇣razn⌦ vy í povode↵ ne⌘ je Q100.
Pro minimalizaci kod na majetku a na ⌘ivotech je nezbytná p ipravenost slo⌘ek IZS
(Integrovaného záchranného systému) a zaji t⌦ní v asného varování obyvatelstva. Na území zasa⌘eném
pr✏tokovou (pr✏lomovou) vlnou p i vzniku zvlá tní povodn⌦ je nutné v co nejkrat í dob⌦ vyhlásit stav
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nebezpe í a zahájit v emi dostupn⇣mi silami a prost edky záchranné a likvida ní práce a opat ení na
ochranu obyvatelstva. Záchranné práce p edstavují soubor inností k odvrácení nebo omezení
bezprost edního p✏sobení rizik vznikl⇣ch mimo ádnou událostí, zejména ve vztahu k ohro⌘ení ⌘ivota,
zdraví, majetku nebo ⌘ivotního prost edí, a vedoucí k p eru ení jejich p í in.
Zdroj:

ÚAP ORP Ho ovice
Povod↵ov⇣ plán ORP Ho ovice
Povod↵ov⇣ plán m⌦styse Komárov
HMÚ
Povodí Vltavy s.p.

e.7) Rekreace
V sou asné dob⌦ plní obec p evá⌘n⌦ funkci obytnou, ást nemovitostí cca 17,2 % není trvale
obydleno – slou⌘í rodinné rekreaci. Rekreace se uskute ↵uje zejména formou pobytové krátkodobé
rekreace (chata ení, chalupa ení) v sídle. ⇤e ené území spadá do rekrea ní oblasti Podbrdsko.
V obci se nachází Rybá sk⇣ penzion ⌥ák umíst⌦n⇣ u ⌥ákova rybníka; díky své poloze hned pod
hrází rybníka je ideální pro rybá e i milovníky p írody. Penzion je vhodn⇣ pro ubytování rodin s d⌦tmi,
ubytování jednotlivc✏, ubytování mal⇣ch skupin i vet ích skupin (turist✏, cyklist✏ aj.), ubytování firem a
teambuildingy. Náv t⌦vník✏m je k dispozici 6 ty l✏⌘kov⇣ch pokoj✏, tj. celkem 24 l✏⌘ek. V areálu je d⌦tsk⇣
koutek; k dispozici je rybník pro rybá e za áte níky i profesionály a srub na hrázi rybníka. Mal⇣ market,
restaurace U Oty i pohostinství Slavoj Osek je p ímo v míst⌦; ostatní slu⌘by jsou v nedalek⇣ch Ho ovicích
i Komárovu.
⇤e en⇣m územím prochází erven⌦ zna ená turistická trasa K T: Stra ice – M⇣to – Ho ovice Ple ivec, je vedena po místních komunikacích zpevn⌦n⇣ch i nezpevn⌦n⇣ch, z Újezda p es návr í Hrádek a
kolem m⌦stské skládky Ho ovice. V⇣chodním okrajem území prochází zelen⌦ zna ená turistická trasa K T
Zaje ov – Chaloupky – Mrtník – Ho ovice – Kotopeky – Netolice – Lochovice. V e eném území prochází
lesní cestou pod Kamenn⇣m vrchem.
⇤e en⇣m územím prochází mezinárodní cyklostezka . 3 Praha – Stra ice; v roce 2013 byl
dokon en projekt „Cyklostezka erven⇣ potok v k. ú. Osek u Ho ovic a Ho ovice“. P edm⌦tem projektu
byla v⇣stavba nové cyklostezky podél erveného potoka v katastrálním území Osek u Ho ovic a Ho ovice
mimo frekventovanou silnici. Celková délka nové trasy cyklostezky je 1,24 km. Cyklostezka podél
erveného potoka slou⌘í mj. k procházkám, sportu i pro cestu do zam⌦stnání. Okrajov⌦ do jihozápadní
ásti e eného území zasahuje cyklotrasa 0006 Zbiroh – Rpety, v e ném území je vedena po silnici III.
t ídy.
V roce 1915 byl zalo⌘en sportovní klub Slavoj Osek, kter⇣ se ve ty icát⇣ch letech probojoval do
divizní sout⌦⌘e v kopané a dokázal porá⌘et i velká m⌦sta.
Za druhé sv⌦tové války bylo est místních ob an✏ odsouzeno a popraveno za podporu lesního
krytu u Újezda. Na jejich po est se ka⌘d⇣ rok po ádá pietní pr✏vod, jen⌘ b⇣vá zakon en oh↵ostrojem. Také
se zde koná B⌦h partyzánskou stezkou, kter⇣ sm⌦ uje práv⌦ ke krytu v Újezd⌦.
Obec se nachází v blízkosti CHKO Brdy. Turisty p itahuje z ícenina hradu Valdeka na kraji
b⇣valého vojenského prostoru, koupání nabízí vodní nádr⌘e Dráteník i Záskalská (k.ú. Chaloupky). Dobré
podmínky jsou pro zejména pro cykloturistiku a turistiku. V obci Komárov byla v roce 2013 otev ena
nau ná stezka Okolím Komárova. Stezka je turistickou deset kilometr✏ dlouhou vycházkou okolím
Komárova u Ho ovic zpest enou informacemi o historii haví ství, ⌘elezá ství a o p írodních zajímavostech
kraje. Stávající ob anská vybavenost ur ená pro sport a rekreaci je územním plánem respektována a není
m⌦n⌦na. Územní plán vymezuje plochy rekreace - rodinná rekreace (RI) za ú elem zaji t⌦ní podmínek
pro individuální rekreaci. Do t⌦chto ploch spadá enkláva chatek - samota poblí⌘ drá⌘ního t⌦lesa. V
plochách plochách ur en⇣ch pro bydlení (SV, BV) jsou p ípustn⇣m vyu⌘itím i stavby pro rodinnou rekreaci.
-

-

-

Respektovány a stabilizovány stávající turistické trasy K T, cyklotrasy a cyklostezky:
erven⌦ zna ená turistická trasa: Stra ice – M⇣to – Ho ovice - Ple ivec
zelen⌦ zna ená turistická trasa: Zaje ov – Chaloupky – Mrtník – Ho ovice – Kotopeky –
Netolice – Lochovice
mezinárodní cyklotrasa . 3 Praha – Stra ice v etn⌦ realizované cyklostezky erven⇣ potok v k.
ú. Osek u Ho ovic a Ho ovice
cyklotrasa 0006 Zbiroh – Rpety, v e eném území je vedena po silnici III. t ídy.
Pro ú ely rekrea ního vyu⌘ití území jsou navrhovány zm⌦ny v krajin⌦:
NZ3 - plochy zem⌦d⌦lské – areály ekofarmy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro
p eva⌘ující zem⌦d⌦lské vyu⌘ití spojené s v⇣sadbou a p⌦stováním v ech plodin na principech
permakultury a p írodních metodách hospoda ení (bioprodukce, malochov hospodá sk⇣ch
zví at za ú elem spásání).
vodohospodá ské opat ení:
K3 - návrh a obnova rybníka Cypriansk⇣ u Panského ml⇣na, rybník bude slou⌘it dal ímu
rybá skému vyu⌘ití u penzionu ⌥ák. Je p edpoklad, ⌘e se rybník stane sou ástí nau n⇣ch a
vycházkov⇣ch tras v krajin⌦ spolu s cestní sítí v niv⌦ erveného potoka.
ú elové komunikace v krajin⌦:
K4 - t⌦leso vle ky je v rámci p estavbové plochy P1 navr⌘eno do plochy dopravní infrastruktury
pro ú elovou komunikaci s vyu⌘itím pro cyklo, p⌦ í a nau nou stezku; ást v obci bude
ponechána jako technická památka, par ík. Systém cest bude propojen a zokruhován s cílem
vytvo ení vycházkov⇣ch cest do krajiny
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K5 - obnova cesty v niv⌦ erveného potoka ve sm⌦ru od b⇣valé vle ky k Panskému ml⇣nu u
⌥ákova rybníka s cílem vytvo ení nau né stezky po stopách zanikl⇣ch hamr✏ a rybník✏.
K6 - cesta ke Komárovu v etn⌦ doprovodné zelen⌦
K7 - cesta ke Komárovu v etn⌦ doprovodné zelen⌦
K9 - cesta od OV k Vystrkovu v etn⌦ doprovodné zelen⌦
V✓ nezastav⌦ném území (v krajin⌦) není mo⌘né umis ovat ⌘ádné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci. Nezastav⌦né území bude i nadále slou⌘it pro nepobytovou rekreaci - p⌦ í turistiku a
cyklistiku, pro kterou budou vyu⌘ívány ú elové cesty v✓krajin⌦.
e.8) Dob✏vání lo⇣isek nerostn✏ch surovin
Prognózní zdroje
Schválené prognózní zdroje nevyhrazen⇣ch nerost✏ se v e eném území nenacházejí.
Chrán ná lo⇣isková území, dob✏vací prostory
Chrán⌦ná lo⌘isková území, dob⇣vací prostory se v e eném území nenacházejí.
Poddolovaná a sesuvná území
Poddolovaná a sesuvná území se v e eném území nenacházejí.

3. ad f)

Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití

Zastoupení ploch s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití zastav⌦ném území:
Územním plánem jsou vymezeny plochy s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití v zastav⌦ném území, v etn⌦
stanovení podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm⌦ny v jejich vyu⌘ití. Plochy (vyjma ploch spadající do
ve ejné infrastruktury popsané v kapitole ad. d) a ploch sídelní zelen⌦ popsané rovn⌦⌘ v kapitole ad c.4)
jsou územním plánem len⌦ny podle charakteru vyu⌘ití, limitujících jev✏ a prostorového obrazu sídla na:
Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro bydlení spojené s hospoda ením na venkov⌦ a pro
p im⌦ ené umíst⌦ní, dostupnost a vyu⌘ívání staveb ob anského vybavení a neru ící v⇣roby v
historickém jádru Oseka, Vystrkova, na samotách i podél hlavní silnice s podmínkami
apelujícími na maximální zachování p✏vodního charakteru a struktury zástavby. Chov
hospodá sk⇣ch zví at není vylou en, pokud spl↵uje obecn⌦ platné p edpisy.
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro bydlení v p evá⌘n⌦ rodinn⇣ch domech v kvalitním
prost edí, umo⌘↵ujícím neru en⇣ a bezpe n⇣ pobyt a ka⌘dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel,
dostupnost ve ejn⇣ch prostranství a ob anského vybavení.
Osek se postupn⌦ rozr✏stal do v⇣se e mezi cestami sm⌦rem na Ka ízek a na Komárov.
Charakter zástavby se prom⌦↵oval - od m⌦ ítkov⌦ drobn⌦j í domká ské urbánní zástavby 19.
století, p es zástavbu venkovsk⇣ch prvorepublikov⇣ch vilek a⌘ k zástavb⌦ sou asné v podob⌦
rodinn⇣ch domk✏ umíst⌦n⇣ch voln⌦ v zahradách (rozvoln⌦n⇣ - suburbánní charakter).
Vystrkov se rozr✏stal severov⇣chodním sm⌦rem, charakter zástavby se prom⌦↵oval obdobn⌦
jako tomu bylo Oseku. Domy jsou umíst⌦ny na pom⌦rn⌦ velk⇣ch pozemcích zahrad.
Plochy bydlení - bytové domy (BH)
jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro bydlení v p evá⌘n⌦ bytov⇣ch domech v kvalitním
prost edí, umo⌘↵ujícím neru en⇣ a bezpe n⇣ pobyt a ka⌘dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost
ve ejn⇣ch prostranství a ob anského vybavení.
Do t⌦chto ploch spadají bytové dvoupodla⌘ní domy u zem⌦d⌦lského v⇣robního areálu a jeden
bytov⇣ d✏m ve st ední ásti Oseka. V rámci této plochy je pak prostorová rezerva je t⌦ na jeden
bytov⇣ d✏m (nap . startovací byty pro mladé rodiny).
Plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
Plochy rekreace - rodinná rekreace jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro individuální rekreaci.
Do t⌦chto ploch spadá enkláva chatek - samota poblí⌘ drá⌘ního t⌦lesa.
Plochy v⇣roby a skladování - zem⌦d⌦lská v⇣roba (VZ)
Plochy v⇣roby a skladování - zem⌦d⌦lská v⇣roba jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní vyu⌘ití pozemk✏
staveb pro zem⌦d⌦lskou v⇣robu a skladování v p ípadech, kdy z d✏vodu negativních vliv✏ t⌦chto staveb za
hranicí t⌦chto pozemk✏ vylu uje za len⌦ní pozemk✏ s t⌦mito vlivy do ploch jiného zp✏sobu vyu⌘ití. I pro
tato za ízení v ak platí, ⌘e negativní ú inky a vlivy t⌦chto staveb a za ízení nesmí naru ovat provoz a
u⌘ívání staveb a za ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p ípustnou míru, danou
obecn⌦ platn⇣mi p edpisy.
Do t⌦chto ploch spadají areály ⌘ivo i né v⇣roby a potraviná ského pr✏myslu v Oseku na vyv⇣ ené ásti
severn⌦ od historického jádra (H✏rka) (odkaz na koordina ním v⇣krese):
Osek - H✏rka:
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3
4

zem⌦d⌦lsk⇣ areál se zam⌦ ením na ⌘ivo i nou v⇣robu - faremní chov hov⌦zího skotu.
Albertina Trading, s.r.o. se zam⌦ ením na sortiment za ízení, která nalézají uplatn⌦ní zejména v
potraviná ském, kosmetickém, chemickém a farmaceutickém pr✏myslu.✓

