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ÚZEMNÍ PLÁN OSEK - TEXTOVÁ ÁST VE ZN⇥NÍ ZM⇥NY . 1 A .2
a)

Vymezení zastav⌥ného území

a.1) Vymezení e⌦eného území
⇤e en✏m územím je v sou⌥asnosti správní území obce Osek, které tvo↵í katastrální území Osek
u Ho ovic. ⇤e ené území se nachází v okresu Beroun, St↵edo⌥eském kraji.
a.2) Vymezení zastav⌥ného území
V ↵e eném území se k 8.10.2021 28. 6. 2022 nachází celkem ⌥trnáct samostatn✏ch zastav n✏ch
území (popis v ⌥ásti od vodn ní).
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 Cerhovice). 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 a na vrchu
Hrádek. 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,
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.

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
Kulturní hodnoty
Územní plán Osek vytvá↵í podmínky pro ochranu v ech kulturn -historick✏ch a urbanistick✏ch
hodnot v⌘území. Vyu⇣ití území bude ↵e eno tak, aby byla zaji t na ochrana historick✏ch a kulturních
hodnot v území. (pozn.: bli⇣ í popis je obsa⇣en v ⌥ásti od vodn ní, v koordina⌥ním v✏krese)
-

Archeologické nálezy
Respektovat území s archeologick✏mi nálezy I. a II. kategorie. Ostatní území je nutné pova⇣ovat
za území s archeologick✏mi nálezy III. kategorie.

-

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.
5

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. T ⇣i t
návesního prostoru umoc⌦ovala do dne ní doby dochovaná kapli⌥ka se zvonicí. V ni⇣ í ⌥ásti
pod návsí a za ní na jihozápadním okraji byla zalo⇣ena domká↵ská zástavba malebného
m ↵ítka.
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 Oseka 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.
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 s
radiáln veden✏mi páte↵ními komunikacemi.
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. Podmínky prostorového
uspo↵ádání jsou obsa⇣eny v kapitole f.).

-

Památkov hodnotné objekty
Kapli⌥ka se zvonicí na návsi.

-

Dal í⌘hodnotné a hmotov tradi⌥ní stavby v historickém jádru navr⇣ené k ochran
Osek ⌥p. 23 - usedlost v⌘severozápadním kout návsi
Osek ⌥p. 32 - usedlost na ji⇣ní stran návsi
Osek ⌥p. 33 - stodola na ji⇣ní stran návsi
Osek ⌥p. 66 - d m jihozápadn od návsi
Osek ⌥p. 84, 86, 94 - domy jihozápadn od návsi
Osek ⌥p. 95,96 - domy jihozápadn od návsi
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 naproti kole v⌘Oseku.
Pomník padl✏m ve sv tov✏ch válkách poblí⇣ kaple - náves (identifika⌥ní ⌥íslo
CZE2108-31381 - 2.sv. válka; CZE2108-2870 - 1. sv. válka).
Památník TGM v⌘par⌥íku v⌘Oseku, v novan✏ krou⇣kem rodák v⌘Praze r. 1948.
P írodní a krajiná ské hodnoty
Územní plán Osek vytvá↵í podmínky pro ochranu v ech p↵írodních hodnot v⌘území, v⌥etn
územního systému ekologické stability (dále té⇣ ÚSES), respektuje je a je s⌘nimi koordinován.
Krom ÚSES (podrobn ji kapitola e.3) jde o tyto hodnoty:

⌘
-

-

⌘

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. 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.
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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
c)

Urbanistická koncepce, v⌃etn⌥ vymezení zastaviteln ch ploch, ploch p estavby a systému
sídelní zelen⌥

c.1) Urbanistická 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). 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.
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 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 (v✏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. Ve studiích
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.

Zastoupení ploch s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití
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 a ploch sídelní zelen ) jsou územním plánem ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití,
limitujících jev a prostorového obrazu sídla na:
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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 obklopují pom rn velké pozemky 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) - popis v ⌥ásti od vodn ní.
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
provozy lehké 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 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 - popis v ⌥ásti od vodn ní.
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 - popis v ⌥ásti od vodn ní.
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 popis v ⌥ásti od vodn ní.
Pro takto vymezené plochy v zastav 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
sídelního útvaru. Uvedeny jsou v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp sobem
vyu⇣ití.
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c.2) Vymezení zastaviteln ch ploch
ÚP Osek jsou vymezeny zastavitelné plochy (plochy ur⌥ené k zastav ní).
Z hlediska vliv krajinného p sobení v dálkov✏ch pohledech, mo⇣ností napojení na
urbanistickou strukturu stávajícího sídla, ochrany zem d lského p dního fondu a investic do p dy,
dostupnosti sítí technické infrastruktury a mo⇣nosti dopravní obsluhy se jedná o plochy s nejvy ím
rozvojov✏m potenciálem.
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:

Z1
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Rozvojová plocha ve st↵ední ⌥ásti Oseka ur⌥ená p↵evá⇣n pro
bydlení v rodinn✏ch domech (max. 4 RD).
Lokalita je podmín na ↵e ením územní studií v p↵ípad , pokud se v ní
bude umis ovat více ne⇣ jeden rodinn✏ d m.
Z2
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
Rozvojová plocha v jihozápadní okrajové ⌥ásti Oseka ur⌥ená pro
bydlení v rodinn✏ch domech (max. 11 RD) a komunikaci.
Sm rem do volné krajiny neumís ovat v zadních ⌥ástech zahrad
budovy.
Z3
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Rozvojová plocha v jihozápadní okrajové ⌥ásti Oseka - proluka ur⌥ená
pro bydlení v rodinn✏ch domech (max. 3 2 RD).
Sm rem do volné krajiny neumís ovat v zadních ⌥ástech zahrad
budovy.
Z4
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
Rozvojová plocha v jihozápadní okrajové ⌥ásti Oseka ur⌥ená pro
bydlení v rodinn✏ch domech (max. 2 RD) a p↵ístupovou komunikaci,
zele⌦.
Respektovat OP nadzemního vedení VN 22 kV.
Z5
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Rozvojová plocha v jihozápadní ⌥ásti Oseka ur⌥ená p↵evá⇣n pro
bydlení v rodinn✏ch domech, komunikaci a ve↵ejnou zele⌦
Lokalita je podmín na po↵ízením a vydáním regula⌥ního plánu a
dohodou o parcelaci.
Z6
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Rozvojová plocha v jihozápadní ⌥ásti Oseka ur⌥ená pro bydlení v
rodinn✏ch domech (1-2 RD).
Respektovat OP nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanice.
Z7
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Rozvojová plocha ve st↵ední okrajové ⌥ásti Oseka ur⌥ená pro bydlení v
rodinn✏ch domech (max. 3 RD) a propojovací komunikaci.
Lokalita je podmín na dohodou o parcelaci. Komunikace bude logicky
navazovat na stávající dopravní skelet (viz. v✏kresová ⌥ást).
Z8a
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
Rozvojová plocha ve st↵ední ⌥ásti Oseka ur⌥ená pro bydlení v
rodinn✏ch domech (max. 3 RD) a p↵ístupovou komunikaci.
Z8b
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Rozvojová plocha v ji⇣ní ⌥ásti Oseka - proluka ur⌥ená pro bydlení v
rodinn✏ch domech (max. 1 RD).
Sm rem k v✏robnímu areálu umístit zahradu.
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Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:

Z9
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
Rozvojová plocha pro smí ené vyu⇣ití (nap↵. podnikání, slu⇣by) ve
st↵ední ⌥ásti Oseka u komunikace Ho↵ovice - Komárov
Respektovat OP silnice II. t↵ídy; OP lesa.
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.
Z10
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
Rozvojová plocha pro smí ené venkovské vyu⇣ití na Hrádku
(max. pro 1 RD).
Respektovat venkovsk✏ ráz samoty.
Respektovat OP vodních zdroj Cerhovice.
Respektovat území s archeologick✏mi nálezy I. kategorie.
Z11
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Rozvojová plocha v ji⇣ní ⌥ásti Vystrkova ur⌥ená pro bydlení v
rodinném dom (max. 1 RD).
Stávající ve↵ejné prostranství roz í↵it v rámci lokality na í↵ku minim.
10 m (m ↵eno ve vzdálenosti od prot j ího oplocení).
Respektovat OP lesa; respektovat investice do p dy (plo né meliorace
- drená⇣e).
Z12
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Rozvojová plocha ve v✏chodní okrajové ⌥ásti Vystrkova ur⌥ená
p↵evá⇣n pro bydlení v rodinn✏ch domech (max. 5 RD) a komunikaci.
Lokalita je podmín na ↵e ením územní studií a dohodou o parcelaci.
Územní studií zárove⌦ prov ↵it mo⇣nost dopravního p↵ístupu k lokalit
územní rezervy (R).
Respektovat OP nadzemního vedení VN 22 kV nebo ↵e it p↵elo⇣ku.
Respektovat investice do p dy (plo né meliorace - drená⇣e).

Zm nou ⌥. 1 je vymezena zastavitelná plocha:
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:

1/Z13
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
Rozvojová plocha pro smí ené obytné vyu⇣ití ve st↵ední ⌥ásti Oseka u
komunikace Ho↵ovice - Komárov
Respektovat OP silnice II. t↵ídy.
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.

Zm nou ⌥. 2 je vymezena zastavitelná plocha:
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:

2/Z14
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Rozvojová plocha v klidné, okrajové ⌥ásti Oseka (v✏chod) ur⌥ená
pro bydlení v rodinn✏ch domech (max. 2 RD) v zahradách.
Pln respektovat a nezastavovat/neoplocovat zele⌦ p↵i jihov✏chodním
okraji plochy (sou⌥ást LBK 25-26)! Zástavbu umis ovat ne blí⇣e ne⇣ je
v✏ ka porostu tohoto biokoridoru.
P↵es plochu jsou vedeny in⇣en✏rské sít (vodovod pro ve↵ejnou
pot↵ebu, hlavní odvod⌦ovací za↵ízení) - v navazujícím ↵ízení ↵e it
p↵ípadné umíst ní staveb na základ prokázání vhodnosti umíst ní s
ohledem na respektování tohoto limitu.
V navazujícím ↵ízení ↵e it p↵ípadné umíst ní staveb na základ
prokázání, ⇣e nebude omezeno zem d lské obhospoda↵ovaní
navazujících zem d lsky vyu⇣ívan✏ch pozemk (nap↵. z hlediska
p↵ístupu zem d lské techniky apod.).

