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01_BERNARTICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

532568
ÚPO Bernartice
(nabytí účinnosti 17.1.2004)
Změna č.1 ÚPO Bernartice
(nabytí účinnosti 28.2.2005)
Změna č.2 ÚPO Bernartice
(nabytí účinnosti 10.11.2007)
Změna č.3 ÚPO Bernartice
(nabytí účinnosti xx.xx.2019)
1 011 ha
233
Bernartice u Dolních Kralovic
Borovsko
Bernartice
Borovsko
403 m
Hasiči, Bernet, Bespokus
Obec

POPIS OBCE
BERNARTICE

BOROVSKO

Obec se rozkládá v malebném údolí 3 km od starých Dolních Kralovic a 1 km
od dálnice D1 Praha – Brno. Leží v nadmořské výšce 400 metrů. Vesnicí
protéká Bernartický potok, který pramení na louce Pod Hrby.
Osada Borovsko leží 4 km severozápadně od obce Bernartice na levém břehu
vodní nádrže Želivka – Švihov ve výšce 395 m nad mořem. Vznik městečka se
uvádí v roce 1289.

UAP ORP
KLADY
Vyvážená skladba území
VN Želivka a její ochranné pásmo
Natura 2000 (Želivka)
NPP Hadce u Želivky
Kvalitní půdy a nivní půdy
Kvalitní rozvojové plochy pro bydlení
Vodovod, el. Energie, splašková kanalizace
(Bernartice)
Místní hodnoty – krátkodobá rekreace (zatopené
mosty, kostel Borovsko)
Základní vybavenost – obchod, hospoda, pošta
Spolková činnost – SDH, Bespokus
Fungující kamenolom
Fungující stavební firma s vlastní betonárnou
Sídlo ŘSD a dálniční policie
D1
Rozvojové plochy pro výrobu
Dostupnost Prahy jako pracovištního centra

ZÁPORY
Zvýšená hlučnost a prašnost způsobená
dopravou z kamenolomu
D1
Chybí kanalizace s ČOV a vodovod Borovsko
Špatná dostupnost Vlašimi – místního centra
vybavenosti
OPVZ Želivka
Není sjezd na dálnici D1
Zrušení železnice
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ZÁVADY
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
ÚP – stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost územím
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Plochy I. a II. Třídy BPEJ vymezit jako
nezastavitelné
Všechny plochy nivních půd vymezit jako
nezastavitelné s výjimkou zahrad
Stabilizace všech místních hodnot a způsob jejich
ochrany
Stabilizace stávajícího podnikatelského prostředí +
podmínky pro rozvoj drobného podnikání
POŽADAVKY NA ZMĚNU
Požadavek na doplnění městské a ochranné zeleně
Nevytvářet odloučené lokality, rozvojové plochy
stanovit s ohledem na velikost sídla
Vyřešení dopravy z kamenolomu, stabilizovat těžbu
Vymezit další plochy pro drobnou výrobu

ZÁVĚRY
Úp – zachovat charakter obce s ohledem na
kvalitní ŽP a OPVN Želivka
ÚP – stabilizace koridorů a dopravních tras
pro prostupnost územím
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Plochy I. a II. třídy BPEJ vymezit jako
nezastavitelné
Všechny plochy nivních půd vymezit jako
nezastavitelné s výjimkou zahrad
Stabilizace všech místních hodnot a způsob
jejich ochrany
Stabilizace stávajícího podnikatelského
prostředí + podmínky pro rozvoj drobného
podnikání
OHROŽENÍ
Poddolovaná území
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavová území

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

BERNARTICE

BOROVSKO

Okolí sídla Bernartice položené v mírně zvlněném terénu. Část území
přeměněna v kamenolom a část území zaujímá průmyslový areál. Pohledové
bariéry S – les, Z – těleso dálnice, V – svah a údolní nádrž, J – mírný svah.
Charakteristika krajinného typu: B – C
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnické domky
Průmyslový areál
rozptýlená zeleň
liniová zeleň
Sídlo Borovsko situované v malém údolí u přehradní nádrže. Pohledově málo
exponované místo. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická.
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

21_Ochranné pásmo VN Švihov

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

318_Loket – Bernartice
339_Borovsko

4_Nivní krajina

-

5_Údolní krajina

-
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Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Bernartice
20%

21_Ochranné pásmo VN Švihov
51%
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318_Loket – Bernartice
339_Borovsko

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ (podrobněji viz katalog opatření)
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP - od Borovska a od Bernartic
- OKD – křížky
- OKD - kostel sv. Petra a Pavla s hřbitovem v Borovsku
- OKD - hřbitov u Bernartic
- OPD – solitéry a skupiny stromů
- AD – dosadba stávajících alejí
- ZK – možný konflikt navržené zástavby s krajinným rázem
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC - obnova historických cest
- OC - nová cesta podél břehu VN Švihov u Borovska
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – změna nekvalitní půdy na trvalý travní porost
- AN - výsadba nových alejí podél nových i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NC – odclonění kamenolomu
- NC – vegetační odclonění výrobních areálů u dálnice
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, LH 1-2
- LH 1-3, LH 4-1
- LH 6-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH09-Zatravnění

Příloha č. 2 Karty obcí
7|Stránka

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM

17-040.3

ČISTOPIS

září 2019

Urbanizace území:
- UB 6 (obec Borovsko)
- Sídelní potenciál: Bernartice 3, Borovsko 2
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-D-03 paralelní trasa k dálnici mezi exity 56 a 66 (východní trasa)
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- D-Z-02 Křížení silnice a migrační trasy vydry
- MVÚ Migračně významná území
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.

Příloha č. 2 Karty obcí
8|Stránka

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM

17-040.3

ČISTOPIS

září 2019

02_BÍLKOVICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

530743
ÚPO Bílkovice
(nabytí účinnosti 19.3.2004)
Změna č.1 ÚPO Bílkovice
(nabytí účinnosti 9.5.2008)
Změna č.2 ÚPO Bílkovice
(nabytí účinnosti 28.1.2011)
Změna č.3 ÚPO Bílkovice
(nabytí účinnosti 20.5.2014)
▪ 11.4.2017 schváleno
pořízení nového ÚP
578 ha
207
Bílkovice
Bílkovice
Moravsko
Takonín
443 m
Hasiči, TJ
Obec

POPIS OBCE

BÍLKOVICE

MORAVSKO

TAKONÍN

První písemná zmínka o obci je z roku 1420. Její název je odvozen od vsi lidí
Bílkových. Zdejší občanskou vybaveností je turistická ubytovna, sportovní
areál s travnatým hřištěm a společenskými prostory. Významným občanským
sdružením působícím na poli kulturním a sportovním jsou zde SDH Bílkovice a
TJ Sokol Bílkovice.
Moravsko je vesnice v okrese Benešov, která je částí obce a katastrálního
území Bílkovice. Nachází se mezi Benešovem, Vlašimí a Sázavou, 1,5 km na
severovýchod od Bílkovic. Ve vesnici se nachází pouhých 7 domů.
Takonín je vesnice v okrese Benešov, je součástí obce Bílkovice. Nachází se
1,5 km na západ od Bílkovic. Je zde evidováno 41 adres. V obci se nachází
Pěnkavův dvůr, což je první kamenné divadlo pro staré české, historické
pohádky, ve kterých využívají opravdové rekvizity a zvířata.

UAP ORP
KLADY
Vyvážená skladba území
Zachovalé soustavy mezí a sídelní zeleně
Dobrá dostupnost Vlašimi – místního centra
vybavenosti a pracovištního centra
Dobrá prostupnost území
Spolková činnost – SDH, FK, podpory dětí
Pěnkavův dvůr Takonín – statek s divadlem,
strašidla
Obchod a pohostinství
Fungující kamenolom
Napojení na D1 (sjezd Divišov)
Ubytovna OU Bílkovice

ZÁPORY
Funkční kamenolom a jeho rozšiřování
Zatížení dopravou při komplikacích na D1 (sjezd
divišov)
Půda 4. A 5. Třídy ochrany
Území ovlivněné vodní erozí
Chybí vodovod a kanalizace s ČOV
Záplava zasahuje do zastavěného území
Rozvojové plochy blokovány vlastnickými vztahy
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost
(rodinné firmy)
Žádné vhodné plochy pro výrobu či průmysl
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ZÁVADY

Sídla bez základní vybavenosti
Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
Dopravní zatížení souběžné komunikace s D1
Zatížení dílčích úseků II/113 nadměrnou
dopravou
Obce bez odkanalizování do ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavové území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybějící koordinace s okolními
ORP a obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Nevymezovat nové plochy výroby

ZÁVĚRY
Návrh koncepce krajinné a obecní zeleně
s požadavkem na stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce a s podporou kvalitního ŽP
Stabilizace vhodných ploch pro bydlení
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepci dopravy směřovat na hlavní
dostupnost do Vlašimi
Stabilizace ploch těžby
Stabilizace dopravního koridoru propojení s D1
Stabilizace všech místních hodnot
Vytvořit podmínky pro zvýšenou ochranu
urbanisticky hodnotného území
Minimalizace možnosti záboru meliorovaných
pozemků
Vymezení ploch I. Třídy BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení nivních ploch jako nezastavitelných
s výjimkou zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

BÍLKOVICE

MORAVSKO

TAKONÍN

NIVA
CHOTÝŠANKY
„U MLÝNA“

Sídlo Bílovice s okolím situované z větší části v údolní nivě Chotýšanky. Terén
značně členitý a kopcovitý. Místo málo pohledově exponované. Pohledové
bariéry – okolní les a svahy. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
mlýn
venkovská zástavba
rozptýlená zeleň
kamenolom
Sídlo Moravsko s okolím. Pohledově exponované místo na svahu, který upadá
k jihu. Zvlněný terén. Pohledové bariéry na S – horizont, svah. V – les. J –
údolí. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
Elektrické vedení
Statek a domky
Sídlo Takonín vyplňující malé mělké údolí. Pohledově málo exponované místo
– zvlněný terén. Pohledové bariéry – svažující se terén. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
vesnická zástavba
Údolní niva s chatovou a rekreační zástavbou. Pohledově málo exponované
místo. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
některé chatové objekty
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NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

4_Nivní krajina

319_Bílkovice
3310_Radošovicko
3311_Slověnice-Všechlapy
434_Chotýšanka

5_Údolní krajina

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Bílkovice
8% 0% 9%

319_Bílkovice
3310_Radošovicko
83%

3311_Slověnice-Všechlapy
434_Chotýšanka

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od Moravska
- OKD – křížky
- OKD - panorama obce Moravsko
- OPD – zanedbaný sad u Moravska
- OR – ochrana remízků pod kamenolomem
- AD – dosadba stávajících alejí
- ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – změna orné půdy na trvalý travní porost
- AN – výsadba nových alejí podél nových i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace křídlatky japonské
- NC – vegetační odclonění rekreačních objektů
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Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 3-1, LH 6-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění

Urbanizace území:
- UB2 (obec Bílkovice-SZ), UB5 (obec Takonín-J, obec Bílkovice-J)
-

Sídelní potenciál: Takonín 2, Moravsko 2, Bílkovice 2

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- MVÚ Migračně významná území
- DMK Dálkové migrační koridory
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
V ÚP prověřit účelnost vymezení zastavitelných ploch z ÚPO Bílkovice vč. změn 1-3 navržených
ve východní části sídla Bílkovice umístěných ve vzdálenosti do 250 m od osy dálkově
migračního koridoru, resp. v jeho 500 m pásmu.

Příloha č. 2 Karty obcí
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03_BLAŽEJOVICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

532380
ÚPO Blažejovice
(nabytí účinnosti 1.2.2001)
Změna č.1 ÚPO Blažejovice
(nabytí účinnosti 1.10.2005)
Změna č.2 ÚP Blažejovice
(nabytí účinnosti 15.5.2018)
462 ha
116
Blažejovice
Vitonice u Blažejovic
Blažejovice
Vitonice
432 m
Hasiči
Obec

POPIS OBCE

BLAŽEJOVICE

VÍTONICE

Obec Blažejovice leží v jihovýchodní části okresu Benešov, jihovýchodně od
města Vlašim. První zmínky o vesnici sahají do první poloviny XII. století. Na
severu od obce se nachází kopec Blažejovický vrch a na jihu od obce teče
Blažejovický potok. Obec je součástí mikroregionu Želivka a aktivně
se zapojuje i do dění v celém regionu Posázaví. Je zde dobré autobusové
spojení. Obec má dobré spojení s nejbližšími městy včetně Prahy. V obci je
několik soukromých provozoven. Je zde pohostinství i prodejna smíšeného
zboží. Přes obec vede dobře značená cyklostezka. Kulturní dění se odehrává
většinou v bývalé škole spolkovém domě tzn. zábavy, ples, koncert, kabaret,
setkání harmonikářů. Od roku 2000 platí v obci územní plán. Zastupitelstvo
obce hledá řešení, jak podpořit výstavbu v obci. Připravuje se rekonstrukce
kanalizace a ČOV.
Vítonice je vesnice v okrese Benešov, je součástí obce Blažejovice. Nachází
se asi 1,6 km na západ od Blažejovic. Protéká zde Vítonický potok, který je
levostranným přítokem Blažejovického potoka. Je zde evidováno 20 adres

UAP ORP
KLADY
Vysoká lesnatost území
OPVZ Želivka
Vodovod, splašková kanalizace s ČOV, el.
Energie
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Žádný velký znečišťovatel
Nízké zatížení tranzitní dopravou

ZÁPORY
Zatížení dopravou ze zemědělské činnosti
Půda ohrožená vodní erozí
Část zemědělského areálu brownfield
OPVZ Švihov
Omezené aktivity umožňující podnikání
Zpřetrhání historických vazeb na Ledeč n. S. absence dopravního propojení

Budované protierozní a záplavové opatření
Dobrá dostupnost Dolních Kralovic – lokální
centrum vybavenosti
Využití stávajícího bytového fondu pro rekreační
využití
Základní vybavenost – obchod, restaurace
Součást hudebního festivalu vážné hudby
Podblanický hudební podzim
Příloha č. 2 Karty obcí
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ZÁVADY

Sídla bez základní vybavenosti
Zastavěné území v záplavě a údolní nivě Šálkův
mlýn
Negativní dominanty pro krajinný ráz
Brownfields včetně novodobých – fotovoltaika
Hygiena ŽP ovlivněná D1
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavové území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES – chybějící koordinace s okolními
ORP a obcemi
Plochy 4. a 5. Třídy ochrany ZPF
Území ovlivněné stavbou VN Želivka –
zpřetrhané historické vazby

ZÁVĚRY
Návrh koncepce krajinné a územní zeleně
s požadavkem stabilizace a rozšíření
Návrh koncepce rozvoje při zachování
charakteru obce a kvalitního ŽP
Stabilizace ploch pro bydlení s rekreačním
potenciálem
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území – také pro zemědělskou
výrobu
Vytvořit podmínky pro stabilizaci zemědělské
činnosti
Koncepci dopravy směřovat na hlavní
dostupnost do Dolních Kralovic
Požadavek na stabilizaci všech místních hodnot
Podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky
hodnotného území
Stabilizace vhodných ploch pro občanskou
vybavenost
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení ploch nivních půd jako
nezastavitelných, kromě zahrad

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

BLAŽEJOVICE

VÍTONICE

Sídlo Blažejovice položené v malém údolí. Zvlněný terén. Místo málo
pohledově exponované. Pohledové bariéry: okolní lesy a svažující se terén.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
domky
rozptýlená zeleň
Okolí sídla Vítonice položené v rovinatém terénu. Pohledové bariéry – okolní
les. Místo pohledově exponované jen od SV. Charakteristika krajinného typu:
B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
Elektrické vedení

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO
2_OP vodní nádrže

317_Dolní Kralovicko
338_Pod Černými lesy
-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina
4_Nivní krajina
5_Údolní krajina

Příloha č. 2 Karty obcí
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Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Blažejovice
3%
317_Dolní Kralovicko

97%

338_Pod Černými lesy

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od lokality V Žlábkách
- OKD – křížky
- OM 1 – zemědělský způsob hospodaření
- AD – dosadba stávajících alejí
- ZK – možný konflikt záměru výstavby s krajinným rázem
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- FZP – fragmentace půdních bloků formou vegetačních pásů u Vitonic
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- AN – výsadba nových alejí podél nových i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace zchátralého zemědělského areálu
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, LH 1-2, LH 1-3, LH 1-4
- LH 2-1, LH 3-1, LH 4-1, LH 6-1, LH 10-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků

Příloha č. 2 Karty obcí
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Urbanizace území
UB2 (obec Blažejovice-SZ), UB6 (obec Blažejovice-S)
-

Sídelní potenciál: Blažejovice 3, Vitonice 3

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
D-D-05 paralelní trasa k dálnici mezi exity 66 a 75

Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
MVÚ Migračně významná území
DMK Dálkové migrační koridory
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.

Příloha č. 2 Karty obcí
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04_BOROVNICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

532096
ÚPN SÚ Borovnice
(nabytí účinnosti 22.9.1999)
Zm. č.1 ÚPN SÚ Borovnice
(nabytí účinnosti 24.12.2009)
Zm č.2 ÚPN SÚ Borovnice
(nabytí účinnosti 3.8.2011)
309 ha
84
Borovnice
Borovnice
452 m
Obec

POPIS OBCE
BOROVNICE

Obec leží v západní části mikroregionu Želivka, ve východní části okresu
Benešov. První písemné zmínky o obci jsou z roku 1352. Obec upoutá už z
dálky monumentální stavbou neogotického kostela sv. Petra a Pavla z let
1854-9, který stojí na místě kostela stejného zasvěcení z poloviny 14.století.

UAP ORP
KLADY
Vyšší podíl vodních ploch
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Žádný velký znečišťovatel
Nízké zatížení centra dopravou
OPVZ Švihov (Želivka)
Kostel Sv. Petra a Pavla
Dobrá dostupnost do Vlašimi a Čechtic
Kvalitní ŽP, vodovod, el. Energie
Podmínky pro krátkodobou a střednědobou
rekreaci – kemp, rybolov
Zemědělský areál (omezený provoz)
Rekreační areál
Silnice II/112
Dostupnost do Vlašimi jako pracovištního centra
ZÁVADY
Sídlo bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Zatížení dílčích úseků II/112 nadměrnou
dopravou – nárůst intenzity a nákladní
Obec bez odkanalizování s ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavové území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybějící koordinace s okolními

ZÁPORY
Zemědělský areál
Nízká lesnatost území
Rekreační areál
Nízká vybavenost obce
Chybí kanalizace s ČOV
OPVZ Švihov

ZÁVĚRY
Návrh koncepce rozvoje při zachování
charakteru obce s kvalitním ŽP
Stabilizovat koridory a dopravní trasy pro
prostupnost území
Stabilizace a tvorba pevné charakteristiky ploch
pro rekreaci
Koncept dopravy zaměřit na dostupnost Vlašimi
a Čechtic
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky
hodnotného území
Stabilizace ploch pro zemědělskou výrobu
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Příloha č. 2 Karty obcí
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ORP a obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Umožnit rozvoj bydlení s ohledem na velikost
sídla
Nevymezovat plochy výroby

Vymezení
ploch
I.
třídy
BPEJ
nezastavitelných
Vymezení všech ploch nivní půdy jako
nezastavitelné kromě zahrad
OHROŽENÍ

jako

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)
Okolí sídla Borovnice položené na návrší, zvlněný terén. Pohledově
exponované místo. Pohledové bariéry – okolní kopec, horizont. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
domky
elektrické vedení
rozptýlená zeleň
kostel

BOROVNICE

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

325_Pod Javornickou hůrou

4_Nivní krajina

421_Sedlický potok u Strojetic
431_Sedlický potok u Pravonína

5_Údolní krajina

-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Borovnice
1% 10%

325_Pod Javornickou hůrou
421_Sedlický potok u Strojetic
89%
431_Sedlický potok u Pravonína

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od Borovnice

Příloha č. 2 Karty obcí
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-

OKD – křížek
OKD - kaplička
OPD – solitér
OPD - skupina stromů
AD – dosadba stávajících alejí
záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP

Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- OC – obnova historické cesty, která nemá vymezený pozemek v katastru nemovitostí
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- PVD – obnova přirozené vegetace podél vodoteče
- AN – výsadba nových alejí podél nových a stávajících cest
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- bez opatření
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH - LH 6-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
Urbanizace území:
- UB2 (obec Borovnice-S, místní část Valcha)
- UB5 (obec Borovnice-J, místní část Valcha)
-

Sídelní potenciál: Borovnice 1

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření

3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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05_CTIBOŘ
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

532690
ÚPO Ctiboř
(nabytí účinnosti 25.2.2004)
Změna č.3 ÚPO Ctiboř
(nabytí účinnosti 21.12.2017)
▪ 19.9.2016 schváleno
pořízení nového ÚP
391 ha
133
Ctiboř
Ctiboř
Hrádek
395 m
Obec

POPIS OBCE

CTIBOŘ

HRÁDEK

Obec Ctiboř se nachází 3 km severovýchodně od Vlašimi. V současné době
zde žije 121 obyvatel. Na návsi stojí malá kaplička a také pomník padlým v 1.
svět. válce. Ves Ctiboř byla během minulých století často písemně zmiňována
v souvislosti s majetkovým vypořádáním Vlašimě. Ctiboř si dodnes zachovala
původní milý vesnický charakter a otevřenost sousedských vztahů.
Hrádek je malá vesnice, část obce Ctiboř v okrese Benešov. Nachází se asi 1
km na severovýchod od Ctiboře. Hrádek je hlavním mariánským poutním
místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické
sochy Panny Marie Hrádecké.