Plochy v⇣roby a skladování - lehká v⇣roba (VL)
Plochy v⇣roby a skladování - lehká v⇣roba jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní vyu⌘ití pozemk✏ staveb pro
v⇣robu a skladování v p ípadech, kdy z d✏vodu negativních vliv✏ t⌦chto staveb za hranicí t⌦chto pozemk✏
vylu uje za len⌦ní pozemk✏ s t⌦mito vlivy do ploch jiného zp✏sobu vyu⌘ití. I pro tato za ízení v ak platí, ⌘e
negativní ú inky a vlivy t⌦chto staveb a za ízení nesmí naru ovat provoz a u⌘ívání staveb a za ízení ve
svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p ípustnou míru, danou obecn⌦ platn⇣mi p edpisy.
Do t⌦chto ploch spadají pr✏myslové areály tradi n⌦ zam⌦ ené p evá⌘n⌦ na strojírenskou v⇣robu na ji⌘ním
okraji katastru p i silnici II/117 (odkaz 2 na koordina ním v⇣krese) - SAPAL TRADE, s.r.o. , slévárenství,
strojírenská v⇣roba, v⇣roba model✏ a servisní slu⌘by v etn⌦ prodeje náhradních díl✏ k motor✏m zna ky
KD Ho ovice.
Plochy v⇣roby a skladování - t⌦⌘ká v⇣roba (VT)
Plochy v⇣roby a skladování - t⌦⌘ká v⇣roba jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní vyu⌘ití pozemk✏ staveb pro
provozy t⌦⌘ké pr✏myslové v⇣roby a skladování v p ípadech, kdy z d✏vodu negativních vliv✏ t⌦chto staveb
za hranicí t⌦chto pozemk✏ vylu uje za len⌦ní pozemk✏ s t⌦mito vlivy do ploch jiného zp✏sobu vyu⌘ití. I
pro tato za ízení v ak platí, ⌘e negativní ú inky a vlivy t⌦chto staveb a za ízení nesmí naru ovat provoz a
u⌘ívání staveb a za ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p ípustnou míru, danou
obecn⌦ platn⇣mi p edpisy.
Do t⌦chto ploch spadá pr✏myslov⇣ areál Buzuluk tradi n⌦ zam⌦ en⇣ p evá⌘n⌦ na strojírenskou
v⇣robu (odkaz 1 na koordina ním v⇣krese). Spole nost BUZULUK a.s. (d íve Komárovské ⌘elezárny),
Buzulucká 108, Komárov je nejv⇣znamn⌦j ím a tradi ním v⇣robcem v zájmovém území je – v⇣voj a návrh
technologií pro gumárensk⇣ a pneumatikárensk⇣ pr✏mysl, v⇣roba stroj✏ pro míchání sm⌦sí, v⇣roba
irokého sortimentu litinov⇣ch a ocelov⇣ch pístních a t⌦snících krou⌘k✏, speciálních odlitk✏, v etn⌦ CNC
obráb⌦ní; unikátní um⌦lecké odlitky. Areál spole nosti zasahuje do katastrálního území Komárov u
Ho ovic (odtud je hlavní p ístup do areálu) a do katastrálního území Osek u Ho ovic. Do pr✏myslového
areálu je sm⌦ ována drá⌘ní vle ka - dlouhodob⌦ nevyu⌘ívaná. Vle ka prochází p es zastav⌦né území
Oseka a sm⌦ uje na ⌘elezni ní tra 170 Beroun – Plze↵ – Cheb. Plocha t⌦lesa vle kové koleje (s vydan⇣m
povolením k✓odstran⌦ní ásti vle ky od jejího ⌘km 0,140 a⌘ do jejího konce) je územním plánem navr⌘ená
jako plocha p estavby P1 pro ú ely cykloturistické trasy, ást v obci bude ponechána jako technická
památka, par ík.
Plochy v⇣roby a skladování - drobná v⇣roba (VD)
Plochy v⇣roby a skladování - drobná v⇣roba jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní vyu⌘ití pozemk✏ staveb pro
malov⇣robu a p idru⌘enou v⇣robu, pro v⇣robní slu⌘by a emeslnou v⇣robu (provozy, které nelze umístit v
plochách bydlení, ve ejné a komer ní vybavenosti a rekreace).
Do t⌦chto ploch spadají areály soust ed⌦né podél hlavní dopravní spojnice Ho ovice/Komárov (odkaz na
koordina ním v⇣krese):
Osek/silnice II/117
5
RUKO s.r.o. -v⇣roba, prodej komponent✏ pro drát⌦n⇣ program; povrchová úprava a
zu lech ování kov✏.
6
STAMAL SERVIS, s.r.o. Autodoprava Autoopravna – Pneuservis a Skladování Osek.
7
SMALT, spol. s r.o.s - smaltované v⇣robky ur ené pro pr✏myslové a reklamní vyu⌘ití; DAK
Ho ovice s.r.o. - stavební firma se zam⌦ ením na v⇣stavbu a rekonstrukce pozemních staveb,
mezinárodní kamionová doprava.
8
Klüber Metrology s.r.o. - slu⌘by v oblasti energetiky (anal⇣za a m⌦ ení rozvodn⇣ch soustav,
revize, údr⌘ba).
9
Fyziovital s.r.o. (D✏m zdravého pohybu) - je nestátní zdravotnické za ízení ambulantního typu
se zam⌦ ením na lé ebnou rehabilitaci a fyzioterapii, preventivní pohybové programy.
10
Fitness centrum Osek (solárium, posilovna).
11
Pekárna a cukrárna (PAC) Ho ovice - zázemí spole nosti.
samota U Severk✏/Ho ovice
12
parkovi t⌦ pro osobní auta Sain-Gobain Sekurit CR Ho ovice
Plochy zastav⌦ného území nad rámec vyhlá ky
Zd✏vodn⌦ní pro je územním plánem je navr⌘en jin⇣ druh plochy, ne⌘ je uvedeno v § 4 a⌘ § 19 vyhlá ky .
501/2006 Sb.:
Územní plán vymezuje plochy sídelní zelen⌦ - soukromá a vyhrazená zele↵ (ZS).
Plochy sídelní zelen⌦ - soukromá a vyhrazená zele↵ jsou vymezeny zejména za ú elem
vyu⌘ívání zahrad a dal ích pozemk✏ zem⌦d⌦lského p✏dního fondu nacházejících se v
zastav⌦ném území. Jde o pozemky, které se v⇣znamn⌦ podílejí na utvá ení charakteru
urbanizovaného území nebo jsou v⇣znamn⌦ dot eny limity vyu⌘ití území (kontakt se silnicí II.
t ídy, záplavové území, okraj obce, svah), a proto je na nich nutné omezit mo⌘nost umis ování
staveb a dal ích za ízení. Vymezením t⌦chto ploch v✓zastav⌦ném území bylo vedeno rovn⌦⌘
snahou o zaji t⌦ní e ení, které z✓pohledu urbanistického vhodn⇣m zp✏sobem zohlednilo
p echod zástavby do volné krajiny. Tyto plochy mohou vytvá et a zkvalit↵ovat zázemí ke
stávajícím stavbám.
Územní plán vymezuje plochy sídelní zelen⌦ – ochranná a izola ní zele↵ (ZO)
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Plochy sídelní zelen⌦ - zele↵ ochranná a izola ní jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek
pro ochranu ploch zelen⌦ p írod⌦ blízkého charakteru, které se nacházejí v zastav⌦ném území a
mají v⇣znamnou ochrannou a izola ní funkci (nap . poloha mezi zástavbou a v⇣robní plochou,
mezi zástavbou a frekventovanou silnicí nebo na sva⌘it⌦j ích pozemcích).
Zastoupení ploch s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití v nezastav⌦ném území:
Plochy nezastav⌦ného území jsou len⌦ny podle charakteru vyu⌘ití, limitujících jev✏ a utvá ení
krajiny na:
Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok✏ a jiné pozemky ur ené pro p eva⌘ující
vodohospodá ské vyu⌘ití.
Plochy p írodní (NP)
plochy s✓nejvy ím p írodním potenciálem v✓území a pot ebou ochrany p írodních prvk✏. Tyto plochy v
e eném území zahrnují prostory lokálních biocenter.
Plochy lesní (NL)
plochy vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek vyu⌘ití pozemk✏ pro les, v etn⌦ jeho hospodá sk⇣ch
funkcí.
Plochy zem⌦d⌦lské (NZ) – jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro p eva⌘ující
zem⌦d⌦lské vyu⌘ití. Plochy zem⌦d⌦lské jsou v závislosti na celkovém charakteru prost edí dále d⌦leny na:
plochy zem⌦d⌦lské - plochy zem⌦d⌦lské - orná p✏da (NZo) vymezeny pro intenzivní
obhospoda ování orné p✏dy
plochy zem⌦d⌦lské - trvalé travní porosty (NZt) vymezeny pro intenzivní a extenzivní
obhospoda ování
travních porost✏ (luk a pastvin)
plochy zem⌦d⌦lské - niva (NZ1) - prioritou je ochrana p írodního charakteru zem⌦d⌦lsk⇣ch p✏d
(trval⇣ch travních porost✏ a extenzivn⌦ vyu⌘ívan⇣ch polí) v údolních nivách vodních tok✏;
plochy zem⌦d⌦lské – zahrady a sady, záhumenky (NZ2) jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní
podmínek pro p eva⌘ující zem⌦d⌦lské vyu⌘ití na plochách, které souvisejí se zastav⌦n⇣m
územím a jsou vyu⌘ívány p evá⌘n⌦ jako oplocené zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky;
plochy zem⌦d⌦lské – areály ekofarmy (NZ3) jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro
p eva⌘ující zem⌦d⌦lské vyu⌘ití spojené s v⇣sadbou a p⌦stováním v ech plodin na principech
permakultury a p írodních metodách hospoda ení (bioprodukce, malochov hospodá sk⇣ch
zví at za ú elem spásání) - viz také definice v Základních pojmech.
Plochy smí ené nezastav⌦ného území (NSx) - do plochy smí ené nezastav⌦ného území jsou
zahrnuty pozemky p irozen⇣ch a p írod⌦ blízk⇣ch ekosystém✏ a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury. P ijatelné formy vyu⌘ití jsou vyzna eny p íslu n⇣m indexem, jsou dány regulativy a musí b⇣t
v⌘dy v vzájemném souladu.
Plochy smí ené nezastav⌦ného území jsou v závislosti na celkovém
charakteru prost edí dále d⌦leny na:
plochy smí ené - p írodní krajinná zele↵ (NSp) – plochy jsou vymezeny zejména za ú elem
zaji t⌦ní podmínek pro ochranu vymezeného územního systému ekologické stability
(biokoridor✏) a dal ích ekologicky cenn⇣ch území (ekologické kostry území) v zem⌦d⌦lské
krajin⌦, pro realizaci protierozních opat ení a revitalizace vodních tok✏, opat ení pro ochranu
povrchov⇣ch a podzemních vod, pro ochranu p ed povodn⌦mi a pro zv⇣ ení reten ních
schopností krajiny;
plochy smí ené - p írodní a lesní zele↵ (NSpl) – plochy jsou vymezeny zejména za ú elem
zaji t⌦ní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability
(biokoridor✏) a dal ích ekologicky cenn⇣ch území na lesních pozemcích a na pozemcích s
v⇣sadbami d evin charakteru lesa.
Biokoridory a interak ní prvky mají funkci p ekryvnou k plochám s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití.
Pro takto vymezené plochy v nezastav⌦ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky
pro stabilizaci nebo zm⌦ny v jejich vyu⌘ití, které jsou prost edkem pro usm⌦rn⌦ní budoucího utvá ení
krajiny. Uvedeny jsou v kapitole f) v⇣rokové ásti: Stanovení podmínek pro vyu⌘ití ploch s rozdíln⇣m
zp✏sobem vyu⌘ití.
3 ad.g)

Vymezení ve↵ejn prosp

n✏ch staveb, opat↵ení s právem vyvlastn ní

Vymezené ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby - dopravní infrastruktura:

VD1

Územním plánem jsou vymezeny tyto koridory pro tyto ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby s právem
vyvlastn⌦ní:
Územním plánem je vymezen koridor pro v⇣hledov⇣ silni ní obchvat - obchvatová trasa
p elo⌘ky silnice II/117 procházející po severozápadním obvodu mimo zastav⌦né území
Komárova. Návrh koridoru vypl⇣vá ze ZÚR SK (ve ejn⌦ prosp⌦ ná stavba s ozna ením D095).

Pro pot eby uskute n⌦ní VPS dopravní infrastruktury, resp. celé objektové skladby, lze práva k
pozemk✏m a stavbám, které jsou VPS dot eny, odejmout nebo omezit (§ 170 stavebního zákona) a⌘ na
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základ⌦ vydaného a ú inného územního rozhodnutí. Vyvlast↵uje se pro stavbu dopravní infrastruktury,
nikoliv pro koridor.
4)