Zastavitelné plochy a jejich dal í ⌥len ní jsou vymezeny graficky ve v✏kresech ⌥. 1 a 2 návrhu ÚP
Osek (V✏kres základního ⌥len ní, Hlavní v✏kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyu⇣ití
plochy. Dal í p↵ípustné, podmín n p↵ípustné vyu⇣ití a nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé plochy je
uvedeno v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití.
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c.3) Vymezení ploch p estavby
ÚP Osek jsou vymezeny plochy p↵estavby. Tím jsou zárove⌦ vytvo↵eny podmínky pro
transformaci funkcí zanedban✏ch, nevyu⇣ívan✏ch nebo nevhodn vyu⇣ívan✏ch ploch ⌥i ploch s nevhodnou
prostorovou strukturou.
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:

Omezující podmínky:
-

-

-

-

d)

P1
plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové komunikace
(DS1);
plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV).
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) pro ú⌥ely
cykloturistické trasy, ⌥ást v obci bude ponechána jako technická
památka, par⌥ík.
Probírku zelen ↵e it s ohledem na zachování kvalitní zelen .

c.4) Vymezení systému sídelní 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.
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.
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.

Koncepce ve ejné infrastruktury
d.1) Dopravní infrastruktura

Silni⌃ní doprava
Sí silnic je územním plánem sou⌥ástí vymezen✏ch ploch dopravní infrastruktury - silnice (DS).
Plochy dopravní infrastruktury - silnice jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní vyu⇣ití pozemk
silni⌥ních dopravních staveb a za↵ízení a k zaji t ní dopravní p↵ístupnosti jin✏ch ploch.
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.
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.
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 Újezdu k⌘p↵ipojení na silnici III/11713.
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.
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V echny trasy silnic III. t↵ídy 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.
Navazující sí↵ místních a ú⌃elov ch komunikací
Sí místních a ú⌥elov✏ch komunikací v zastav ném území je územním plánem sou⌥ástí
vymezen✏ch ploch ve↵ejn✏ch prostranství (PV) a ploch dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové
komunikace (DS1). Plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové komunikace jsou zárove⌦
vymezeny za ú⌥elem zaji t ní pr chodnosti krajinou pro ú⌥ely zaji t ní p↵ístupnosti vybran✏ch staveb,
obsluhy souvisejících zem d lsk✏ch, lesních a dal ích pozemk a pro zaji t ní rekrea⌥ních funkcí krajiny
(vedení cyklistick✏ch a p ích tras a nau⌥n✏ch stezek).
-

-

-

Na páte↵ní skelet pr jezdních úsek silni⌥ních tras je p↵ipojena soustava místních a ú⌥elov✏ch
komunikací, které zaji ují propojení jednotliv✏ch místních ⌥ástí a sektor , dále dopravní
obsluhu jednotliv✏ch objekt a pozemk . Územní plán pova⇣uje stávající systém místních a
ú⌥elov✏ch komunikací, které zaji ují komunika⌥ní dostupnost a obsluhu stávající zástavby
správního území obce, za stabilizovan✏.
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 a 1/Z13, 2/Z14.
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).
Popis cestní sít je obsa⇣en v kapitole e.4) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny.
Doprava v klidu, dopravní vybavenost
Územní plán pln respektuje sou⌥asné kapacity, které slou⇣í pro gará⇣ování, odstavování a
parkování vozidel obyvatel a náv t vník obce.
Dopravní obsluha
Územní plán vytvá↵í podmínky pro zaji t ní funk⌥nosti systému zaji ujícího dostupnost a
obsluhu správního území prost↵edky hromadné dopravy osob, a to systémem pravidelné
ve↵ejné autobusové dopravy.
Územní plán respektuje sou⌥asné umíst ní zastávek pravidelné ve↵ejné autobusové dopravy.

⇧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.
Územní plán pova⇣uje p↵elo⇣kovou trasu trat a stávající plochy drá⇣ních pozemk územn za
dlouhodob stabilizované a je sou⌥ástí územním plánem vymezen✏ch ploch dopravní infrastruktury dráhy (DZ).
Odbo⌥kou z⌘ho↵ovické stanice je/byla vedena správním územím obce 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).
pozn.:
pozn.:

Cykloturistika, p í trasy v krajin - viz. kapitola e.4)
Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma jsou sou⌥ástí textové ⌥ásti od vodn ní
d.2) Technická infrastruktura

Plochy technické infrastruktury (TI)
Plochy technické infrastruktury jsou územním plánem vymezeny za ú⌥elem zaji t ní vyu⇣ití
pozemk v p↵ípadech, kdy vyu⇣ití pozemk pro tuto infrastrukturu vylu⌥uje jejich za⌥len ní do ploch
jiného zp sobu vyu⇣ití a kdy jiné vyu⇣ití t chto pozemk není mo⇣né. Jedná se o plochy rozvodny
Ho↵ovice, ⌥istírny odpadních vod resp. centrální p↵e⌥erpávací stanice Komárov a vodojemu Osek/Vystrkov.
Nové plochy technické infrastruktury nejsou územním plánem navrhovány.
Hospoda ení s odpadními vodami
Územní plán p↵ebírá 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. V✏tlakov✏ ↵ad je veden z OV nezastav n✏m územím ji⇣n od Vystrkova
v trase podél stávajících cest, ⌥áste⌥n v soub hu s nad↵azen✏mi vodovodními ↵ady.
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Pro obec Osek-Vystrkov je navr⇣en koncep⌥ní systém kanalizace pro ve↵ejnou pot↵ebu dle
podrobn j í projektové dokumentace. Oddílná spla ková kanalizace bude napojena na projektem blí⇣e
specifikovanou ⌥istírnu odpadních vod ( OV Komárov/Ho↵ovice). 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 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 . 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 vodou
Obec je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro ve↵ejnou pot↵ebu. Vodním zdrojem ve↵ejného
vodovodu je úpravna vody Ne↵e⇣ín. P↵ivad cí vodovodní ↵ad sm ↵uje do podzemního vodojemu VDJ
Osek/Vystrkov. 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. Distribu⌥ní sí je propojena
s⌘distribu⌥ní sítí obce Komárov
Systém zásobování pitnou vodou se nebude m nit ani v⌘budoucnosti. Pro plo n✏ rozvoj je
nezbytné odpovídající zaji t ní podmínky min. po⇣adovaného p↵etlaku vody p↵i jejím odb ru.
Lze konstatovat, ⇣e je technicky mo⇣né p↵ipojení uva⇣ovan✏ch rozvojov✏ch lokalit na stávající
rozvodnou vodovodní sí .
Obecn je po⇣adováno provedení hydrogeologického posouzení s⌘ohledem na mo⇣nosti
odebírání podzemních vod prost↵ednictvím studní.
Zásobování po ární vodou
Pot↵eba po⇣ární vody je kryta kombinovan : odb rem odb rem vody z po⇣ární nádr⇣e na
západ zastav ného území Oseka a v omezené mí↵e i hydranty osazen✏mi na ve↵ejném vodovodu. Systém
zásobení po⇣ární vodou se nebude m nit ani v budoucnosti.
Zásobování energiemi
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) a tím posílení energetické
bezpe⌥nosti obce zejména z⌘dlouhodobého hlediska.
Elektrifikace - p enosová sí↵
Územní plánem je respektována trasa nad↵azeného vedení VVN 120 kV (Rokycany-Beroun)
p↵enosové soustavy EPS v⌘severozápadní ⌥ásti zájmového území. Trasa p↵edstavuje jistou zát ⇣ zejména
sv✏mi parametry ochranného pásma a ru iv✏m vlivem v krajin .
Elektrifikace - distribu⌃ní sí↵
Stav plo né elektrifikace zájmového území obce se jeví jako relativn uspokojiv✏. Obec Osek je
zásobována z⌘kmenového vedení 22 kV napojeného na rozvodnu Ho↵ovice. Trafostanice v ↵e eném území
jsou napájeny z tohoto vedení venkovními p↵ípojkami 22 kV.
Sí NN je kabelizována pouze v oblastech s nejnov j í zástavbou. Kabelov✏ rozvod tvo↵í zatím
jen mal✏ podíl. Po⇣adavky na zv✏ ení el. p↵íkon , pop↵. nové el. odb ry budou ↵e eny postupn podle
vznikajícího po⇣adavku a finan⌥ních mo⇣ností úpravou stávajících distribu⌥ních sítí (p↵edev ím posílením
stávající trafostanice).
Návrhem je respektováno ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanice,
p↵ípadné dal í p↵elo⇣ky s ohledem na nové stavební po⌥iny v sídle jsou mo⇣né.
Stavby v zastaviteln✏ch plochách budou p↵ipojeny v⇣dy podzemní kabelovou trasou NN.
Zásobování plynem
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.
Lze konstatovat, ⇣e je technicky mo⇣né p↵ipojení uva⇣ovan✏ch rozvojov✏ch lokalit na stávající
st↵edotlakou plynovodní sí .
Telekomunikace a radiokomunikace
Návrhem ÚP jsou respektována stávající podzemní telekomunika⌥ní vedení místní
telekomunika⌥ní i dálkové sít . V echna stávající nadzemní telekomunika⌥ní vedení budou postupn
nahrazena podzemní kabelovou trasou. Nové objekty budou podzemní kabelovou trasou p↵ipojeny v⇣dy.
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.
Ve ejné osv⌥tlení a místní rozhlas
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V rámci tras venkovního vedení distribu⌥ní sít NN je paraleln realizována sí VO (ve↵ejného
osv tlení). P↵eva⇣ující ⌥ást rozvodu ve↵ejného osv tlení je v trase nadzemního kabelového vedení. V obci
je funk⌥ní sí místního rozhlasu.
Rozvody VO budou realizovány i k zastaviteln✏m plochám. Nové vedení bude realizováno
soub ⇣n s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase.
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.
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.

d.5) Nakládání s odpady
Obecn závazná vyhlá ka 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 s platn✏mi právními p↵edpisy.
Stávající systém bude uplatn n i pro lokality rozvoje.
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.).

e)

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
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. Nezastav n✏m územím jsou pozemky
nezahrnuté do zastav ného území nebo do zastavitelné plochy. Územní plán chrání krajinu p↵ed
zástavbou a dal ím nevhodn✏m vyu⇣itím, které by se dotklo hodnot 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 - 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;
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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).