UAP ORP
KLADY
Kvalitní plochy rozptýlené a liniové zeleně
Řeka Blanice včetně nivních půd
Žádný velký znečišťovatel
Poutní místo Hrádek
Dobrá prostupnost území
Dobrá dostupnost Vlašimi
Chatové osady a areály mlýnů
Rozvojové plochy pro bydlení
Nemovité kulturní památky Hrádek, tvrz Kočičina
Dostupnost D1
Využití bývalého zemědělského areálu pro
ekologickou likvidaci aut
Truhlářská výroba
Chov koní
Rozvojové plochy pro výrobu
ZÁVADY
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Sídla bez základní vybavenosti
Zastavěné území v záplavě a údolní nivě –
Kakosův mlýn

ZÁPORY
Nízká lesnatost území
Vysoké zornění půdy
Staré ekologické zátěže
Chybí kanalizace s ČOV, vodovod
Území ovlivněné vodní erozí
Chatové osady
Nízká vybavenost obce
Brownfields
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost
Ochranná pásma letiště Vlašim

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně
s požadavkem na její stabilizaci
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce a charakteru řeky Blanice
Stabilizace vhodných ploch pro bydlení
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Dopravní zatížení souběžně s D1
Zatížení dílčích úseků II/112 nadměrnou
dopravou – zvýšení intenzity, nákladní doprava
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a
KUSK´
Brownfields včetně novodobých – fotovoltaika
Obce bez kanalizace s ČOV
Ploch y ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavové území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES – chybí koordinace s okolními ORP
a obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
POŽADAVKY NA ZMĚNU
Zalesnění případně doplnění krajinné zeleně
Vymezení rozvojových ploch pro bydlení
Přednostní využití brownfields, nevymezovat
nové plochy výroby

Stabilizace ploch chatových osad a mlýnů
Stabilizace poutního místa Hrádek
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro lepší
prostupnost území
Stabilizace ploch pro výrobu
Koncepce dopravy zaměřená na dostupnost
Vlašimi
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Plochy I. Třídy BPEJ jako nezastavitelné
Plochy nivních půd jako nezastavitelné kromě
zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

CTIBOŘ

HRÁDEK A
FANTŮV MLÝN

Tento krajinný celek je tvořen sídly Ctiboř a Úlehle, která jsou položena
v zemědělské krajině. Terén je mírně kopcovitý. Pohledové bariéry jsou: S,SZ
a SV – les, J – les, V- svah. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba s nezastavěnou
bývalý zemědělský areál
údolní nivou
vesnická zeleň
el. vedení
Tento krajinný celek obsahuje sídlo Hrádek část nivy řeky Blanice a malé údolí
ústící k Blanici. ZKC je pohledově ohraničeno lesem a kopci. Místo je poměrně
málo pohledově exponováno. Pouze věž kostela je vidět z dálkových pohledů.
Charakteristika krajinného typu: B
dominanty pozitivní
dominanty negativní
údolní niva se vzrostlou zelení
areál kostela se starou zástavbou
areál mlýna

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

3110_Ctibořsko
327_Libež

4_Nivní krajina

-

5_Údolní krajina

522_Údolní Blanice sever
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Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Ctiboř
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3110_Ctibořsko

79%

327_Libež
522_Údolní Blanice sever

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- OKD – křížky
- OKD - kaplička u pramene
- OKD - panorama Hrádku
- AD – dosadba stávajících alejí
- ZK – konflikt záměru výstavby s krajinným rázem
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- FZP – fragmentace půdních bloků formou vegetačních pásů v lokalitě Na Horkách
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- OS – převod orné půdy na ovocný sad
- ZLP – převod orné půdy na zalesněnou půdu
- AN – výsadba nových alejí podél nových a stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu
- NL – likvidace skládky odpadu
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- US_P –propojit LBK západním směrem formou navrženého BK s lesním komplexem V
Cípu, revitalizace Lipinského potoka
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH - LH 4-1, LH 2-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření

Příloha č. 2 Karty obcí
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-

VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
VH09-Zatravnění

Urbanizace území:
- UB2 (obec Ctiboř)
- UB5 (obec Ctiboř-V)
- UB6 (obec Ctiboř-J, sídlo Hrádek, místní část Kakosův Mlýn)
-

Sídelní potenciál: Ctiboř 3, Hrádek 2

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
MVÚ Migračně významná území
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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06_ČECHTICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce

Nadmořská výška
Spolky
Status

529486
ÚPN SÚ Čechtice
(nabytí účinnosti 4.1.1996)
Změna č.1 ÚP Čechtice
(nabytí účinnosti 12.10.2005)
Změna č.2 ÚP Čechtice
(nabytí účinnosti 10.8.2011)
▪ 28.3.2018 schváleno
pořízení nového ÚP
3 941 ha
1 384
Nakvasovice, Jeníkov u
Vlašimi, Otročice, Čechtice,
Černičí
Čechtice, Černičí,
Dobříkovice, Jeníkov, Krčmy,
Malá Paseka, Nakvasovice,
Nové Práchňany, Otročice,
Palčice, Růžkovy Lhotice,
Staré Práchňany,
Sudislavice, Zhoř
478 m
hasiči, myslivci, sokol,
včelaři, zahrádkáři, chovatelé
Městys

POPIS OBCE

ČECHTICE

ČERNIČÍ

DOBŘÍKOVICE
JENÍKOV
KRČMY

MALÁ PASEKA

NAKVASOVICE

Jsou největší obcí mikroregionu, patří k nim i čtrnáct osad - Krčmy, Palčice,
Sudislavice, Zhoř, Dobříkovice, Staré a Nové Práchňany, Růžkovy Lhotice,
Malá Paseka, Černičí, Nakvasovice, Jeníkov, Otročice a Jizbice. V Čechticích
je k vidění barokně přestavěný kostel sv.Jakuba Staršího, renesanční radnice
či barokní zámek. Zajímavý je ale například i zámeček v Růžkových Lhoticích,
kde trávíval prázdniny Bedřich Smetana a dnes slouží v sezóně jako jeho
muzeum.
Černičí je malá vesnice, část městyse Čechtice v okrese Benešov. Nachází se
asi 2,5 km na východ od Čechtic. V roce 2009 zde bylo evidováno 28 adres.
Černičí je také název katastrálního území o rozloze 7,42 km2. V katastrálním
území Černičí leží i Krčmy, Malá Paseka a Růžkovy Lhotice.
Dobříkovice jsou malá vesnice, část městyse Čechtice v okrese Benešov.
Nachází se asi 5 km na západ od Čechtic. V roce 2009 zde bylo evidováno 11
adres. Dobříkovice leží v katastrálním území Nakvasovice o výměře 9,56 km2
Jeníkov je vesnice, část městyse Čechtice v okrese Benešov. Nachází se asi
3 km na západ od Čechtic. V roce 2009 zde bylo evidováno 64 adres.
Krčmy je malá vesnice, část městyse Čechtice v okrese Benešov. Nachází se
asi 4,5 km na jihovýchod od Čechtic. V roce 2009 zde bylo evidováno 6 adres.
Malá Paseka je malá vesnice, část městyse Čechtice v okrese Benešov.
Nachází se asi 2,5 km na jihovýchod od Čechtic. Prochází zde silnice II/112. V
roce 2009 zde bylo evidováno 35 adres. Malá Paseka leží v katastrálním
území Černičí o výměře 7,42 km².
Nakvasovice je malá vesnice, část městyse Čechtice v okrese Benešov.
Nachází se asi 4 km na západ od Čechtic. V roce 2009 zde bylo evidováno 30
adres. Nakvasovice je také název katastrálního území o rozloze 9,56 km2
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NOVÉ
PRÁCHŇANY
OTROČICE

PALČICE

RŮŽOVI
LHOTICE
STARÉ
PRÁCHŇANY
SUDISLAVICE

ZHOŘ

Nové Práchňany je malá vesnice, část městyse Čechtice v okrese Benešov.
Nachází se asi 3,5 km na jihozápad od Čechtic. Prochází zde silnice II/150. V
roce 2009 zde bylo evidováno 22 adres. Nové Práchňany leží v katastrálním
území Čechtice o výměře 14,23 km2
Otročice je vesnice, část městyse Čechtice v okrese Benešov. Nachází se asi
2 km na sever od Čechtic. V roce 2009 zde bylo evidováno 54 adres.
Otročice je také název katastrálního území o rozloze 3,28 km2.
Palčice (německy Paltschitz) je malá vesnice, část městyse Čechtice v okrese
Benešov. Nachází se asi 5,5 km na západ od Čechtic. V roce 2009 zde bylo
evidováno 11 adres. Jižně od Palčic pramení Sedlický potok, který je
levostranným
přítokem
řeky Želivky.
Palčice
leží
v katastrálním
území Nakvasovice o výměře 9,56 km².
Růžkovy Lhotice je malá vesnice, část městyse Čechtice v okrese Benešov.
Nachází se asi 3 km na jihovýchod od Čechtic. V roce 2009 zde bylo
evidováno 26 adres. Dominantou vesnice je barokní zámeček z 18. století
Růžkovy Lhotice. V mládí v něm pobýval Bedřich Smetana.
Staré Práchňany jsou malá vesnice, část městyse Čechtice v okrese Benešov.
Nachází se asi 3 km na jihozápad od Čechtic. Prochází zde silnice II/150. V
roce 2009 zde bylo evidováno 21 adres
Sudislavice je malá vesnice, část městyse Čechtice v okrese Benešov.
Nachází se asi 2 km na jih od Čechtic. V roce 2009 zde bylo evidováno 11
adres.
Zhoř je malá vesnice, část městyse Čechtice v okrese Benešov. Nachází se
asi 4 km na západ od Čechtic. V roce 2009 zde bylo evidováno 19 adres. Zhoř
leží v katastrálním území Nakvasovice o výměře 9,56 km2. V obci se nachází
kostel Povýšení svatého Kříže.

UAP ORP
KLADY
Vyšší lesnatost území
ČOV Čechtice
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Nízké zatížení dopravou – mimo Čechtice a
Práchňany
Lokální centrum – vybavenost: MŠ, ZŠ, zdravotní
středisko, oddělení PČR, služby
Vodovod, el. Energie, splašková kanalizace
(Čechtice)
Rekreační potenciál – ubytovací kapacity, kulturní
památky, místní hodnoty
Spolky: Český svaz včelařů, Sokol, Myslivecké
sdružení, Český svaz chovatelů a Český
zahrádkářský svaz, SDH
Zemědělské areály
Jatka Jeníkov
Hotel Zámek Čechtice
Rekreační areál Jizbice
Menší, spíše rodinné firmy
Dostupnost D1 a Vlašimi
ZÁVADY
Zastavitelné území v záplavě a údolní nivě –
mlýny
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Zatížení dílčích úseků II/112 a II/150 nadměrnou
dopravou – zvýšení intenzity, nákladní doprava
Rezzo a nebezpečné látky A nebo B

ZÁPORY
Zemědělský areál včetně bioplynové stanice
Zatížení silnic ze zemědělské výroby
Jatka Jeníkov
Chybí kanalizace s ČOV (kromě Čechtic)
Plochy ovlivněné vodní erozí
Velký znečišťovatel, staré zátěže
Nízká vybavenost obcí mimo Čechtice
Omezené plochy pro výrobu či průmysl

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s ohledem
na její stabilizaci a rozšíření
Návrh vhodných ploch na bydlení s ohledem
na velikost sídel
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky
Příloha č. 2 Karty obcí
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Staré ekologické zátěže – podklad MŽP a KUSK
Obce bez odkanalizování do ČOV – přidružené
obce
Bioplynové stanice
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavová území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybějící koordinace s vedlejšími
ORP a obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
POŽADAVKY NA ZMĚNU
Možné vymezení ploch na bydlení s ohledem na
velikost sídel
Možné vymezení ploch pro výrobu a skladování

hodnotného území
Solitérní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnosti
jejího rozšíření
Podmínky pro další rozvoj výroby
Stabilizace podmínek pro plochy rekreace
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. Třídy BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech ploch nivních půd jako
nezastavitelných s výjimkou zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

ČECHTICE

PALČICE

ZHOŘ

NAKVASOVICE

DOBŘÍKOVICE

JENÍKOV

Sídlo Čechtice položené v mírně zvlněné hospodářsky obdělávané krajině.
Městský charakter. Historické centrum. Terén stoupá k JZ. Pohledové bariéry
– vzdálené kopce les (JZ) do údolí a údolní niva Z, SZ. Charakteristika
krajinného typu: B – C
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
městská zástavba
historické jádro
nové budovy
průmyslové a zemědělské
budovy
Sídlo Palčice situované do prostoru pohledově ohraničeného okolním lesem.
Terén mírně zvlněný. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
venkovská zástavba
zeleň
Izolované sídlo pohledově izolované. Zachovalá původní struktura sídla.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
kostel a fara
horizont
Sídlo Nakvasovice položené v členitém terénu v zemědělské krajině. Četné
pohledové bariéry: J – svah, zeleň, S – les, Z – horizont. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
Elektrické vedení
domky
Sídlo Dobříkovice položené v mírně kopcovitém terénu. Zachovalá struktura
sídla. Pohledové bariéry: Z – les, J – svah, zeleň, V – svah. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
domky
Sídlo Jeníkov položené v členitém kopcovitém terénu okolí zemědělsky
obhospodařované. Poměrně rozptýlená zástavba. Pohledové bariéry –
především les a ostatní zeleň. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická.
dominanty pozitivní
dominanty negativní
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STARÉ A NOVÉ
PRÁCHŇANY

STARÉ A
SUDISLAVICE

RŮŽKOVY
LHOTICE

KRČMY

MALÁ PASEKA

ČERNIČÍ A DVŮR
JENIŠOVICE

OTROČICE

zeleň
areál zemědělského družstva
kostel
některé nové domky
stará zástavba
Sídlo Práchňany situované do mělkého údolí v zemědělské krajině. Údolí se
svažuje ze všech stran. Pohledové bariéry – les a horizont. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
rozptýlená zeleň
areál zemědělského družstva
domky
Sídlo Sudislavice situované v kopcovitém terénu na svahu s východní
expozicí. Pohledové bariéry S, Z les, J – údolí. Zachovalá struktura sídla.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
domky
Sídlo Růžkovy Lhotce položené v malém údolí v kopcovité krajině. Místo málo
pohledově exponované. Otevřené k severu. Charakteristika krajinného typu: B
– krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
domky
areál zámku
Samota Krčmy tvořená několika rozptýlenými budovami. Situovaná do
pohledově omezeného prostoru mezi lesy. Rovinatý až mírně zvlněný terén.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
elektrické vedení
domky
Sídlo Malá Paseka situované v údolí v zemědělsky obhospodařované krajině.
Pohledové bariéry Z – svah a horizont J – silnice a svah. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
výrazná zeleň
elektrické vedení
domky
seník
Sídlo Černičí se dvorem Jenišovice a okolí. Mírně zvlněná zemědělská krajina
protnutá několika malými údolími. Pohledové bariéry J – údolí se zelení S –
horizont. Svah Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
Areál ZD (některé budovy)
rozptýlená zeleň
Sídlo Otročice položené v mírně zvlněném terénu v zemědělské krajině. Málo
pohledově exponované. Bariéry – údolí na S na J – svah a horizont.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
domky
Areál ZD
zeleň

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

313_Čechticko
314_Strojeticko
323_Severozápadní Čechticko
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325_Pod Javornickou hůrou
335_Jizbický les
338_Pod Černými lesy
413_Čechtický potok
421_Sedlický potok u Strojetic
431_Sedlický potok u Pravonína

4_Nivní krajina
5_Údolní krajina

-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Čechtice
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OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od Nakvasovic
- ODP - od Čechtic
- ODP - od Růžkových Lhotic
- ODP - od Otročic
- OKD – křížky
- OKD - panoráma obce Zhoř
- OKD - kostel Sv. Kateřiny v Jeníkově
- OKD - kaplička u Čechtic
- OPD – solitéry
- OPD - skupiny stromů
- OPD - porost v lokalitě V dvorcích
- OR – ochrana remízků u Nakvasovic
- OM 1 – zemědělský způsob hospodaření
- AD – dosadba stávajících alejí
- ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- OC - návrh nových cest v lesích na jihu území
- FZP – fragmentace bloků orné půdy formou vegetačních pásů v lokalitě Za olšinami
- FZP - fragmentace bloků orné půdy formou vegetačních pásů v lokalitě Na skále
- FZP - fragmentace bloků orné půdy formou vegetačních pásů v lokalitě u Chrastovic
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Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- ZLP – převod orné půdy na zalesněnou půdu
- OS – převod orné půdy na ovocný sad
- PVD – obnova přirozeného vegetačního doprovodu vodoteče
- AN – výsadba nových alejí podél nových i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky u Růžkových Lhotic
- NL – likvidace křídlatky japonské u Starých Práchňan
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Jeníkově
- NC – vegetační odclonění výrobních areálů na okraji Čechtic
- NC – revitalizace bývalé samoty Chrástovice
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, LH 1-2, LH 1-3, LH 1-4
- LH 2-1
- LH 3-1
- LH 4-1
- LH 5-1
- LH 6-1
- LH 7-1
- LH 9-1
- LH 10-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění
Urbanizace území:
UB1 (městys Čechtice)
UB2 (část městyse Jeníkov-SV,V, část městyse Otročice-J, část městyse Nové
Práchňany – S,J, městys Čechtice)
UB4 (část městyse Otročice-SV, část městyse Jeníkov-J, část městyse Čechtice-J)
UB5 (část městyse Nakvasovice-V, část městyse Otročice-S, část městyse JeníkovSV,V, městys Čechtice-S)
-

Sídelní potenciál: Dobříkovice 1, Nakvasovice 2, Otročice 2, Jeníkov 2, Zhoř 1, Palčice
1, Růžkovy Lhotice 1, Černičí 2, Krčmy 1, Čechtice 2, Malá Paseka 1, Nové Práchňany
1, Staré Práchňany 1, Sudslavice 1
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Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
D-O-13 Obchvat Čechtice
D-2-04 Obchvat Čechtice
D-2-10 Obchvat Křivsoudov
D-C-11 II/112 Čechtice
D-C-12 II/150 Čechtice
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
MVÚ Migračně významná území
DMK Dálkové migrační koridory
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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07_DĚKANOVICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

532746
ÚPO Děkanovice, 9.9.1997
zahájení prací- doposud není
407 ha
62
Děkanovice
Děkanovice
470 m
Obec

POPIS OBCE

DĚKANOVICE

Obec je součástí mikroregionu Želivka, ležícího ve východní části okresu
Benešov. Děkanovice bývaly prebendou úřadu děkana vyšehradského
kostela, odtud se také odvozuje jejich název. První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1352, kdy byla obec pod správou děkana vyšehradské kapituly.
V době od 1. ledna 1980 do 24. listopadu 1990 byly Děkanovice součástí
Studenýho. Jedinou památkou v obci je kaplička na návsi. V obci najdeme
zemědělské provozy Agrodružstva Studený (dříve JZD Studený). Existuje
zde sbor dobrovolných hasičů. Okraj území obce protíná dálnice D1. Obcí
prochází i silnice III/11232 Studený - Děkanovice – Tomice.