Zdravé ⇣ivotní podmínky, limity vyu⇣ití území

4.1) Ochrana ovzdu í
Obec Osek je umíst⌦na v Komárovské brázd⌦, v niv⌦ a na svazích nad erven⇣m potokem.
Území p iléhá k lesnímu masivu Brd. P evládající jsou v⌦try severozápadního sektoru. ⌅iroká úvalovitá
údolí p edstavují místa, kde se uplat↵uje inverzní charakter klimatu. Hlavními zdroji zne i t⌦ní ovzdu í v
e eném území je pr✏myslová v⇣roba a dále automobilová doprava na silnici II/117.
Z hlediska kvality ovzdu í není e ené území za azeno do oblasti se zhor enou kvalitou ovzdu í,
území není zahrnuto do oblasti ochrany ekosystém✏ a vegetace.
V e eném území jsou evidovány dva velké zdroje zne i ování ovzdu í (REZZO I), resp. jeden
je v Oseku, druh⇣ t⌦sn⌦ za hranicí e eného území v Komárov⌦:
Rubiko s.r.o, Osek - v⇣roba kovov⇣ch konstrukcí a povrchová v⇣roba kov✏; naná ení prá kov⇣ch
plast✏
BUZULUK a.s., Buzulucká 108, Komárov – v⇣voj a návrh technologií pro gumárensk⇣ a
pneumatikárensk⇣ pr✏mysl, v⇣roba stroj✏ pro míchání sm⌦sí, v⇣roba irokého sortimentu
litinov⇣ch a ocelov⇣ch pístních a t⌦snících krou⌘k✏, speciálních odlitk✏, v etn⌦ CNC obráb⌦ní;
unikátní um⌦lecké odlitky.
Emise: tuhé zne i ující látky (1,387 t/rok), oxid si i it⇣ (0,631 t/r.), oxidy dusíku (1,607 t/r.),
oxid uhelnat⇣ (0,008 t/r), organické t⌦kavé látky (2,213 t/r);
celkov⇣ p íkon provozovny: 12,6 MW
Zdroje: spalování paliv v kotlích o tepelném p íkonu od 0,3 MW do 5MW v etn⌦ a nad 5 MW;
povrchové úpravy kov✏ a plast✏, obráb⌦ní, doprava, tavení v elektrické induk ní peci, aplikace
nát⌦rov⇣ch hmot ... .
V⇣znamn⇣m faktorem je, ⌘e v Buzuluku Komárov byla podniknuta v⇣znamná opat ení k
ochran⌦ ⌥P a tento podnik obdr⌘el v únoru 2002 certifikát ISO 14 000. Ta stanovuje zp✏soby
ízení firmy zohled↵ujících p i v ech innostech prevenci a trvalé zlep ování ⌘ivotního prost edí.
Spole nost na v ech sv⇣ch provozovan⇣ch zdrojích zne i ování ovzdu í plní zákonem dané
emisní limity. V rámci integrovaného povolení pou⌘ívá nejlep í dostupné technologie na
ochranu ovzdu í.
Podle ro enek eského hydrometeorologického ústavu "Zne i t⌦ní ovzdu í na území eské
republiky" byly v✓ oblasti Oseku v✓ období za roky 2011 a⌘ 2015 dosahovány ní⌘e uvedené pr✏m⌦rné
koncentrace kodlivin:
oxid dusi it⇣ NO2 - ro ní pr✏m⌦r: 11,2 a⌘ 14,8 µg/m3 (imisní limit 40 µg/m3)
polétav⇣ prach PM10 - ro ní pr✏m⌦r: 20,1 a⌘ 24,1 µg/m3 (imisní limit 40 µg/m3)
polétav⇣ prach PM10 - 36. nejvy í 24.hodinová koncentrace: 37,8 a⌘ 43,2 µg/m3 (imisní limit
50 µg/m3)
benzo(a)pyren BaP - ro ní pr✏m⌦r: 0,62 a⌘ 1,43 ng/m3 (imisní limit 1 ng/m3)
Nejvíce problematickou zne i ující látkou je benzo(a)pyren. U ostatních zne i ujících látek
nejsou v ⌘ádné imisní charakteristice p ekra ovány p íslu né imisní limity. Na základ⌦ odhadu stávajícího
imisního pozadí lze p edpokládat, ⌘e v zájmové lokalit⌦ p edev ím v okolí silnice . 117 je krátkodob⌦
p ekro en imisní limit i pro denní koncentrace PM10.
Obec je plynofikována. Vytáp⌦ní, které vytvá í v⌦t inou v takov⇣chto typech sídel nejv⌦t í
nároky na zásobování energiemi, je v sou asnosti zabezpe ováno p evá⌘n⌦ spalováním zemního plynu,
áste n⌦ je pak kryto i elektrickou energií. St edotlaká plynovodní sí je d✏sledn⌦ rozvedena prakticky po
celém zastav⌦ném území obce, v etn⌦ ásti Vystrkov. V minimálním rozsahu je zastoupeno spalování
tuh⇣ch paliv v lokálních topeni tích, které v minulosti m⌦lo negativní dopad na kvalitu ovzdu í.
-

Priority a doporu ení :
na úseku ochrany ovzdu í respektovat a dodr⌘ovat práva a povinnosti vypl⇣vající ze zákona .
201/2012 Sb., o ochran⌦ ovzdu í, a souvisejících právních p edpis✏;
u nov⇣ch staveb nebo p i zm⌦nách stávajících staveb vyu⌘ít centrálních zdroj✏ tepla pop .
alternativních zdroj✏ za p edpokladu, ⌘e to bude technicky mo⌘né a ekonomicky p ijatelné (§ 3,
odst. 8 zákona),
jako ekologicky vhodné zdroje energie jsou pro vytáp⌦ní doporu eny kvalitní paliva pro p ímé
spalování, propan-butan, vytáp⌦ní kotli na tuhá paliva vy í emisní t ídy, i alternativní zdroje

Obecn⌦ by nem⌦la t⌦sn⌦ sousedit obytná zástavba a plocha pro v⇣robu/pr✏mysl nebo innosti
omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z d✏vodu p edcházení problém✏m obt⌦⌘ování obyvatel
hlukem, emisemi, dopravou a zápachem. Územním plánem je vymezena na ⌘ádost vlastníka plocha pro 1
RD v kontaktu s v⇣robním areálem Buzuluk s podmínkou umístit do kontaktní polohy zahradu. V rámci
areálu je zárove↵ mohutná izola ní zele↵ v pásmu irokém cca 60-70 m, nep edpokládá se tedy, ⌘e by
v⇣roba m⌦la p ímé negativní dopady na pohodu bydlení v tomto míst⌦.
Pokud by v budoucnu do oblasti byla za len⌦na v⇣roba nebo zdroj s dopady na ovzdu í, je
provozovatel povinen dodr⌘ovat legislativu i v oblasti ochrany ovzdu í, nap . po⌘ádat o p íslu ná povolení
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k umíst⌦ní, stavb⌦, provozu nov⇣ch zdroj✏. Pokud bude uva⌘ováno o v⇣stavb⌦ stacionárního zdroje
vyjmenovaného v p íloze . 2 zákona, je kompetentní rozhodovat krajsk⇣ ú ad. U nevyjmenovan⇣ch
stacionárních zdroj✏ je kompetentní rozhodovat místn⌦ p íslu n⇣ obecní ú ad s roz í enou p✏sobností, dle
§ 11 odst. 3 zákona.
Zdroj:

ÚAP ORP Ho ovice
HMÚ

4.2) Ochrana zdraví p↵ed ú inky hluku a vibrace
Hluk je jedním z✓faktor✏, kter⇣ negativn⌦ ovliv↵uje ⌘ivotní prost edí a jeho p✏sobení m✏⌘e
vyvolávat nep íznivé dopady na zdraví obyvatel. Odborná literatura uvádí, ⌘e víc ne⌘ 90% hluku je
zp✏sobeno lidskou inností, z✓toho p ibli⌘n⌦ 80% hluku je vytvá eno dopravou, zejména automobilovou.
Problematika ochrany p ed hlukem je legislativn⌦ e ena zákonem . 258/2000 Sb., o ochran⌦
ve ejného zdraví, jeho⌘ novela provedená zákonem . 267/2015 Sb., je ú inná od 1. 12. 2015.
V návaznosti na stále rostoucí d✏raz na e ení zaji t⌦ní ochrany objekt✏ pro bydlení, kolsk⇣ch,
zdravot-nick⇣ch a obdobn⇣ch staveb p ed hlukem byla novelou zákona stanovena stavebník✏m rodinn⇣ch
dom✏ nová povinnost spo ívající v tom, ⌘e zám⌦r stavebníka musí b⇣t posouzen z hlediska ochrany p ed
hlukem a v p ípad⌦ pot eby je to stavebník, kdo musí zajistit (zaplatit) protihluková opat ení podle stavu
aktuálního, ale i budoucího hlukového zatí⌘ení území (nap . plánovaná v⇣stavba dopravní komunikace)
pro svou stavbu, a to i pro stavbu rodinného domu, kup íkladu v p ípad⌦ v⇣stavby v blízkosti v⇣znamné
komunikace. Pokud tak stavebník neu iní, nem✏⌘e ⌘ádat, aby tato opat ení provedl provozovatel zdroje
hluku.
Hygienické limity pro hluk jsou stanoveny na ízením vlády, . 272/2011 Sb. Na ízení vlády o
ochran⌦ zdraví p ed nep ízniv⇣mi ú inky hluku a vibrací a jsou vzta⌘eny k chrán⌦n⇣m venkovním
prostor✏m, chrán⌦n⇣m venkovním prostor✏m staveb a chrán⌦n⇣m vnit ním prostor✏m dle definice v
zákon⌦ . 258/2000 Sb.
Hluk z dopravy na pozemních komunikacích – hluk ze silni ní dopravy
V okolí silnic III. t ídy a místních komunikací III. t ídy k posuzování zatí⌘ení venkovního prostoru hlukem z
dopravy lze, dle odst. (1) § 12 a p ílohy . 3 k na ízení vlády . 272/2011 Sb., u chrán⌦n⇣ch venkovních
prostor ostatních staveb a u chrán⌦n⇣ch ostatních venkovních prostor uva⌘ovat pro celou denní a no ní
dobu s hygienick⇣mi limity v ekvi-valentních hladinách akustického tlaku A v hodnotách:
LAeq,16h = 50 + 5 = 55 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 5 – 10 = 45 dB – no ní doba
V okolí hlavních pozemních komunikací (dálnice, silnice I. a II. t ídy a místní komunikace I. a II. t ídy), kde
je hluk z dopravy na t⌦chto komunikacích p eva⌘ující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích lze pak uva⌘ovat pro celou denní a no ní dobu s hygienick⇣mi limity v ekvivalentních
hladinách akustického tlaku A v hod-notách:
LAeq,16h = 50 + 10 = 60 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 10 – 10 = 50 dB – no ní doba
V p ípad⌦ staré hlukové zát⌦⌘e z dopravy na pozemních komunikacích lze pro hodnocení zat⌦⌘ování
venkovního prostoru hlukem z pozemní dopravy pou⌘ít korekci + 20 dB.
Hluk z dopravy na pozemních komunikacích – hluk z dopravy na drahách
K posuzování zatí⌘ení venkovního prostoru hlukem z dopravy na drahách lze, dle odst. (1) § 12 a p ílohy .
3 k na ízení vlády . 272/2011 Sb., u chrán⌦n⇣ch venkovních prostor ostatních staveb a u chrán⌦n⇣ch
ostatních venkovních prostor uva⌘ovat pro celou denní a no ní dobu s hygienick⇣mi limity v
ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hod-notách:
LAeq,16h = 50 + 5 = 55 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 5 – 10 = 45 dB – no ní doba
V ochranném pásmu dráhy lze uva⌘ovat pro celou denní a no ní dobu s hygienick⇣mi limity v
ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hodnotách:
LAeq,16h = 50 + 10 = 60 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 10 – 10 = 50 dB – no ní doba
P i stanovení nejvy ích p ípustn⇣ch hodnot hluku je rozhodující stanovisko p íslu ného hygienického
orgánu.
Hluk z provozu stacionárních zdroj✏ hluku
Dle odst. (1) § 12 a p ílohy . 3 k na ízení vlády . 272/2011 Sb. je t eba u chrán⌦n⇣ch venkovních prostor
ostatních staveb a u chrán⌦n⇣ch ostatních venkovních prostor uva⌘ovat pro osm na sebe navazujících
nejhlu n⌦j ích hodin v denní dob⌦ a pro nejhlu n⌦j í hodinu v no ní dob⌦ s hygienick⇣mi limity v
ekvivalentních hladinách akustického tlaku A z p enosu hluku z t⌦chto zdroj✏ v hodnotách:
LAeq,8h = 50 dB – denní doba
LAeq,1h = 50 – 10 = 40 dB – no ní doba
Pozn.:
Stanovené limitní hodnoty hluku neplatí pro vysoce impulsní hluk. Z obecné charakteristiky inností
vypl⇣vá, ⌘e emitovan⇣ hluk nebude mít charakter vysoce impulsního hluku. Je o ekáván hluk ustálen⇣ a
nejv⇣ e prom⌦nn⇣.
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V polovin⌦ ervna 2016 vláda schválila návrh, kter⇣m se m⌦ní na ízení vlády . 272/2011 Sb., o
ochran⌦ zdraví p ed nep ízniv⇣mi ú inky hluku a vibrací. Novela na ízení vlády reaguje p edev ím na
zm⌦ny zakotvené v novele zákona o ochran⌦ ve ejného zdraví platné od 1. 12. 2015. Na ízení vlády nyní
nov⌦ stanovuje pojem „prostor v⇣znamn⇣ z hlediska pronikání hluku z venkovních prostor do vnit ních
chrán⌦n⇣ch prostor staveb″. Je nov⌦ upraveno hodnocení chrán⌦ného venkovního prostoru staveb, které
jsou hodnoceny z hlediska dopadajícího zvuku.
Nov⌦ je zavedena korekce +5dB u stávajících se a ovacích nádra⌘í pro no ní dobu. Je
formula n⌦ upravena definice staré hlukové zát⌦⌘e a up esn⌦na jsou pravidla pro aplikaci tohoto institutu.
Bylo stanoveno, ⌘e základní hygienick⇣ limit s korekcí +20 dB na starou hlukovou zát⌦⌘ je mo⌘né aplikovat
na pozemní komunikace a dráhy uvedené do provozu p ed rokem 2001 pouze do asn⌦, a to dokud
nedojde k nav⇣ ení hluku z jejich provozu o více ne⌘ 2 dB (tento rozdíl je ji⌘ sluchov⌦ rozpoznateln⇣).
Pokud tato situace nastane a limit staré hlukové zát⌦⌘e ji⌘ nelze uplatnit nebo je p ekro en, má
provozovatel zdroje hluku povinnost p ijmout p íslu ná opat ení ke sní⌘ení hluku s tím, ⌘e v tomto
p ípad⌦ je nutné pro p esn⌦ definované p ípady stávajících komunikací a drah dodr⌘et základní hygienick⇣
limit (tj. bez korekce na starou hlukovou zát⌦⌘) nav⇣ en⇣ o +5dB, co⌘ ve stávající zástavb⌦ p edstavuje
realistick⇣, zdravotn⌦ od✏vodniteln⇣ a ekonomicky dosa⌘iteln⇣ po⌘adavek.
Zdroje hluku lze z hlediska druhové skladby charakterizovat jako liniové, plo né a bodové.
Liniové jsou tvo eny silni ní a ⌘elezni ní dopravou. Plo né zdroje jsou nap . skladovací, v⇣robní a
pr✏myslové areály. Jako bodové zdroje hluku p✏sobí jednotlivé objekty, technologická za ízení a
provozovny.
Hlukové pom⌦ry v posuzované oblasti jsou ovliv↵ovány:
hlukem z dopravy na silni ních komunikacích, zejména ze silnice . 117;
mén⌦ hlukem ze ⌘elezni ní trati . 170 – v rámci optimalizace trati byla provedena p íslu ná
protihluková opat ení
ojedin⌦le ze stacionárních zdroj✏.
P ehled o intenzitách silni ního provozu
nám dávají v⇣sledky periodicky provád⌦n⇣ch s ítání silni ní dopravy ⇤SD R v✓pravideln⇣ch p⌦tilet⇣ch
intervalech. V✓následující tabulce jsou uvedeny údaje o zatí⌘ení na silnici II/117 zji t⌦né v✓rámci posledního
s ítání provedeného v✓roce 2016. Hodnota zatí⌘ení je uvedena tabulce v po tu skute n⇣ch vozidel za
pr✏m⌦rn⇣ den roku 2016 v✓ len⌦ní dle druhu vozidel – t⌦⌘k⇣ch, osobních, motocykl✏ a celková sou tová
hodnota. Dále je rovn⌦⌘ uvedena hodnota podílu t⌦⌘k⇣ch vozidel v✓procentech z✓celkové hodnoty, která
dává p edstavu o charakteru dopravy v✓daném úseku.
Intenzity automobilové dopravy 2010
Silnice
II/117