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) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití.
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 .
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 :
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
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
-

protierozní opat↵ení
K8 - cesta s p↵íkopem na svahu nad Vystrkovem
K10 - zalo⇣ení pásu vysoké zelen pod skládkou Ho↵ovice

e.3) Územní systém ekologické stability
Sou⌥ástí zelen je územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). Jedná se o vybranou
soustavu vnit↵n ekologicky stabiln j ích segment krajiny, ú⌥eln rozmíst n✏ch na základ funk⌥ních a
prostorov✏ch kritérií.
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.
Podle prostorové funk⌥nosti se rozli ují 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.
Ochrana ÚSES
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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. Jiné nadmístní prvky se v blízkosti ↵e eného území nevyskytují.
Lokální územní systém ekologické stability
Biocentra
______________________________________________________________________________________________
LBC 23 Dolní Dra tice
biocentrum místního v✏znamu, funk⌥ní; v✏m ra 2,55 ha v ↵e eném území
popis stávajícího stavu: 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.
návrh opat↵ení: v lesním porostu postupn zvy ovat podíl listná⌥ (dub,
ol e), louky nehnojit.
LBC 24 Ve vrcholi tích
biocentrum místního v✏znamu, funk⌥ní - polofunk⌥ní, v✏m ra 3,52 ha
popis stávajícího stavu: kyselá buková doubrava na lesním odd lení 9C ve
slo⇣ení akát, borovice, p↵ím s dub / jilm / lípa.
návrh opat↵ení: postupn potla⌥it akát - vym nit za domácí listná⌥e
LBC 25 U ⌃ákova ml✏na
biocentrum místního v✏znamu, funk⌥ní, v✏m ra 4,75 ha
popis stávajícího stavu: erven✏ potok a ⌃ák v náhon s b↵ehovou a
doprovodnou zelení a p↵ilehlé louky v niv .návrh opat↵ení: pravidelné
kosení luk, nehnojit, zdravotní probírka d↵evin.
Realizace nau⌥né stezky
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 ích.
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BK 23-1173

LBK 24-(25-31)

LBK 25-26

LBK 25-31

LBK 26-30

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.
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 místního v✏znamu, ⌥áste⌥n funk⌥ní
popis stávajícího stavu: zele⌦ u dráhy, b↵ehové porosty podél náhonu U
Severk .
Trasa biokoridoru p↵elo⇣ena z území m sta Ho↵ovice na území obce
Osek, vedena je litorálním pásmem Severkovského rybníka, podél
vodote⌥í a loukami podél místní komunikace a⇣ k ervenému potoku, tj. k
LBK 25-31.
biokoridor místního v✏znamu, p↵evá⇣n funk⌥ní
popis stávajícího stavu: 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.
návrh opat↵ení: 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.
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 mezi LBC 25 U ⌃ákova ml✏na a LBC 31 erven✏
potok - Kamenná strá⌦ (k.ú. Ho↵ovice).
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.
biokoridor místního v✏znamu, funk⌥ní.
popis stávajícího stavu: 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).
cílov✏ stav: lesní porosty p↵irozené druhové skladby, p↵irozen✏ lesní plá
návrh opat↵ení: 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:
17

-

-

-

-

-

⌥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
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.
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. Pásové st↵ídání plodin s funkcí protierozní ochrany
(jeteloviny, traviny) je mo⇣né jen na základ souhlasu orgánu ochrany ZPF.
V souladu s LPIS jsou k zatravn ní doporu⌥eny dal í plochy orné p dy. Schema vhodn✏ch ploch
k zatravn ní je uvedeno v od vodn ní Územního plánu Osek. 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.
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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.
e.6) Ochrana p ed povodn⌥mi, ochrana povrchov ch a podzemních vod
Na území obce Osek lze p↵edpokládat potenciální mo⇣nost vzniku v ech druh p↵irozen✏ch
povodní (zimní a jarní povodn , letní povodn , ledové jevy na tocích), 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 a aktivní zónu záplavového území ve↵ejnou
vyhlá kou Krajského ú↵adu St↵edo⌥eského kraje ⌥.j. 051651/2021/KUSK ze dne 19.4.2021.
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.
Jihov✏chodní ⌥ást území spadá do CHOPAV Brdy.
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⌦;
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.
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
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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.

Správní území obce Osek u 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.
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. Hlavními
provozovan✏mi aktivitami jsou p í turistika, cykloturistika, ⌥i krátkodob✏ rekrea⌥ní pobyt v p↵írod . Obec
se nachází v blízkosti CHKO Brdy. Turisty p↵itahuje z↵ícenina hradu Valdeka, koupání nabízí vodní nádr⇣e
Dráteník i Záskalská (k.ú. Chaloupky).
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 jednot-livc , ubytování mal✏ch skupin i vet ích skupin (turist , cyklist aj.), ubytování firem a
teambuildingy.
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
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
Problematika dob✏vání lo⇣isek nerostn✏ch surovin se zájmového území net✏ká.
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f)

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

Uspo↵ádání funk⌥ního vyu⇣ití ploch je vymezeno ve v✏kresu ⌥. 2 (Hlavní v✏kres). Dal í
podmínky prostorového uspo↵ádání a po⇣adavky na umis ování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy
jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce.
Územní plán Osek vymezuje z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití tyto druhy ploch a podmínky jejich
vyu⇣ití:
Plochy smí⌦ené obytné - venkovské (SV)
Hlavní vyu⇣ití:
stavby pro bydlení a hospoda↵ení na venkov , usedlosti, související
dvory a zahrady, dal í zem d lské pozemky.
P↵ípustné vyu⇣ití:
stavby pro rodinnou rekreaci,
ve↵ejná prostranství,
související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
ob⌥anské vybavení a neru ící slu⇣by a provozy, neru ící v✏roba se
stavbami a za↵ízeními, které:
sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením
nenaru ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,
nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
sv✏m charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní
zát ⇣ v území,
spl⌦ují po⇣adavky obecn platn✏ch p↵edpis na
umís ování staveb a za↵ízení v plochách s
p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
ve keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, zejména ⌥erpací
stanice pohonn✏ch hmot, nákladní dopravu, budovy obchodního
prodeje o v✏m ↵e v t í ne⇣ 500 m2,
ve keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené
v p↵íslu n✏ch p↵edpisech.
Prostorové uspo↵ádání:
P↵i stavební ⌥innosti musí b✏t chrán ny urbanistické hodnoty - viz.
kapitola b.3.
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 a krajinného rámce (pás
zahrad d lící zástavbu od volné krajiny).
Pro novou v✏stavbu v zastav ném území je stanovena minimální
velikost nové stavební parcely 800 m2; pokud dojde k d lení pozemku
p↵ilehlého ji⇣ ke stavb , musí z statková ⌥ást pozemku mít minimální
v✏m ru 800 m2. Toto se net✏ká obnovy p vodní zástavby.
U p↵estaveb objekt hmotov tradi⌥ních bude kladen d raz na
zachování, vhodné dopln ní a obnovu jejich architektonick✏ch hodnot.
Nástavby jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi úpravami
dojít k naru ení dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a
architektonick✏ch hodnot daného místa nebo k naru ení
architektonické jednoty celku.
Prostorové uspo↵ádání pro plochy návrhu:
Ozna⌥ení plochy:
Z9, Z10, 1/Z13
Max. zastav ná plocha/parcela:
250 m2
Koeficient nezpevn n✏ch
ozelen n✏ch ploch:
min. 60%
V✏ ková regulace:
max. 2 nadzemní podla⇣í resp. 8 m od nejvy ího místa p↵ilehlého
rostlého terénu
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Hlavní vyu⇣ití:
stavby rodinn✏ch dom ,
P↵ípustné vyu⇣ití:
související zahrady a dal í zem d lské pozemky.
stavby pro rodinnou rekreaci,
ve↵ejná prostranství,
související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
ob⌥anské vybavení a neru ící slu⇣by a provozy drobn✏ch ↵emesel, se
stavbami a za↵ízeními, které:
sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením
nenaru ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,
nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
sv✏m charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní
zát ⇣ v území,
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-

Nep↵ípustné vyu⇣ití:

Prostorové uspo↵ádání:

spl⌦ují po⇣adavky obecn platn✏ch p↵edpis na umís ování
staveb a za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
ve keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, zejména stavby pro
v✏robu a skladování, zem d lské stavby, ⌥erpací stanice pohonn✏ch
hmot, nákladní dopravu, budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t í
ne⇣ 100 m2,
ve keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené
v p↵íslu n✏ch p↵edpisech.
Nová v✏stavba v zastav ném území bude p↵izp sobena p vodní okolní
zástavb a uli⌥ní front . Pozemky d lit a dodate⌥n zastavovat v
zastav ném území je mo⇣né pouze za p↵edpokladu, ⇣e bude
respektována minimální v✏m ra stavební parcely 600m2 (na jeden
d m/o jedné bytové jednotce). Pokud bude v domu zva⇣ováno více
bytov✏ch jednotek - platí, ⇣e na ka⇣dou dal í bytovou jednotku je
zapot↵ebí o 300 m2 více.
Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi
úpravami dojít k naru ení dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a
architektonick✏ch hodnot daného místa nebo k naru ení
architektonické jednoty celku.

Prostorové uspo↵ádání pro plochy návrhu:
Ozna⌥ení plochy:
pro v echny zastavitelné plochy v Oseku vyjma plochy Z5 a 2/Z14
min. velikost stavební parcely 900 m2
Max. zastav ná plocha/parcela:
250 m2
Koeficient nezpevn n✏ch
ozelen n✏ch ploch:
min. 60%
V✏ ková regulace:
max. 2 nadzemní podla⇣í resp. 8 m od nejvy ího místa p↵ilehlého
rostlého terénu
Ozna⌥ení plochy:
Max. zastav ná plocha/parcela:
Koeficient nezpevn n✏ch
ozelen n✏ch ploch:
V✏ ková regulace:
Ozna⌥ení plochy:
Koeficient nezpevn n✏ch
ozelen n✏ch ploch:
V✏ ková regulace:
Charakter zástavby:

pro v echny zastavitelné plochy na Vystrkov
min. velikost stavební parcely 1200 m2
250 m2
min. 70%
max. 2 nadzemní podla⇣í resp. 8 m od nejvy ího místa p↵ilehlého
rostlého terénu
pro zastavitelnou plochu 2/Z14
min. velikost stavební parcely 1200 m2
min. 80%
max. 1 nadzemní podla⇣í a podkroví
Zástavba bude mít tradi⌥ní - venkovsk✏ charakter vycházející z
tvarosloví sousední stavby ⌥.p. 93; p↵ípadné oplocení bude mít
charakter venkovského tradi⌥ního oplocení.