UAP ORP
KLADY
Vyvážená skladba území
Dobrá dostupnost do Dolních Kralovic
Vodovod, elektrická energie
Dostupnost do Prahy jako pracovištního centra
Dostupnost D1 (sjezd Hořice)
Zemědělské družstvo
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňujících krajinný ráz
Hygiena ŽP ovlivněná D1
Obce bez odkanalizování do ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Bariéry na migračních koridorech – zdroj AOPK
Neuvážené meliorace lučních pozemků
Stav ÚSES – chybí koordinace s okolními ORP
a obcemi
Plochy 4. a 5. Třídy ochrany ZPF
Území ovlivněné výstavbou VN Želivka –
zpřetrhané historické vazby
POŽADAVKY NA ZMĚNU
Rozvojové plochy pouze pro místní potřeby

ZÁPORY
Hluk z procházející D1
Zemědělský areál – brownfield
Nízká vybavenost obce
Chybí splašková kanalizace s ČOV
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost
ZÁVĚRY
Koncepce rozvoje s ohledem na zachování
charakteru obce s vyváženou skladbou území
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro lepší
prostupnost územím
Koncepce dopravy zaměřená na dostupnost
Prahy jako pracovištního centra
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky
hodnotného území
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech ploch nivních půd jako
nezastavitelných s výjimkou zahrad

OHROŽENÍ
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KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

DĚKANOVICE

Sídlo Děkanovice s okolím. Terén mírně zvlněný až rovinatý, pohledově málo
exponovaný. Zachovalá struktura sídla. Pohledové bariéry – okolní lesy + těleso
dálnice na Z. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
domky
elektrické vedení
zeleň

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

318_Loket – Bernartice
338_Pod Černými lesy

4_Nivní krajina

-

5_Údolní krajina

-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Děkanovice
0%
338_Pod Černými lesy

100%

318_Loket – Bernartice

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – ze silnice
- OKD – křížky
- OPD – solitér
- OPD - skupina stromů
- AD – dosadba stávajících alejí
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- AN - výsadba nových alejí podél nových i stávajících komunikací
Příloha č. 2 Karty obcí
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Opatření pro eliminaci negativních jevů
- bez opatření
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 2-1, LH 4-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
Urbanizace území:
- UB3 (správní území obce)
-

Sídelní potenciál: Děkanovice 3

Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- D-Z-02 Křížení silnice a migrační trasy vydry
- D-Z-01 Bariérová místa dálkových migračních koridorů
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- MVÚ Migračně významná území
- DMK Dálkové migrační koridory
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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08_DOLNÍ KRALOVICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území

Části obce

Nadmořská výška
Spolky

Status

529648
ÚP Dolní Kralovice
(nabytí účinnosti 4.10.2017)
1 721 ha
885
Dolní Kralovice, Libčice u
DK, Zahrádčice, Martinice u
Dolních Kralovic, Vraždovy
Lhotice
Dolní Kralovice, Libčice,
Martinice u Dolních Kralovic,
Střítež, Vraždovy Lhotice,
Zahrádčice
350 m
hasiči, myslivci, sokol,
včelaři, zahrádkáři,
chovatelé, rybáři, senioři,
Šlapka – sport (cyklo)
Obec

POPIS OBCE
DOLNÍ
KRALOVICE

MARTINEC U
DOLNÍCH
KRALOVIC
STŘÍTEŽ
VRAŽDOVY
LHOTICE
ZAHRÁDČICE

Obec vznikla jako náhradní výstavba za staré Dolní Kralovice, které byly
zatopeny v rámci vybudování vodního díla Želivka počátkem 70. let minulého
století. Nové Dolní Kralovice leží v sousedství vsi Vraždovy Lhotice
v nadmořské výšce 458 metrů.
Ves získala své jméno zřejmě z osobního jména Martin – ves lidí Martinových.
Martinice byly založeny ve Svatavině újezdu pravděpodobně už ve 13. století.
V obci se nachází raně barokní zámeček ve špatném stavu. Lidé v dřívějších
dobách pracovali především v zemědělství jak na velkostatku, tak na
soukromých pozemcích.
Nedaleko bývalých Dolních Kralovic se rozkládá vesnice Střítež. Leží na levém
břehu přehradní nádrže Želivka. Po zatopení okolí vodou přehrady stojí dnes
vesnice skoro na jejím břehu.
Ves Vraždovy Lhotice leží v těsném sousedství nových Dolních Kralovic. první
písemný doklad o vesnici pochází z roku 1352. Ve vesnici u poplužního dvora
byl v polovině 18. století postaven jednoduchý zámek v barokním slohu, který
je dnes chloubou obce a byl prohlášen za kulturní památku.
První zpráva o vsi Zahrádčice je z roku 1247. Nachází se na levém břehu
přehradní nádrže Želivka.

UAP ORP
KLADY
Vyšší lesnatost území
OPVZ Želivka
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Žádný velký znečišťovatel
Nízké zatížení dopravou
Dolní Kralovice – lokální centrum vybavenosti –
MŠ, ZŠ, zdravotní středisko, služby
Kvalitní ŽP
Kulturní zázemí - kino
Aktivní spolky SDH, TJ Sokol

ZÁPORY
Zemědělský areál
Doprava Martinice směr Blažejovice
Chybí ČOV (Martinice, Střítež, Zahrádčice)
Plochy ovlivněné vodní erozí
Chybí vodovod (Střítež, Martinice)
Nízká vybavenost obcí mimo Dolní Kralovice
Zanedbané památky – Martinice
OPVZ Želivka
Omezování výroby a stěhování podniků
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Vodovod, el. Energie, splašková kanalizace
s ČOV (Dolní Kralovice, Vraždovy Lhotice)
ZÁVADY
Zanedbané památky – Martinice
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Zatížení dílčích úseků II/150 nákladní dopravou
Staré ekologické zátěže – podklad MŽP, KUSK
Hygiena ŽP ovlivněná D1
Přidružené obce bez odkanalizovaní do ČOV
Plochy ZPF ohrožené erozí
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. A 5. Třídy ochrany ZPF
Území ovlivněné výstavbou VN Želivka –
zpřetrhané historické vazby

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Možné vymezení ploch pro bydlení, podpora
rekreačního potenciálu
Možné vymezení ploch pro drobnou výrobu a
skladování

Zpřetrhání historických vazeb na Ledeč n/s,
chybí dopravní propojení
Uměle vzniklá obec
ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně
s požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
Návrh vhodných ploch na bydlení s ohledem na
velikost sídel
Návrh vhodných ploch pro výrobu a skladování
Stabilizace, případně návrh ploch pro
občanskou vybavenost
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na dostupnost
Prahy jako pracovištního centra
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Solitérní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

DOLNÍ
KRALOVICE –
VRAŽDOVY
LHOTICE

MARTINICE

STŘÍTEŽ

Sídlo Dolní Kralovice s moderní zástavbou spojené se starým sídlem
Lhoticemi. Terén mírně zvlněný až rovinatý, leží na kopci. Místo je pohledově
exponované od Z a JV. Pohledové bariéry SZ, S – les, V a JV svah.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická, místy C
dominanty pozitivní
dominanty negativní
rozptýlená zeleň
městská nová zástavba
vesnická zástavba
průmyslový areál
elektrické vedení
Sídlo Martinice, které patrně vzniklo propojením několika samostatných sídel.
Velmi členitý kopcovitý terén. Pohledové bariéry jsou tvořeny svahy kopců a
lesem. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
venkovská zástavba
areál družstva
rozptýlená zeleň
některé nové budovy
Sídlo Střítež a okolí. Terén mírně zvlněný až rovinatý upadá směrem SV k
přehradní nádrži. Pohledové bariéry Z, S, V – les u nádrže. V centru sídla
zachovalá původní struktura rozmístění staveb. Charakteristika krajinného
typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
zeleň
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Sídlo Zahrádčice s okolím. Situováno v členitém terénu na svahu, který je
pohledově exponován od JZ – J. Zachovalá struktura sídla i některé původní
objekty. Pohledové bariéry Z, S – les, V – svah, les, J – částečně les.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
rozptýlená zeleň
vesnické domky

ZAHRÁDČICE

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

21_Ochranné pásmo VN Švihov

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

317_Dolní Kralovicko
318_Loket – Bernartice
338_Pod Černými lesy

4_Nivní krajina

415_Tomice

5_Údolní krajina

-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci
Dolní Kralovice
9%

6%
0%

36%

21_Ochranné pásmo VN Švihov
317_Dolní Kralovicko

49%

318_Loket – Bernartice
338_Pod Černými lesy
415_Tomice

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od Zahrádčic
- ODP - od Šetějovic
- ODP - od Dolních Kralovic
- ODP - od Martinic
- OKD – křížky
- OKD - barokní socha Panny Marie
- OKD - kaplička Libčice
- OPD – solitéry
- OPD - porost u Zahrádčic
- OPD - porost u Martinic
- OR – remízky u Střítěže
- AD – dosadba stávajících alejí
Příloha č. 2 Karty obcí
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-

AO – ošetření stávajících alejí
ZN – záměr výstavby na nivní půdě – přehodnotit ÚP

Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC - obnova historických cest
- FZP – fragmentace bloků zemědělské půdy vegetačními pásy v lokalitě Na tomických
vrších
- FZP - fragmentace bloků orné půdy formou vegetačních pásů v lokalitě v lokalitě V horkách
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- ZLP – převod orné půdy na zalesněnou půdu
- AN – výsadba nových alejí podél nových i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace silážních jam u Martinic
- NC – vegetační odclonění výrobního areálu na okraji Dolních Kralovic
- NO - asanace zdroje kontaminace spodní vody
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- US_D – propojení skladebních prvků kú Martinice u Dolních Kralovic a Zahrádčice
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1,LH 1-2, LH 1-3, LH 1-4, LH 2-1, LH 3-1, LH 4-1, LH 10-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
Urbanizace území:
UB5 (obec Dolní Kralovice-J, obec Martinice u Dolních Kralovic-V)
-

Sídelní potenciál: Střítež 2, Zahrádčice 1, dolní Kralovice 3, Vraždovy Lhotice 2,
Martinice u Dolních Kralovic 2

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
D-D-03 paralelní trasa k dálnici mezi exity 56 a 66 (východní trasa)
D-D-05 paralelní trasa k dálnici mezi exity 66 a 75
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
MVÚ Migračně významná území
DMK Dálkové migrační koridory
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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09_DUNICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

532843
ÚP Dunice - doposud není,
není ani zahájeno pořizování
357 ha
65
Dunice
Dunice
454 m
Obec

POPIS OBCE

DUNICE

Obec Dunice leží ve východní části okresu Benešov. Podle kruhové stavby
obce se předpokládá, že na jejím místě stávalo v 10. století hradiště. První
písemná zpráva je z r. 1352. Obec je členem regionu Posázaví a mikroregionu
Želivka. Nově se v obci vystavělo dětské hřiště, jehož součástí je hřiště s
asfaltovým povrchem na nohejbal, hřiště fotbalové a hrací prvky pro nejmenší.
Provedly se rekonstrukce obecních budov, komunikací i tanečního parketu.
Nad prodejnou je nově zařízena sportovní místnost pro mládež. Obec pořídila
novou srubovou autobusovou čekárnu a opravila přítok do požární nádrže,
dále byl vybudován chodník s lávkou přes potok.

UAP ORP
KLADY
Památná lípa
Vyvážené území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Žádný velký znečišťovatel
Obcí prochází cyklotrasa č. 0084
Dobrá dostupnost do Dolních Kralovic
Kvalitní ŽP
Vodovod, el. Energie
Zemědělský areál
Dostupnost Prahy jako pracovištního centra
Dostupnost D1 (sjezd Hořice)
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Zastavěné území v záplavě či údolní nivě
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Dopravní zatížení souběžné komunikace s D1
Staré ekologické zátěže – podklad MŽP a KUSK
Hygiena ŽP poznamenaná D1
Obce bez odkanalizování do ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavové území

ZÁPORY
Zemědělský areál
Stará ekologická zátěž
Chybí splašková kanalizace s ČOV
D1
Zatížení dopravou při komplikacích na D1
Nízká vybavenost obce
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně
s požadavkem na její stabilizaci a další rozšíření
Koncepce rozvoje s ohledem na charakter obce
a kvalitní ŽP
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Stabilizace podmínek zemědělské činnosti
Koncepce dopravy zaměřená na dostupnost
Prahy a Dolních Kralovic
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky
hodnotného území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
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Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s vedlejšími ORP
a obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
POŽADAVKY NA ZMĚNU
Rozvojové plochy pouze pro místní potřeby bez
výhledových ploch

Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)
Sídlo Dunice a okolí položené v mírně zvlněném terénu. Zachovalá struktura
sídla. Pohledové bariéry – S – dálnice, J, V – les a svah. Pohledově málo
exponované. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
areál družstva
zeleň

DUNICE

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

338_Pod Černými lesy

4_Nivní krajina

-

5_Údolní krajina

-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Dunice

338_Pod Černými lesy
100%

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – lokalita Pod Chlovy
- OKD - křížky
Příloha č. 2 Karty obcí
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Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- AN – výsadba nových alejí podél nových i stávajících komunikací
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu
- NC – vegetační odclonění servisního areálu dálnice
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-2, LH 3-1
- LH 4-1
- LH 6-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
Urbanizace území:
- UB3 (správní území obce)
- Sídelní potenciál: Dunice 3
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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10_HRADIŠTĚ
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

532932
▪ 26.1.2008 schváleno
pořízení nového ÚP
250 ha
26
Hradiště
Hradiště
415 m
Obec

POPIS OBCE
HRADIŠTĚ

Obec Hradiště se nachází 4 km jihozápadně od Vlašimi. Žije zde 26 obyvatel,
čímž se Hradiště řadí mezi obce s nejnižším počtem obyvatel v Česku. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1289.

UAP ORP
KLADY
Kvalitní plochy rozptýlené a liniové zeleně
Vyváženost územních podmínek
Řeka Blanice včetně nivních půd
žádný velký znečišťovatel
Nemovitá kulturní památka
Vodovod, el. Energie
Dobrá prostupnost území
Dobrá dostupnost Vlašimi jako místního centra
vybavenosti i jako centra pracovištního
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Brownfields vč. Novodobých – fotovoltaika
Obce bez odkanalizování do ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavové území
Neuvážené meliorace lučních pozemků
Stav ÚSES, chybí propojení s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4.a 5. třídy ochrany ZPF

ZÁPORY
Chybí kanalizace s ČOV
Území ovlivněné vodní erozí
Nízká vybavenost obce
Brownfields
Poddolovaná území
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost

ZÁVĚRY
Návrh koncepce obecní a krajinné zeleně
s ohledem na stabilizaci a rozšíření
Návrh koncepce rozvoje při zachování
charakteru obce s kvalitním ŽP
Návrh vhodných ploch na bydlení s ohledem na
velikost sídla
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy směřována k hlavní
dostupnosti Vlašimi
Stabilizace ploch nemovitých kulturních památek
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky
hodnotného území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné
s výjimkou zahrad
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POŽADAVKY NA ZMĚNU
Možný drobný růst – vymezení rozvojových
ploch na bydlení
Přednostní využití BF, nevymezovat plochy na
výrobu

OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)
Sídlo Dunice a okolí položené v mírně zvlněném terénu. Zachovalá struktura
sídla. Pohledové bariéry – S – dálnice, J, V – les a svah. Pohledově málo
exponované. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
areál družstva
zeleň

HRADIŠTĚ

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

334_Hradiště

4_Nivní krajina

-

5_Údolní krajina

521_Údolí Blanice jih

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Hradiště
13%

334_Hradiště

521_Údolí Blanice jih

87%

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od Hradiště
- ODP - z lokality Na Hůrkách
- OKD – křížky
- OKD - panoráma s kostelem Nejsvětější Trojice
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-

OPD – skupina stromů
OM 1 – zemědělský způsob hospodaření

Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- AN – výsadba nových alejí podél nových i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NC – odclonění zemědělského areálu
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- bez opatření
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění
Urbanizace území:
- UB3 (správní území obce)
-

Sídelní potenciál: Hradiště 1

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
MVÚ Migračně významná území
DMK Dálkové migrační koridory

3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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11_HULICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

529737
ÚP Hulice
(nabytí účinnosti 16.9.2017)
647 ha
298
Hulice
Hulice
Rýzmburk
403 m
TJ, rybáři, hasiči, včelaři
Obec

POPIS OBCE
HULICE

RÝZMBURK

Hulice leží asi 14km východně od Vlašimi. První písemné zmínky o obci jsou
z roku 1295. Obcí prochází cyklotrasa Vlašim – Trhový Štěpánov – Hulice –
Nesměřice – Zruč nad Sázavou. Územím obce prochází dálnice D1, nejblíže je
exit 56 (Soutice).
Rýzmburk je malá vesnice, část obce Hulice v okrese Benešov. Nachází se asi
2 km na severozápad od Hulic. V roce 2009 zde bylo evidováno 24 adres.

UAP ORP
KLADY
Vyvážená skladba území
Vodní nádrž Želivka a její PHO
Natura 2000 (Želivka)
Splašková kanalizace, ČOV, vodovod,
plynofikace, el. Energie
Vybavenost obce – MŠ, sportovní zázemí
Kvalitní ŽP
Dobrá prostupnost území – krátkodobá rekreace
(zatopené mosty)
Vodní dům, Včelí muzeum
Vodárna Želivka – stabilní zaměstnavatel
Vodárna Želivka – stabilní zaměstnavatel
Drobní zaměstnavatelé
Procházející D1
Dostupnost Prahy jako pracovištního centra
Dobrá dostupnost Zruče nad Sázavou
ZÁVADY
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Zatížení dílčích úseků nadměrnou dopravou
Rezzo a nebezpečné látky A a B
Hygiena ŽP ovlivněná D1
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavové území

ZÁPORY
Území ovlivněné D1
Špatná dostupnost Vlašimi – místního centra
vybavenosti

ZÁVĚRY
Návrh koncepce krajinné a obecní zeleně
s požadavkem na stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce a kvalitního ŽP
Vhodné plochy na bydlení s ohledem na velikost
sídla
Stabilizace a návrh dalších rozvojových ploch
pro drobnou výrobu
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost územím
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
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Neuvážená meliorace lučních pozemků
Stav USES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. A 5. Třídy ochrany ZPF

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Rozvojové plochy s ohledem na velikost sídla
Možnost vymezit i další plochy pro drobnou
výrobu

dostupnost prahy
Požadavek na stabilizaci všech místních hodnot
Podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky
hodnotného území
Solitérní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Podmínky pro stabilizaci cyklotrasy, případně
možnost jejího rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech ploch nivních půd jako
nezastavitelných s výjimkou zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

HULICE

RÝZMBURK

Mírně zvlněné území ohraničené dálnicí z JZ, lesy z V. Sídlo má zachovalou
strukturu centra. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
horizont
areál ZD
vesnická zeleň
Pohledově málo exponované v mírném svahu. Sídlo bez zřetelně návesné
struktury. Ohraničeno údolní nivou a pohledovou bariérou z V. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
vesnická zeleň

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

21_Ochranné pásmo VN Švihov

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

3113_Soutice - Hulice
337_Javorník

4_Nivní krajina

-

5_Údolní krajina

523_Údolí Želivky a Sázavy
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Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Hulice
3%

13%

21_Ochranné pásmo VN Švihov
51%

33%

3113_Soutice - Hulice
337_Javorník
523_Údolí Želivky a Sázavy

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od křížku nad úpravnou vody
- OKD – křížky
- OKD - nedostavěné mosty z 2. světové války
- OPD – solitér
- OPD - skupina stromů
- AD – dosadba stávající aleje
- ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- OC - nová cesta v původní trase dálnice k nedostavěným mostům
- FZP – fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy v lokalitě Nad Kolnou
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- ZLP – převod orné půdy na zalesněnou půdu
- AN – výsadba nových alejí podél stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NC – vegetační odclonění vysílače
- NC - vegetační odclonění areálu úpravny vody
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, LH 1-2, LH 1-3, LH 1-4
- LH 2-1
- LH 4-1
- LH 6-1
- LH 10-1
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Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
Urbanizace území:
- UB2 (obec Hulice-S,J, lokalita severně od obce Hulice „Vodní dům ZO ČSOP Vlašim)
- UB5 (obec Rýzmburk-S)
-

Sídelní potenciál: Hulice 2, Rýzmburk 2

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.