Stanovi t⌦
1-4210

Úsek, místo
Osek

T
636

O
4681

M
49

S
5366

%T
11,85

Z hlediska ochrany zdraví p ed nep ízniv⇣mi ú inky hluku bude v navr⌘en⇣ch zastaviteln⇣ch
plochách po⌘adováno dodr⌘ení max. hlukového zatí⌘ení dle novely na ízení vlády . 272/2011 Sb. - hluk a
vibrace. To se t⇣ká navr⌘ené lokality Z9, kde je z d✏vod✏ ochrany p ed nadm⌦rn⇣m hlukem dána závazná
podmínka: stavby pro bydlení lze umis ovat a⌘ na základ⌦ prokázání budoucím investorem, v rámci
navazujícího správního ízení, dodr⌘ení spln⌦ní hygienick⇣ch limit✏ hluku.
⌥adatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo spole ného souhlasu ke
stavb⌦ navr⌘ené do území zatí⌘eného zdrojem hluku pak p edlo⌘í p íslu nému orgánu ochrany ve ejného
zdraví pro ú ely vydání stanoviska m⌦ ení hluku podle §32a novely zákona . 258/2000 Sb., o ochran⌦
ve ejného zdraví a návrh opat ení k ochran⌦ p ed hlukem. V p ípad⌦ prokázání nutnosti zajistit
protihlukovou ochranu území navr⌘en⇣ch pro chrán⌦né stavby (stavby bytového domu, rodinného domu,
p ed kolní nebo kolní vzd⌦lávání, zdravotní nebo sociální ú ely) nebudou na náklady majetkového
správce i provozovatele provád⌦na ⌘ádná protihluková opat ení. Pokud budou nutná protihluková
opat ení, musí b⇣t realizovány na náklady stavebník✏ obytn⇣ch objekt✏.
Pro za ízení v⇣roby, která mají podstatné ru ivé ú inky na okolí, je územním plánem stanoven
po⌘adavek, ⌘e negativní ú inky a vlivy t⌦chto staveb a za ízení nesmí naru ovat provoz a u⌘ívání staveb a
za ízení ve svém okolí (zejména pak staveb ur en⇣ch k trvalému pobytu osob) nad p ípustnou míru,
danou obecn⌦ platn⇣mi p edpisy.
4.3) Radonové riziko
Radonové riziko je jedním z faktor✏ ovliv↵ujících hygienickou kvalitu ⌘ivotního prost edí. Míra
radonového rizika je dána p irozenou radioaktivitou geologického podlo⌘í (z p✏dního vzduchu a
podzemních vod) a stavebními materiály pou⌘it⇣mi p i v⇣stavb⌦.
Zastav⌦né území p evá⌘n⌦ spadá do v⇣skytu st edního a nízkého radonového indexu - viz.
obrázek (sv⌦tle ⌘lutá - nízk⇣ RI, tmav í - st ední RI).
Ur ené plochy jednotliv⇣ch kategorií rizika v ak nelze pou⌘ít pro stanovení radonového rizika v
jednotliv⇣ch objektech, proto⌘e skute ná radia ní zát⌦⌘ stavebního pozemku je v⌘dy ovlivn⌦na lokální
situací (r✏zná propustnost p✏d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.). V e eném území m✏⌘e
b⇣t p i vybran⇣ch stavebních innostech vy⌘adováno provedení detailního radonového pr✏zkumu.
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Zdroj:

eská geologická slu⌘ba: Index radonového rizika; http://mapy.geology.cz/

4.4) Limity vyu⇣ití území stávající
Limity vyu⌘ití území omezují, vylu ují, p ípadn⌦ podmi↵ují umís ování staveb, vyu⌘ití území a
opat ení v území. Podrobn⌦ji jsou popsány v jednotliv⇣ch díl ích kapitolách a jevy zobrazitelné v m⌦ ítku
1:5 000 jsou zobrazeny v koordina ním v⇣krese.
5)

Vyhodnocení p↵edpokládan✏ch d sledk navrhovaného ↵e ení na ZPF
5.1) V eobecné údaje o zem d lském p dním fondu v ↵e eném území
Charakteristika klimatick✏ch podmínek
kód 5
symbol regionu
ozna ení regionu
suma teplot nad 10°C
pravd⌦p. such⇣ch veg.období
vláhová jistota
pr✏m. ro ní teplota °C
ro ní úhrn srá⌘ek (mm)

MT 2
mírn⌦ tepl⇣, mírn⌦ vlhk⇣
2200 - 2500
15 - 30
4 - 10
7-8
550 - 700

Charakteristika hydrologick✏ch podmínek
Dle hydrologického len⌦ní nále⌘í e ené území do ir ího povodí Berounky( HP 1-11-04), do
povodí erveného potoka a Litavky., resp. do díl ího povodí erveného potoka ( HP 1-11-04
-031; HP 1-11-04 -030) a okrajov⌦ do povodí potoka Stroupínského ( HP 1-11-04-033).
Charakteristika zem d lské v✏roby
Podíl zem⌦d⌦lské p✏dy v e eném území iní 75%. V⇣razn⌦ p eva⌘uje orná p✏da.P✏dní bloky
jsou v ak asto zatravn⌦ny a plní tak ochranu proti vodní erozi. Stávající zem⌦d⌦lsk⇣ areál Osek - H✏rka je
zam⌦ en na ⌘ivo i nou v⇣robu - faremní chov hov⌦zího skotu. Pro pastviny jsou vyu⌘ity zejména pozemky
p ilehlé k areálu.
Struktura zem⌦d⌦lského p✏dního fondu (v ha):
Celková v⌦m⌅ra
Zem⌅d⌅lská p da
54

stav ke dni 31. 12. 2016
496,84

tj v %
100

374,39

75
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Orná p✏da

253,56
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Chmelnice
Vinice
Zahrada

21,49

4,32

4,51

0,9

94,83

19

Ovocn⇣ sad
Trval⇣ travní porost

Pedologické podmínky
V✓ e eném území se na svazích vyskytují luvizem⌦ a hn⌦dozem⌦ luvické; kambizem⌦ modální
eubazické a mezobazické na b idlicích; kambizem⌦ litické, kambizem⌦ modální, kambizem⌦ rankerové a
rankery modální na pevn⇣ch substrátech. Plo n⌦ p eva⌘ují p✏dy oglejené (hn⌦dozem⌦, luvizem⌦ na
svahov⇣ch hlínách, pseudogleje na b idlicích) se sklonem k do asnému zamok ení. V niv⌦ erveného
potoka a p ítok✏ se vyskytují fluvizem⌦ glejové na nivních ulo⌘eninách, pop ípad⌦ s podlo⌘ím teras; v
okolí men ích vodních tok✏, v terénních depresích gleje modální i modální zra elin⌦lé, gleje histické,
ernice glejové zra elin⌦lé na nivních ulo⌘eninách. Vyskytují se zde prakticky p✏dy se v emi stupni
sklonitosti, druhy expozice i kategoriemi skeletovitosti a hloubky p✏dy.
Zdroj:

ÚPO Osek – bonitovací p✏dn⌦ ekologické jednotky (BPEJ)
ÚAP ORP Ho ovice
http://geoportal.vumop.cz; vodní a v⌦trná eroze R

Investice do p dy
V✓obci byly v minulosti uskute n⌦ny investice do p✏dy za ú elem zlep ení p✏dní úrodnosti v
rozsahu cca75 % plochy ZPF. Jedná se o systematické odvodn⌦ní, plo né meliorace z období let 1932,
1969, 1988. Sou ástí odvod↵ovacího systému jsou hlavní meliora ní za ízení (HMZ) - otev ené vodote e,
odvod↵ovací p íkopy a trubní vedení. Jedná se o regulované vodote e v✓poli. Detail odvod↵ovacího
za ízení je ve vlastnictví a správ⌦ jednotliv⇣ch vlastník✏. Hlavní meliora ní za ízení je ve správ⌦ Státního
pozemkového ú adu, odd⌦lení správy vodohospodá sk⇣ch d⌦l p i odboru ízení správy nemovitostí,
územní pracovi t⌦ Plze↵. Odvod↵ovací za ízení jsou v⇣znamná, a na ji⌘ním okraji obce vytvá ejí ucelen⇣
systém. Svoji funkci plní p im⌦ en⌦ ke stá í (cca 10 - 30 let).
V návrhov⇣ch rozvojov⇣ch lokalitách v Oseku (Z6) a na Vystrkov⌦ (Z11, Z12) dojde k dot ení
zainvestovan⇣ch p✏d. V p ípad⌦ dot ení plo n⇣ch meliorací, je t eba zajistit funk nost zb⇣vajících
meliora ních za ízení na okolních pozemcích, v etn⌦ bezproblémového odtoku vod.
Kvalita p d a ochrana ZPF
Hlavní p✏dní jednotka:
15✓
Luvizem⌦ modální a hn⌦dozem⌦ luvické, v etn⌦ oglejen⇣ch variet na svahov⇣ch hlínách s
eolickou p ím⌦sí, st edn⌦ t⌦⌘ké a⌘ t⌦⌘ké, a⌘ st edn⌦ skeletovité, vláhov⌦ p íznivé pouze s
krátkodob⇣m p evlh ením
26✓
Kambizem⌦ modální eubazické a mezobazické na b idlicích, p evá⌘n⌦ st edn⌦ t⌦⌘ké, a⌘ st edn⌦
skeletovité, s p ízniv⇣mi vláhov⇣mi pom⌦ry
38✓
P✏dy jako p edcházející HPJ 37, zrnitostn⌦ v ak st edn⌦ t⌦⌘ké a⌘ t⌦⌘ké, vzhledem k zrnitostnímu
slo⌘ení s lep í vododr⌘ností
46✓
Hn⌦dozem⌦ luvické oglejené, luvizem⌦ oglejené na svahov⇣ch (polygenetick⇣ch) hlínách,
st edn⌦ t⌦⌘ké, ve spodin⌦ t⌦⌘ í, bez skeletu a⌘ st edn⌦ skeletovité, se sklonem k do asnému
zamok ení
47✓
Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizem⌦ oglejené na svahov⇣ch
(polygenetick⇣ch) hlínách, st edn⌦ t⌦⌘ké, ve spodin⌦ t⌦⌘ í a⌘ st edn⌦ skeletovité, se sklonem k
do asnému zamok ení
48✓
Kambizem⌦ oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a
pseudogleje modální na opukách, b idlicích, permokarbonu nebo fly i, st edn⌦ t⌦⌘ké leh í a⌘
st edn⌦ t⌦⌘ké, bez skeletu a⌘ st edn⌦ skeletovité, se sklonem k do asnému, p evá⌘n⌦ jarnímu
zamok ení
56✓
Fluvizem⌦ modální eubazické a⌘ mezobazické, fluvizem⌦ kambické, koluvizem⌦ modální na
nivních ulo⌘eninách, asto s podlo⌘ím teras, st edn⌦ t⌦⌘ké leh í a⌘ st edn⌦ t⌦⌘ké, zpravidla bez
skeletu, vláhov⌦ p íznivé
58✓
Fluvizem⌦ glejové na nivních ulo⌘eninách, pop ípad⌦ s podlo⌘ím teras, st edn⌦ t⌦⌘ké nebo
st edn⌦ t⌦⌘ké leh í, pouze slab⌦ skeletovité, hladina vody ní⌘e 1 m, vláhové pom⌦ry po
odvodn⌦ní p íznivé
59✓
Fluvizem⌦ glejové na nivních ulo⌘eninách, t⌦⌘ké i velmi t⌦⌘ké, bez skeletu, vláhové pom⌦ry
nep íznivé, vy⌘adují regulaci vodního re⌘imu
68✓
Gleje modální i modální zra elin⌦lé, gleje histické, ernice glejové zra elin⌦lé na nivních
ulo⌘eninách v okolí men ích vodních tok✏, p✏dy úzk⇣ch depresí v etn⌦ svah✏, obtí⌘n⌦
vymezitelné, st edn⌦ t⌦⌘ké a⌘ velmi t⌦⌘ké, nep ízniv⇣ vodní re⌘im
Kombina ní íslo:
00
rovina s mo⌘ností vzniku plo né vodní eroze - v esm⌦rná expozice - bez skeletu hluboké;
01
rovina s mo⌘ností vzniku plo né vodní eroze - v esm⌦rná expozice - bez skeletu a⌘ slab⌦
skeletovité - hluboké a⌘ st edn⌦ hluboké;
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02
10
11
12
13
14
16
51
54
56
Zdroj:

rovina s mo⌘ností vzniku plo né vodní eroze - v esm⌦rná expozice - slabá skeletovitost hluboké;
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - bez skeletu - hluboké;
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - bez skeletu a⌘ slab⌦ skeletovité hluboké a⌘ st edn⌦ hluboké;
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - slabá skeletovitost - hluboké;
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - st ední skeletovitost - hluboké;
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - st ední skeletovitost - st edn⌦
hluboké a⌘ hluboké;
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - st edn⌦ skeletovitá, hloubka - m⌦lká
st ední sklon - jih (SZ_SV)- bez skeletu a⌘ slab⌦ skeletovité - hluboké a⌘ st edn⌦ hluboké;
st ední sklon - jih (SZ_SV) - st ední skeletovitost - st edn⌦ hluboké a⌘ hluboké;
st ední sklon, expozice - sever (severozápad a⌘ severov⇣chod)- st edn⌦ skeletovitá, hloubka m⌦lká
vyhlá ka MZe . 327/1998 Sb ve zn⌦ní vyhlá ky . 546/2002.
http://bpej.vumop.cz