Plochy bydlení - bytové domy (BH)
Hlavní vyu⇣ití:
stavby bytov✏ch dom ,
P↵ípustné vyu⇣ití:
ve↵ejná prostranství, v⌥etn d tsk✏ch h↵i ,
související zem d lsky vyu⇣ívané pozemky (zahrady a záhumenky),
související dopravní a technická infrastruktura, v⌥etn samostatn
stojících gará⇣í pro osobní automobily.
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
ob⌥anské vybavení se stavbami a za↵ízeními, které:
sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením
nenaru ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,
nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
sv✏m charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní
zát ⇣ v území.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
ve keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, zejména stavby pro
v✏robu a skladování, zem d lské stavby, ⌥erpací stanice pohonn✏ch
hmot, nákladní dopravu, budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t í
ne⇣ 100 m2,
ve keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené
v p↵íslu n✏ch p↵edpisech.
Prostorové uspo↵ádání:
Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi
úpravami dojít k naru ení architektonické jednoty celku.
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Plochy ob⌃anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
Hlavní vyu⇣ití:
stavby a za↵ízení ob⌥anského vybavení ve↵ejného charakteru (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)
P↵ípustné vyu⇣ití:
stavby a za↵ízení ob⌥anského vybavení komer⌥ní ob⌥anské vybavenosti
(slou⇣ící nap↵íklad pro obchodní prodej, administrativu, ubytování,
stravování, slu⇣by),
ve↵ejná prostranství (v⌥etn d tsk✏ch h↵i , ve↵ejné zelen ap.),
související dopravní a technická infrastruktura,
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
stavby byt slu⇣ebních a majitel za↵ízení, pokud charakter této plochy
a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní staveb pro bydlení.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
ve keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené
v p↵íslu n✏ch p↵edpisech.
Prostorové uspo↵ádání:
Podmínky nejsou stanoveny
Plochy ob⌃anského vybavení - sport a rekreace (OS)
Hlavní vyu⇣ití:
Stavby a za↵ízení ob⌥anského vybavení pro aktivní nebo pasivní
sportovní ⌥innosti a regeneraci organismu,
P↵ípustné vyu⇣ití:
ve↵ejná prostranství, v⌥etn ploch ve↵ejn p↵ístupné zelen a d tsk✏ch
h↵i ,
doprovodná a ochranná/izola⌥ní zele⌦,
související dopravní a technická infrastruktura v⌥etn ploch pro
dopravu v klidu.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
ve keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené
v p↵íslu n✏ch p↵edpisech.
Prostorové uspo↵ádání:
Podmínky nejsou stanoveny
Plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
Hlavní vyu⇣ití:
stavby pro rodinnou rekreaci,
Dal í p↵ípustné vyu⇣ití:
související dopravní a technická infrastruktura.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:
Pokud to prostorové pom ry stavební parcely dovolují, lze provád t
nové stavby a p↵ístavby ke stávajícím stavbám a⇣ do celkové zastav né
plochy 75 m2.
Plochy v roby a skladování - zem⌥d⌥lská v roba (VZ)
Hlavní vyu⇣ití:
stavby pro zem d lskou v✏robu a skladování,
P↵ípustné vyu⇣ití:
stavby pro lesnickou a rybá↵skou v✏robu a p↵idru⇣enou drobnou
v✏robu,
stavby a za↵ízení pro malov✏robu, ↵emeslnou ⌥i p↵idru⇣enou v✏robu,
v✏robní i nev✏robní slu⇣by v⌥etn p↵idru⇣eného skladování,
související dopravní a technická infrastruktura,
pozemky a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména stavby pro
maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za↵ízení),
pozemky izola⌥ní a ochranné zelen .
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
Negativní ú⌥inky a vlivy umis ovan✏ch 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. V p↵ípad chovu zví↵at nutno stanovit
takovou kapacitu a zp sob ustájení, aby pachová zóna
nezasahovala okolní stavby pro bydlení.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:
Nové objekty musí ⌥len ním stavebních forem a zejména celkov✏m
objemem zástavby respektovat m ↵ítko a kontext okolí, hodnotnou
zele⌦. Stavební ⌥innost vedoucí k intenzifikaci (nová v✏stavba,
p↵estavba) je podmín na kompenzací v podob v✏sadby liniové zelen
v okrajové poloze areálu.
Plochy v roby a skladování - lehká v roba (VL)
Hlavní vyu⇣ití:
stavby a za↵ízení pro v✏robu (areály lehkého pr myslu) a
skladování, stavby a za↵ízení pro malov✏robu, ↵emeslnou
⌥i p↵idru⇣enou v✏robu, v✏robní i nev✏robní slu⇣by v⌥etn
p↵idru⇣eného skladování,
Dal í p↵ípustné vyu⇣ití:
související dopravní a technická infrastruktura,
ve↵ejná prostranství,
stavby a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména stavby pro
maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za↵ízení),
ochranná a izola⌥ní zele⌦.
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Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:

Nep↵ípustné vyu⇣ití:
Prostorové uspo↵ádání:

Stavební ⌥innost vedoucí k intenzifikaci (nová v✏stavba, p↵estavba) je
podmín na prokázáním (v navazujícím správním ↵ízení), ⇣e ú⌥inky a
vlivy staveb a za↵ízení nebudou naru ovat provoz a u⇣ívání staveb a
za↵ízení ve svém okolí (zejména pak stávajících i potenciálních staveb
pro bydlení) nad p↵ípustnou míru, danou obecn platn✏mi p↵edpisy;
stavby a za↵ízení lze umis ovat a⇣ na základ prokázání budoucím
investorem, v⌘rámci navazujícího správního ↵ízení, dodr⇣ení spln ní
hygienick✏ch limit - hluk, emisních limit látek zne⌥i ujících ovzdu í;
vyhodnocení zdravotních rizik v dané lokalit ).
V e ostatní.
P↵i zm nách dokon⌥en✏ch staveb nep↵ekro⌥it v✏ kovou hladinu
zástavby danou sousedními hlavními stavbami v dané plo e.
Zachovat stávající zele⌦ mající ochrann✏ - izola⌥ní charakter (zejména
v ⌥i obytné zástavb ).

Plochy v roby a skladování - t⌥ ká v roba (VT)
Hlavní vyu⇣ití:
provozy t ⇣ké pr myslové v✏roby
Dal í p↵ípustné vyu⇣ití:
úprava surovin, hutnictví, v✏roba kovov✏ch konstrukcí
plastiká↵sk✏ pr mysl, v✏roba skla a keramiky
stavební v✏roba, v✏roba stavebních prvk
skladové areály a dopravní terminály, velkoobchod
dopravní terminály
⌥erpací stanice PHM
útulky pro opu t ná zví↵ata
parkovi t pro pot↵ebu zóny
záchytná parkovi t t ⇣ké nákladní dopravy
nezbytná technická vybavenost
Podmínky:
v⌘prostoru v✏robních zón je doporu⌥eno p↵ednostn lokalizovat
investory s⌘vy ími pozemkov✏mi nároky a vy í nabídkou pracovních
p↵íle⇣itostí (omezit ⌥len ní v t ích pozemk na drobné parcely)
parkování vozidel zam stnanc a náv t vník musí b✏t zaji t no na
vlastním pozemku, ve vlastní gará⇣i nebo ve smluvn zaji t n✏ch
objektech nebo plochách (viz kap. f.01, odst. Plochy pro dopravu
v⌘klidu),
ve keré ⌥innosti musí zohlednit kontextuální vazby k⌘sousedním
plochám s⌘rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití, nesmí zhor ovat kvalitu
hygieny prost↵edí sousedních ploch nad p↵ípustné normové hodnoty a
musí respektovat re⇣im vyhlá en✏ch ochrann✏ch a bezpe⌥nostních
pásem,
v rámci v✏robních ploch, zejména v sousedství obytné zástavby a volné
krajiny v pohledov exponovan✏ch polohách je investor, resp. vlastník
povinen zajistit v✏sadbu st↵ední a vysoké doprovodné a izola⌥ní zelen ,
v⌘lokalit musí b✏t vymezeny plochy pro soust↵ed ní nádob sb ru
t↵íd ného nebo sm sného odpadu,
v⌘p↵ípad v✏roby solární energie musí b✏t solární ⌥lánky zabudovány
jako stavební sou⌥ást objektu.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
V echny stavby a za↵ízení, které jsou v rozporu se stabilizací v✏roby a
nesouvisejí s vymezen✏m hlavním nebo p↵ípustn✏m vyu⇣itím; zejména
bydlení, smí ené vyu⇣ití území spojené s⌘bydlením, ob⌥anská
vybavenost (krom slu⇣eb uveden✏ch v p↵ípustném vyu⇣ití)
v✏roba energie (krom solárních ⌥lánk aplikovan✏ch na stavebních
objektech)
Prostorové uspo↵ádání:
P↵i zm nách dokon⌥en✏ch staveb nep↵ekro⌥it v✏ kovou hladinu
zástavby danou sousedními hlavními stavbami v dané plo e.
V⌘p↵ípad návrhu vy ího objektu nebo technologické dominanty bude
v⇣dy zám r dolo⇣en rozborem kompozi⌥ních vztah , vizualizací a
zákresem do panoramatu z⌘individuáln ur⌥en✏ch stanovi za ú⌥elem
posouzení ú↵adem územního plánování zejména z hlediska vlivu
stavby na⌘prost↵edí sídla a jeho panorama.
Zachovat stávající zele⌦ mající ochrann✏ - izola⌥ní charakter (zejména
v ⌥i obytné zástavb ). Stavební ⌥innost vedoucí k intenzifikaci (nová
v✏stavba) je podmín na kompenzací v podob v✏sadby ochranné
zelen v okrajové poloze areálu sm rem k obytné zástavb .
Plochy v roby a skladování - drobná v roba (VD)
Hlavní vyu⇣ití:
stavby a za↵ízení pro malov✏robu, ↵emeslnou ⌥i p↵idru⇣enou v✏robu,
v✏robní i nev✏robní slu⇣by v⌥etn p↵idru⇣eného skladování,
P↵ípustné vyu⇣ití:
ve↵ejná prostranství,
související dopravní a technická infrastruktura,
stavby a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména stavby pro
maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za↵ízení),
ochranná a izola⌥ní zele⌦.
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Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:

Nep↵ípustné vyu⇣ití:
Prostorové uspo↵ádání:

Do ploch lze zahrnout stavby byt (slu⇣ebních, pohotovostních a
vlastníka provozovny), pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání
dovoluje umíst ní staveb pro bydlení. Ubytovny jsou nep↵ípustné.
Investor je v navazujícím správním ↵ízení povinen prokázat, ⇣e nov✏
zám r neovlivní negativn stavby pro bydlení.
V e ostatní.
P↵i zm nách dokon⌥en✏ch staveb nep↵ekro⌥it v✏ kovou hladinu
zástavby danou sousedními hlavními stavbami v dané plo e.
Zachovat stávající zele⌦ mající ochrann✏ - izola⌥ní charakter (zejména
v ⌥i obytné zástavb ).