Příloha č. 2 Karty obcí
52 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM

17-040.3

ČISTOPIS

září 2019

12_CHLUM
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

529770
ÚPO Chlum (10.5.1999
zahájení prací-doposud není)
▪ 24.2.2018 schváleno
pořízení nového ÚP
419 ha
129
Chlum
Chlum
443 m
hasiči, SK
Obec

POPIS OBCE

CHLUM

Obec Chlum leží ve vzdálenosti 8km západně od obce Vlašim. První písemná
zmínka o obci je z roku 1295. Obcí vede cyklotrasa Vlašim - Zdislavice Chlum - Trhový Štěpánov - Zruč nad Sázavou. V obci je obecní vodovod, který
řeší dlouholetý nedostatek kvalitní pitné vody. Ve vsi působí Sbor
dobrovolných hasičů a sportovní klub. Stará kaplička byla v roce 2006
nahrazena novou kaplí, která je intenzívně využívána věřícími nejen z Chlumu.

UAP ORP
KLADY
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Dobrá dostupnost do Vlašimi a Trhového Štěpánova
Vodovod, el. Energie
Fungující spolek SDH
Zemědělské areály
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Zatížení dílčích úseků II/127 nákladní dopravou
Rezzo a nebezpečné látky A a Z
Obce bez odkanalizování do ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavové území
Neuvážené meliorace lučních pozemků
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF

ZÁPORY
Zemědělské areály
Nízká lesnatost
Chybí kanalizace s ČOV
Území ovlivněné vodní erozí
Nízká vybavenost obce
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost
ZÁVĚRY
Návrh koncepce krajinné a obecní zeleně
s požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost územím
Stabilizace ploch zemědělské výroby
Koncepce dopravy zaměřená na dostupnost
Vlašimi a Trhového Štěpánova
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro zvýšenou ochrnu urbanisticky
hodnotných území
Soliterní stromy a aleje budou zahrnuty do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Minimalizace možnosti záboru
meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech ploch nivních půd jako
nezastavitelných s výjimkou zahrad
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POŽADAVKY NA ZMĚNU
Rozvoj bydlení podmíněn technickou vybaveností
Nevymezovat plochy výroby

OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)
Obec v mírně svažitém terénu se zachovalou sídelní strukturou.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
areál družstva
vesnická zástavba

CHLUM

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

3114_Zdislavice

4_Nivní krajina

436_Štěpánovský potok jih
437_Pekelský potok

5_Údolní krajina

-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Chlum
17%

3114_Zdislavice

8%
75%

436_Štěpánovský potok jih
437_Pekelský potok

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – z lokality Na stráni
- OM 2 – lesnický způsob hospodaření
- AD – dosadba stávajících alejí
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Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- AN – výsadba nových alejí podél nových i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- bez opatření
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-2
- LH 3-1
- LH 4-1
- LH 8-1
- LH 10-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění
Urbanizace území:
- UB3 (správní území obce)
-

Sídelní potenciál: Chlum 1

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-O-07 Obchvat Zdislavice, Chlum
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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13_CHMELNÁ
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

529788
ÚPN SÚ Chmelná
(nabytí účinnosti 16.11.1999)
Zm. č.1 ÚPN SÚ Chmelná
(nabytí účinnosti 26.8.2005)
239 ha
144
Chmelná
Chmelná
481 m
hasiči, rybáři
Obec

01_POPIS OBCE

CHMELNÁ

Obec leží v okrese Benešov 9 km severozápadně od města Vlašim. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1375. Na návsi se nachází kaple sv.
Jana Nepomuckého. Dřívější rozsáhlou židovskou komunitu připomíná
nedaleký židovský hřbitov, na kterém jsou pochováni předkové světoznámého
hudebního skladatele Gustava Mahlera.

UAP ORP
KLADY
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Chybí velký znečišťovatel
Dobrá dostupnost do Vlašimi
Vodovod, el. Energie. ČOV
Kvalitní ŽP
Dobrá prostupnost územím
Kulturní dům – sport, kultura
Zemědělský areál
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavové území
Neuvážené meliorace lučních pozemků
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP
a obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF

ZÁPORY
Zemědělský areál
Území ovlivněné vodní erozí – pouze nivní půdy
Nízká vybavenost obce
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost

ZÁVĚRY
Návrh konceptu krajinné a obecní zeleně
s požadavkem na stabilizaci a rozšíření
Koncept rozvoje při zachování charakteru obce
s kvalitním ŽP
Stabilizace vhodných ploch pro bydlení
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost územím
Koncepci dopravy směřovat na hlavní dostupnost
Vlašimi
Stabilizace místních hodnot
Podmínky pro zvýšenou ochranu urbanisticky
hodnotného území
Soliterní stromy a laje zahrnout do stabilizovaných
ploch (koridorů) koncepce ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně její rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Plochy I. třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné
Plochy nivních půd jako nezastavitelné s výjimkou
zahrad
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POŽADAVKY NA ZMĚNU
Protierozní opatření
Rozvoj bydlení podmíněn občanskou
vybaveností
Nevymezovat plochy výroby

OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)
Sídlo Chmelná a blízké okolí ležící v mírně svažitém terénu. pohledové bariéry
horizont kopce, lesní západní. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
rozptýlená zeleň
areál družstva
vesnická zástavba
architektonicky nevhodné typy domů

CHMELNÁ

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

325_Pod Javornickou hůrou
341_Nad Pravonínem

4_Nivní krajina

431_Sedlický potok u Pravonína

5_Údolní krajina

-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Chmelná
11% 4%

325_Pod Javornickou hůrou
341_Nad Pravonínem
85%
431_Sedlický potok u Pravonína

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – severně od Chmelné
- OKD – křížky
- ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
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Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- AN – výsadba nových alejí podél nových i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu
- NC – vegetační a stavební uzavření nové výstavby na okraji obce
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- bez opatření
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
Urbanizace území:
- UB2 (obec Chmelná)
- UB4 (obec Chmelná-S, J)
- UB5 (obec Chmelná-J)
-

Sídelní potenciál: Chmelná 3

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
MVÚ Migračně významná území

3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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14_JAVORNÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

529851
ÚPO Javorník, 13.8.1998
zahájení prací-doposud není
729 ha
116
Javorník
Javorník
457 m
hasiči
Obec

POPIS OBCE

JAVORNÍK

Obec leží na úpatí Horky (524 m n. m.). Západně zdejšímu okolí vévodí
z daleka viditelná Javornická hůrka (583 m n. m.). První písemná zmínka o
Javorníku pochází z roku 1390. V obci najdeme vkusně upravený pomník
padlým v obou světových válkách a západně, směrem k penzionu Peklo, kapli
sv. Ludmily z roku 1893, renovovanou ke stoletému výročí jejího založení.
Mezi další sakrální objekty počítáme 4 kříže, z nichž jeden je dřevěný,
nedatovaný. Nachází se zde malá víceúčelová vodní nádrž se skluzavkou,
obecní tenisový kurt a nové fotbalové, nohejbalové a dětské hřiště. V obci je
jeden obchod s potravinami.

UAP ORP
KLADY
Vysoký podíl lesa
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Chybí velký znečišťovatel
Dobrá dostupnost Vlašimi
Zemědělské areály
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a
KUSK
Oblast přímo ovlivněná D1
Neuvážené meliorace lučních pozemků
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP
a obcemi
Plochy 4. A 5. Třídy ochrany ZPF
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí

ZÁPORY
Zemědělský areál
Území ovlivněné vodní erozí
Nízká vybavenost obce
Chybí kanalizace s ČOV
ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s požadavkem
na její stabilizaci a rozšíření
Koncept rozvoje při zachování charakteru obce
s kvalitním ŽP
Stabilizace ploch zemědělské výroby
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost územím
Koncepci dopravy směřovat na hlavní dostupnost
Vlašimi
Stabilizace místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Soliterní stromy a laje zahrnout do stabilizovaných
ploch (koridorů) koncepce ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně její rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelné
Vymezení ploch c nivních půd jako
nezastavitelných s výjimkou zahrad
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POŽADAVKY NA ZMĚNU
Protierozní opatření
Rozvoj bydlení podmíněn občanskou
vybaveností
Nevymezovat plochy výroby

OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)
Sídlo Javorník s okolím položené v kopcovitém terénu na návrší. Pohledově
částečně exponované místo z větší části kryté. Charakteristika krajinného
typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
areál družstva
domky

JAVORNÍK

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

337_Javorník

4_Nivní krajina

437_Pekelský potok

5_Údolní krajina

-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Javorník
7%

337_Javorník

437_Pekelský potok

93%

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – Z Javornické hůry
- ODP - z Horky
- ODH – hřeben Javornické hůry
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-

OKD – křížek
OPD – solitér
AD – dosadba stávající alej

Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- FZP – fragmentace velkých bloků orné půdy vegetačními pásy v lokalitě Na močálech
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- PVD – obnova přirozeného doprovodu vodoteče
- AN – výsadba nových alejí podél nových i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, 1-2, 1-3
- LH 2-1
- LH 4-1
- LH 5-1
- LH 6-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH09-Zatravnění
Urbanizace území:
- UB3 (správní území obce)
-

Sídelní potenciál: Javorník 2

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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15_KAMBERK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce

Nadmořská výška
Spolky
Status

531031
ÚPN SÚ Kamberk, 7.7.1995
zahájení prací-doposud není)
1 132 ha
136
Kamberk
Kamberk
Hrajovice
Předbořice
398 m
hasiči, sokol
Obec

POPIS OBCE

KAMBERK

HRAJOVICE

PŘEDBOŘICE

Obec Kamberk leží v malebné krajině pod Blaníkem, blízko lesů a říčky
Blanice. Založen byl patrně ve druhé polovině 13.století, a to jako osada
horníků z okolních zlatých dolů. První písemné zmínky o obci jsou z roku
1282. Kamberk byl založen patrně ve druhé polovině 13.století, a to jako
osada horníků z okolních zlatých dolů. Mezi nejstarší památky v obci patří
jednoznačně objekt bývalé tvrze na břehu Kamberského rybníka a jednolodní
barokní kostel svatého Martina. V budově bývalé Kampeličky – družstevní
záložny - bylo po její opravě zřízeno Muzeum venkova.
Hrajovice je malá vesnice, část obce Kamberk v okrese Benešov. Nachází se
asi 2 km na sever od Kamberku. V roce 2009 zde bylo evidováno 19 adres.
Osadou protéká Pravětický potok, který je pravostranným přítokem
řeky Blanice.
Osadou protéká Pravětický potok, který je pravostranným přítokem
řeky Blanice. V obci se nachází kaple sv. Vojtěcha.

UAP ORP
KLADY
Vyšší podíl vodních ploch
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
CHKO Blaník
Řeka Blanice včetně nivních půd
Natura 2000
Kvalitní ŽP
Dobrá dostupnost Louňovic – lokální centrum
vybavenosti
Vodovod (pouze Kamberk), el. Energie
Základní vybavenost – pošta, obchod,
restaurace
Rekreační potenciál – CHKO Blaník, muzeum,
ubytování
Rybolov
Na rozmezí center Vlašim a Mladá Vožice
Biofarma Dolejší Mlýn
Ubytovací kapacity – Kamberk, rekreační areál
Blaník
Zemědělský areál

ZÁPORY
Území ovlivněné vodní erozí
Nízký podíl zalesnění
Zemědělský areál
Chybí kanalizace s ČOV
Fotovoltaika
Poddolovaná území
Omezené aktivity umožňujících zaměstnanost
CHKO Blaník, natura 2000
Horší dostupnost do Vlašimi jako pracovištního
centra
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ZÁVADY

Zastavěné území v záplavě či údolní nivě
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a
KUSK
Brownfields vč. Novodobých – fotovoltaika
Obce bez kanalizace s ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Poddolované území
Záplavové území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. A 5. Třídy ochrany ZPF

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Řešení eroze
Možné vymezení ploch pro bydlení, podpora
rekreační funkce
Možné vymezení ploch rpo drobnou výrobu

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
Návrh vhodných ploch na bydlení s ohledem na
velikost sídla
Stabilizace a rozšíření ploch občanské
vybavenosti
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Vlašimi a Mladé Vožice
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Solitérní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

KAMBERK

DOLEJŠÍ MLÝN

HRAJOVICE

NIVA BLANICE

PŘEDBOŘICE

Údolí Blanice s obcí Kamberk a množstvím rozptýlené zeleně pohledné
otevřené svahy podél údolí a výběžky lesa. Zachovalá struktura středočeského
sídla. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
stará zástavba s kostelem
některé novější budovy – bytovky
rozptýlená a liniová zeleň
areál družstev
Areál mlýn, pohledně ohraničen vzrostlou zelení.
dominanty pozitivní
dominanty negativní

Převážná část je tvořena sídlem Hrajovice, které je v malém údolí.
Pohledně málo exponované. Ohraničeno lesem a mírnými svahy.
Zachovalá struktura sídla. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
budova seníku
rozptýlená zeleň
Přírodě blízké území, zahrnující zarostlou nivu řeky Blanice.
Charakteristika krajinného typu: C – krajina přírodní
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň podél řeky
Sídlo Předbořice a jeho okolí, členitý terén s rozptýlenou zelení. Zachovalá
struktura i vesnická architektura. Pohledně kryté místo. Charakteristika
Příloha č. 2 Karty obcí
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krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
areál bývalé farmy
rozptýlená a liniová zeleň

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

11_CHKO Blaník

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

321_Přebořice
322_Hrajovice

4_Nivní krajina

412_Pravětický potok

5_Údolní krajina

511_Údolí Blanice u Kamberka

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Kamberk
7%
23%

40%

11_CHKO Blaník
321_Přebořice
322_Hrajovice
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30%

412_Pravětický potok
511_Údolí Blanice u Kamberka

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od Předbořic
- OKD – křížky
- OPD – solitér
- OPD - porosty u Hrajovic
- OPD - porost u Zádušníka
- OR – remízky u Hrajovic
- OM 1 - zemědělský způsob hospodaření
- OM 2 - lesnický způsob hospodaření
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- FZP – fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy v lokalitě Chmeliště
- FZP - fragmentace bloků orné půdy formou vegetačních pásů v lokalitě Pod borovým
- FZP - fragmentace bloků orné půdy formou vegetačních pásů v lokalitě Dubenské
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Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- NTTP – převod orné půdy na nivách na trvalý travní porost
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- ZLP – převod orné půdy na zalesněnou půdu
- AN – výsadba nových alejí podél nových i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky
- NC – vegetační odclonění fotovoltaické elektrárny
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, LH 1-3, LH 1-4
- LH 4-1
- LH 10-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
Urbanizace území:
- UB3 (správní území obce)
-

Sídelní potenciál: Hrajovice 1, Kamberk 1, Přebdbořice 1

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-O-16 Obchvat Kamberk
- D-2-07 Obchvat Kamberk
- D-C-07 II/125 Louňovice - Kamberk
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
MVÚ Migračně významná území

3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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16_KEBLOV
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

529907
ÚPO Keblov
(nabytí účinnosti 5.1.2004)
Změna č.1 ÚPO Keblov
(nabytí účinnosti 9.6.2009)
711 ha
181
Keblov
Keblov
Sedlice
436 m
hasiči, fotbalisti
Obec

POPIS OBCE

KEBLOV

SEDLICE

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1295. Nachází se zde zbytky
tvrze, které se zachovaly v lese na východním okraji vsi. Jejím pozůstatkem
je okrouhlý pahorek doposud obklopený, bahnitým příkopem. Jednalo se o
věžovitou tvrz. Dominantou obce ležící na severozápadě mikroregionu
Želivka, v okrese Benešov, je gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Keblov oslní také udržovanou návsí se staletými lípami. Jedinou státní
institucí v obci je obecní úřad. Je zde také sbor dobrovolných hasičů,
fotbalové hřiště místního fotbalového klubu „Krtci“, nové dětské hřiště,
obchod s potravinami, hospoda a také krytý parket, kde se v průběhu roku
pořádá řada obecních společenských akcí.
Sedlice je malá vesnice, část obce Keblov v okrese Benešov. Nachází se asi
1,5 km na severovýchod od Keblova. V roce 2009 zde bylo evidováno 21
adres. První zmínka o obci je z roku 1391.

UAP ORP
KLADY
Vysoký podíl lesa
Vodní nádrž Želivka a její PHO
Lokalita Natura 2000 (Želivka)
Kvalitní plochy rozptýlené a sídelní zeleně
Kvalitní ŽP
Hraniční dostupnost Vlašimi
Rozvoj kulturního života
Základní vybavenost – obchod, restaurace
Rozvojové plochy pro bydlení
Vodovod, el. Energie
Dobrá prostupnost území
Zemědělský areál
Dobrá dostupnost D1 (sjezd Loket)
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Zastavěné území v záplavě a údolní nivě

ZÁPORY
Území ovlivněné D1
Prašnost a hlučnost z dopravy z kamenolomu
Bernartice
Dopravní zatížení ze zemědělské výroby
Staré ekologické zátěže
Plochy ovlivněné vodní erozí
Chybí ČOV
Poddolované území
PHO Želivka
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost
Zrušení železnice

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
Návrh vhodných ploch pro bydlení s ohledem na
velikost sídla
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Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a
KUSK
Oblast přímo ovlivněná D1
Dopravní zatížení souběžné komunikace s D1
Obce bez kanalizace s ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Poddolovaná území
Záplavové území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. A 5. Třídy ochrany ZPF
POŽADAVKY NA ZMĚNU
Další rozvojové plochy s ohledem na velikost
sídla
Možno vymezit plochy pro drobnou výrobu bez
dopravní zátěže

Stabilizace či návrh ploch občanského vybavení
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Vlašimi a Čechtic
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Solitérní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

KEBLOV

SEDLICE

Sídlo Keblov a okolí položené v mělkém údolí. Mírně svažitý a kopcovitý terén.
Pohledově otevřený k J a JZ. Zachovalé jádro obce. Pohledové bariéry –
okolní kopce, les. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
areál zemědělského družstev
zeleň
kostel
Okolí sídla Sedlice situované do svažitého terénu mezi lesy a údolní nádrží.
Pohledově otevřené k západu. Zachovalá struktura sídla. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
základová stanice
střechy domů
horizont s lesem

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

21_Ochranné pásmo VN Švihov

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

3113_Soutice - Hulice
316_Keblov
337_Javorník

4_Nivní krajina

441_Čechtický potok u Strojetic

5_Údolní krajina

-
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Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Keblov
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OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od kapličky
- ODP - ze silnice na Strojetice
- OKD – křížek
- OPD – skupiny stromů
- AD – dosadba stávajících alejí
- ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
- ZK – možný konflikt nové zástavby s krajinným rázem (pohledy od kapličky)
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- OC - nová cesta na tělese bývalé železnice
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- PVD – obnova přirozeného vegetačního doprovodu vodoteče
- AN – výsadba nových alejí podél nových cest
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky
- NO - asanace zdroje znečištění spodní vody
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 4-1
- LH 5-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
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-

VH06-Půdoochranná opatření
VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
VH09-Zatravnění

Urbanizace území:
- UB5 (obec Keblov-Z,J)
- UB6 (obec Keblov-S)
-

Sídelní potenciál: Keblov 3, Sedlice 2

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-D-04 paralelní trasa k dálnici mezi exity 56 a 66 (západní trasa)
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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17_KLADRUBY
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

533084
ÚPO Kladruby
(nabytí účinnosti 27.12.2000)
Zm č.1 ÚPO Kladruby
(nabytí účinnosti 19.2.2006)
Zm. č.2 ÚPO Kladruby
(nabytí účinnosti 15.9.2012)
473 ha
265
Kladruby
Kladruby
437 m
hasiči, TJ, handicapovaní
rybáři
Obec

POPIS OBCE

KLADRUBY

Obec Kladruby se nachází v malebné krajině Podblanicka 6 km
severovýchodně od města Vlašim. Rozkládá se na úpatí kopce Kostelík. První
historické zmínky sahají až do roku 1405. Obec tvoří původní obec Kladruby,
původní obec Podolí a část bytové zástavby na "Kostelíku". Významnou
součástí obce je Rehabilitační Ústav Kladruby. Od roku 1923 v obci
působí Sbor dobrovolných hasičů, jejichž pomoc při různých akcích je
pro obec velikým přínosem. Dále obec finančně podporuje fotbalový
klub Slovan Kladruby. V Kladrubech rovněž působí velmi aktivní rybářský
spolek tělesně postižených i zdravých rybářů. V obci se nachází hostinec a
zrekonstruovaná kaplička zasvěcená sv. Václavu.