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v e eném území je uveden stupe↵ p ednosti v ochran⌦:
BPEJ I. t ídy ochrany:
BPEJ II. t ídy ochrany:
5.56.00 5.58.00
BPEJ III. t ídy ochrany:
5.15.00 5.26.01 5.26.11
5.47.00 5.59.00 5.15.12
5.46.02 5.47.10
5.47.02
BPEJ IV. t ídy ochrany:
5.26.51 5.26.14
5.47.12
5.48.11
BPEJ V. t ídy ochrany:
5.26.54 5.38.16 5.38.56 5.47.13
5.48.14
5.48.54
5.68.11
Ceny ZPF
Vyhlá ka . 412/2008 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s p i azen⇣mi
pr✏m⌦rn⇣mi cenami zem⌦d⌦lsk⇣ch p✏d odvozen⇣mi z BPEJ uvádí pro e ené území tuto hodnotu pro rok
2018:
k.ú. Osek u Ho ovic 5,2 K /m2
zdroj: http://farmy.cz/cena-pudy/
5.2) Vyhodnocení p↵edpokládan✏ch d sledk navrhovaného ↵e ení na ZPF
Vyhodnocení p edpokládan⇣ch d✏sledk✏ navrhovaného e ení na zem⌦d⌦lsk⇣ p✏dní fond
(s vyu⌘itím podklad✏ metodiky MMR)
Plochy pro zástavbu
Územním plánem jsou navr⌘eny lokality i v zastav⌦ném území. Dle metodiky se vyhodnocují
plochy s dot en⇣m zem⌦d⌦lsk⇣m p✏dním fondem od 2000 m2. Tato podmínka se t⇣ká v ech
zastaviteln⇣ch lokalit v zastav⌦ném území. P estavbová plocha není navr⌘ena na pozemcích ZPF.
Zastavitelné plochy (Z) - katastrální území Osek u Ho ovic

íslo
lokality

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8a
Z8b
Z11
Z12

zp✏sob vyu⌘ití plochy

plochy bydlení rodinné domy
venkovské (BV)
plochy bydlení rodinné domy
venkovské (BV)
plochy bydlení rodinné domy
venkovské (BV)
plochy bydlení rodinné domy
venkovské (BV)
plochy bydlení rodinné domy
venkovské (BV)
plochy bydlení rodinné domy
venkovské (BV)
plochy bydlení rodinné domy
venkovské (BV)
plochy bydlení rodinné domy
venkovské (BV)
plochy bydlení rodinné domy
venkovské (BV)
plochy bydlení rodinné domy
venkovské (BV)
plochy bydlení rodinné domy
venkovské (BV)

celkov⇣
zábor
ZPF
(ha)

zábor ZPF podle jednotliv⇣ch kultur
(ha)
trvalé
zahrady ovocné travní
sady
porosty

orná
p✏da

zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)
investice do p✏dy
(ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

0,53

-

-

-

0,53

0,53

0

1,21

1,21

-

-

-

1,21

0

0,4

0,4

-

-

-

0,4

0

0,513

0,513

-

-

-

0,513

0

2,25

2,25

-

-

-

2,25

0

0,2235

0,2235

-

-

-

0,2235

0,2235

0,01

-

0,46

0,47

0

0,47
0,301

-

-

-

0,301

0,0072

0,2938

0

0,215

-

-

-

0,215

0,0259

0,1891

0

0,142

0,142

-

-

-

1

1

-

-

-
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0,142

0,9959
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celkem bydlení rodinné domy
venkovské (BV)

7,2545

5,7385

0,01

-

1,506

5,6296

0,487

1,1379

1,3655

Z9

plochy smí ené obytné
- venkovské (SV)

0,18

0,18

-

-

-

0,18

0,0000

Z10

plochy smí ené obytné
- venkovské (SV)
celkem plochy smí ené
obytné - venkovské
plochy ve ejn⇣ch
prostranství (PV)
plochy ve ejn⇣ch
prostranství (PV)
plochy ve ejn⇣ch
prostranství (PV)
celkem plochy
ve ejn⇣ch prostranství
(PV)

0,09

-

-

0,09

-

0,09

0,0000

Z2
Z4
Z8a

zábor
ZPF
celkem

0,27

0,18

-

0,09

-

0,29

0,29

-

-

-

0,29

0,13

0,13

0,13

0,059 0,479

0,42

8,0035

6,3385

-

-

-

-

-

0,059

0,01

0,09

0,27
0,0000
0,0000
0,059

0,059

0,42

0,059

1,5650

6,0496

0,546

0,0000

1,4079

1,3655

P✏dy II. t ídy ochrany se mj. nacházejí v kontaktu se zastav⌦n⇣m územím Oseka pouze v
kontaktu se zástavbou u Panského ml⇣na a lokality U Severk✏. V této poloze není rozvoj pro
zástavbu navrhován.
V návrhov⇣ch rozvojov⇣ch lokalitách v Oseku (Z6) a na Vystrkov⌦ (Z11, Z12) dojde k dot ení
zainvestovan⇣ch p✏d. V p ípad⌦ dot ení plo n⇣ch meliorací, je t eba zajistit funk nost
zb⇣vajících meliora ních za ízení na okolních pozemcích, v etn⌦ bezproblémového odtoku vod.
Od vodn⌅ní vymezení zastaviteln⌦ch ploch:
Nov⌦ územní plán de facto p⌃ebral rozvojové lokality dané p vodním územním plánem.
Nad rámec ÚP byla roz⌥í⌃ena lokalita Z12 na Vystrkov⌅ a nov⌅ za⌃azena lokalita Z8b v Oseku a
Z10 na Hrádku. Roz⌥í⌃ení je marginální a p⌃edstavuje zábory p d IV. a V. bonity.
Nov⌦ územní plán podstatn⌦m zp sobem redukuje rozvoj dan⌦ p⌃edchozí územn⌅ plánovací
dokumentací a to v poloze lokality propojující Osek a Vystrkov (limitn⌅ ovlivn⌅ná lokalita R13),
redukce p⌃edstavuje cca 2,7 ha. Lokality (R 19, R21) za⌃azené do návrhu zm⌅nou p vodního
ÚPO, byly nov⌅ územním plánem za⌃azeny do územní rezervy o velikosti cca 2,4 ha. Obec
nemá potenciál k rozvoji deklarovanému p vodním ÚPO. Bez zbudování alternativního
p⌃ístupu do osady Vystrkov nelze rozvoj tohoto rozsahu akceptovat.
Plochy koridoru dopravní infrastruktury VD1
Územním plánem je vymezen koridor pro v⇣hledov⇣ silni ní obchvat - obchvatová trasa
p elo⌘ky silnice II/117 procházející po severozápadním obvodu mimo zastav⌦né území
Komárova. Návrh koridoru vypl⇣vá ze ZÚR SK (ve ejn⌦ prosp⌦ ná stavba s ozna ením D095).
Trasa má délku cca 1250 m. Posuzovaná í ka koridoru pro zábor je 40m.
Koridory dopravní infrastruktury (D-K) - katastrální území Osek u Ho ovic

íslo
lokality

VD1

zp✏sob vyu⌘ití plochy

obchvatová trasa
p elo⌘ky silnice II/117

celkov⇣
zábor ZPF
(ha)

zábor ZPF podle jednotliv⇣ch kultur
(ha)
orná zahrady ovocné
p✏da
sady

5,0000 5,0000

-

-

trvalé
travní
porosty

zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

I.

-

II.

III.

IV.

5

V.

investice do
p✏dy - závlahy
(ha)

4,0000

zábor
ZPF
celkem

pozn.: Zábor p✏dy se nevyhodnocuje pro cel⇣ rozsah vymezeného koridoru , ale na základ⌦
kvalifikovaného odhadu se ur ila plocha, která bude p edm⌦tem skute ného záboru p✏dního
fondu a tato se posoudí. P edpokládan⇣ zábor se u dopravních liniov⇣ch staveb stanoví
kvalifikovan⇣m odhadem, kter⇣ vychází z délky dopravní stavby, její p edpokládané í ky
(návrhové kategorie) a z odborného odhadu zá ez✏ a násp✏ (tzv. st ední í ky stavby).
V p ípad⌦ dot ení plo n⇣ch meliorací, je t eba zajistit funk nost zb⇣vajících meliora ních za ízení
na okolních pozemcích, v etn⌦ bezproblémového odtoku vod.
Plochy vodní a vodohospodá ské - vodohospodá ské opat ení K3
Územním plánem jsou navr⌘eny plochy zm⌦n v krajin⌦ s cílem zadr⌘ování vody v krajin⌦.
Mezi hlavní zm⌦ny pat í návrh a obnova rybníka Cypriansk⇣ u Panského ml⇣na. P✏dy dot ené
návrhem jsou v V. t íd⌦ ochrany, BPEJ 5.68.11., jedná se o p✏dy vhodné ke stavb⌦ nádr⌘í.
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Vodohospodá ské opat ení - katastrální území Osek u Ho ovic

íslo
lokality

K3

zp✏sob vyu⌘ití plochy

návrh a obnova
rybníka Cypriansk⇣

celkov⇣
zábor ZPF
(ha)

2,5000

zábor ZPF podle jednotliv⇣ch kultur (ha)

orná zahrady ovocné
p✏da
sady
-

-

trvalé travní
porosty

zábor ZPF podle t íd ochrany
(ha)

I.

II.

III. IV.

2,5

investice do p✏dy závlahy (ha)

V.

2,5

2,0000

zábor
ZPF
celkem

V p ípad⌦ dot ení plo n⇣ch meliorací, je t eba zajistit funk nost zb⇣vajících meliora ních za ízení
na okolních pozemcích, v etn⌦ bezproblémového odtoku vod.
6)

Vyhodnocení p↵edpokládan✏ch d sledk navrhovaného ↵e ení na PUPFL

V eobecné údaje o lesích v e eném území:
P írodními lesními oblastmi jsou souvislá území s obdobn⇣mi r✏stov⇣mi podmínkami pro les.
Lesy v e eném území spadají do p írodní lesní oblasti 7 (Brdská vrchovina), 8 (K ivoklátsko a esk⇣ les).
Rozsah pozemk✏ ur en⇣ch k pln⌦ní funkcí lesa v e eném území (katastrální území Osek u
Ho ovic - 497 ha) iní 5,15 %, lesní pozemky se rozprostírají na plo e 25 ha.
V echny lesy v územním obvodu k.ú. Osek u Ho ovic pat í do kategorie les✏ hospodá sk⇣ch,
dopl↵kov⌦ lesy plní i funkci pro rekrea ní vyu⌘ití území. V⌦t inou se jedná o drobné lesíky charakteru
remízk✏, v⌦t í les je nad dráhou pod skládkou; jedná se o kulticenózy s borovicí lesní, borovicí ernou,
akátem, místy s porosty dubu, b ízy a smrku; v niv⌦ kolem vodote í jsou pak ol e lepkavé, javor mlé ,
jasan, topol ern⇣, vrby a vrbové porosty.
Lesy na území k.ú. Osek u Ho ovic jsou zahrnuty do LHC Ho ovice /LHO Ho ovice, z.o. Dob í .
Lesní hospodá ské plány (LHC) a lesní hospodá ské osnovy (LHO) jsou zpracovány s platností 10 let na
období 1.1.2009 – 31.12.2018. Lesy jsou áste n⌦ obecní (obec Osek, obec Zálu⌘í) a áste n⌦ ve
vlastnictví soukrom⇣ch hospodá ✏.
V e eném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích, bez
jejich odn⌦tí pln⌦ní funkcí lesa (pomocí institutu odlesn⌦ní), podle d íve platn⇣ch p edpis✏.
✓
Zdroj: ÚHÚL Brand⇣s nad Labem
ÚAP ORP Ho ovice
Navrhovaná opat ení
Územním plánem není navr⌘ena chatová nebo sportovní zástavba na pozemcích ur en⇣ch k
pln⌦ní funkcí lesa. Na pozemcích ur en⇣ch k pln⌦ní funkcí lesa (PUPFL) není navr⌘ena t⌦⌘ba
nerost✏. Zábory pozemk✏ ur en⇣ch k pln⌦ní funkcí lesa pro zástavbu plo ného charakteru
nejsou navr⌘eny.
ást lesních pozemk✏ v k.ú. Osek u Ho ovic je územním plánem navr⌘ena jako sou ást
vymezeného ÚSES.
P es okraj lesního porostu (PUPFL p. . 934/2, 934/3 (obecní pozemky)) je navr⌘ena cesta ve
sm⌦ru od OV na Vystrkov - krajiná ské opat ení K9.
Dle §14, odst. 2, je t eba souhlas orgánu státní správy les✏ i k dot ení pozemk✏ do vzdálenosti
50 m od okraje lesa. Souhlas lze ud⌦lit pouze za ur it⇣ch podmínek (nap . stavba umíst⌦na
dále ne⌘ je absolutní v⇣ ková bonita d evin dle porostní skladby konkrétní lokality). Nelze
p edjímat v⇣sledky dal ích ízení, ud⌦lení v⇣jimky k umíst⌦ní stavby blí⌘e jak 50 m od hranic
lesa nelze p edem nárokovat.
Návrhem (ve smyslu zástavby) jsou dot eny pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa resp. pásmo
50 m od jejich hranice v rámci zastaviteln⇣ch ploch Z9 a Z11.
7)