Plochy technické infrastruktury (TI)
Hlavní vyu⇣ití:
staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provozn
souvisejících za↵ízení (nap↵. vodovod , vodojem , kanalizace, ⌥istíren
odpadních vod, staveb a za↵ízení pro nakládání s odpady, rozvoden,
trafostanic, energetick✏ch vedení, komunika⌥ních vedení a za↵ízení
ve↵ejné sít ),
P↵ípustné vyu⇣ití:
související dopravní a technická infrastruktura,
pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití (nap↵. OP
vodních zdroj I. stupn )
ve↵ejná prostranství,
ochranná a izola⌥ní zele⌦.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:
Podmínky nejsou stanoveny.
Plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)
Hlavní vyu⇣ití:
pozemky dráhy (v⌥etn násp , zá↵ez , op rn✏ch zdí, most , koleji
doprovodné zelen ).
P↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky staveb a za↵ízení pro drá⇣ní dopravu (stanice, zastávky,
nástupi t a p↵ístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep,
opraven, vozoven, p↵ekladi a správních budov),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:
Podmínky nejsou stanoveny.

a

Plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)
Hlavní vyu⇣ití:
pozemky silnic a vybran✏ch místních komunikací (v⌥etn pozemk , na
kter✏ch jsou umíst ny sou⌥ásti komunikace jako náspy, zá↵ezy, op rné
zdi, mosty a doprovodná a izola⌥ní zele⌦, protihluková opat↵ení).
P↵ípustné vyu⇣ití:
stavby dopravních za↵ízení a dopravního vybavení (zejména
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy), dopravn bezpe⌥nostních opat↵ení p↵i ↵e ení silni⌥ního pr tahu obcí;
turisticky zna⌥ené trasy a cyklotrasy,
stavby a za↵ízení související technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:
Podmínky nejsou stanoveny.
Plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace (DS1)
Hlavní vyu⇣ití:
místní a místní ú⌥elové komunikace (v⌥etn pozemk , na kter✏ch jsou
umíst ny sou⌥ásti komunikace jako náspy, zá↵ezy, op rné zdi, mosty a
doprovodná a izola⌥ní zele⌦).
P↵ípustné vyu⇣ití:
stavby dopravních za↵ízení a dopravního vybavení (zejména
autobusové zastávky v obci, odstavné a parkovací plochy),
turisticky zna⌥ené trasy a cyklotrasy, cyklostezky, nau⌥né stezky
stavby a za↵ízení související technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:
Podmínky nejsou stanoveny.
Plochy ve ejn ch prostranství (PV)
Hlavní vyu⇣ití:
ve↵ejná prostranství, v⌥etn ve↵ejn p↵ístupné zelen a drobn✏ch
vodních ploch.
P↵ípustné vyu⇣ití:
související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení slu⌥itelné s ú⌥elem
ve↵ejn✏ch prostranství.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní.
Plochy ve ejn ch prostranství - ve ejná zele (ZV)
Hlavní vyu⇣ití:
v✏znamná ve↵ejn p↵ístupná zele⌦
P↵ípustné vyu⇣ití:
dal í druhy ve↵ejn✏ch prostranství v⌥etn d tsk✏ch h↵i ,
pozemky související ob⌥anské, dopravní a technické infrastruktury
slu⌥itelné s ú⌥elem ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejné zelen (nap↵.
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Nep↵ípustné vyu⇣ití:
Prostorové uspo↵ádání:

h↵i t pro d ti, prvky drobné architektury - pomníky, k↵í⇣e, kapli⌥ky,
um lecká díla, technické památky; apod.)
drobné vodní plochy a toky
v e ostatní.
Podmínky nejsou stanoveny.

Plochy sídelní zelen⌥ - soukromá a vyhrazená zele (ZS)
Hlavní vyu⇣ití:
zahrady a dal í zem d lská p da související s obytn✏m územím.
Dal í p↵ípustné vyu⇣ití:
dopl⌦kové stavby ke stavb hlavní slou⇣ící k rekrea⌥nímu pobytu na
zahrad a drobné p stitelské ⌥innosti (skleníky, pergoly, altány, bazény,
zahrádká↵ské chaty, k lny, sklady ná↵adí),
dal í stavby, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství v rozsahu, kter✏
odpovídá velikosti souvisejících pozemk ,
oplocení,
ochranná a izola⌥ní zele⌦,
související dopravní a technická infrastruktura.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:
Je stanoven maximální koeficient zastav ní 5% (procentuální
zastoupení sou⌥tu v ech zastav n✏ch ploch jednotliv✏ch staveb
na zahrad v ⌥i plo e zahrady).
Plochy sídelní zelen⌥ - ochranná a izola⌃ní zele (ZO)
Hlavní vyu⇣ití:
ochranná a izola⌥ní zele⌦,
Dal í p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky koryt vodních tok v⌥etn doprovodn✏ch porost .
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
za podmínky prokázání, ⇣e tyto se nedají realizovat v jin✏ch plochách
funk⌥ního vyu⇣ití území v zastav ném území:
související technická a dopravní infrastruktura,
ve↵ejná prostranství slou⇣ící ke zp↵ístupn ní pozemk a staveb v
území.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:
Podmínky nejsou stanoveny.
Plochy p írodní (NP)
Hlavní vyu⇣ití:

P↵ípustné vyu⇣ití
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:

Nep↵ípustné vyu⇣ití:

Plochy lesní (NL)
Hlavní vyu⇣ití:
P↵ípustné vyu⇣ití:

Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
Nep↵ípustné vyu⇣ití:

pozemky biocenter ÚSES a dal ích zvlá t chrán n✏ch a chrán n✏ch
⌥ástí p↵írody.
plochy zahrnující lesní porosty, rozpt✏lenou krajinnou zele⌦, lu⌥ní
porosty, vodní toky a plochy, které jsou tvo↵eny p↵írodními a p↵írod
blízk✏mi ekosystémy;
⌥innosti k zachování ⌥i zlep ení p↵írod blízkého stavu lokality a
posílení jejich krajinotvorné a ekologicko-stabiliza⌥ní funkce.
turistické a cyklistické stezky
opat↵ení zvy ující reten⌥ních schopnosti krajiny, opat↵ení proti suchu;
dal í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by
bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en náro⌥né,
nová technická ⌥i dopravní infrastruktura, v e ostatní v⌥etn staveb dle
ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona mimo typ staveb uveden✏ch v
p↵ípustném vyu⇣ití. Nep↵ípustná jsou opat↵ení ⌥i stavby zaji ující
odvodn ní pozemk .
pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa.
(lesní porosty mimo území za↵azená do ploch p↵írodních a smí en✏ch)
krajinná zele⌦;
drobné vodní plochy;
pozemky staveb a za↵ízení lesního hospodá↵ství, nap↵. konstrukce
lesních kolek, za↵ízení pro v✏kon myslivosti (posedy, krmelce);
pozemky staveb a za↵ízení související dopravní a technické
infrastruktury,
stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro
sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a pro
odstra⌦ování jejich d sledk ,
opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy ování reten⌥ních
schopností území, revitalizace vodních tok , mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i
vytvá↵ení jin✏ch ekologicky stabilních ploch.
turistické a cyklistické stezky na ji⇣ existující cestní síti,
dal í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by
bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en náro⌥né
v e ostatní v⌥etn staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona
mimo typ staveb uveden✏ch v p↵ípustném vyu⇣ití. Nep↵ípustná jsou
opat↵ení ⌥i stavby zaji ující odvodn ní pozemk .
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Plochy smí⌦ené nezastav⌥ného území (NSx)
Cílem vymezení je zejména zaji t ní podmínek pro ochranu p↵írody a krajiny, pro územní
ochranu ekologicky cenn✏ch území (ekologické kostry území), pro realizaci protierozních opat↵ení,
opat↵ení pro ochranu povrchov✏ch a podzemních vod. Jedná se o v✏razn polyfunk⌥ní krajinná území, kde
nelze nebo není nutné stanovit dominantní ⌥innost.
Hlavní vyu⇣ití:
plochy smí ené nezastav ného území "NSx" jsou p↵írodního
charakteru, p↵eva⇣ující funkce jsou ozna⌥eny a popsány indexem
p↵ípustn✏ch funkcí:
p – p↵írodní / krajinná zele⌦ (NSp)
územní ochrana vymezeného územního systému ekologické stability
(biokoridory, interak⌥ní prvky), ekologicky cenná území, extenzivní
vyu⇣ívané sady a zahrady s travním krytem, b↵ehové a doprovodné
porosty vodních tok , doprovodné porosty ú⌥elov✏ch komunikací,
extenzivní louky, ochranná zele⌦;
pl – p↵írodní a lesní zele⌦ (NSpl)
pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa (biokoridory na pozemcích
PUPFL), lesní lemy, porosty charakteru lesa na zem d lské p d ,
pozemky vodních ploch a vodních tok , plochy zahrnuté do
ochrann✏ch pásem vodních zdroj – p↵ipou t jí se nezbytn nutná
opat↵ení a v✏stavba pro lesní produkci, p stování d↵evin mo⇣né za
podmínek, ⇣e budou pou⇣ity p vodní (autochtonní) d↵eviny
odpovídající danému stanovi ti.
P↵ípustné vyu⇣ití:
plochy a koridory ÚSES;
stavby, za↵ízení a opat↵ení nezbytné pro obhospoda↵ování zem d lské
a lesní p dy v nezastav ném území, pro pastevectví apod. - pastevní
ohradníky, p↵íst↵e ky pro letní pastvu dobytka; v⌥elíny jako statická a
mobilní za↵ízení bez dal ího zázemí;
drobné vodní plochy, zamok↵ené plochy;
ostatní plochy nezastav ného území, které nejsou hospodá↵sky
vyu⇣itelné a lze je proto ponechat p↵irozenému v✏voji;
za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro sni⇣ování
nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a pro odstra⌦ování jejich
d sledk ;
opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy ování reten⌥ních
schopností území;
prvky pro zachycování povrchov✏ch vod v území nebo prvky slou⇣ící k
lep ímu vyu⇣ití vod v území;
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (v⌥etn
tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a nau⌥n✏ch stezek) slu⌥itelné s
ú⌥elem ochrany p↵írody a krajiny;
vybrané stavby a za↵ízení pro nepobytovou rekreaci (nap↵.
odpo⌥inkové altány a p↵íst↵e ky, vyhlídky, informa⌥ní prvky nau⌥n✏ch
stezek);
zm ny kultury na pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa na základ
prokázání, ⇣e zm ny budou umis ovány na p dách nevhodn✏ch pro
zem d lskou rostlinnou v✏robu a za podmínky návaznosti na stávající
pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa;
oplocování pozemk v krajin je p↵ípustné v od vodn n✏ch p↵ípadech
(vymezení ochrann✏ch pásem vodních zdroj , z↵izování pastevních
areál , lesní kolky, obory ap.) jen pokud nezasahují do vymezeného
systému ekologické stability, nenaru ují sí místních a ú⌥elov✏ch
komunikací a nebrání volné migraci ⇣ivo⌥ich ;
dal í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by
bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en náro⌥né
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní v⌥etn staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona
mimo typ staveb uveden✏ch v p↵ípustném a podmíne⌥n p↵ípustném
vyu⇣ití;
⌥innosti, které jsou v rozporu s trvale udr⇣iteln✏m zp sobem
obhospoda↵ování krajiny
Plochy zem⌥d⌥lské (NZ)
Plochy zem d lské 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 d leny na:
plochy zem d lské - orná p da (NZo)
plochy zem d lské - trvalé travní porosty (NZt)
plochy zem d lské - nivy (NZ1)
plochy zem d lské - zahrady a sady, záhumenky (NZ2)
plochy zem d lské – areály ekofarmy (NZ3)
Plochy zem d lské – orná p da (NZo)
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Hlavní vyu⇣ití:
P↵ípustné vyu⇣ití:

Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:

Nep↵ípustné vyu⇣ití:

pozemky zem d lského p dního fondu obhospoda↵ované zejména
velkov✏robním zp sobem (orná p da)
zm na druhu pozemku v rámci ZPF, krom zm ny na zahrady;
plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ;
pozemky související technické a dopravní infrastruktury (ú⌥elové
komunikace slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch
pozemk v⌥etn tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a nau⌥n✏ch
stezek);
stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk , k ochran a
zúrodn ní p dního fondu, k ochran ⇣ivotního prost↵edí, zvelebení
krajiny a zv✏ ení ekologické stability (i dle schválen✏ch pozemkov✏ch
úprav);
stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro
sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a pro
odstra⌦ování jejich d sledk ;
opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy ování reten⌥ních
schopností území,
revitalizace vodních tok , mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch
ekologicky stabilních ploch, opat↵ení proti suchu;
pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství v rozsahu,
kter✏ odpovídá pot↵eb obhospoda↵ování okolních pozemk ,
a kter✏:
- ⌘umo⇣⌦uje dodr⇣ovat základní principy pro udr⇣ení ekologické
stability krajiny,
- ⌘spl⌦uje po⇣adavky obecné ochrany p↵írody, krajiny a krajinného
rázu;
- ⌘spl⌦uje po⇣adavky zákona o ochran ZPF (nap↵. nezhor uje vodní
re⇣im v p d i v území, chrání p du p↵ed erozním zatí⇣ením, zvy uje
podíl zatravn n✏ch ploch nebo krajinné zelen v území).
vybrané stavby a za↵ízení pro nepobytovou rekreaci (nap↵.
odpo⌥inkové altány a p↵íst↵e ky, vyhlídky, informa⌥ní prvky nau⌥n✏ch
stezek);
Oplocování pozemk zem d lského p dního fondu je p↵ípustné v
od vodn n✏ch p↵ípadech (vymezení ochrann✏ch pásem vodních
zdroj , z↵izování pastevních areál ap.) jen pokud nezasahují do
vymezeného systému ekologické stability, nenaru ují sí místních a
ú⌥elov✏ch komunikací a nebrání volné migraci ⇣ivo⌥ich .
v e ostatní v⌥etn staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona
mimo staveb uveden✏ch v p↵ípustném a podmíne⌥n p↵ípustném
vyu⇣ití.

Plochy zem d lské – trvalé travní porosty (NZt)
Hlavní vyu⇣ití:
intenzivní a extenzivní obhospoda↵ování trval✏ch travních porost - tj.
louky ur⌥ené k senose⌥i a pastviny ur⌥ené k v✏b hu hospodá↵sk✏ch
zví↵at
P↵ípustné vyu⇣ití:
plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ;
pozemky související technické a dopravní infrastruktury (ú⌥elové
komunikace slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch
pozemk v⌥etn tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a nau⌥n✏ch
stezek);
stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk , k ochran a
zúrodn ní p dního fondu, k ochran ⇣ivotního prost↵edí, zvelebení
krajiny a zv✏ ení ekologické stability (i dle schválen✏ch pozemkov✏ch
úprav);
stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro
sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a pro
odstra⌦ování jejich d sledk ;
opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy ování reten⌥ních
schopností území,
revitalizace vodních tok , mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch
ekologicky stabilních ploch, opat↵ení proti suchu;
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
pásové st↵ídání plodin s funkcí protierozní ochrany (jeteloviny, traviny)
jen na základ souhlasu orgánu ochrany ZPF;
stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro zem d lskou prvov✏robu
související v✏lu⌥n s⌘provozem pastevního areálu, zejména, lehké
odstranitelné seníky, p↵íst↵e ky pro letní pastvu dobytka s v✏ kov✏m
omezením do 3 m a max. zastav nou plochou do 50 m2
za↵ízení a opat↵ení související s⌘provozem pastevního areálu a
p stováním zem d lsk✏ch plodin (oplocení uzav↵en✏ch areál ,
napajedlo, vodní plocha);
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Nep↵ípustné vyu⇣ití:

terénní úpravy, které nenaru í nebo dokonce zlep í organizaci
zem d lského p dního fondu a p↵itom neohrozí vodní re⇣im území,
kvalitu podzemních vod a obecnou ochranu p↵írody a krajiny;
pozemky staveb a za↵ízení zem d lského hospodá↵ství jsou
podmín n p↵ípustné na základ prokázání jejich vhodnosti;
vybrané stavby a za↵ízení pro nepobytovou rekreaci (nap↵.
odpo⌥inkové altány a p↵íst↵e ky, vyhlídky, informa⌥ní prvky nau⌥n✏ch
stezek);
Oplocování pozemk zem d lského p dního fondu je p↵ípustné v
od vodn n✏ch p↵ípadech (vymezení ochrann✏ch pásem vodních
zdroj , z↵izování pastevních areál ap.) jen pokud nezasahují do
vymezeného systému ekologické stability, nenaru ují sí místních a
ú⌥elov✏ch komunikací a nebrání volné migraci ⇣ivo⌥ich .
zm ny trval✏ch travních porost na ornou p du;
v e ostatní v⌥etn staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona
mimo staveb uveden✏ch v p↵ípustném a podmíne⌥n p↵ípustném
vyu⇣ití.

Plochy zem d lské – nivy (NZ1)
U ploch zem d lsk✏ch – nivy je prioritou 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 . Cílem ochrany je
zajistit dlouhodob✏, relativn neru en✏ v✏voj p↵írodních spole⌥enstev, obnovu luk a pastvin a zachování
inunda⌥ní funkce v⌘území mimo stávající zástavbu. Jejich zachování podmi⌦uje stabilizaci a obnovu
reten⌥ní schopnosti krajiny.
Hlavní vyu⇣ití:
pozemky zem d lského p dního fondu – trval✏ travní porost a
extenzivn vyu⇣ívaná pole v údolních nivách vodních tok .
Dal í p↵ípustné vyu⇣ití:
pé⌥e a ochrana chrán n✏ch prvk p↵írody;
plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ,
pozemky související technické a dopravní infrastruktury (ú⌥elové
komunikace slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch
pozemk ) a stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk
bez um lého zvy ování terénu nebo jin✏ch p↵eká⇣ek odtoku vody a
bránících záplav ;
stavby k ochran a zúrodn ní p dního fondu, k ochran ⇣ivotního
prost↵edí, zvelebení krajiny a zv✏ ení ekologické stability (i dle
schválen✏ch pozemkov✏ch úprav);
stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro
sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a pro
odstra⌦ování jejich d sledk ;
opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy ování reten⌥ních
schopností území;
revitalizace vodních tok , mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch
ekologicky stabilních ploch, opat↵ení proti suchu;
obnova extenzivních pastvin a luk s p↵irozenou druhovou skladbou.
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství v rozsahu,
kter✏ odpovídá pot↵eb obhospoda↵ování okolních pozemk (nap↵.
pastevní ohradníky, napajedla, p↵íst↵e ky pro letní pastvu dobytka;
v⌥elíny jako statická a mobilní za↵ízení bez dal ího zázemí) – bez
um lého navy ování terénu a bez podsklepení a kter✏:
- umo⇣⌦uje dodr⇣ovat základní principy pro udr⇣ení ekologické stability
krajiny,
- spl⌦uje po⇣adavky obecné ochrany p↵írody a krajiny,
- spl⌦uje po⇣adavky zákona o ochran ZPF (nap↵. nezhor uje vodní
re⇣im v p d i v území, chrání p du p↵ed erozním zatí⇣ením, zvy uje
podíl zatravn n✏ch ploch nebo krajinné zelen v území).
vybrané stavby a za↵ízení pro nepobytovou rekreaci (nap↵.
odpo⌥inkové altány a p↵íst↵e ky, vyhlídky, informa⌥ní prvky nau⌥n✏ch
stezek).
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
jakékoliv nové stavby a stavební ⌥innost nesouvisející s hlavním a
p↵ípustn✏m vyu⇣itím,
úpravy terénu, které mohou ovlivnit vodní re⇣im území nebo zvy ují
um le terén,
zm na stávající kultury trval✏ch travních porost na ornou p du,
zm ny vodního re⇣imu (odvod⌦ování),
vykopávky i ukládání a skladování stavebního materiálu
umis ování (i do⌥asné) drobn✏ch staveb a v✏robk plnících funkci
stavby
Plochy zem d lské – zahrady a sady, záhumenky (NZ2)
Hlavní vyu⇣ití:
malov✏robn obhospoda↵ované plochy zem d lského p dního fondu
(zahrady, sady, záhumenky), s cílem zaji ování zem d lské produkce
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P↵ípustné vyu⇣ití:

Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:

Nep↵ípustné vyu⇣ití:

mal✏ch a drobn✏ch soukrom✏ch zem d lsk✏ch subjekt / maloplo né
p dní celky
drobná p stitelská a chovatelská ⌥innost;
plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ,
nezbytn nutná vedení liniov✏ch staveb a za↵ízení technické
vybavenosti
pozemky související dopravní infrastruktury (ú⌥elové komunikace
slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch pozemk ) a stavby
a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk
opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy ování reten⌥ních
schopností území,
revitalizace vodních tok , mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch
ekologicky stabilních ploch.
chovatelská samozásobitelská ⌥innost drobn✏ch u⇣itkov✏ch
hospodá↵sk✏ch zví↵at na pozemcích navazujících⌘bezprost↵edn na
zastav né území p↵i zachování p↵íslu n✏ch hygienick✏ch p↵edpis
p↵evád ní zahrad, sad a trval✏ch travních porost na ornou p du
(extenzivn vyu⇣ívaná polí⌥ka) – ne celoplo n , nutno zachovat
ekologickou stabilitu území;
oplocování ploch zem d lského p dního fondu v drobné dr⇣b ve
volné krajin pouze v bezprost↵ední návaznosti na sou⌥asn zastav né
území;
pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství v rozsahu,
kter✏ odpovídá pot↵eb obhospoda↵ování okolních pozemk a kter✏:
umo⇣⌦uje dodr⇣ovat základní principy pro udr⇣ení ekologické stability
krajiny,
spl⌦uje po⇣adavky obecné ochrany p↵írody a krajiny,
spl⌦uje po⇣adavky zákona o ochran ZPF (nap↵. nezhor uje vodní
re⇣im v p d i v území, chrání p du p↵ed erozním zatí⇣ením, zvy uje
podíl zatravn n✏ch ploch nebo krajinné zelen v území).
realizace staveb, s v✏jimkou drobné architektury jako p↵íst↵e ky, altány,
skleníky;
zahrádká↵ská ⌥innost s⌘v✏stavbou ú⌥elov✏ch staveb – zahradních
domk
rekrea⌥ní objekty nebo provizorní stavby, vrakovi t ;
zpev⌦ování ploch mimo nezbytné komunikace;
kácení vzrostlé doprovodné nebo rozpt✏lené zelen s protierozní
funkcí;
celoplo ná zm na kultury na ornou p du.

Plochy zem d lské – areály ekofarmy (NZ3)
Hlavní vyu⇣ití:
zem d lsk✏ p dní fond – ekologick✏ zp sob hospoda↵ení na
principech permakultury a p↵írodních metodách / areál ekofarmy.
plocha pro za↵ízení drobné zem d lské v✏roby - k ustájení zví↵at bez
obytného zázemí a s voln✏mi plochami pro pohyb zví↵at
P↵ípustné vyu⇣ití:
plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ;
nezbytn nutná vedení liniov✏ch staveb a za↵ízení technické
vybavenosti;
pozemky dopravní infrastruktury (ú⌥elové komunikace slou⇣ící
zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch pozemk ) a stavby a jiná
opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk ;
opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy ování reten⌥ních
schopností území; opat↵ení proti suchu
revitalizace vodních tok , mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch
ekologicky stabilních ploch,
lehké stavby seník (lehké stavby jsou stavby bez pevn✏ch základ ,
d↵ev né nebo kovové konstrukce, snadno demontovatelné), v⌥elín ,
v⌥elnice a v⌥elníky.
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
chovatelská samozásobitelská ⌥innost drobn✏ch u⇣itkov✏ch
hospodá↵sk✏ch zví↵at za podmínky zachování p↵íslu n✏ch hygienick✏ch
p↵edpis ;
stavby, za↵ízení a opat↵ení pro zem d lskou prvov✏robu v rozsahu,
kter✏ odpovídá pot↵eb obhospoda↵ování pozemk (pastevní ohrazení
a p↵íst↵e ky pro úkryt zví↵at na pastv , oplocení, skleníky, studny) a
kter✏:
- umo⇣⌦uje dodr⇣ovat základní principy pro udr⇣ení ekologické
stability krajiny,
- spl⌦uje po⇣adavky obecné ochrany p↵írody a krajiny,
- spl⌦uje po⇣adavky zákona o ochran ZPF (nap↵. nezhor uje vodní
re⇣im v p d i v území, chrání p du p↵ed erozním zatí⇣ením, zvy uje
podíl zatravn n✏ch ploch nebo krajinné zelen v území),
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Nep↵ípustné vyu⇣ití:

Prostorové uspo↵ádání:

pozemky staveb a za↵ízení zem d lského hospodá↵ství jsou
podmín n p↵ípustné na základ prokázání jejich vhodnosti v
navazujícím správním ↵ízení;
terénní úpravy, za podmínky, ⇣e tyto nenaru í nebo zlep í organizaci
zem d lského p dního fondu a p↵itom neohrozí vodní re⇣im území,
kvalitu podzemních vod a obecnou ochranu p↵írody a krajiny;
V e co p↵ímo nesouvisí s hlavním a p↵ípustn✏m vyu⇣ití, p↵ípadn s
podmín n p↵ípustn✏m vyu⇣itím (tzn. ve keré v✏robní ⌥innosti, stavby
pro bydlení, individuální i hromadnou rekreaci) a dále v e, co z
hlediska vliv na ⇣ivotní prost↵edí nevyhoví podmínkám a po⇣adavk m
dot⌥eného orgánu posuzující vlivy zám ru na ⇣ivotní prost↵edí.
zastav na plocha do 60 m2, max. 1 nadzemní podla⇣í bez podkroví a
bez podsklepení, v✏ ka do 5 m nad rostl✏ terén za podmínky, ⇣e se
stavby neuplatní v dálkov✏ch pohledech (nap↵. na pohledov
exponovan✏ch horizontech).
Plo ná velikost dle max. povolené a chované kapacity zví↵at s ohledem
na min. plochy pot↵ebné k jejich ustájení.

Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
Hlavní vyu⇣ití:
pozemky vodních ploch,
pozemky koryt vodních tok v⌥etn doprovodn✏ch porost .
P↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití;
krajinná zele⌦ a opat↵ení proti ú⌥ink m srá⇣kov✏ch vod;
stavby slou⇣ící k ochran p↵ed povodn mi;
stavby slou⇣ící k⌘pozorování stavu povrchov✏ch nebo podzemních vod;
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
dal í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by
bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en náro⌥né;
revitalizace nevhodn upraven✏ch vodní ploch a regulovan✏ch
vodních tok p↵írod blízk✏m zp sobem na základ studie a
schváleného projektu.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní.

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.

h)

Vymezení ve ejn⌥ prosp⌥⌦n ch staveb a prostranství s p edkupním právem
Územním plánem nejsou tyto plochy vymezeny.

i)

Vymezení ploch a koridor územních rezerv
Územním plánem je vymezena plocha územní rezervy (R) pro venkovské bydlení na Vystrkov .

j)

Vymezení ploch s podmínkou dohody o parcelaci
Územním plánem jsou vymezeny zastavitelné plochy Z5 a Z7 (Osek), Z12 (Vystrkov) s
podmínkou dohody o parcelaci.
k)

Vymezení ploch, ve kter ch je po ízení a vydání regula⌃ního plánu podmínkou pro
rozhodování o zm⌥nách jejich vyu ití

Územním plánem je vymezena plocha Z5, ve které je rozhodování o zm nách v území
podmín no vydáním regula⌥ního plánu. Bude se jednat o regula⌥ní plán z podn tu. P↵im ↵ená lh ty pro
jeho vydání je 6 let od vydání územního plánu Osek.
Zadání regula⌃ního plánu - Obec Osek, lokalita Z5
-

A) Vymezení ↵e eného území
Rozvojová plocha v jihozápadní ⌥ásti Oseka ur⌥ená p↵evá⇣n pro bydlení v rodinn✏ch domech,
komunikaci a ve↵ejnou zele⌦. ⇤e ené území se nachází na ⌥ásti pozemku KN p.⌥ 672/114, na
⌥ásti pozemku KN p.⌥ 672/117, na ⌥ásti pozemku KN p.⌥ 672/124, na pozemku p.⌥. 672/123, na
pozemku p.⌥. 672/112, na pozemku p.⌥. 672/111, na pozemku p.⌥. 672/120.
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Velikost plochy Z5 je cca 2,25 ha. Jedná se o jen mírn sva⇣ité pozemky (p↵ev✏ ení cca 6 m)
p↵evá⇣n se severov✏chodní orientací.
Z hlediska majetkov✏ch vztah se jedná p↵evá⇣n o pozemky soukrom✏ch vlastník , zastoupeny
jsou i pozemky ve vlastnictví obce.
Rozsah plochy, ve které je po↵ízení a vydání regula⌥ního plánu podmínkou pro rozhodování o
zm nách jejich vyu⇣ití, je vyzna⌥en graficky ve v✏kresu ⌥. 1 územního plánu Osek (V✏kres
základního ⌥len ní území).
-