UAP ORP
KLADY
Vyšší podíl lesa
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Řeka Blanice včetně nivních půd
Vodovod, ČOV
Kvalitní rozvojové plochy pro bydlení
Dobrá dostupnost Vlašimi
Vodovod, el. Energie, ČOV
Základní vybavenost – pošta, obchod, MŠ,
penzion
Rehabilitační ústav – stabilní zaměstnavatel
Dostupnost D1
Nově zbudovaná turistická stezka i pro
zdravotně postižené
Fungující spolky – SDH, Slovan, handicap,
rybáři
Drobní podnikatelé – zahradnictví, penzion,
zpracování masa, prodej lesních stromků
ZÁVADY
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Rezzo a nebezpečné látky A a B

ZÁPORY
Velký znečišťovatel – RU
Zatížení území dopravou při problémech na D1
Zatížení obce zemědělskou technikou
Brownfields
Plynofikace pouze RU
Ovlivnění výše ceny pozemkům blízkostí Vlašimi
a D1

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
Příloha č. 2 Karty obcí
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Dopravní zatížení souběžné komunikace s D1 –
mimo zastavěné území obce
Brownfields včetně novodobého V
Záplavové území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Přednostní využití BF, nevymezovat nové plochy
výroby

stabilizace vhodných ploch pro bydlení
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území – i z hlediska zpřístupnění
zemědělských pozemků
stabilizace ploch občanské vybavenosti
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Vlašimi
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

KLADRUBY

Tento krajinný celek je vymezen pohledovými bariérami na hranících
katastrálního území Kladruby a zasahuje do k.ú. Tehov v části zvané Kostelík.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
elektrické vedení
evidovaná ekologická zátěž –
vesnická a liniová zeleň
hnojiště
vrch Kostelík
slepičárna
areál Rehabilitačního ústavu
Kladruby ( Kostelík )

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

3312_Kozlovka

4_Nivní krajina

435_Pavlovický potok

5_Údolní krajina

522_Údolí Blanice sever
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Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Kladruby
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3312_Kozlovka
435_Pavlovický potok
91%
522_Údolí Blanice sever

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – z cest západně od Kladrub
- ODH – hřeben Kosina
- OKD – křížky
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- OC – obnova historické cesty v lokalitě Pod Kostelíkem, která není pozemkově vymezená
v katastru nemovitostí
- FZP – fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy západně od Kladrub
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- AN – výsadba nových alejí podél nových i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NC – vegetační rozčlenení fasády léčebny
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-2, LH 1-3
- LH 2-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
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Urbanizace území:
- UB2 (obec Kladruby-S,J,V)
- UB4 (obec Kladruby-Z)
-

Sídelní potenciál: Kladruby 3

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
MVÚ Migračně významná území

3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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18_KONDRAC
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

529931
ÚPN SÚ Kondrac
(nabytí účinnosti 12.8.1999)
Zm. č.1 ÚPN SÚ Kondrac
(nabytí účinnosti xx)
Zm č.2 ÚPN SÚ Kondrac
(nabytí účinnosti xx)
Zm. č.3 ÚPN SÚ Kondrac
(nabytí účinnosti 5.8.2011)
Zm č.5 ÚPN SÚ Kondrac
(nabytí účinnosti 2.9.2017)
1 276 ha
509
Kondrac
Dub u Kondrace
Kondrac
Dub
Krasovice
416 m
hasiči, TJ, pěvecký sbor
Obec

POPIS OBCE
KONDRAC

DUB

KRASOVICE

Obec se nachází 5km jižně od Vlašimi v mírně kopcovité krajině s hojnými lesy
a remízky. Území je součástí CHKO Blaník. V obci funguje tělovýchovná
jednota zaměřená na fotbal, hasičský spolek a pěvecký sbor. Místní rybáři zde
obhospodařují dva rybníky.
Osada Dub se nachází 1km severozápadně od Kondrace na úpatí hory Blaník.
Název obce Dub je odvozen od památného stromu dubu, který v dávných
dobách stál v blízkosti blanické stezky. Tato stezka vedla z Louňovic pod
Blaníkem, přes statek Olešná do města Vlašimi. Z pamětihodností se zde
nachází vila Vítkova mlýna čp.18.
Osada Krasovice leží asi 1km jižně nad Kondrací. Z pamětihodností se zde
nachází Sýpka u čp. 12..

UAP ORP
KLADY
Vyvážená skladba území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
CHKO Blaník
Řeka Blanice včetně nivních půd
Rozvojové plochy pro bydlení
Kvalitní životní prostředí

ZÁPORY
Území ovlivněné vodní erozí
Zemědělský areál, jatka
chybí kanalizace s ČOV
fotovoltaika
CHKO Blaník
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost
(rodinné podniky)

Dobrá dostupnost Vlašimi
Vodovod (Kondrac, Dub), el. Energie
Rekreační potenciál – geologická expozice,
CHKO Blaník, lyžařský vlek Krasovice, naučná
stezka
Farní muzeum
Ubytování Penzion Scarlet, ubytovna U
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Blanických rytířů, ubytovna TJ Sokol
Dětská skupina Kondracký hlídáček korálek ve
farním muzeu
Kulturní nemovitá památka – kostel sv.
Bartoloměje, venkovská usedlost – špýchar 2x
Funkční spolky
Záměr zkapacitnění komunikace – propojení D1
a D3
Zemědělský areál, jatka
Drobní podnikatelé
ZÁVADY
Zastavěné území v záplavě či údolní nivě
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a
KUSK
Browfields včetně novodobých - fotovoltaika
Obce bez kanalizace s ČOV
Poddolované území
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavové území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. Třídy ochrany ZPF

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Možné vymezení ploch pro bydlení
Možné vymezení ploch pro drobnou výrobu bez
dopravní zátěže

ZÁVĚRY
Území ovlivněné vodní erozí
Zemědělský areál, jatka
Chybí kanalizace s ČOV
Fotovoltaika
CHKO Blaník
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost
(rodinné podniky)
Požadavky na změnu:
Možné vymezení ploch pro bydlení
Možné vymezení ploch pro drobnou výrobu bez
dopravní zátěže
Území ovlivněné vodní erozí
Zemědělský areál, jatka
Chybí kanalizace s ČOV
Fotovoltaika
CHKO Blaník
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

KONDRAC

BOŘKOVCŮV
MLÝN

DUB

OVČÍNY

Sídlo Kondrac položené v mírné kotlině, pohledně vymezené okolními kopci.
Kopcovitý terén. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba se zelení
vedení vysokého napětí
liniová zeleň
budovy farmy
okolní horizont
Pohledově izolované místo kolem areálu mlýna.
dominanty pozitivní
dominanty negativní
mlýn v údolí původní
zeleň v nivě řeky
Centrem je sídlo Dub s vesnickou zástavbou a rozptýlenou zelení. Kopcovité
pohledově otevřené ze západu. Pohledové bariéry J,V,S – horizont se zelení.
Ves má celkem zachovalé původní prostorové uspořádání. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
horizont s kopci a zelení
sloupy vysokého napětí
rozptýlená zeleň a liniová zeleň
vesnické domky
Charakteristicky izolované sídlo v mírně kopcovité krajině. Z jižní a východní
strany pohledová bariéra lesa. Ze severní strany a částečně západní
zalesněné údolí Blanice. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
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horizont s lesem
nové stavby v areálu statku
rozptýlená zeleň
původní statek
Izolovaná usedlost, pohledné bariéry, kopcovitý terén, zeleň. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní

NA BYDLINÁCH

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

11_CHKO Blaník

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

315_Kondračsko
343_Velký Bolínský les

4_Nivní krajina

433_Orlina

5_Údolní krajina

521_Údolí Blanice jih

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Kondrac
12%

1% 8%

25%

11_CHKO Blaník
315_Kondračsko
343_Velký Bolínský les

54%

433_Orlina
521_Údolí Blanice jih

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od Kondrace
- ODP - od Krasovic
- ODH – Krasovická hůra
- OKD – křížky
- OPD – solitér
- OPD - skupiny stromů
- OPD - porost u Ovčin
- OPD - porost pod Krasovicemi
- OR – remízky pod Jinošovem
- OM 1 – zemědělský způsob hospodaření
- OM 2 – lesnický způsob hospodaření
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-

AD – dosadba stávajících alejí
ZK – možný konflikt nové zástavby s krajinným rázem – exponovaná lokalita

Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- AN – výsadba nových alejí podél nových i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky u Kondrace
- NL likvidace černé skládky u Krasovic
- NC – vegetační odclonění fotovoltaické elektrárny Ovčiny
- NC - vegetační odclonění zemědělského areálu v Kondraci
- NC - vegetační odclonění zemědělského areálu v Krasovicích
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-2, LH 2-1, LH 3-1, LH 5-1, LH 6-1, LH 7-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
Urbanizace území:
- UB2 (obec Dub-S,V, obec Kondrac-S)
- UB4 (obec Kondrac-V)
- UB6 (obec Krasovice-V)
-

Sídelní potenciál: Dub 2, Kondrac 3, Krasovice 1

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-O-11 Obchvat Kondrac
- D-2-03 Obchvat Kondrac
- D-3-03 Obchvat Kondrac
- D-C-02 II/125 Vlašim-Kondrac
- D-C-05 II/125 Kondrac - Louňovice pod Blaníkem
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
MVÚ Migračně významná území
DMK Dálkové migrační koridory
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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19_KŘIVSOUDOV
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

530000
ÚPN SÚ Křivsoudov
(nabytí účinnosti 2.7.1999)
Zm č.1 ÚPN SÚ Křivsoudov
(nabytí účinnosti 25.7.2006)
Zm č.2 ÚPN SÚ Křivsoudov
(nabytí účinnosti 20.11.2012)
Zm č.3 ÚPN SÚ Křivsoudov
(nabytí účinnosti 12.5.2016)
1 366ha
439
Křivsoudov
Křivsoudov
Jenišovice
Lhota Bubeneč
442 m
hasiči, sokol, FC, divadlo,
myslivci
městys

POPIS OBCE

KŘIVSOUDOV

JENIŠOVICE
LHOTA
BUBENEČ

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1276. V obci působí od roku
1878 sbor dobrovolných hasičů. Roku 1908 zde byl založen spolek Sokol,
který si postavil v letech 1928–1930 budovu na místě vyhořelých sýpek. Pod
místním Sokolem působí i klub ochotníků. V Křivsoudově působí i Klub žen a
myslivecké sdružení Káně. Městysem vedou cyklotrasy č. 0071 Čechtice –
Podměstský Mlýn – Trhový Štěpánov a č. 0083 Dolní Kralovice – Tomice –
Křivsoudov. V okolí se nachází předhůří Českomoravské vrchoviny. Nepříliš
vzdálenou dominantou krajiny je vodní nádrž Želivka, kterou napájí i Černý
potok protékající Křivsoudovem. Z pamětihodností se zde nachází radnice
s hospodářským dvorem a stodolou v novorenesančním slohu, renesanční
panský zámeček, kostel narození panny Marie, který byl několikrát
přestavován, socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí a kamenný most
přes potok.
Jenišovice (německy Jenischowitz)
je
samota,
část
městyse Křivsoudov v okrese Benešov. Nachází se asi 1,5 km na jihozápad od
Křivsoudova. V roce 2009 zde byly evidovány dvě adresy.
Lhota Bubeneč (německy Lhota Bubenetsch) je malá vesnice, část
městyse Křivsoudov v okrese Benešov. Nachází se asi 1,5 km na východ od
Křivsoudova. V roce 2009 zde bylo evidováno 22 adres

UAP ORP
KLADY
Vyvážená skladba území
Kvalitní plochy rozptýlené sídelní zeleně
Kvalitní ŽP
Dostupnost Čechtic jako lokálního centra –
vybavenost, práce
Základní vybavenost – obchod, pošta, MŠ,
restaurace
Rozvoj kulturního života – divadelní spolek, letní

ZÁPORY
Území ovlivněné D1
Prašnost a hlučnost z průjezdné dopravy při
komplikacích na D1
Stará ekologická zátěž
Zemědělský areál
Plochy ovlivněné vodní erozí
Absence obchvatu
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koncerty
Rozvojové plochy pro bydlení
Vodovod, el. Energie, ČOV (Křivsoudov)
Dobrá prostupnost území
Fungující spolky – klub žen, myslivecké
sdružení Káně, SDH, Sokol
Zemědělské areály
Dobrá dostupnost D1 (sjezd Loket)
Rozvojové plochy pro výrobu
ZÁVADY
zastavěné území v záplavě a údolní nivě - mlýn
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
dopravní zatížení dílčích úseků II/150
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a
KUSK
Brownfields včetně novodobých
Oblast přímo ovlivněná D1
Obce bez kanalizace s ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
záplavové území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Lze vymezit plochy na bydlení odpovídající
velikosti sídla

Chybí kanalizace s ČOV – Lhota Bubeneč,
Jevišovice
Špatná dostupnost Vlašimi
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
stabilizace vhodných ploch na bydlení
s ohledem na velikost sídla
stabilizace ploch pro občanskou vybavenost
stabilizace ploch pro výrobu
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

KŘIVSOUDOV

LHOTA
BUBENEČ

Okolí sídla Křivsoudov zasazené do členitého terénu. Území je pohledově
otevřené k jihu. Na severu je pohledová bariéra tvořena horizontem svahu. Na
západě je území ohraničeno údolní nivou se zelení. Charakteristika krajinného
typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
rozptýlená zeleň
areál zemědělského družstva
domky
průmyslové objekty
některé novostavby
Sídlo Lhota Bubeneč, které leží v mělkém údolí. Pohledové bariéry – horizont
a okolní les. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
rozptýlená zeleň
elektrické vedení
domky
základnová stanice GSM
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NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina
4_Nivní krajina
5_Údolní krajina

313_Čechticko
314_Strojeticko
318_Loket-Bernartice
338_Pod Černými lesy
413_Čechtický potok
441_Čechtický potok u Strojetic
-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Křivsoudov
10% 2%
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22%
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OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od Hraběšína
- ODP - ze silnice 150
- ODP - z cesty na Jenišovice
- OKD – křížky
- OPD – solitér
- OPD - skupiny stromů
- AO – ošetření stávajících alejí
- ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- MPP – převod orné půdy na mimoprodukční plochy s přirozenou sukcesí
- AN – výsadba nových alejí podél nových i stávajících komunikací
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Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky u Křivsoudova
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Jenišovicích
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Křivsoudově
- NC – vegetační odclonění vysílače
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, LH 1-2, LH 1-4
- LH 4-1
- LH 6-1
- LH 7-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění
Urbanizace území:
- UB1 (část městyse Lhota Bubeneč)
- UB2 (městys Křivsoudov-Z)
- UB4 (městys Křivsoudov-V)
- UB5 (městys Křivsoudov-SZ, část městyse Jenišovice)
-

Sídelní potenciál: Lhota Bubeneč 3, Křivsoudov 3, Jenišovice 1

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-O-14 Obchvat Křivsoudov
- D-2-05 Obchvat Křivsoudov

Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
MVÚ Migračně významná území
DMK Dálkové migrační koridory
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.

Příloha č. 2 Karty obcí
84 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM

17-040.3

ČISTOPIS

září 2019

20_KUŇOVICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

530026
ÚP Kuňovice
(nabytí účinnosti
20.10.2018)
345 ha
94
Kuňovice
Kuňovice
Kuňovka
492 m
hasiči, rybáři
obec

POPIS OBCE

KUŇOVICE

Kuňovice se nacházejí asi 10 km od Vlašimi, nedaleko Javornické hůrky (583
m n. M.) První písemná zmínka o obci je z roku 1412. Dominantou obce je
náves s kapličkou a památníkem vybudovaným obětem 1. světové války.
Novodobá historie obce začíná rokem 1990, kdy se odloučila od Zdislavic.
Byly opraveny cesty, požární nádrž a kaplička, vybudováno dětské hřiště a
tenisové kurty se zázemím a v současné době je ve výstavbě kulturní
středisko. V obci je aktivní sbor hasičů a rybářský spolek. Většina obyvatelů
dojíždí za prací do Vlašimi. V obci je pouze pár živnostníků.

UAP ORP
KLADY
Kvalitní plochy rozptýlené a sídelní zeleně
Žádný velký znečišťovatel
Kvalitní plochy nivy
Dobrá dostupnost Vlašimi a Čechtic
Kvalitní ŽP včetně sídelní zeleně
El. Energie
Zemědělský areál
Silnice II/112
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Zatížení dílčích úseků II/112
Obce bez kanalizace s ČOV
poddolované území
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF

ZÁPORY
Zemědělský areál
Nízká lesnatost území
Území ovlivněné vodní erozí
Nízká vybavenost obce - chybí kanalizace
s ČOV
Dopravní zatížení obce – II/112

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
stabilizace vhodných ploch na bydlení
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
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POŽADAVKY NA ZMĚNU
Rozvoj bydlení podmíněn technickou a
občanskou vybaveností obce
Nevymezovat plochy výroby

Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)
Obec se zachovalou sídelní strukturou a vesnickou zelení leží v mírně
svažitém terénu ZKC je ohraničeno horizontem. Charakteristika krajinného
typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
areál zemědělského družstva
vesnická zeleň
doprovodná zeleň
Samota v mírně svažitém terénu, málo pohledově exponované. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zástavba
zeleň

KUŇOVICE

KUŇOVKA

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

325_Pod Javornickou hůrou
337_Javorník

4_Nivní krajina

-

5_Údolní krajina

-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Kuňovice
7%
325_Pod Javornickou hůrou

93%
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OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci
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2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- OKD – křížky
- OM 1 – zemědělský způsob hospodaření
- AD – dosadba stávajících alejí
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- AN výsadba nových alejí podél nových komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- bez opatření
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- bez opatření
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
Urbanizace území:
- Sídelní potenciál: Kuňovice 2
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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21_LIBEŽ
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

530069
ÚPO Libež
(nabytí účinnosti 15.1.2000)
Zm č.2 ÚPO Libež
(nabytí účinnosti 21.1.2012)
Zm č.3A ÚPO Libež
(nabytí účinnosti 7.6.2012)
Zm č.3.B ÚPO Libež
(nabytí účinnosti 21.1.2012)
Zm č.4 ÚPO Libež
(nabytí účinnosti 21.11.2017)
Zm č.5 ÚPO Libež
(nabytí účinnosti 22.4.2018)
739 ha
191
Libež
Libež
323 m
hasiči, fotbalisti
obec

POPIS OBCE
LIBEŽ

Obec Libež leží 6km od Vlašimi. Mezi vodní zdroje zde patří řeka Blanice a
potok Chotýška. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1450. V obci se
nyní nachází pouze hostinec. Obcí vede cyklotrasa č. 101 Český Šternberk Libež - Vlašim - Louňovice pod Blaníkem.