Návrh ↵e ení po⇣adavk obrany státu, po⇣ární ochrany a civilní ochrany

7.1) Zájmy obrany státu
V e eném území se nenacházejí úlo⌘ná za ízení, pozemky ani perspektivní objekty v majetku
R MO. Obecn⌦ platí, ⌘e v⇣stavba v⌦trn⇣ch elektráren, v⇣stavba v⇣ kov⇣ch objekt✏ (staveb vy ích ne⌘ 30
m), staveb vyza ujících elektromagnetickou energii, dálkov⇣ch vedení sítí technické infrastruktury a nov⇣ch
tras komunikací a navr⌘ené zm⌦ny vyu⌘ití území musí b⇣t projednány s dot en⇣m orgánem státní správy,
kter⇣m je z pov⌦ ení Ministerstva obrany R Vojenská ubytovací a stavební správa.
7.2) Po⇣adavky po⇣ární ochrany
P i v ech innostech v obci je t eba dbát na trvalou pou⌘itelnost zdroj✏ vody pro ha ení po⌘ár✏
a nesmí b⇣t naru ena funkce objekt✏ po⌘ární ochrany nebo po⌘árn⌦ bezpe nostních za ízení.
P i realizaci jednotliv⇣ch staveb je t eba vycházet z platn⇣ch p edpis✏ a p edkládat po⌘árn⌦
bezpe nostní e ení, plnit po⌘adavky na po⌘ární ochranu a p i umis ování staveb plnit po⌘adavky
vypl⇣vající z platn⇣ch zákon✏, provád⌦cích p edpis✏ a norem.
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Po⌘ární ochranu zaji uje p edev ím Hasi sk⇣ záchrann⇣ sbor v⇣jezdem z Ho ovic, Komárova a
ve spolupráci s místním Sborem dobrovoln⇣ch hasi ✏. Za Obecním ú adem se nachází po⌘ární zbrojnice.
Jako ohla ovna po⌘ár✏ slou⌘í Obecní ú ad a krizová tel. linka 150. Pot eba po⌘ární vody je kryta
kombinovan⌦: odb⌦rem odb⌦rem vody z po⌘ární nádr⌘e na západ⌦ zastav⌦ného území Oseka, hydranty
osazen⇣mi na ve ejném vodovodu.
Zdroje vody pro po⌘ární ú ely musí respektovat vyhlá ku 23/2008 Sb., o technick⇣ch
podmínkách po⌘ární ochrany staveb. Navr⌘ené ady ve ejného vodovodu budou pro ú ely zásobování
po⌘ární vodou e eny v souladu s SN 73 0873 (t. j. budou dodr⌘eny hodnoty nejmen í dimenze potrubí,
budou v dostate n⇣ch vzdálenostech instalovány hydranty ap.).
P i návrhu p ístupov⇣ch komunikací k objekt✏m a stavbám musí b⇣t dodr⌘ena vyhlá ka
23/2008 Sb., o technick⇣ch podmínkách po⌘ární ochrany staveb.
P ístupové komunikace pro po⌘ární techniku jsou toto⌘né se stávajícími komunikacemi v této
hierarchii: silnice II. a III. t ídy, místní komunikace, p ístupové komunikace.
Komunika ní dostupnost rozvojov⇣ch lokalit je zaji t⌦na p evá⌘n⌦ prost ednictvím vazeb na
stávající komunika ní sí - lokality Z3, Z6, Z8b, Z9, Z10.
U lokalit Z4, Z7, Z8a a Z11 jsou dány podmínky pro roz í ení ve ejného prostranství zp ístupn⌦ní lokality. Lokalita Z2 se bude dopravn⌦ obsluhovat ve smyslu vydaného územního
rozhodnutí.
Zám⌦r rozvoje plochy pro skupinovou v⇣stavbu vyvolá nároky na vytvo ení územních podmínek
pro zbudování p ístupov⇣ch/obslu⌘n⇣ch komunikací uvnit lokality - tyto budou podrobn⌦
e eny územními studiemi (Z1, Z12) a regula ním plánem (Z5).
7.3) Po⇣adavky civilní ochrany
V kapitole Ochrana p ed povodn⌦mi je podrobn⌦ popsána problematika t⇣kající se p irozené a
zvlá tní povodn⌦.
V obci je siréna a funk ní sí místního rozhlasu s dostate nou sly itelností, je⌘ m✏⌘e b⇣t vyu⌘ita
pro vyrozum⌦ní obyvatelstva. Z hlediska ukrytí obyvatelstva v d✏sledku mimo ádné události mohou b⇣t
jako improvizované úkryty (slou⌘ící ke sní⌘ení destruk ních, radioaktivních, toxick⇣ch a infek ních ú ink✏
soudob⇣ch zbraní) vyu⌘ívány vhodné ásti stavebních objekt✏.
Na území obce není skladován materiál civilní ochrany. V objektu Obecního ú adu Osek jsou
prostory vyu⌘itelné jako sklad prost edk✏ CO a humanitární pomoci. P i evakuaci obyvatelstva v obci je
vyu⌘itelné provizorní ubytování v za ízeních obce (zejména budova koly). Pro pot eby plo né evakuace
bude obec postupovat v sou innosti s orgány civilní ochrany.
Dopravní cestou pro vyvezení a uskladn⌦ní nebezpe n⇣ch látek mimo zastav⌦ná území je
silnice III. a II. t ídy. Pro záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran⌦ní nebo sní⌘ení kodliv⇣ch
ú ink✏ kontaminace, vznikl⇣ch p i mimo ádné události jsou vhodné zejména ásti za ízení v⇣roby se
souvisl⇣mi zpevn⌦n⇣mi plochami, resp. s rampami pro údr⌘bu vozidel.
V obci se nenachází ve ejné poh ebi t⌦. Tyto slu⌘by jsou zaji t⌦ny p edev ím v obci Ho ovice a
Mrtníku.
Krizového zásobování pitnou vodou bude zaji t⌦no dovozem (cisterny ze zdroje Vrt – ⌥ebrák a
Zá ezy - Ne e⌘ín a PET lahve v mno⌘ství max. 15 l/den na obyvatele). Nouzové zásobování u⌘itkovou
vodou bude zaji t⌦no z✓vodovodu pro ve ejnou pot ebu, z✓obecních studní, z✓domovních studní
(podmínky odb⌦ru u⌘itkové vody ur í územn⌦ p íslu n⇣ hygienik). Nouzové zásobování elektrickou energií
bude zaji t⌦no mobilními zdroji v sou innosti s orgány civilní ochrany.
Zdroj:

Obec Osek, PRVaK St edo eského kraje.
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OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - P↵ezkoumání po↵izovatelem dle §53 STZ
1)

Postup p↵i po↵ízení územního plánu
Bude dopln⌦no po izovatelem.

2)

Soulad s⌘politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem
viz. kapitoly 1.1) a 1.2)

3)

Soulad s⌘cíli a úkoly územního plánování
3.1) Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

1

Cíle územního plánování stanovené v §
18 stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na e ení ÚP Osek

Cílem územního plánování je vytvá et
p edpoklady pro v⇣stavbu a pro
udr⌘iteln⇣ rozvoj území, spo ívající ve
vyvá⌘eném vztahu podmínek pro
p íznivé ⌘ivotní prost edí, pro
hospodá sk⇣ rozvoj a pro soudr⌘nost
spole enství obyvatel území a kter⇣
uspokojuje pot eby sou asné generace,
ani⌘ by ohro⌘oval podmínky ⌘ivota
generací budoucích.

Koncepce rozvoje obce spo ívá v uvá⌘livém rozvoji
p evá⌘n⌦ obytné funkce tak, aby byly zachovány a dále
kultivovány stávající urbanistické a krajiná sko-p írodní
hodnoty území. Sou asn⇣ charakter zastav⌦ného území s
p evahou obytné funkce se nebude m⌦nit.
Sou asn⇣ charakter území s p evahou obytné ale i
v⇣robní funkce se nebude m⌦nit. Cílem urbanistické
koncepce je zachování urbanistické struktury stávající
zástavby a její logick⇣ rozvoj v návaznosti na postupnou
urbanizaci území. Nová v⇣stavba je prioritn⌦ navrhována
v p irozen⇣ch prostorov⇣ch rezervách v existující(tedy i
novodobé) zástavb⌦ Oseka v p ímé návaznosti na
stávající komunika ní systém (tedy bez nároku na
vytvo ení nov⇣ch obslu⌘n⇣ch a nepr✏jezdn⇣ch
obslu⌘n⇣ch komunikací do hloubky parcel). Nová
zástavba nebude “nalepena” na historické jádro, ale
logicky navá⌘e na postupn⇣ rozvoj Oseka (jihozápad) a
Vystrkova (jihov⇣chod). Územním plánem je tím zárove↵
podpo en izolovan⇣ charakter obou ástí vesnice.
Územním plánem jsou vymezeny plochy Z5 (Osek) s
podmínkou vydání regula ního plánu, Z12 (Vystrkov) s
prov⌦ ením zm⌦n vyu⌘ití územní studií. Lokalita Z1 je
podmín⌦na e ením územní studií v p ípad⌦, pokud se v
ní bude umis ovat více ne⌘ jeden rodinn⇣ d✏m.
P ed zástavbou je chrán⌦na údolní niva erveného
potoka.
Územním plánem je vylou ena zástavba v izolované
poloze od sídla, bez vazby na stávající cestní sí . Stávající
území samot je stabilizováno a není dále územn⌦
rozvíjeno vyjma lokality U Hrádku Z10.
Územním plánem je navr⌘ena základní koncepce
uspo ádání krajiny s ohledem na zachování a podporu
p írodních a krajiná sk⇣ch hodnot. Chrán⌦ny jsou
vegeta ní prvky liniové zelen⌦ a porosty svah✏ v
koridorech vodních tok✏ jako⌘to d✏le⌘ité prvky
prostorové struktury a znaky p írodních hodnot v
zastav⌦ném území. ÚP Osek respektuje, ⌘e obec je v
p ímém kontaktu s v⇣znamn⇣mi krajinn⇣mi prvky (les,
údolní niva). Územním plánem jsou navr⌘ena opat ení
protierozní ochrany a je vymezen územní systém
ekologické stability, jako základ ekologické stability
území. Územním plánem jsou navr⌘eny plochy zm⌦n v
krajin⌦ s cílem zadr⌘ování vody v krajin⌦ a zu lech ování
bezprost edního okolí obce, doprovázené rozvojem
etrné nepobytové rekreace v krajin⌦ (cykloturistika,
vycházkové trasy). Podvyu⌘ité a nefunk ní plochy
drá⌘ního t⌦lesa jsou zapojeny do sít⌦ cykloturistick⇣ch
tras s mo⌘ností vytvo ení nau n⇣ch stezek, k obnov⌦ jsou
navr⌘eny dal í cesty logicky propojující sídlo a krajinu.
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Cíle územního plánování stanovené v §
18 stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na e ení ÚP Osek

2

Územní plánování zaji uje p edpoklady
pro udr⌘iteln⇣ rozvoj území soustavn⇣m
a komplexním e ením ú elného
vyu⌘ití a prostorového uspo ádání
území s cílem dosa⌘ení obecn⌦
prosp⌦ ného souladu ve ejn⇣ch a
soukrom⇣ch zájm✏ na rozvoji území. Za
tím ú elem sleduje spole ensk⇣ a
hospodá sk⇣ potenciál rozvoje.

Pro rozvoj malého a st edního podnikání i slu⌘eb bude
nadále vyu⌘it zejména stávající stavební fond zejména v
historické ásti sídla (smí ené venkovské vyu⌘ití). Pro
v⇣robní aktivity budou prioritn⌦ vyu⌘ívány existující
hospodá ské objekty. Územní plán zachovává stávající
v⇣robní plochy jako v⇣znamn⇣ stabiliza ní prvek v ir ím
území. Nové zastavitelné plochy v⇣roby a skladování
nejsou navr⌘eny.

3

Orgány územního plánování postupem
podle tohoto zákona koordinují ve ejné
i soukromé zám⌦ry zm⌦n v území,
v⇣stavbu a jiné innosti ovliv↵ující
rozvoj území a konkretizují ochranu
ve ejn⇣ch zájm✏ vypl⇣vajících ze
zvlá tních právních p edpis✏.

Není zále⌘itostí projektanta - zhotovitele ÚP.

4

Územní plánování ve ve ejném zájmu
chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a
civiliza ní hodnoty území, v etn⌦
urbanistického, architektonického a
archeologického d⌦dictví. P itom chrání
krajinu jako podstatnou slo⌘ku
prost edí ⌘ivota obyvatel a základ jejich
toto⌘nosti. S ohledem na to ur uje
podmínky pro hospodárné vyu⌘ívání
zastav⌦ného území a zaji uje ochranu
nezastav⌦ného území a
nezastaviteln⇣ch pozemk✏. Zastavitelné
plochy se vymezují s ohledem na
potenciál rozvoje území a míru vyu⌘ití
zastav⌦ného území.

ÚP Osek klade d✏raz na zaji t⌦ní ochrany historick⇣ch a
kulturních hodnot v zastav⌦ném území, prioritn⌦ jsou
chrán⌦na historická jádra obce Osek spole n⌦ s osadou
Vystrkov, rozvoln⌦ná zástavba v údolnici erveného
potoka navazující na p✏vodní hamry a zástavba na vrchu
Hrádek.
Cílem urbanistické koncepce je zachování urbanistické
struktury stávající zástavby a její logick⇣ rozvoj v
návaznosti na postupnou urbanizaci území.
Potenciál rozvoje souvisí s nár✏stem po tu trvale ⌘ijícího
obyvatelstva v posledním období. Je to zp✏sobeno
pom⌦rn⌦ slu nou dopravní dostupností regionálních
center, kvalitním p írodním zázemím a i díl ím
zlep ením ve ejné infrastruktury.
Ve dvanácti vymezen⇣ch lokalitách pro zástavbu je
zejména v Oseku umo⌘n⌦n rozvoj pro bytovou v⇣stavbu
charakteru rodinného bydlení v zahradách. Obec v ak
nemá potenciál k rozvoji deklarovanému p✏vodním
ÚPO. Územní plán reguluje podstatn⇣m zp✏sobem
rozvoj navrhovan⇣ v p edchozí dokumentaci (o cca 5ha).