-

-

-

-

-

-

B) Po⇣adavky na vymezení pozemk a jejich vyu⇣ití
Vymezit pozemky pro bydlení (rodinné domy) ve vztahu k navazující a okolní zástavb (odhad
cca 15 RD).
Vymezit pozemky ve↵ejn✏ch prostranství s obslu⇣n✏mi a zklidn n✏mi komunikacemi tak, aby
byla umo⇣n na etapizace v✏stavby.
Podél komunikací ve ve↵ejn✏ch prostranstvích umo⇣nit v✏sadbu vzrostlé zelen .
U obslu⇣n✏ch a zklidn n✏ch komunikací zajistit p↵ístup pro vozidla po⇣ární techniky a vozidla
pro odvoz odpadu.
Vymezit v dostate⌥né mí↵e plochy zelen slou⇣ící ve↵ejnému prostranství (ve smyslu §7 vyhlá ky
501/2006 Sb.) - odhad minimáln 1100 m2.
C) Po⇣adavky na umíst ní a prostorové uspo↵ádání staveb
Urbanistickou i hmotovou strukturu navrhnout tak, aby tvo↵ila plynul✏ p↵echod zástavby do
krajiny, s respektováním charakteru okolní zástavby a jejich vzájemn✏ch vazeb.
Do kontaktních poloh zástavba/volná krajina umístit zahrady, sady ⌥i pozemky zelen s
rekrea⌥ním a místn protierozním vyu⇣itím.
Minimální velikost stavebních parcel je 900 m2.
Koeficient nezpevn n✏ch ozelen n✏ch ploch: min. 60%.
Stanovit podmínky pro umíst ní a prostorové uspo↵ádání staveb:
respektovat místní podmínky a objekty dané situaci objemov p↵izp sobit tak, aby
se stavby z dálkov✏ch pohled uplat⌦ovaly co nejmén nápadn (zejména v✏ ková
regulace, ale i hmotové ↵e ení).
stavební ⌥áry a stavební hranice, které vymezí ⌥ásti ploch pozemk pro umíst ní
hlavních staveb a gará⇣í,
podmínky pro umíst ní dal ích staveb na pozemcích,
podla⇣nost − max. 2 nadzemní podla⇣í (v⌥etn podkroví),
v✏ ku zástavby − max. v✏ ku ↵ímsy nad úrovní p↵ilehlého rostlého terénu,
zásady architektonického ↵e ení,
nejmen í p↵ípustné odstupy staveb od hranic pozemk a od staveb rodinn✏ch dom
na sousedních pozemcích,
intenzitu vyu⇣ití pozemk .
Zastavitelné ⌥ásti pozemku (stavby) umístit tak, aby byly napojeny na obslu⇣né a zklidn né
komunikace a na sít technické infrastruktury.
Dopravu v klidu u rodinn✏ch dom ↵e it na vlastních pozemcích.
D) Po⇣adavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Ochrana kulturních a p↵írodních hodnot
Návrh ↵e ení musí citliv navrhnout parcelaci a strukturu zástavby s ohledem charakter lokality,
nacházející se na rozhraní mezi sídlem a krajinou.
V ↵e ené plo e se nenachází ⇣ádná lokalita se zvlá tní ochranou p↵írody, z hlediska obecné
ochrany je nutno v maximální mí↵e chránit stávající zele⌦ zejména v kontaktní poloze.
Z hlediska ochrany památek nevypl✏vají ⇣ádné po⇣adavky, nenachází se zde nenachází ⇣ádn✏
objekt spadající pod památkovou pé⌥i ⌥i ochranu.
Ochrana p↵írodních zdroj
Nejsou stanovena ⇣ádná omezení t✏kající se p↵írodních zdroj .
Ochrana zem d lského p dního fondu (ZPF)
Krom po⇣adavk vypl✏vajících z p↵íslu n✏ch právních p↵edpis se nestanovují dal í podmínky.
Ochrana pozemk ur⌥en✏ch k pln ní funkce lesa (PUPFL)
V ↵e ené plo e nebude navrhován zábor PUPFL.
E) Po⇣adavky na ↵e ení ve↵ejné infrastruktury
Doprava
Dopravní obsluhu ↵e it v návaznosti na stávající systém. Komunikace budou logicky navazovat
na stávající dopravní skelet (viz. v✏kresová ⌥ást).
V rámci etapizace 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).
Zásobování vodou
Zásobování vodou ↵e it roz í↵ením stávajících ↵ad ; navr⇣ené vodovodní ↵ady v maximální mí↵e
zaokruhovat.
Odkanalizování
Odkanalizování ↵e it oddíln✏m systémem s napojením na stávající ↵ady.
Zásobování elektrickou energií
Rozvody NN napojit na stávající sí .
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Zásobování zemním plynem
Zásobování zemním plynem ↵e it napojením na stávající STL plynovody.
Zásobování teplem
Zásobování teplem ↵e it s vyu⇣itím u lechtilého paliva (zemního plynu).
Umo⇣nit lokální vyu⇣ití alternativních zdroj .
Telekomunikace, spoje
P↵ipojení na telefonní sí provést roz í↵ením stávajících rozvod – prov ↵it kapacitu mo⇣nosti
napojení, p↵i nedostate⌥né kapacit ↵e it místo napojení. P↵es území vedou radioreléové trasy.
Ve↵ejné osv tlení (VO)
Kabely VO navrhnout soub ⇣n s kabely NN elektrické sít , napojit na stávající sí .
Nakládání s odpady
Stanovit podmínky pro umíst ní nádob na svoz komunálního odpadu.
Zne kod⌦ování odpad ↵e it stejn jako v ostatních ⌥ástech obce – svozem komunálního
odpadu.
F) Po⇣adavky na ve↵ejn prosp né stavby (VPS) a na ve↵ejn prosp ná opat↵ení (VPO)
Jako VPS vymezit: pozemky pro dopravní a technickou infrastrukturu (viz bod E zadání) s
uplatn ním p↵edkupního práva pro obec.
G) Po⇣adavky na asanace
V rámci ↵e ení regula⌥ního plánu nebudou navrhovány ⇣ádné asanace
H) Dal í po⇣adavky vypl✏vající z ÚP, ÚAP a ze zvlá tních právních p↵edpis
Po⇣adavky vypl✏vající ze zvlá tních právních p↵edpis
⇤e ená plocha nepodléhá po⇣adavk m obrany a bezpe⌥nosti státu, nebudou dot⌥eny p↵ípadné
nemovitosti ve vlastnictví R MO, v lokalit se nenacházejí vojenské in⇣en✏rské sít .
V ↵e ené plo e bude provedeno hydrogeologické posouzení (i s ohledem na existenci
potenciálního erozního ohro⇣ení p↵i p↵ívalov✏ch de tích) a stanoveny podmínky pro v✏ kovou
úrove⌦ podzemního podla⇣í staveb, pro likvidaci de ov✏ch odpadních vod (s preferencí vsaku);
bude vyhodnoceno radonové riziko.
Do ↵e ené lokality nezasahuje záplavové území.
Problémy v ↵e eném území
⇤e it nátoky vod do území, p↵i minimalizaci terénních úprav a zpevn n✏ch ploch
Limity vyu⇣ití území
Respektovat stávající radioreléové trasy vedené p↵es území.
I) V✏⌥et druh územních rozhodnutí, která regula⌥ní plán nahradí
Územní rozhodnutí o umíst ní stavby nebo za↵ízení v⌥etn v✏⌥tu jednotliv✏ch staveb (územní
rozhodnutí o umíst ní stavby rodinn✏ch dom , dopravní a technické infrastruktury).
Rozhodnutí o zm n vyu⇣ití území (v rozsahu ↵e eného území).
J) P↵ípadn✏ po⇣adavek na posuzování vliv zám ru obsa⇣eného v regula⌥ním plánu na
⇣ivotní prost↵edí
Zám r nepodléhá posouzení dle p↵ílohy ⌥. 1 k zákonu ⌥. 100/2001 Sb. ve zn ní pozd j ích
p↵edpis .
⇤e ená plocha nepodléhá zvlá tním po⇣adavk m chrán n✏ch území, p↵írodních park a
regionálního územního systému ekologické stability ani evropsky v✏znamné lokality (EVL) nebo
pta⌥í oblasti, proto je mo⇣né vylou⌥it v✏znamn✏ vliv na EVL a pta⌥í oblasti.
K) P↵ípadné po⇣adavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci,
Nejsou.

-

L) Po⇣adavky na uspo↵ádání obsahu návrhu regula⌥ního plánu a obsahu jeho od vodn ní
Závazn✏m podkladem budou státní mapová díla a polohopisné a v✏ kopisné zam ↵ení.
V✏kresy grafické ⌥ásti regula⌥ního plánu zpracovat v m ↵ítku 1 : 1 000, v✏kresy grafické ⌥ásti
od vodn ní − v✏kres p↵edpokládaného záboru ZPF v m ↵ítku 1 : 1000, v✏kres ir ích vztah v
m ↵ítku 1: 5 000 (tj. v m ↵ítku hlavního v✏kresu územního plánu).
V✏kresy dokumentující technické ↵e ení dopravní a technické infrastruktury (základní svislé ↵ezy,
podélné profily) zpracovat v p↵im ↵eném m ↵ítku.
Návrh regula⌥ního plánu bude odevzdán ve 2 vyhotoveních ke spole⌥nému jednání, ve 2
vyhotoveních upraven✏ podle v✏sledk spole⌥ného jednání, ve 4 vyhotoveních k vydání a 4x v
digitální form na datovém nosi⌥i.
Regula⌥ní plán bude zhotoven v digitální form - textová ⌥ást ve formátu .doc, grafická ⌥ást pro
ve↵ejné projednání ve formátu .pdf a .shp (⌥i .dgn).

l)

Vymezení ploch s prov⌥ ením zm⌥n jejich vyu ití územní studií
Územním plánem jsou vymezeny plochy 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↵edm tem ↵e ení územní studie bude ⌥len ní lokality na stavební pozemky tak, aby byla
zaji t na koordinace po⇣adavk vlastník pozemk a zaji t na komfortní mo⇣nost dopravní a technické
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obsluhy v rozsahu celé plochy. Zárove⌦ budou zohledn ny omezující podmínky (kapitola c.2, f) a dány
závazné podmínky pro v✏stavbu tak, aby vznikl urbanisticky hodnotn✏ celek.
Lh ta pro po↵ízení územní studie a pro vlo⇣ení dat o této studii do evidence územn plánovací
⌥innosti je stanovena na 6 let od vydání územního plánu.
Plochy byly do územního plánu za↵azeny na základ konkrétních ⇣ádostí vlastník pozemk ,
náklady na zhotovení studie budou hrazeny t mito vlastníky.
m)

Údaje o po⌃tu list územního plánu a po⌃tu v kres
Textová ⌥ást územního plánu Osek ve zn ní poslední zm ny ⌥. 1 má 33 34 ⌥íslovan✏ch stran.
První ⌥ty↵i ⌥íslované strany obsahují titulní list, informaci o po↵izovateli, projektantovi a obsahu. Grafická
⌥ást územního plánu má 3 v✏kresy (1. V✏kres základního ⌥len ní území, 2. Hlavní v✏kres, 3. V✏kres ve↵ejn
prosp n✏ch staveb, opat↵ení a asanací).
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