UAP ORP
KLADY
Vysoká lesnatost území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Vyšší podíl vodních toků (Blanice, Chotýšanka)
Dochované soustavy mezí
Dostupnost D1
Kvalitní ŽP
Vodovod, el. Energie
Dobrá prostupnost území
Dobrá dostupnost Vlašimi
Chatové osady a areály mlýnů
Rozvojové plochy pro bydlení
ZÁVADY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
návrh vhodných ploch na bydlení s ohledem na
velikost sídla
stabilizace ploch chatových oblastí
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území

ZÁPORY
Území ovlivněné při komplikacích na D1
Stará ekologická zátěž
Území ovlivněné vodní erozí
Půdy 4. a 5. třídy ochrany
Chatové osady
Nízká vybavenost obce
Chybí kanalizace s ČOV
Zastavěné území omezeno záplavou Blanice a
Chotýšanky (aktivní zóna)
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
návrh vhodných ploch na bydlení s ohledem na
velikost sídla
stabilizace ploch chatových oblastí
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
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Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Vlašimi
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
POŽADAVKY NA ZMĚNU
Možný mírný nárůst ploch pro bydlení

Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Vlašimi
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)
Sídlo Libež s nedalekým mlýnem a chatovou osadou. Členitý kopcovitý terén.
Z většiny směrů málo pohledově exponované. Pohledové bariéry svah, údolí
Blanice, les. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
domky
některé novější stavby
zeleň

LIBEŽ

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

3110_Ctibořsko
327_Libež
3311_Slověnice-Všechlapy
3312_Kozlovka

4_Nivní krajina

434_Chotýšanka

5_Údolní krajina

522_Údolí Blanice sever

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Libež
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3312_Kozlovka

25%
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522_Údolí Blanice sever
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OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – ze silnice nad Libeží
- OKD – křížky
- OPD – porost východně od Libeže
- OR – remízky kolem Libeže
- AD – dosadba stávajících alejí
- ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
- ZK – záměr nové výstavby je v konfliktu s krajinným rázem
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- FZP – fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy v lokalitě Na Vartě
- FZP - fragmentace bloků orné půdy formou vegetačních pásů SZ od Libeže
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- NTTP – převod orné půdy v nivách na trvalý travní porost
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- AN – výsadba nových alejí podél nových i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky
- NC – vegetační odclonění skladové haly
- NC – vegetační odclonění nové výstavby
- NC – vegetační odclonění nové výstavby
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, LH 1-2, LH 1-3
- LH 2-1
- LH 3-1
- LH 4-1
- LH 10-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH09-Zatravnění
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Urbanizace území:
- UB2 (obec Libež - S)
- UB5 (obec Libež-S, Z)
-

Sídelní potenciál: Libež 3

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
MVÚ Migračně významná území
DMK Dálkové migrační koridory

3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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22_LOKET
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území

Části obce

Nadmořská výška
Spolky
Status

530093
ÚPSÚ Loket
(nabytí účinnosti 29.12.2002)
Zm. č.1 ÚPSÚ Loket
(nabytí účinnosti 31.12.2005)
Zm. č.2 ÚPSÚ Loket
(nabytí účinnosti 23.12.2006)
Zm. č.3 ÚPSÚ Loket
(nabytí účinnosti 2.3.2012)
Zm č.4 ÚPSÚ Loket
(nabytí účinnosti 6.10.2014)
Zm č.4.A ÚPSÚ Loket
(nabytí účinnosti 11.12.2015)
Zm. č.5 ÚPSÚ Loket
(nabytí účinnosti 16.7.2016)
Zm. č.6.A ÚPSÚ Loket
(nabytí účinnosti 21.1.2012)
Zm. č.7 ÚPSÚ Loket
(nabytí účinnosti 10.12.2017)
▪ 3.3.2016 schváleno
pořízení nového ÚP
2 386 ha
568
Loket u Dolních. Kralovic
Všebořice u Dolních. Kralovic
Bezděkov u Dolních. Kralovic
Němčice u Dolních. Kralovic
Kačerov
Alberovice
Brzotice
Loket
Brzotice
Alberovice
Kačerov
Němčice
Všebořice
Bezděkov
Radíkovice
450 m
hasiči, myslivci
obec

POPIS OBCE

LOKET

BRZOTICE

Územní celek obce Lokte se rozprostírá po obou březích vodní nádrže Švihov,
která je největší vodárenskou nádrží na území České republiky. První písemné
zmínky o obci jsou z roku 1352. V roce 1911 na návsi obec vystavěla kapličku,
do které byl dán zvonek, jenž byl do té doby na návsi umístěn mezi dvěma
kůly. 17. září 1957 je založeno Jednotné zemědělské družstvo Loket. V obci
se nachází barokní zámek Růžkovy Lhotice. Územím obce prochází dálnice
D1.
Brzotice leží v blízkosti dálničního nájezdu v Lokti, v nadmořské výšce 440 m.
První písemná zmínka o obci je z roku 1352. Na návsi v Brzoticích je kaple,
nově opravená v devadesátých letech. Za ní stojí v ohradní zdi původní
kaplička z 19. století. Při silnici do nových Dolních Kralovic stojí kaplička z roku
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ALBEROVICE

KAČEROV

NĚMČICE

VŠEBOŘICE

BEZDĚKOV

RADÍKOVICE

1928, zasvěcená svatému VáclavovI. Byla sem přenesena při stavbě této
silnice. Na ní je připevněna pamětní deska občanům Brzotic, padlým v 1.
světové válce.
Alberovice se nachází při silnici Vlašim - Ledeč nad Sázavou v nadmořské
výšce 462 m. První zmínka o nich pochází z roku 1354, kdy tu stály dvě tvrze.
Na návsi u silnice stojí kaplička z roku 1876. Kapličku nechal postavit neznámý
osadník po smrti své dcery Emilie. Uvnitř kapličky je umělecký kamenný
pomník anděla.
Kačerov se rozkládá západně od Lokte v nadmořské výšce 418 m. Poprvé se
připomíná v roce 1548. V kačerově byla opravena kaplička a byl do ní zavěšen
nový zvon. Vedle kapličky stojí litinový kříž na kamenném podstavci z roku
1889.
Němčice se nachází na břehu vodárenské předzdrže, utvořené na Sedlickém
potoce. Poprvé se připomínají v roce 1318. Na návsi stojí kaplička, postavená
v roce 1992. Pod školou stojí litinový kříž na kamenném podstavci z roku
1872.
Všebořice leží severně od bývalých Dolních Kralovic v nadmořské výšce 420
m. První zmínka je z roku 1352. Ves vznikla na místě čtrnácti rybníků, které
zde dříve bývaly. Dodnes jsou Všebořice rozděleny na dvě části rozsáhlou
loukou, táhnoucí se jejich středem. Ta vznikla právě zrušením zmíněných
rybníků. V roce 1900 zde bylo 48 domů, lihovar a cihelna.
Bezděkov se nachází u silnice Vlašim - Ledeč nad Sázavou v nadmořské
výšce 442 m. Vesnice patřila k Horním Kralovicím a poporvé se připomíná
roku 1544. Na návsi stojí špýchar, na jehož hřebeni je věžička se zvonem.
Najdeme tu i zajímavou kamenickou práci – velký kamenný kříž s litinovým
Kristem.
Radíkovice se nachází těsně nad přehradním jezerem Želivka v nadmořské výšce
355 m. První záznamy jsou z roku 1386. Ve čtrnáctém století zde stávala tvrz.

UAP ORP
KLADY
Vyváženost územních podmínek
PHO Želivka
Natura 2000 (Želivka)
Kvalitní plochy rozptýlené a sídelní zeleně
Kvalitní ŽP (mimo Loket – Brzotice
Vodovod, el. Energie, ČOV (loket a Brzotice)
Dobrá prostupnost územím
Základní vybavenost Loket – Brzotice
McDonald
Zemědělský areál
Menší spíše rodinné podniky
Dostupnost do Prahy jako pracovištního centra
D1
Podnikatelské aktivity – služby v oblasti dopravy
(STK, autoservisy, autosalon, montážní firma –
střechy
ZÁVADY
Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Chybějící odstavná stání tranzitní dopravy¨
Dopravní zatížení souběžné komunikace s D1
Zatížení dílčích úseků nadměrnou dopravou

ZÁPORY
Zemědělský areál, zatížení území zemědělskou
technikou
Chybí ČOV (přidružené obce)
Plochy ovlivněné vodní erozí
Zatížení území procházející D1
Staré ekologické zátěže
Nízká vybavenost obce (mimo Loket-Brzotice)
Poddolované území
PHO Želivka
Rozestavěný areál Outlet – brownfield

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
Návrh vhodných ploch pro bydlení s ohledem na
velikost sídla
Stabilizace a rozšíření ploch občanského
vybavení
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
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Brownfields včetně novodobých - Outlet
Oblast přímo ovlivněná D1 - HŽP
Obce bez kanalizace s ČOV – přidružené obce
Poddolovaná území
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavová území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
POŽADAVKY NA ZMĚNU
Možné vymezení ploch pro bydlení podmíněné
plochami pro vybavenost
Nevyužitý rozvojový potenciál Loket-Brzotice
Přednostní využití brownfield
V ostatních sídlech nevymezovat plochy pro
výrobu

prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost do Prahy jako pracovištního centra
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

FIBICHOVA
HÁJENKA

Sídlo Loket se nachází v rozmanitém terénu. Pohledově omezené návrším na
jihu a tělesem dálnice na severu. Část kolem starého jádra má zachovalou
strukturu. Nové části obce jsou architektonicky rušivé. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
domky
základová stanice GSM
rozptýlená zeleň
těleso dálnice
elektrické vedení
Pohledově málo exponované místo, sídlo Alberovice s navazujícím okolím,
zvlněný terén. Sídlo vyplňuje malé údolí. Charakteristika krajinného typu: B –
krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnické domky
rozptýlená a liniová zeleň
Obec na horizontu, pohledově exponovaná. Charakteristika krajinného typu: B
– krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
zeleň
Sídlo v rovinatém terénu. Na původní zástavbu navazuje nesourodá část
hospodářských objektů a obchodního areálu. Na jihu bariéra dálničního tělesa.
Ze severu pohledová bariéra lesního prostoru. Charakteristika krajinného typu:
C-B
dominanty pozitivní
dominanty negativní
původní zástavba
areál družstev
liniová a rozptýlená zeleň
areál outlet
elektrické vedení
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická - zachování rázu
místa, bez další navazující zástavby
dominanty pozitivní
dominanty negativní

NĚMČICE

Sídlo Němčice ležící na mírném návrší. Terén mírně zvlněný. Centrum sídla

LOKET

ALBEROVICE

BEZDĚKOV

BRZOTICE
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RADÍKOVICE

VŠEBOŘICE

KAČEROV

NIVA POD
KAČEROVEM

poměrně zachovalý. Pohledová bariéra, údolí Želivky i niva v Kačerově a
těleso dálnice. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
rozptýlená zeleň a liniová zeleň
domky
Území obce v mírně zvlněné krajině ohraničeno vodárenskou nádrží Želivka a
horizontem. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnické zástavba
zeleň
horizont
Obec leží v mírně zvlněném terénu. Charakteristika krajinného typu: B –
krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnické zástavba
areál ZD
zeleň
kostel se zvonicí
horizont
Sídlo Kačerov položené v mírném údolí. Lehce zvlněný terén upadající na
sever a západ. Omezení pohledovými bariérami – S, J, Z. Lesní porost – V
horizont. Charakteristika krajinného typu: B - krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
Údolní niva navazující na údolní nádrž, pohledně málo exponovaná.
Charakteristika krajinného typu: C - krajina přírodní
dominanty pozitivní
dominanty negativní

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

21_Ochranné pásmo VN Švihov

3_Plochá až mírně zvlněná krajina
4_Nivní krajina
5_Údolní krajina

318_Loket-Bernartice
326_Bezděkov-Všebořice
338_Pod Černými lesy
339_Borovsko
415_Tomice
441_Čechtický potok u Strojetic
-
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Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Loket
9%
16%

0%
0%

3%

30%

42%

21_Ochranné pásmo VN Švihov
318_Loket-Bernartice
326_Bezděkov-Všebořice
338_Pod Černými lesy
339_Borovsko
415_Tomice
441_Čechtický potok u Strojetic

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODH – hřeben Kopanina
- OKD – křížky
- OPD – solitér
- OPD - porost u Kačerova
- AD – dosadba stávajících alejí
- ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- OC - nové cesty navržené podél tělesa dálnice
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- MPP – převod orné půdy na mimoprodukční plochy s přirozenou sukcesí
- OS – převod orné půdy na ovocné sady
- ZLP – převod orné půdy na zalesněné půdy
- AN – výsadba nových alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NC – revitalizace nedostavěného areálu outlet
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu ve Všebořicích
Opatření pro optimalizaci ÚSES
US_P – propojit stávající LBC Požár a Brzotický potok
US_Z – zrušit skladební prvky Na Březinách (dálnice, hustě zastavěné území obce).. ČOV,
registrovat jako interakční prvek
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-2, LH 1-3
- LH 2-1
- LH 4-1
- LH 6-1
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Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění

Urbanizace území:
- UB2 (obec Bezděkov – S, obec Němčice-J, obec Loket – V, J, Z)
- UB4 (obec Všebořice-JV obec Němčice J, obec Alberovice - V)
- UB5 (obec Loket - střed)
- UB6 (obec Kondrac-V)
-

Sídelní potenciál: Kačerov 3, Němčice 3, Loket 3, Alberovice 3, Radíkovice 2, Všebořice
2, Bezděkov 2, Brzotice 3

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-D-03 paralelní trasa k dálnici mezi exity 56 a 66 (východní trasa)
- D-D-04 paralelní trasa k dálnici mezi exity 56 a 66 (západní trasa)
- D-D-05 paralelní trasa k dálnici mezi exity 66 a 75
- D-P-03 Exit 66 - Loket
- D-O-15 Obchvat Alberovice
- D-2-06 Obchvat Alberovice
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- D-Z-02 Křížení silnice a migrační trasy vydry
D-Z-03 Křížení silnice a migrační trasy obojživelníků
- MVÚ Migračně významná území
- DMK Dálkové migrační koridory
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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23_LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce

Nadmořská výška
Spolky
Status

530107
ÚP Louňovice pod Blaníkem
(nabytí účinnosti 26.10.2010)
3 098 ha
658
Světlá pod Blaníkem
Louňovice pod Blaníkem
Býkovice u Louňovic
Louňovice
Býkovice
Mrkvová Lhota
Rejkovice
Světlá
400 m
hasiči, rybáři, TJ
městys

POPIS OBCE

LOUŇOVICE

BÝKOVICE
MRKVOVÁ
LHOTA
REJKOVICE
SVĚTLÁ

Louňovice pod Blaníkem, nacházející se jihovýchodně od Benešova u Prahy,
leží v typické pahorkovité krajině středních Čech. V kraji najdeme řadu
zajímavých historických památek, drobných sakrálních staveb i přírodovědně
zajímavých lokalit - pramenné louky a mokřady, lokality s výskyty zlata,
zajímavé horniny, geomorfologické jevy i výskyty nejrůznější fauny i flory.
Nedaleko se nachází hora Blaník a obcí protéká řeka Blanice. První písemné
zmínky pocházejí z roku 1436. V obci se nachází barokně upravený zámek, ke
kterému navazuje budova zámeckého pivovaru – dnes mimo provoz. S
pivovarem souvisí i velká budova pivovarského sklepení. V podobném stylu je
postaven i velký statek na louňovické návsi.
Býkovice jsou místní
část městyse Louňovice
pod
Blaníkem v okrese
Benešov. Nachází se cca 2,5 km jihovýchodně od Louňovic. Je zde evidováno
33 adres.
Mrkvová Lhota je osada, část městyse Louňovice pod Blaníkem v okrese
Benešov. Nachází se asi 2,5 km na sever od Louňovic pod Blaníkem. V roce
2009 zde byly evidovány čtyři adresy
Rejkovice je malá vesnice, část městyse Louňovice pod Blaníkem v okrese
Benešov. Nachází se asi 2,5 km na jihovýchod od Louňovic pod Blaníkem. V
roce 2009 zde bylo evidováno 6 adres.
Světlá je vesnice v okrese Benešov, je součástí městysu Louňovice pod
Blaníkem. Nachází se 1 km severně od Louňovic. Je zde evidováno 12 adres.

UAP ORP
KLADY
Vysoká lesnatost území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Vyšší podíl vodních ploch
Zemědělská produkce na omezených plochách
CHKO Blaník, Natura 2000
Žádný velký znečišťovatel
ČOV Louňovice
Dobrá dostupnost do Vlašimi
Kvalitní ŽP

ZÁPORY
Zemědělské areály, i v centru
Stará ekologická zátěž
Vysoký podíl ploch s erozí
Zatížení dopravou
Chybí kanalizace s ČOV, vodovod v okolních
obcích
Omezení dané stupněm ochrany přírody
Dostupnost základního školství do 6. Třídy
Chybí základní vybavenost přidružených obcí
Dostupnost D1 a budoucí D3
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Vodovod, el. Energie, plynofikace
Dobrá prostupnost území
Funkční spolky

Žádný velký zaměstnavatel
Omezené ubytovací kapacity
Nedostatečné plochy pro rekreaci a vyžití
místních obyvatel a vybavenost

Velký rekreační potenciál – Podblanicko
Základní vybavenost – MŠ, ZŠ, pošta, obchod
Nemovitá kulturní památka, rozhledna, muzeum
– nejstarší dějiny Louňovic, Včelřství
Podblanicka
Zemědělský areál
Služby včetně ubytovacích kapacit
Menší rozvojová plocha pro výrobu
Čerpací stanice pohonných hmot
ZÁVADY
Zastavěné území v záplavě či údolní nivě
Zatížení dílčích úseků II/150 nadměrnou
dopravou
Rezzo a nebezpečné látky A a B
Staré ekologické zátěže
Brownfields včetně novodobých
Obce bez kanalizace s ČOV
Poddolované území
Záplavové území
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. A 5. Třídy ochrany ZPF

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
Stabilizace vhodných ploch pro bydlení
Vytvořit podmínky pro rozvoj střednědobé
rekreace
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Vlašimi
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Udržet vysokou kvalitu prostředí
Rozvoj bez ovlivnění kvality ŽP
Využívat stávající potenciál území, nehledat
nové plochy
Primární určení rekreační – plochy pro
vybavenost

OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)
CHKO BLANÍK
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NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

11_CHKO Blaník

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

-

4_Nivní krajina

-

5_Údolní krajina

-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Louňovice
pod Blaníkem

11_CHKO Blaník
100%

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od Mrkvové Lhoty, ODP - od Světlé
- ODP - z turistické trasy nad Světlou ODP - z Velkého Blaníku
- ODH – hřeben Velkého a malého Blaníku
- OKD – křížky, OKD - kaple Sv. Anny u silnice do Libouně
- OKD - výklenková kaplička u Rejkovic
- OKD - kaple Sv. Máří Magdalény na Malém Blaníku
- OKD - rozhledna a hradiště na Velkém Blaníku
- OPD – solitér, - OPD - skupiny stromů
- OPD - porost Zadní Hůrka, OPD - porost u Kamberčic
- OR – remízky u Světlé
- OM 1 – zemědělský způsob hospodaření
- OM 2 – lesnický způsob hospodaření
- AD – dosadba stávajících alejí
- ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- FZP – fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy v lokalitě Olešná
- FZP - fragmentace bloků orné půdy formou vegetačních pásů v lokalitě Hrabině
- FZP - fragmentace bloků orné půdy formou vegetačních pásů jižně od Louňovic
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Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- OS – převod orné půdy na ovocné sady
- AN – výsadba nových alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky u Louňovic
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Louňovicích
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Býkovicích
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, LH 1-2, LH 6-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění
Urbanizace území:
- UB4 (městys Louňovice pod Blaníkem-S, J)
- UB5 (městys Louňovice pod Blaníkem-S, Z, V)
-

Sídelní potenciál: Mrkvová Lhoty 1, Světlá 1, Louňovice pod Blaníkem 2, Rejkovie 1,
Býkovice 1

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-O-09 Obchvat Louňovice pod Blaníkem
- D-O-10 Napřímení II/125
- D-2-02 Obchvat Louňovice pod Blaníkem
- D-3-01 Obchvat Louňovice pod Blaníkem
- D-3-02 Napřímení II/125
- Cyklistické trasy nevhodně vedena po silnicích II. třídy
o D-C-05 II/125 Kondrac - Louňovice pod Blaníkem
o D-C-06 II/150 Louňovice západ
o D-C-07 II/125 Louňovice - Kamberk
o D-C-08 II/150 Louňovice - Načeradec
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- MVÚ Migračně významná území
- DMK Dálkové migrační koridory
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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24_MIŘETICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

530174
ÚPO Miřetice
(nabytí účinnosti 4.4.2000)
Zm. č.1 ÚPO Miřetice
(nabytí účinnosti 23.2.2009)
Zm. č.2 ÚPO Miřetice
(nabytí účinnosti 29.3.2012)
Zm. č.3 ÚPO Miřetice
(nabytí účinnosti 8.3.2014)
Zm. č.4 ÚPO Miřetice
(nabytí účinnosti 27.9.2014)
244 ha
189
Miřetice
Miřetice
505 m
sokol, klub žen, mikrojesle,
hasiči
obec

POPIS OBCE

Miřetice

Obec Miřetice leží 7 km od města Vlašim v okrese Benešov 70 km
jihovýchodním směrem od hlavního města Prahy. Nájezd na D1 se nachází ve
vzdálenosti 10 km od obce. V obci je zajištěno kvalitní autobusové spojení s
nejbližšími většími městy jako je Vlašim, Benešov, Pelhřimov a hlavní město
Praha. V obci působí TJ Sokol Miřetice a Miřetický klub žen. První písemná
zmínka o obci pochází z roku 1274.