5

V nezastav⌦ném území lze v souladu s
jeho charakterem umis ovat stavby,
za ízení, a jiná opat ení pouze pro
zem⌦d⌦lství, lesnictví, vodní
hospodá ství, t⌦⌘bu nerost✏, pro
ochranu p írody a krajiny, pro ve ejnou
dopravní a technickou infrastrukturu,
pro sni⌘ování nebezpe í ekologick⇣ch a
p írodních katastrof a pro odstra↵ování
jejich d✏sledk✏, a dále taková technická
opat ení a stavby, které zlep í
podmínky jeho vyu⌘ití pro ú ely
rekreace a cestovního ruchu, nap íklad
cyklistické stezky, hygienická za ízení,
ekologická a informa ní centra.
Uvedené stavby, za ízení a jiná opat ení
v etn⌦ staveb, které s nimi
bezprost edn⌦ souvisejí v etn⌦
oplocení, lze v nezastav⌦ném území
umis ovat v p ípadech, pokud je
územn⌦ plánovací dokumentace
v⇣slovn⌦ nevylu uje.

Je e eno v rámci podmínek pro vyu⌘ití ploch s
rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití.

6

Na nezastaviteln⇣ch pozemcích lze
v⇣jime n⌦ umístit technickou
infrastrukturu zp✏sobem, kter⇣
neznemo⌘ní jejich dosavadní u⌘ívání.

Je e eno v rámci podmínek pro vyu⌘ití ploch s
rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití.
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3.2) Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování
Úkoly územního plánování stanovené v § 19
stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na e ení ÚP Osek

a

zji ovat a posuzovat stav území, jeho
p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty,

Územní plán respektuje v maximální mí e
dochované urbanistické, architektonické a kulturní
hodnoty v sídle i v krajin⌦.

b

stanovovat koncepci rozvoje území, v etn⌦
urbanistické koncepce s ohledem na
hodnoty a podmínky území,

Územním plánem je navr⌘ena základní koncepce
uspo ádání krajiny s ohledem na zachování a
podporu p írodních a krajiná sk⇣ch hodnot. Cílem
urbanistické koncepce je zachování urbanistické
struktury stávající zástavby a její logick⇣ rozvoj v
návaznosti na postupnou urbanizaci území.

c

prov⌦ ovat a posuzovat pot ebu zm⌦n v
území, ve ejn⇣ zájem na jejich provedení,
jejich p ínosy, problémy, rizika s ohledem
nap íklad na ve ejné zdraví, ⌘ivotní prost edí,
geologickou stavbu území, vliv na ve ejnou
infrastrukturu a na její hospodárné vyu⌘ívání,

Novou v⇣stavbu prioritn⌦ realizovat v p irozen⇣ch
prostorov⇣ch rezervách v existující (tedy i
novodobé) zástavb⌦ Oseka. Stavby prioritn⌦
umis ovat v p ímé návaznosti na stávající
komunika ní systém (tedy bez nároku na vytvo ení
nov⇣ch obslu⌘n⇣ch a nepr✏jezdn⇣ch obslu⌘n⇣ch
komunikací do hloubky parcel). Pro rozvoj malého
a st edního podnikání i slu⌘eb bude nadále vyu⌘it
zejména stávající stavební fond zejména v historické
ásti sídla (smí ené venkovské vyu⌘ití). Pro v⇣robní
aktivity budou prioritn⌦ vyu⌘ívány existující
hospodá ské objekty. Územní plán zachovává
stávající v⇣robní plochy jako v⇣znamn⇣ stabiliza ní
prvek v ir ím území. Nové zastavitelné plochy
v⇣roby a skladování nejsou navr⌘eny.

d

stanovovat urbanistické, architektonické a
estetické po⌘adavky na vyu⌘ívání a
prostorové uspo ádání území a na jeho
zm⌦ny, zejména na umíst⌦ní, uspo ádání a
e ení staveb,

Plo né a prostorové regulativy jsou územním
plánem stanoveny s p ihlédnutím ke struktu e a
charakteristice zástavby. Skupinovou zástavbu je
nutno prov⌦ ovat územními studiemi a regula ním
plánem, navrhovat koncep ní e ení lokalit jako
celku s odpovídají vymezenou ve ejnou
infrastrukturou v etn⌦ ve ejné zelen⌦.

e

stanovovat podmínky pro provedení zm⌦n v
území, zejména pak pro umíst⌦ní a
uspo ádání staveb s ohledem na stávající
charakter a hodnoty území,

Nová zástavba nebude “nalepena” na historické
jádro, ale logicky navá⌘e na postupn⇣ rozvoj Oseka
(jihozápad) a Vystrkova (v⇣chod). Územním plánem
je tím zárove↵ podpo en izolovan⇣ charakter obou
ástí vesnice.

f

stanovovat po adí provád⌦ní zm⌦n v území
(etapizaci),

Územní plán s ohledem na velikost rozvojov⇣ch
lokalit nestanovuje po adí zm⌦n. Vzhledem k
dostate n⇣m vymezen⇣m plochám pro zástavbu a
vzhledem k komplikovanosti dopravního p ístupu je
rozsáhlá, d íve vymezená zastavitelná plocha pro
plo nou zástavbu na Vystrkov⌦ p e azena do
územní rezervy s cílem primárn⌦ zajistit alternativní
p ístup.

g

vytvá et v území podmínky pro sni⌘ování
nebezpe í ekologick⇣ch a p írodních
katastrof a pro
odstra↵ování
jejich d✏sledk✏, a to p írod⌦ blízk⇣m
zp✏sobem,

Územním plánem jsou dány podmínky pro
preventivní ochranu ir ího území p ed záplavami,
podmínky pro zv⇣ ení retence vody v krajin⌦,
podmínky pro zv⇣ ení ekologické stability krajiny a
ochrany zem⌦d⌦lského p✏dního fondu (zejména
p ed vodní erozí).

h

vytvá et v území podmínky pro odstra↵ování
d✏sledk✏ náhl⇣ch hospodá sk⇣ch zm⌦n,

Net⇣ká se ÚP Osek.
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Úkoly územního plánování stanovené v § 19
stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na e ení ÚP Osek

i

stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj
sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,

Územním plánem jsou vytvo eny podmínky
zejména pro rozvoj bydlení v etn⌦ opat ení
chránících pohodu bydlení a ve ejné zdraví zejména
tam, kde by mohlo dojít ke st et✏m (bydlení vs.
v⇣roba a skladování; bydlení vs. dopravn⌦
frekventovaná komunikace).

j

prov⌦ ovat a vytvá et v území podmínky pro
hospodárné vynakládání prost edk✏ z
ve ejn⇣ch rozpo t✏ na zm⌦ny v území,

Vhodné zastavitelné plochy jsou vytypovány i v
souladu se základní strategií v⇣voje obce prioritn⌦:
na pozemcích ve vlastnictví Obce Osek a na
pozemcích navazujících na stávající ve ejnou
infrastrukturu a vydaná povolení.

k

vytvá et v území podmínky pro zaji t⌦ní
civilní ochrany,

Podmínky jsou vytvo eny a v textové ásti
od✏vodn⌦ní komentovány.

l

ur ovat nutné asana ní, rekonstruk ní a
rekultiva ní zásahy do území,

V e eném území nebylo nutné e it asana ní ani
rekultiva ní zásahy do území.

m

vytvá et podmínky pro ochranu území podle
zvlá tních právních p edpis✏ p ed
negativními vlivy zám⌦r✏ na území a
navrhovat kompenza ní opat ení, pokud
zvlá tní právní p edpis nestanoví jinak,

Územní plán respektuje stávající limity v území,
které vytvá í p edpoklady pro ochranu jednotliv⇣ch
prvk✏ území, dle zvlá tních právních p edpis✏.
Graficky vyjád itelné prvky jsou p evá⌘n⌦ jako limity
v území zakresleny v koordina ním v⇣krese.

n

regulovat rozsah ploch pro vyu⌘ívání
p írodních zdroj✏,

Net⇣ká se ÚP Osek.

o

uplat↵ovat poznatky zejména z obor✏
architektury, urbanismu, územního
plánování a ekologie a památkové pé e.

P i zpracování územního plánu byly zohledn⌦ny
aktuální poznatky z v⇣ e uveden⇣ch obor✏, které
byly aplikovány zejména p i úprav⌦ podmínek pro
vyu⌘ití ploch s rozdíln⇣m vyu⌘itím a do ochrany
historického jádra.

4)

Soulad s po⇣adavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p↵edpis
Návrh územního plánu pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jeho po izování je
v✓souladu s po⌘adavky zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn⌦ní
pozd⌦j ích p edpis✏, a jeho provád⌦cích p edpis✏ – vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn⌦ analytick⇣ch
podkladech, územn⌦ plánovací dokumentaci a zp✏sobu evidence územn⌦ plánovací innosti.
V✓souladu s vyhlá kou . 501/2006 Sb., o obecn⇣ch po⌘adavcích na vyu⌘ívání území ✓jsou
v✓územním plánu podrobn⌦ji len⌦ny n⌦které plochy. Jedná se o podrobn⌦j í len⌦ní ploch✓a o stanovení
plochy s✓jin⇣m zp✏sobem vyu⌘ití (§3, odst.4). Toto e ení bylo zvoleno ✓s✓ohledem na vhodn⌦j í napln⌦ní
sledovaného cíle p i vymezení funk ního e ení ✓v✓jednotliv⇣ch plochách.
Zd✏vodn⌦ní pro je územním plánem je navr⌘en jin⇣ druh plochy, ne⌘ je uvedeno v § 4 a⌘ § 19
vyhlá ky . 501/2006 Sb. je uvedeno v kapitole 3. ad f).
5)

Soulad s⌘po⇣adavky zvlá tních právních p↵edpis a se stanovisky dot en✏ch orgán ,
pop↵ípad s⌘v✏sledkem ↵e ení rozpor
(Bude dopln⌦no po projednání)

6)

Stanovisko krajského ú↵adu k⌘vyhodnocení vliv na ⇣ivotní prost↵edí
Orgán posuzování vliv✏ na ⌘ivotní prost edí p íslu n⇣ podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. e)
zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv✏ na ⌘ivotní prost edí, na základ⌦ ust. § 10i odst. 2 zákona k
p edlo⌘enému návrhu zadání a kritérií uveden⇣ch v p íloze . 8 cit. zákona nepo⌘aduje zpracování
vyhodnocení vliv✏ územního plánu Osek na ⌘ivotní prost edí (tzv. SEA).
P íslu n⇣ orgán ochrany p írody sv⇣m stanoviskem vylou il v⇣znamn⇣ vliv koncepce na území
Natura 2000 podle ustanovení § 45i zákona . 114/1992 Sb., o ochran⌦ p írody a krajiny, ve zn⌦ní
pozd⌦j ích p edpis✏. Orgán posuzování vliv✏ na ⌘ivotní prost edí neshledal ⌘ádnou z charakteristik vliv✏
koncepce na ⌘ivotní prost edí a ve ejné zdraví, ani charakteristiku dot eného území, zejména s ohledem
na p ílohu . 8 zákona . 100/2001 Sb., za v⇣znamnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle
zákona.
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7)

Vyhodnocení vyu⇣ití zastav ného území a pot↵eby vymezení zastaviteln✏ch ploch
Potenciál rozvoje souvisí s nár✏stem po tu trvale ⌘ijícího obyvatelstva v období od roku 1991
do sou asnosti (747<797). Ten je zp✏soben mj. dobrou dopravní dostupností regionálních center,
pracovními p íle⌘itostmi v míst⌦ i v blízkém okolí, pom⌦rn⌦ kvalitním p írodním zázemím a dále i díl ím
zlep ením ve ejné infrastruktury (rekonstrukce vodovodní sít⌦, plo ná plynofikace, kvalitní kolní a
sportovní vybavenost, v⇣razná pé e o ve ejnou zele↵, ve ejná prostranství a d⌦tská h i t⌦). Zv⇣ ená
stavební inností s sebou nese nár✏st trvale ⌘ijícího obyvatelstva - viz. nap . kladné migra ní saldo v roce
2016. Od roku 1991 do roku 2011 bylo postaveno i rekonstruováno 42 rodinn⇣ch dom✏.
Maximální potenciál rozvoje na dal í období 25ti let je odhadem maximáln⌦ 50 rodinn⇣ch
dom✏. V Oseku je v zastav⌦ném území nezastav⌦n⇣ch cca 10 parcel. Osek (p evá⌘n⌦ západ) má potenciál
pro rozvoj odhadem dal ích cca 32 parcel. Dal í parcely mohou b⇣t dle po⌘adavk✏ na Vystrkov⌦ v rozsahu
odhadem cca 7-8 parcel. Územní plán nastavuje mo⌘nosti rozvoje vzhledem k p edchozím údaj✏m.
Zastavitelné plochy (Z) - katastrální území Osek u Ho ovic

íslo
lokality

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8a
Z8b
Z11
Z12
Z9
Z10

zp✏sob vyu⌘ití plochy

plocha pro
zástavbu
(ha)

plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)

celkem

odhad po tu staveb
maximální

odhad po tu obyvatel
(pro max. po et staveb)

0,53
1,21
0,4
0,513
2,25
0,2235
0,47
0,301
0,215
0,142
1
0,18
0,09

4,0000
11,0000
3,0000
2,0000
15,0000
2,0000
3,0000
3,0000
1,0000
1,0000
5,0000
1,0000
1,0000

12,0000
33,0000
10,0000
6,0000
50,0000
6,0000
10,0000
10,0000
3,0000
3,0000
15,0000
3,0000
3,0000

7,5245

52,0000

164,0000

Aktuální po et obyvatelstva - stav k 1.1.2019: celkem 797. Odhad po tu obyvatel v rozvojov⇣ch
lokalitách cca 164 viz. tabulka v⇣ e. J mo⌘no p edpokládat, ⌘e bude dále pokra ovat trend, kdy se do obce
budou trvale usazovat ob ané v objektech, které doposud slou⌘ily k chalupa ení.
V rámci zájmového území se jedná o p edpokládan⇣ nár✏st v p í tích 20 - 30 letech ítající
odhadem maximáln⌦ 200 trvale ⌘ijících obyvatel celkem - maximální po et obyvatel tak nep esáhne 1000
EO.
Územní plánem jsou nastaveny rozvojové mo⌘nosti tak, aby odpovídajícím zp✏sobem byly
vytvo eny územní podmínky pro trval⇣ pobyt nov⌦ narozen⇣m i nov⌦ p íchozím. Z hlediska budoucího
v⇣voje je nejd✏le⌘it⌦j ím r✏stov⇣m faktorem existence nabídky dostate ného po tu stavebních pozemk✏ s
realizovanou dopravní a technickou infrastrukturou (za podmínky trhem akceptovatelné ceny). Budoucí
rozvoj sídla je tedy dán zejména ekonomick⇣mi a majetkoprávními podmínkami, nikoli dynamikou
demografického v⇣voje.
Zvolen⇣m zp✏sobem nedochází k✓neúm⌦rnému nav⇣ ení po tu obyvatel, neumo⌘↵uje se
vytvá et plochy nadmístního zájmu, nedochází k zatí⌘ení stávajícího ob anského vybavení (v etn⌦
vybavení v okolních sídlech) nebo k nevhodn⇣m zásah✏m do dopravní a technické infrastruktury.
8)

V✏ et zále⇣itostí nadmístního v✏znamu, které nejsou ↵e eny v zásadách územního
rozvoje s od vodn ním pot↵eby jejich vymezení
Nejsou vymezeny.