UAP ORP
KLADY
Dostupnost rekreačních lesů – Vracovice, směr
Javorník
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně v krajině
Žádný velký znečišťovatel
Nízké zatížení dopravou
Dobrá dostupnost do Vlašimi
Kvalitní ŽP
Vodovod, el. Energie
Fungující spolková činnost
Využívání venkovního zázemí pro kulturní
činnost
Zemědělský areál
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz

zatížení dílčích úseků nadměrnou dopravou –
mimo centrum obce – II/120

ZÁPORY
Nízká lesnatost krajiny
Zemědělský areál
Zemědělská funkce v centru obce
Nízká vybavenost obce
Chybí kanalizace a ČOV

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP, možná je změna
zemědělských ploch na plochy s vyšší
ekologickou stabilitou
stabilizace ploch pro bydlení formou zahuštění
sídla bez negativního dopadu na urbanistickou
strukturu
Příloha č. 2 Karty obcí
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Obce bez kanalizace s ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Podpora členění krajiny, doplnění krajinné a
obecní zeleně
Rozvoj přiměřený velikosti obce
Zemědělská obec, nemá potenciál k výrobě ani
službám

Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
tvorba podmínek pro další možnosti rozšíření
zemědělské činnosti v obci
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Vlašimi
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

MIŘETICE

Centrem je vesnické sídlo s poměrně zachovalým charakterem zástavby.
Pohledové bariéry jsou hlavně ze SZ a Z – svah z jihu pak les. Zvlněný terén.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba s rozptýlenou zelení elektrické vedení za horizontem
liniová zeleň
areál farmy

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

325_Pod Javornickou hůrou
337_Javorník
341_Nad Pravonínem

4_Nivní krajina

437_Pekelský potok

5_Údolní krajina

-
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Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Miřetice
2% 8%

4%

325_Pod Javornickou hůrou
337_Javorník
86%

341_Nad Pravonínem
437_Pekelský potok

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – z lokality Na Vršku
- OKD – křížky
- ZK – možný konflikt plánované výstavby s krajinným rázem
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC - obnova historických cest
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- OS – převod orné půdy na ovocné sady
- AN – výsadba nových alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-2, LH 1-3
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění
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Urbanizace území:
- UB2 (obec Miřetice – S, J)
- UB6 (obec Miřetice - S)
-

Sídelní potenciál: Miřetice 3

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
MVÚ Migračně významná území
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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25_MNICHOVICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

530191
ÚPO Mnichovice
(nabytí účinnosti 28.8.2003)
Zm. č.1 ÚPO Mnichovice
(nabytí účinnosti 12.10.2011)
Zm. č.2 ÚPO Mnichovice
(nabytí účinnosti 30.6.2016)
921 ha
212
Mnichovice
Mnichovice
452 m
hasiči, myslivci
obec

POPIS OBCE

MIŘETICE

Obec Mnichovice se rozkládá dvanáct kilometrů východně od města Vlašim.
První písemná zmínka o vesnici Mnichovice pochází z roku 1350. Do obce
vede cyklotrasa č. 0071 Čechtice - Mnichovice - Trhový Štěpánov - Český
Šternberk. K pamětihodnostem obce patří kostel sv. Filipa a Jakuba na návsi,
ke kterému těsně přiléhá dřevěná zvonice, dále tvrz Valy ve výchovní části
obce nad rybníkem a usedlost č.p. 37.

UAP ORP
KLADY
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Historické aleje
Vodní plocha
Žádný velký znečišťovatel
Nízké zatížení dopravou
OPVZ Želivka
Hraniční dostupnost do Vlašimi
E. energie
Dobrá dostupnost území
Kvalitní dochované prostředí arch. a urb.
hodnotné území
Nemovitá kulturní památka – kostel Sv. Filipa a
Jakuba, venkovská usedlost, tvrz valy –
archeologické stopy
Zemědělský areál
Rekreační potenciál – lokální hodnoty
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz

Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a
KUSK
Oblast přímo ovlivněná D1 HŽP – mimo sídlo

ZÁPORY
Nízká lesnatost krajiny
Zemědělská krajina
Zemědělský areál v blízkosti sídla
Stará ekologická zátěž
Chybí kanalizace s ČOV, vodovod
Plochy ohrožené vodní erozí
Nízká vybavenost obce
Špatná dostupnost základního školství a MŠ
OPVZ Želivka

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP, možná je změna
zemědělských ploch na plochy s vyšší
ekologickou stabilitou
stabilizace vhodných ploch pro bydlení formou
zahuštění sídla bez negativního dopadu na
urbanistickou strukturu sídla
vytvořit podmínky pro další možnost rozšíření
zemědělské činnosti v obci bez dopadu na
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Obce bez kanalizace s ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Podpora členění krajiny, doplnění krajinné a
obecní zeleně
Rozvoj přiměřený velikosti obce
Zemědělská obec, nemá potenciál k výrobě ani
službám

obytnou funkci
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

MNICHOVICE

Tento krajinný celek je vymezen pohledovými bariérami na hranících
katastrálního území. Celek zaujímá většinu území k.ú. Mnichovice mimo
zastavěné území. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba s dochovanými
zemědělský areál
prvky lidové architektury a kostelem
vesnická zeleň
plochy pro uskladnění siláže
údolní niva
areál hájovny

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina
4_Nivní krajina
5_Údolní krajina

316_Keblov
325_Pod Javornickou hůrou
337_Javorník
414_Mnichovický potok
421_Sedlický potok u Strojetic
-
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Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Mnichovice
20%

4%
15%
0%

316_Keblov
325_Pod Javornickou hůrou
337_Javorník

61%

414_Mnichovický potok
421_Sedlický potok u Strojetic

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – z cesty do Keblova
- ODP - z cesty do Kuňovic
- OKD – křížky
- OPD – skupina stromů
- OPD - porosty severně od Mnichovic
- OM 1 – zemědělský způsob hospodaření
- AD – dosadba stávajících alejí
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC- obnova historických cest
- OC - nová cesta od historické cesty na lesní cestu Pod Lečí
- FZP – fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy v lokalitě Na rokytí a Pod hůrou
- FZP - fragmentace bloků orné půdy formou vegetačních pásů v lokalitě V dílech
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- AN – výsadba nových alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- US_P – propojení LBC Za Kouty a LBK Černý potok
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-2, LH 1-3
- LH 2-1
- LH 3-1
- LH 4-1
- LH 5-1
- LH 6-1
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Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků

Urbanizace území:
- UB2 (obec Mnichovice - S)
- Sídelní potenciál: Mnichovice 1
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření

3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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26_NAČERADEC
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území

Části obce

Nadmořská výška
Spolky

Status

530212
ÚP SÚ Načeradec
(nabytí účinnosti 18.7.1996)
Zm. č.2 ÚP SÚ Načeradec
(nabytí účinnosti 5.1.2007)
4 845 ha
1 067
Pravětice, Načeradec,
Vračkovice, Daměnice,
Olešná u Načeradce, Horní
Lhota, Řísnice, Slavětín u
Načeradce, Zdiměřice u
Načeradce
Daměnice, Dolní Lhota,
Horní Lhota, Načeradec,
Novotinky, Olešná,
Pravětice, Říšnice, Slavětín,
Vračkovice, Zdiměřice
528 m
myslivci, TJ, hasiči, divadlo,
rybáři, kamarádi (kultura),
chovatelé, včelaři
městys

POPIS OBCE

NAČERADEC

DAMĚNICE

DOLNÍ LHOTA

HORNÍ LHOTA

NOVOTINKY

V krásné hornaté krajině asi půl hodiny chůze od památné hory Blaník se
rozkládá obec Načeradec, které patří mezi nejstarší v kraji mezi Blaníkem a
Táborem. První písemná zmínka je z roku 1184. V Načeradci je jedna
z nejvzácnějších českých pamětihodností, takzvaný Načeradský misál. Je na
pergameně folio ozdobně psaný a pochází ze 13. století. Mezi další
pamětihodnosti patří židovský hřbitov, socha sv. Jana Nepomuckého, křížová
cesta, radnice z roku 1534, zámek z roku 1734, zvonice, památník padlým,
kostel sv. Petra a Pavla. Historické jádro obce je od roku 2003 prohlášeno za
městskou památkovou zónu.
Nachází se asi 3 km na jihojihozápad od Načeradce. Při jihovýchodním okraji
osady pramení Pravětický potok, který je pravostranným přítokem
řeky Blanice. V současné době v obci provozuje svoji činnost firma Blanická
truhlárna, která zaměstnává několik místních obyvatel. Jediným občanským
sdružením v této obci je Sbor dobrovolných hasičů Daměnice,
Dolní Lhota je malá vesnice, část obce Načeradec v okrese Benešov. Nachází
se asi 5 km na jihovýchod od Načeradce. V roce 2009 zde bylo evidováno 28
adres. Jižním okrajem osady protéká Martinický potok, který je levostranným
přítokem řeky Želivky.
Horní Lhota – dříve Ovesná Lhota) je vesnice, část obce Načeradec v okrese
Benešov. Nachází se asi 4 km na jihovýchod od Načeradce. Prochází
zde silnice II/150. V roce 2009 zde bylo evidováno 68 adres. Mezi
pamětihodnosti zde patří zvonice.
Novotinky (do roku 1950 Statenbrun) je malá vesnice, část obce Načeradec
v okrese Benešov. Nachází se asi 5,5 km na jihovýchod od Načeradce.
Prochází zde silnice II/150. V roce 2009 zde bylo evidováno 7 adres. V roce
1950 byla osada částí obce Horní Lhota. V roce 1950 byla přejmenována z
původního názvu Statenbrun na nový název Novotinky. Zároveň osada ztratila
status místní částI.
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OLEŠNÁ
PRAVĚTICE
ŘÍŠNICE

SLAVĚTÍN

VRAČKOVICE
ZDIMĚŘICE

Tato obec sousedí na jihu s Načeradcem. Její základ tvořila nepravidelná
náves, rozdělená nivou potoka na dvě částI.
Pravětice je malá vesnice, část obce Načeradec v okrese Benešov. Nachází
se asi 3 km na jihozápad od Načeradce. V roce 2009 zde bylo evidováno 44
adres
Řísnice je malá vesnice, část obce Načeradec v okrese Benešov. Nachází se
asi 8 km na jih od Načeradce. V roce 2009 zde bylo evidováno 30 adres.
První historická písemná zmínka o existenci Slavětína je z roku 1465. Směrem
ze Slavětína na Načeradec se nachází památkově chráněný buk lesní, který
má obvod 504 cm.Ve Slavětíně je dnes 30 trvale hlášených občanů, z toho 6
dětí.
Vračkovice je malá vesnice, část obce Načeradec v okrese Benešov. Nachází
se asi 1,5 km na východ od Načeradce. Prochází zde silnice II/127. V roce
2009 zde bylo evidováno 33 adres.
Zdiměřice je malá vesnice, část obce Načeradec v okrese Benešov. Nachází
se asi 6 km na jih od Načeradce. V roce 2009 zde bylo evidováno 15 adres

UAP ORP
KLADY
Historické aleje
CHKO Blaník
Natura 2000, EVL – Na Pramenech, Řísnice, PP
Rybník
Vodovod, el. Energie, ČOV Načeradec
Kvalitní dochované prostředí arch. a urban.
hodnotné území
Velké množství lokálních hodnot
Památková zóna Načeradec, řada nemovitých
kulturních památek
Načeradec – lokální centrum
Blízkost CHKO Blaník – rekreační potenciál –
ubytovací kapacity
Dům s pečovatelskou službou
Plochy pro bydlení
Dostupnost ZŠ a MŠ v sídle Načeradec
Fungující spolková činnost
Zemědělský areál
Výrobní plocha
Řada drobných podnikatelů
ZÁVADY
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Zatížení dílčích úseků nadměrnou dopravou –
II/150, II/137, II/127
Rezzo a nebezpečné látky A a B

Staré ekologické zátěže – podklad MŽP a KUSK
Obce bez kanalizace s ČOV
Bioplynové stanice
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí

ZÁPORY
Zatížení dopravou
Nízký podíl lesních ploch
Zemědělská krajina
Zemědělský areál
Velký znečišťovatel
Stará ekologická zátěž
Plochy ohrožené vodní erozí
Chybí kanalizace s ČOV
Chybí dostupnost do větších center
Roztříštěnost sídel – špatná dostupnost i
základní vybavenosti
Nízká vybavenost přidružených obcí
Hraniční dostupnost do Vlašimi
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
Stabilizace vhodných ploch pro bydlení,
vybavenost a zemědělství ve smyslu farem
(není nutná návaznost, spíše nevhodná na
zastavěném území)
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Vlašimi a CHKO Blaník
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
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Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. A 5. Třídy ochrany ZPF

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Vytvoření koncepce prostupnosti krajinou
Koncepce krajinné i městské zeleně
Návaznost na CHKO
Vytvoření podmínek pro vybavenost –
předpoklad pro spádovost území
Potenciál zemědělské výroby – ekologické
farmy, podpora rekreační funkce

Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

NAČERADEC

ŘÍSNICE

ZDYMĚŘICE

SLAVĚTÍN

DAMĚNICE

PRAVĚTICE

Celek je tvořen sídlem Načeradec a jeho okolím. Centrem je malé návrší s
historickým jádrem Načeradce, Část zástavby je městského typu. Kolem se
pak zdvíhají kopce. Okolní krajina je zemědělsky obhospodařovaná.
Pohledové bariéry jsou okolní kopce a les. Charakteristika krajinného typu: B –
krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
stará zástavba v centru obce
některé nové stavby
kostel s věží
areál ZD
rozptýlená zeleň
Celek je pohledově omezeným územím kolem sídla Řísnice, které je situované
na náhorní rovině obklopené lesem. Zemědělská krajina s převahou pastvin.
Pohledové bariéry les. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
venkovská zástavba
rozptýlená zeleň
Celek je pohledově omezeným územím kolem sídla Zdimeřice, které je
situované na náhorní rovině obklopené lesem. Sousedí se ZKC Řísnice.
Pohledové bariéry les. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
venkovská zástavba
rozptýlená zeleň
Sídlo Slavětín s okolím. Pohledově omezené územím, které je situované na
náhorní rovině obklopené lesem. Zemědělská krajina s převahou pastvin.
Pohledové bariéry les. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
rozptýlená a liniová zeleň
areál ZD
venkovská zástavba
Celek je tvořen sídlem Deaměnice a jeho okolím. Sídlo je situováno do malého
mělkého údolí, které je obklopeno zemědělsky obhospodařovanou krajinou.
Okolní terén je kopcovitý a členitý. Pohledové bariéry jsou: S,J les, svahy a
horizont. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
některé nové stavby
rozptýlená zeleň
areál ZD
Celek je tvořen sídlem Pravětice položeném v mělkém údolí. Okolní krajina je
zemědělsky obdělávaná, terén kopcovitý. Místo pohledově omezeno okolními
kopci a lesem. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
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ŠTAMBERK

HORNÍ LHOTA

DOLNÍ LHOTA

VRAČKOVICE

dominanty pozitivní
dominanty negativní
venkovská zástaveb
kostelík
rozptýlená zeleň
horizont s kopci
Celek je tvořen sídlem Štramberk – izolovaný statek v zemědělsky
obhospodařované krajině. Pohledově exponované od severu. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
statek
rozptýlená a liniová zeleň
horizont s kopci
Sídlo Horní Lhota leží v mělkém údolí v zemědělsky obhospodařované krajině.
Pohledové bariéry jsou tvořeny lesem a horizontem. Místo je poměrně málo
pohledově exponováno. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
některé nové stavby
rozptýlená zeleň
Celek je tvořen sídly Dolní Lhota a Novotinky, která jsou položena ve svažitém
terénu s jižní expozicí. Pohledově poměrně málo exponované. Pohledové
bariéry – J svah s lesem, S- svah. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
některé nové stavby
rozptýlená zeleň
Celek je tvořen sídlem Vračkovice položeném na návrší. Terén je kopcovitý a
okolní krajina je zemědělsky obhospodařovaná. Místo pohledově exponované
JZ a J. Pohledové bariéry – les a svah. Charakteristika krajinného typu: B –
krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
domky
areál ZD
rozptýlená zeleň

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

11_CHKO Blaník

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

4_Nivní krajina
5_Údolní krajina

311_Načeradecko
322_Hrajovice
324_Horní Lhota
331_Jižní Načeradecko
335_Jizbický les
342_Vinohrad
411_Volavecký potok
412_Pravětický potok
-
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Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Načeradec
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OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – z Načeradce, ODP - ze silnice na Křížov, ODP - z Hůrky, ODP - od Horní Lhoty
- ODP - od Slavětína, ODP - od Daměnic
- OKD – křížky, OKD - kaplička u Načeradce, OKD - panoráma obce Načeradec
- OKD - židovský hřbitov v Načeradci, OKD - křížová cesta v lokalitě Vinohrad
- OKD - kaplička u Horní Lhoty
- OPD – solitéry, OPD - skupiny stromů, OPD - porost V Sekerkách, OPD - porost u Daměnic
- OPD - porost na Milíři
- OR – kolem Načeradce
- OM 1 – zemědělský způsob hospodaření
- OM 2 – lesnický způsob hospodaření
- AD – dosadba stávajících alejí
- AO – ošetření stávajících alejí
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest,
- FZP – fragmentace velkých bloků orné půdy vegetačními pásy jižně od Karhule
- FZP - fragmentace bloků orné půdy formou vegetačních pásů v lokalitě Penčiny
- FZP - fragmentace bloků orné půdy formou vegetačních pásů západně a jižně od Daměnic
- FZP – zajištění prostupnosti území oborou Dolní Lhota
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- ZLP – převod orné půdy na zalesněnou půdu
- PVD – obnova přirozeného vegetačního doprovodu u Zdiměřic
- PVD – obnova přirozeného vegetačního doprovodu vodoteče u Novotinek
- PVD – obnova přirozeného vegetačního doprovodu vodoteče v lokalitě U Obecníku
- AN – výsadba nových alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky v lokalitě Cikán
- NL - likvidace černé skládky u Slavětína
- NL – přeložení elektrického vedení pod zem či přesměrování mimo horizont
- NL – likvidace černé skládky u Načeradce
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-

NC – vegetační rozčlenění průčelí dvora Štamberk
NC – vegetační odclonění zástavby u křížové cesty
NC - vegetační odclonění zemědělského areálu v Načeradci
NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Říšnici
NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Slavětíně
NO – zajistit prostupnost obory

Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, LH 1-2, LH 1-3, LH 1-4, LH 2-1, LH 4-1, LH 5-1, LH 6-1, LH 10-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění
Urbanizace území:
- UB2 (městys Načeradec-Z,JV, část městyse Vračkovice-S, část městyse Pravětice-S,
část městyse Daměnice-J, část městyse Horní Lhota-J, samota Novotinky, část městyse
Dolní Lhota – S, samota Pohodnice, samota Smrčenský Mlýn, část městyse Slavětín –
S, část městyse Zdiměřice-V, samota Huť)
- UB4 (městys Načeradec - S)
- UB5 (městys Načeradec-J)
- UB6 (městys Načeradec-S)
- UB7 (část městyse Vračkovice, část městyse Pravětice, část městyse Daměnice, část
městyse Horní Lhota, část městyse Slavětín, část městyse Řísnice-Z)
-

Sídelní potenciál: Načeradec 2, Olešná 2, Vračkovice 1, Horní Lhota 1, Daměnice 1,
Pravětice 1, Dolní Lhota 1, Slavětín 1, Řísnice 1, Zdiměřice 1

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-O-17 Obchvat Načeradec
- D-2-08 Obchvat Načeradec
- D-3-04 Obchvat Načeradec
- D-5-01 Obchvat Načeradec
- D-O-18 Obchvat Horní Lhota
- D-2-09 Obchvat Horní Lhota
- D-C-08 II/150 Louňovice - Načeradec
- D-C-09 II/127 Načeradec - Buková
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
MVÚ Migračně významná území
- DMK Dálkové migrační koridory
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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27_OSTROV
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

599395
ÚP Ostrov
(nabytí účinnosti 19.2.2019)
335 ha
48
Ostrov
Ostrov
Nové Mlýny
371 m
hasiči, klub žen, jezdecký
klub
obec

POPIS OBCE

OSTROV

Obec Ostrov se nachází ve Středočeském kraji v okrese Benešov,8 km
jihovýchodně od Vlašimi. Rozkládá se v krajině Podblanicka a půlkou
obce spadá do chráněné krajinné oblasti Blaník. K obci spadá ještě osada
Nové Mlýny se třemi rekreačními chatkami a jedním mlýnem. Obec Ostrov je
obcí vesnického charakteru. Za náves se považuje prostor u kapličky a veliká
louka za mostem, která se využívá pro společenské akce.