9)

Vyhodnocení ↵e ení ÚP podle v✏sledk ve↵ejného projednání dle §53 STZ
Uplatn né námitky, rozhodnutí o námitkách v etn od vodn ní
Uplatn né p↵ipomínky v etn jejich vyhodnocení
Úprava dokumentace na základ uplatn n✏ch námitek a p↵ipomínek
(Bude dopln⌦no po projednání)
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Základní pojmy
Plochou
je ást území tvo ená jedním i více pozemky nebo jejich ástí, která je vymezena v územním
plánu, pop ípad⌦ v územn⌦ plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo po⌘adovan⇣ zp✏sob
jejího vyu⌘ití a její v⇣znam.
Stavba
Stavbou se rozumí ve kerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montá⌘ní technologií, bez
z etele na jejich stavebn⌦ technické provedení, pou⌘ité stavební v⇣robky, materiály a konstrukce, na ú el
vyu⌘ití a dobu trvání. Do asná stavba je stavba, u které stavební ú ad p edem omezí dobu jejího trvání. Za
stavbu se pova⌘uje také v⇣robek plnící funkci stavby.
Soubor staveb
je ozna ení pro vzájemné provozn⌦ a ekonomicky související stavby, jimi⌘ se uskute ↵uje
v⇣stavba na souvislém území nebo za spole n⇣m ú elem.
Rodinn⇣ d✏m
Stavba pro bydlení, ve které více ne⌘ polovina podlahové plochy odpovídá po⌘adavk✏m na
trvalé rodinné bydlení a je k tomuto ú elu ur ena
Bytov⇣ d✏m
Stavba pro bydlení, ve které více ne⌘ polovina podlahové plochy odpovídá po⌘adavk✏m na
trvalé bydlení a je k tomuto ú elu ur ena
Zem⌦d⌦lská usedlost (nebo v textu pouze usedlost)
Zem⌦d⌦lská usedlost (statek), soubor staveb, kter⇣ tvo í zejména budova s obytnou ástí,
stodola, chlévy apod.
Zem⌦d⌦lská stavba
Stavba pro chov hospodá sk⇣ch zví at, p ípravu a skladování produkt✏ ⌘ivo i né v⇣roby, p ípravu
a skladování krmiv a steliva, p⌦stování rostlin, skladování a poskliz↵ovou úpravu produkt✏ rostlinné
v⇣roby, skladování a p ípravu prost edk✏ v⇣⌘ivy, p ípravk✏ na ochranu rostlin a rostlinn⇣ch produkt✏ a pro
zem⌦d⌦lské slu⌘by.
Zem⌦d⌦lsk⇣ areál
Soubor zem⌦d⌦lsk⇣ch staveb (budov pro ustájení, v etn⌦ pot ebn⇣ch sklad✏ a p íslu enství,
soubor budov pro skladování plodin a jejich poskliz↵ovou úpravu, soubor budov pro zem⌦d⌦lské slu⌘by
(opravu stroj✏, chemickou ochranu rostlin, veterinární pé i), plemená ské a lechtitelské stanice.
Stavba pro rodinnou rekreaci
Stavba pro rodinnou rekreaci, její⌘ objemové parametry a vzhled odpovídají po⌘adavk✏m na
rodinnou rekreaci a která je k tomuto ú elu ur ena; nap íklad rekrea ní domek, chata, rekrea ní chalupa,
zahrádká ská chata.

1.
2.

3.
4.

Ve ejnou infrastrukturou
jsou pozemky, stavby, za ízení, a to
dopravní infrastruktura, nap íklad stavby pozemních komunikací, drah a s nimi souvisejících
za ízení;
technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozn⌦ související za ízení
technického vybavení, nap íklad vodovody, vodojemy, kanalizace, istírny odpadních vod,
stavby ke sni⌘ování ohro⌘ení území ⌘ivelními nebo jin⇣mi pohromami, stavby a za ízení pro
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunika ní vedení ve ejné komunika ní
sít⌦ a elektronické komunika ní za ízení ve ejné komunika ní sít⌦, produktovody;
ob anské vybavení, kter⇣m jsou stavby, za ízení a pozemky slou⌘ící nap íklad pro vzd⌦lávání a
v⇣chovu, sociální slu⌘by a pé i o rodiny, zdravotní slu⌘by, kulturu, ve ejnou správu, ochranu
obyvatelstva;
ve ejné prostranství,
z izované nebo u⌘ívané ve ve ejném zájmu,

Zastav⌦ná plocha pozemku
je sou tem v ech zastav⌦n⇣ch ploch jednotliv⇣ch staveb. Zastav⌦nou plochou stavby se rozumí
plocha ohrani ená pravoúhl⇣mi pr✏m⌦ty vn⌦j ího líce obvodov⇣ch konstrukcí v ech nadzemních i
podzemních podla⌘í do vodorovné roviny. Plochy lod⌘ií a ark⇣ ✏ se zapo ítávají. U objekt✏ poloodkryt⇣ch
(bez n⌦kter⇣ch obvodov⇣ch st⌦n) je zastav⌦ná plocha vymezena obalov⇣mi arami veden⇣mi vn⌦j ími líci
svisl⇣ch konstrukcí do vodorovné roviny. U zast e en⇣ch staveb nebo jejich ástí bez obvodov⇣ch svisl⇣ch
konstrukcí je zastav⌦ná plocha vymezena pravoúhl⇣m pr✏m⌦tem st e ní konstrukce do vodorovné roviny.
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Intenzita zastav⌦ní pozemku
procentuální hodnota pom⌦ru zastav⌦né plochy pozemku ku jeho v⇣m⌦ e
Koeficient nezpevn⌦n⇣ch ozelen⌦n⇣ch ploch
procentuální hodnota pom⌦ru nezpevn⌦n⇣ch ozelen⌦n⇣ch ploch pozemku ku jeho v⇣m⌦ e
V⇣ ková hladina zástavby
V⇣ ka p evládajícího po tu staveb nad terénem, daná zpravidla úrovní h eben✏ sklonit⇣ch
st ech (té⌘ jako pr✏m⌦r úrovní).
Po et nadzemních podla⌘í
Po ítá se po hlavní ímsu, nezahrnuje podkroví.
Podkroví
P ístupn⇣ prostor vymezen⇣ konstrukcí krovu a stropem posledního nadzemního podla⌘í,
ú elov⌦ vyu⌘ívan⇣.
Proluka
Nezastav⌦n⇣ prostor (parcela) ve stávající souvislé zástavb⌦, zpravidla ur ená k dopln⌦ní
stavbou vhodné funkce.
Neru ící v⇣roba, neru ící slu⌘by a provozy
V⇣roba, která sv⇣m provozováním, v⇣robním a technick⇣m za ízením nenaru uje negativními
ú inky a vlivy provoz a u⌘ívání staveb a za ízení ve svém okolí a nezhor uje ⌘ivotní prost edí souvisejícího
území nad p ípustnou míru.
Pod neru ící v⇣robou se míní nap íklad drobná emeslná v⇣roba, tiskárny, truhlárny, autodílny,
pekárny, v⇣roba potravin a nápoj✏ odpovídající v⇣ e uvedené charakteristice apod. Neru ící slu⌘by a
provozy zahrnují nap íklad komunální slu⌘by – kade nické, masérské, ubytovací, sklená ské, instalatérské,
topená ské, plynárenské, reklamní, informa ní, láze↵ské, realitní, prádelny, projek ní, servisní, údr⌘ba
zelen⌦ apod.
Drobná emeslná v⇣roba (nebo také tradi ní venkovská emesla)
obory emeslné povahy, které vyu⌘ívají p írodních materiál✏ a nejsou náro né na fyzickou práci;
které nevy⌘adují velké po áte ní investice, sv⇣m charakterem zapadají do venkovsk⇣ch oblastí, kde mohou
prost ednictvím vzniku mal⇣ch dílni ek podporovat rozvoj cestovního ruchu. Nap . keramika bez
hrn í ského kruhu, tradi ní voska ství a v⇣roba sví ek ze v elího vosku, ko íka ení, zpracování ov í vlny,
ezbá ství, drátkování, pali kování, obuvnictví apod.
Pohotovostní byt
byt nebo ubytovací prostor, kter⇣ slou⌘í k bydlení nebo ubytování osob, jejich⌘ p ítomnost
(resp. dostupnost) je preferována s ohledem na pot ebu flexibility pracovního procesu, dohledu nad
technologií v⇣robního procesu nebo ostrahy i údr⌘by objekt✏ a technologick⇣ch celk✏. Pohotovostní byt
je v⌘dy sou ástí stavby hlavního vyu⌘ití plochy nebo administrativní budovy provozovny.
Slu⌘ební byt – byt, kter⇣ slou⌘í osobám nebo rodinám osob zpravidla dlouhodob⌦
zam⌦stnan⇣ch v dané provozovn⌦. Slu⌘ební byt je v⌘dy sou ástí stavby hlavního vyu⌘ití plochy nebo
administrativní budovy provozovny.
Byt vlastníka provozovny – byt v objektu hlavního vyu⌘ití plochy nebo v administrativní budov⌦
provozovny, p ípadn⌦ v izolovaném objektu (rodinn⇣ d✏m), kter⇣ slou⌘í vlastníkovi nebo rodin⌦ vlastníka
provozovny. Byt vlastníka provozovny – i v p ípad⌦, ⌘e jde o izolovan⇣ objekt – z✏stává sou ástí plochy
provozovny a nelze jej d⌦lením pozemku p evést do ploch bydlení.
Ekoagroturistika (té⌘ ekoagroturismus) - je agroturistika na ekologicky hospoda ících farmách
produkujících bio-produkty, které jsou umíst⌦ny ve zdravotn⌦ p íznivém ⌘ivotním prost edí. Tyto farmy
nepou⌘ívají p i v⇣rob⌦ rostlin a chovu zví at ⌘ádné syntetické chemikálie, hnojiva, hormonální p ípravky,
um⌦lá barviva i konzerva ní látky. Zví ata jsou chována p irozen⇣m zp✏sobem. Podstatn⇣m znakem
ekoagroturistiky je nejen sepjetí turisty s farmá i, ale i ú ast na zem⌦d⌦lsk⇣ch pracích a konzumace
produkt✏ jejich ekologického zem⌦d⌦lství.
Ekofarmy - jsou zem⌦d⌦lské podniky, hospoda ící ekologick⇣m zp✏sobem. Nepou⌘ívají ⌘ádné
chemické prost edky, pouze p írodní produkty. Ekologick⇣ zp✏sob hospoda ení znamená vrátit se k
p✏vodnímu zp✏sobu zem⌦d⌦lství, kter⇣ vyu⌘ívali ji⌘ na i p edci. Ekohospoda ení ne kodí p írod⌦,
respektuje p irozené principy a postupy.
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Seznam zkratek
AOPK
BPEJ
HMÚ
HP
SN
OV
HMZ
CHOPAV
KN
KoPÚ
LBC
LBK
LHC
LHO
LHP
LPIS
MMR
MZd
M⌥P
MO
MVE
NP
ObKR
OP
ORP
OV
PHO
PHS
PLO
PRVaK
PÚR R
PUPFL
NRBK
RBC
RBK
RD
SÚ
SZ (STZ)
SZIF
ÚAP
ÚAP ORP
ÚHÚL
ÚP
ÚPD
ÚPO
ÚS
ÚSES
VD
VKP
VPO
VPS
VÚV T.G.M.
ZPF
ZÚR

- Agentura ochrany p írody a krajiny
- bonitovaná p✏dní ekologická jednotka
- esk⇣ hydrometeorologick⇣ ústav
- íslo hydrologického povodí
- eská státní norma
- istírna odpadních vod
- hlavní meliora ní za ízení
- chrán⌦ná oblast p irozené akumulace vod
- katastr nemovitostí
- komplexní pozemkové úpravy
- lokální biocentrum
- lokální biokoridor
- lesní hospodá sk⇣ celek
- lesní hospodá ské osnovy
- lesní hospodá ské plány
- ve ejn⇣ registr p✏dy
- Ministerstvo pro místní rozvoj
- Ministerstvo zdravotnictví
- Ministerstvo ⌘ivotního prost edí
- místní obslu⌘ná komunikace
- malá vodní elektrárna
- nadzemní podla⌘í
- oblast krajinného rázu
- ochranné pásmo
- obec s roz í enou p✏sobností
- ob anské vybavení
- pásmo hygienické ochrany
- protihlukové st⌦ny
- p írodní lesní oblast
- Plán rozvoje vodovod✏ a kanalizací
- Politika územního rozvoje R
- pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa
- nadregionální biokoridor
- regionální biocentrum
- regionální biokoridor
- rodinn⇣ d✏m
- sídelní útvar
- stavební zákon
- Státní zem⌦d⌦lsk⇣ interven ní fond
- územn⌦ analytické podklady
- územn⌦ analytické podklady obce s roz í enou p✏sobností
- Ústav pro hospodá skou úpravu lesa
- územní plán
- územn⌦ plánovací dokumentace
- územní plán obce
- územní studie
- územní systém ekologické stability
- vodní dílo
- v⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek
- ve ejn⌦ prosp⌦ ná opat ení
- ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby
- V⇣zkumn⇣ ústav vodohospodá sk⇣
- zem⌦d⌦lsk⇣ p✏dní fond
- zásady územního rozvoje
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