UAP ORP
KLADY
Kvalitní plochy nivních půd
Vyšší podíl vodních toků
Zemědělská produkce na omezených plochách
CHKO Blaník, Natura 2000, EVL Vlašimská
Blanice
Žádný velký znečišťovatel
Nízké zatížení dopravou
Výrazně členité území
Hraniční dostupnost do Vlašimi
Farma Blaník – rekreace, kulturní akce
Fungující spolková činnost
Ubytovací kapacity
Drobní zaměstnavatelé – farma Blaník
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
zastavěné území v záplavě a údolní nivě
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a
KUSK
Obce bez kanalizace s ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
záplavové území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích

ZÁPORY
Nízká lesnatost
Chybí kanalizace s ČOV
Vodní eroze
Záplavové území v centru obce
Nízká vybavenost obce
Špatná dostupnost základního školství a MŠ
Omezení rozvoje zvýšenou ochranou ŽP –
CHKO Blaník, Natura 2000

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
stabilizace vhodné plochy pro bydlení a pro
rekreaci
stabilizace ploch pro zemědělskou výrobu – řešit
střet mezi výrobou ostatními obytnými funkcemi
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Vlašimi a Blaníku
Stabilizace všech místních hodnot
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Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Zachování krajinné struktury
Podpora doplnění cestní sítě
ČOV
Rozvojové plochy pouze v rámci sídelní
struktury
Orientace na služby v souvislosti s Blaníkem –
podpora rekreační funkce

Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

OSTROV

NIVA OSTROV

Tento krajinný celek je vymezen pohledovými bariérami na hranicích
katastrálního území. Celek zaujímá většinu území Ostrov mimo zastavěné
území a nivu. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
elektrické vedení
niva údolní
vesnická zeleň
Tento krajinný celek se rozprostírá podél vodního toku a řeky Blanice. Zaujímá
plochu údolní nivy se vzrostlou zelení. Charakteristika krajinného typu: C –
krajina přírodní
dominanty pozitivní
dominanty negativní
- údolní niva se vzrostlou zelení

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

11_CHKO Blaník

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

312_Veliš
334_Hradiště

4_Nivní krajina

-

5_Údolní krajina

521_Údolí Blanice jih
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Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Ostrov

38%
41%

11_CHKO Blaník
312_Veliš

14%

7%

334_Hradiště
521_Údolí Blanice jih

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od Ostrova
- OKD – křížky
- OPD – skupina stromů
- OM 1 – zemědělský způsob hospodaření
- OM 2 – lesnický způsob hospodaření
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- FZP – fragmentace velkých bloků orné půdy vegetačními pásy v lokalitě Nad Lomicí
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- MPP – převod orné půdy na mimoprodukční plochu s přirozenou sukcesí
- OS – převod orné půdy na ovocný sad
- PVD – obnova přirozeného vegetačního doprovodu vodoteče v Ostrově
- AN – výsadba nových alejí podél navržení i stávající komunikace
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- bez opatření
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
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-

VH06-Půdoochranná opatření
VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci

Urbanizace území:
- Bez opatření
Sídelní potenciál: Ostrov 1
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- MVÚ Migračně významná území
- DMK Dálkové migrační koridory
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
V ÚP prověřit účelnost vymezení zastavitelných ploch (Z13, Z19) z ÚP Ostrov navržených
severně od sídla Ostrov umístěných ve vzdálenosti do 250 m od osy dálkově migračního
koridoru, resp. v jeho 500 m pásmu.
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28_PAVLOVICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

533076
ÚPO Pavlovice
(nabytí účinnosti 1.7.2000)

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

390 ha
225
Pavlovice
Pavlovice
405 m
hasiči
obec

POPIS OBCE

PAVLOVICE

Pavlovice se nacházející 3 km severovýchodně od města Vlašim. Obcí protéká
Pavlovický potok, jenž se u Blanického mlýna vlévá do řeky Blanice. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1344. Mezi pamětihodnosti obce patří
kaple, památník padlým v první světové válce. V obci se nachází knihovna a
funguje zde sbor dobrovolných hasičů.

UAP ORP
KLADY
Vyšší podíl vodních ploch
Přiměřený podíl lesů
Vysoký podíl kvalitních nivních půd
Kanalizace s ČOV, vodovod
Nízké zatížení dopravou jádra obce
Výborná dostupnost do Vlašimi
Výborná dostupnost D1
Hodnotné území jádra obce
Tranzitní doprava kolem obce
Fungující spolková činnost
Zemědělský a výrobní areál
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti

Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Dopravní zatížení souběžné komunikace s D1,
II/125
Rezzo a nebezpečné pátky A a B
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a
KUSK
Brownfields včetně novodobých
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí

ZÁPORY
Zemědělský areál
Zatížení dopravou Vlašim – D1
Nedostatek krajinné zeleně
Tranzitní doprava kolem obce

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření, tak
aby bylo dosaženo přijatelné úrovně a
ekologické stability území
Stabilizace vhodných ploch pro bydlení, které
musí být podmíněny doplňující vybaveností
lokálního charakteru
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Vlašimi a D1
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
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Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. Třídy ochrany ZPF

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Doplnění krajinné zeleně v obci a v rozvojových
plochách
Prostupnost území
Větší rozvojové plochy diferencované od
dopravy a výroby
Potenciál stávajícího areálu
Možnost provázání výrobních ploch s Vlašimí
Návaznost na dopravní trasu Vlašim – D1

Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
Návrhové plochy pro výrobu budou mimo střet
s obytnou funkcí, v přímé návaznosti na
dopravní propojení Vlašim – D1
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

PAVLOVICE

NIVA U
PAVLOVIC

Celek se nalézá zčásti na mírném návrší obklopeném poli. Pohledově je
částečně ochráněném lesními celky (východně) Charakteristika krajinného
typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba se zachovalou
areál ZD
strukturou
obecní zeleň
bytovky na okraji obce
SZ od Pavlovic, údolím niva podél Blanice a potoku, území málo přetvořené
zarostlé dřevinami.
dominanty pozitivní
dominanty negativní
- údolní niva se vzrostlou zelení

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

3111_Pavlovice-Řimovice
3112_Kozlovka

4_Nivní krajina

435_Pavlovický potok

5_Údolní krajina

522_Údolí Blanice sever
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Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Pavlovice
18%
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3111_Pavlovice-Řimovice

11%

3112_Kozlovka
69%
435_Pavlovický potok
522_Údolí Blanice sever

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
OKD – křížek
AD – dosadba stávajících alejí
ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
OC – obnova historických cest
FZP – fragmentace velkých bloků orné půdy vegetačními pásy v lokalitě Pod statkem
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
AN – výsadba nových alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
NC – vegetační odclonění zemědělského areálu
Opatření pro optimalizaci ÚSES
bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
LH 1-2
LH 4-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
VH03-Rozdělení půdních bloků
VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
VH05-Opatření na drenážích
VH06-Půdoochranná opatření
VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
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Urbanizace území:
UB2 (obec Pavlovice-S, SZ)
UB4 (obec Pavlovice - J)
UB5 (obec Pavlovice - J)
Sídelní potenciál: Pavlovice 3
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
bez dopravních opatření
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
MVÚ Migračně významná území
D-Z-02 Křížení silnice a migrační trasy vydry
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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29_PRAVONÍN
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

530476
ÚP Pravonín
(schválení návrhu 2.12.1999)
Zm. č.1 ÚP Pravonín
(nabytí účinnosti 1.11.2007)
Zm. č.2 ÚP Pravonín
(nabytí účinnosti 26.7.2016)
1 980 ha
560
Křížov pod Blaníkem
Pravonín
Tisek
Buková, Karhule, Křížov,
Lesáky, Pravonín, Tisek,
Volavka
540 m
včelaři, rybáři, myslivci,
hasiči, svaz žen
obec

POPIS OBCE

PRAVONÍN

BUKOVÁ

KARHULE

KŘÍŽOVÁ

LESÁKY

TISEK

Obec leží v malebném podblanickém kraji nedaleko jihovýchodní hranice
Středočeského kraje. Nejbližším městem je 12 km vzdálená Vlašim. Obci
dominuje 550m dlouhá a 80m široká náves s kaštanovou alejí. Historickou
dominantou návsi je románská rotunda sv. Jana Křtitele, malý barokní
zámeček, dnes ve zchátralém stavu. Na návsi upoutají jednotlivé domy přesně
navazující na sebe. I přes jejich průběžné přestavby si náves dodnes
dochovala zvláštní vesnický charakter. Obcí prochází cyklostezka „Kraj
Blanických rytířů“. Obec se snaží podporovat všechny fungující služby, jako je
mateřská škola, pošta, obchod, ordinace lékařů a restaurace.
Obec se nachází asi 2,5 km na jih od Pravonína. V roce 2009 zde bylo
evidováno 22 adres. Obec má perspektivní budoucnost, protože si zde mladí
lidé stavějí rodinné domky.
Krarhule je malá osada s přibližně 35 obyvateli situovaná na úpatí Velkého a
Malého Blaníka. Je jednou z obcí chráněné krajinné oblasti Blaník, v níž
nemohou občané volně zasahovat do rázu této přírodní lokality. Malou
historickou zajímavostí je místní kaplička.
Křížovský prostor je na západě a severu vymezen okrajem lesního porostu
Blaníku, Býkovické hůry a Částrovického hřbetu, na východě tvoří hranici
hrana potoka Brodce, na jihu je pak ukončen terénním zlomem pod
Načeradcem. Roztroušený charakter osídlenosti připomíná údolní vsi na
Vysočině, v této oblasti velmi výjimečný. Z několika dochovaných staveb je asi
historicky nejzajímavější č.p.21, dům „U jezulátka“ v Křížovské Lhotě. Dále je
tu zajímavá rustikální klasicistní kaplička u rozcestí ke Křížovské Lhotě, s
mohutnou lípou v popředí.
Lesáky, dřívější název Lhota pod lesem, nyní místem vyhledávaným k
rekreaci. I tato osada patří do chráněné krajinné oblasti Blaník. Trvale
obydlené jsou dva rodinné domy. Ostatní slouží k rekreaci. Uprostřed obce
stojí občany opravovaná kaplička.
Obec Tisek patří k dalším malebným vesnicím obce Pravonín. Všichni
obyvatelé udržují své domky ve vzhledném stavu, čímž přispívají k pěknému
celkovému rázu obce. Každý si jistě povšimne i hezky opravené kapličky a
jejího okolí ve středu obce.
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VOLAVKA

Osada Volavka – to jsou tři v podblanické přírodě postavené starší rodinné
usedlosti, z nichž jsou dvě trvale obydlené a jedna slouží k rekreaci. Příroda je
v této oblasti dominantní.

UAP ORP
KLADY
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Vyšší podíl vodních ploch
Zemědělská produkce na omezených plochách
CHKO Blaník
Žádný velký znečišťovatel
Členitý reliéf krajiny
Dobrá dostupnost do Vlašimi
Kvalitní ŽP
Dobrá prostupnost krajiny
Nemovité kulturní památky
MŠ
Fungující spolky včetně nového spolkového
domu
Zemědělský areál
Rekreační potenciál
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Dopravní zatížení souběžné komunikace s D1,
II/125
Rezzo a nebezpečné pátky A a B
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a
KUSK
Brownfields včetně novodobých
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Využití stávajících ploch
Využití dopravního napojení
Orientace na rekreační funkci
Nízká lesnatost území

ZÁPORY
Nízká lesnatost území
Zemědělské areály
Stará ekologická zátěž
Chybí kanalizace s ČOV
Roztříštěnost sídel
špatná dostupnost základního školství
špatný stav zámku v Pravoníně (NKP)
omezení vyplývající z CHKO Blaník

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
Stabilizace vhodných ploch pro bydlení
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Vlašimi
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
zvýšení rekreační funkce v území vhodnou
volbou regulativů ploch
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)
PRAVONÍN

Sídlo Pravonín s okolím situované na návrší uprostřed okolních kopců. Mírně
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TISEK, BUKOVÁ

zvlněný až kopcovitý terén v zemědělsky obhospodařované krajin. Pohledově
exponované místo. Pohledové bariéry – ve větší vzdálenosti okolní lesy a
kopce. Architektonicky hodnotné centrum obce. Charakteristika krajinného
typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
areál družstva
kostel
elektrické vedení
rozptýlená zeleň
Sídlo Buková a Tisek s okolím položená v členitém kopcovitém terénu se
sklonem k severu. Četné pohledové bariéry – les, svah. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
elektrické vedení
venkovská zástavba

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

11_CHKO Blaník

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

4_Nivní krajina
5_Údolní krajina

311_Načeradecko
325_Pod Javornickou hůrou
335_Jizbický les
341_Nad Pravonínem
342_Vinohrad
411_Volavecký potok
431_Sedlický potok u Pravonína
-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Pravonín
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11_CHKO Blaník
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325_Pod Javornickou hůrou
335_Jizbický les
341_Nad Pravonínem
342_Vinohrad
411_Volavecký potok
431_Sedlický potok u Pravonína

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od Křížova
- ODP - ze silnice mezi Pravonínem a Křížovem
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-

ODP - od Pravonína
ODH – hřeben Granova vrchu
OKD – křížky
OKD - panorama obce Pravonín
OKD - židovský hřbitov v Pravoníně
OKD - panorama objektu v Křížově
OPD – skupiny stromů
OPD - porost u silnice na Křížov
OPD - porost v lokalitě Žirovice
OPD - porost u Bukové
OR – remízky u Tisku
OM 1 – zemědělský způsob hospodaření
OM 2 – lesnický způsob hospodaření
AD – dosadba stávajících alejí
AO – ošetření stávajících alejí
ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP

Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- OC obnova historické cesty v lokalitě Kněží dolec, která není úpozemkově ošetřena
v katastru nemovitostí
- OC historické cesty k Dolnímu mlýnu, která není pozemkově ošetřená v katastru
nemovitostí
- FZP – fragmentace velkých bloků orné půdy vegetačními pásy jižně od Karhule
- FZP - fragmentace bloků orné půdy formou vegetačních pásů v lokalitě Pod farou
- FZP - fragmentace bloků orné půdy formou vegetačních pásů v lokalitě V kamnech
- FZP - fragmentace bloků orné půdy formou vegetačních pásů v lokalitě Věžník
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- ZLP – převod orné půdy na zalesněnou půdu
- AN – výsadba nových alejí podél navržených komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL - likvidace černé skládky v Pravoníně
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Pravoníně
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Křížově
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- US_P – doplnit propojení skladebních prvků ÚSES se systémem prvků ÚSES v sousedním
katastru v lokalitě Skalka
- US_U – revitalizace vodoteče na funkční LBK v lokalitě V Broučcích
- US_U - revitalizace vodoteče na funkční LBK v lokalitě V Sekerkách
- US_U – vymezení skladebních prvků ÚSES mimo ornou půdy v lokalitě Pod Farou
- US_U - vymezení skladebních prvků ÚSES mimo ornou půdy u rybníka Na Hrbě
- US_P – hledat propojení BC Na Hůrkách západním směrem přes obec Křížov a Křížovská
Lhota k RBC Blaník a východním směrem k BC Machlov
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-2, LH 1-3
- LH 2-1
- LH 3-1
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-

LH 4-1
LH 6-1
LH 7-1

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění
Urbanizace území:
UB1 (obec Pravonín)
UB2 (obec Pravonín - SV)
UB4 (obec Pravonín – S, Z, V, obec Buková - S)
UB5 (obec Křížov - J, obec Karhule – Z, obec Pravonín – Z, samota Dolejší mlýn, Tisek
- V)
Sídelní potenciál: Křížov 2, Volavka 1, Pravonín 2, Tisek 1, Lesáky 1, Karhule 1, Buková
1
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
D-O-12 Obchvat Pravonín
D-4-06 Obchvat Pravonín
D-C-09 II/127 Načeradec - Buková
D-C-10 II/127 Pravonín - Malovidy
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
MVÚ Migračně významná území
DMK Dálkové migrační koridory
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
V ÚP prověřit účelnost vymezení zastavitelné plochy z ÚPO Pravonín navržené ve východní
části sídla Tisek umístěné ve vzdálenosti do 250 m od osy dálkově migračního koridoru, resp.
v jeho 500 m pásmu.
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30_PSÁŘE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

530514
ÚPO Psáře, zahájení prací
12.3.1998 - doposud není
▪ 13.2.2012 schváleno
pořízení nového ÚP
830 ha
127
Psáře
Psáře
Dubovka
Veselka
486 m
hasiči
obec

POPIS OBCE

PSÁŘE

DUBOVKA

Obec Psáře se nachází v okrese Benešov ve Středočeském kraji. Žije zde 127
obyvatel. Součástí obce je i vesnice Dubovka. Ve vzdálenosti 8 km
jihozápadně leží město Vlašim. První písemná zmínka o obci pochází z
roku 1352. Území obce protínají dálnice D1 s exitem 49 (Psáře), silnice
II/125 v úseku Vlašim – Uhlířské Janovice a silnice III/12516 spojující silnici
II/125 s obcí. Obcí prochází cyklotrasa č. 0071 Čechtice – Trhový Štěpánov –
Psáře – Český Šternberk. Mezi obecní pamětihodnosti patří kostel Nejsvětější
Trojice
Dubovka je malá vesnice, část obce Psáře v okrese Benešov. Nachází se asi
2,5 km na jihovýchod od Psáří. V roce 2009 zde bylo evidováno 19 adres.

UAP ORP
KLADY
Kvalitní plochy rozptýlené a liniové zeleně
Vysoká lesnatost území
Vodovod, el. Energie
Nemovité kulturní památky – tvrz, kostel
Dobrá prostupnost územím
Vybavenost – obchod
Doprava mimo centrum obce
Dostupnost D1 včetně sjezdu
Zemědělský areál
Truhlářská výroby, zpracování dřeva (pila,
sušárna)
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
chybějící odstavná stání tranzitní dopravy
Dopravní zatížení souběžné komunikace s D1

ZÁPORY
Chybí kanalizace s ČOV
Vliv procházející D1
Stará ekologická zátěž – pouze lokálního
významu
Území ovlivněné vodní erozí
Nízká vybavenost obce
Horší dostupnost Vlašimi
Chybí rozvojové plochy pro bydlení
Přivaděč plochy na Prahu jde za hranicí
zastavěného území
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost
Nevyužití potenciálu sjezdu z D1
Chybí rozvojové plochy pro výrobu či skladování
ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
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Zatížení dílčích úseků nadměrnou dopravou –
D1, II/125
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a
KUSK
Oblast přímo ovlivněná D1
Obce bez kanalizace s ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Poddolovaná území¨
Záplavové území
Bariéry na migračních koridorech - AOPK

dostupnost Vlašimi a D1
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
vymezení nových rozvojových ploch pro bydlení
a výrobu s ohledem na zatížení dopravou a
možnost využití sjezdu z D1
stávající sídla umožňují rozšíření funkce bydlení
s podmínkou vybavenosti, lokalita Veselka je
vhodná pro návrh komerčního využití pro
skladovou nebo výrobní funkci

Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
POŽADAVKY NA ZMĚNU

OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

PSÁŘE

DUBOVKA

LIPINA

VESELKA

Obec v blízkosti dálnice D1 v mírně zvlněném terénu. Dominantou sídla je
kostel. ZKC je polootevřený, ohraničený zelení a horizontem. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
dálnice
zeleň
vysílač
kostel
areál ZD
Mírně svažité území s obcí se zachovalou sídlení strukturou. Ohraničeno
pohledovými bariérami. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
Málo pohledově exponované. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
Areál bývalého hostince a pily. Celek pohledově uzavřen pohledovými
bariérami. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
vysílač

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

328_Tichonicko
3312_Kozlovka
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4_Nivní krajina

438_Štěpánovský potok sever

5_Údolní krajina

522_Údolí Blanice sever

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Psáře
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OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – ze silnice u Psář
- ODH – hřeben Malovka
- OKD – panorama obce Psáře
- OPD – solitér
- OR – remízky u Psář
- OR - remízky v lokalitě K Pustému hradu
- AD – dosadba stávajících alejí
- AO – ošetření stávajících alejí
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- OC – obnova historické cesty v lokalitě K Pustému hradu, která není pozemkově ošetřená
v katastru nemovitostí
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- AN – výsadba nových alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky u Psář
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Psářích
- NC – vegetační odclonění tělesa dálnice
- NC – vegetační odclonění vysílačů
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- US_P – propojení skladebních prvků ÚSES se systémem ÚSES sousedních katastrů
v lokalitě Na Poušti
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-

US_D – vymezit nový lesní LBK v lokalitě Chlumek
UD_Z – zrušit vedení LBK – bariéra dálnice v lokalitě Veselka – Dubovka

Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, LH 1-2
- LH 2-1
- LH 4-1
- LH 5-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění
Urbanizace území:
- UB3 (správní území obce)
Sídelní potenciál: Psáře 3, Dubovka 2
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-P-01 Exit 49 - Psáře
- D-D-02 paralelní trasa k dálnici mezi exity 49 a 56
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- MVÚ Migračně významná území
- DMK Dálkové migrační koridory

3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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31_RADOŠOVICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

530531
ÚP SÚ Radošovice
(nabytí účinnosti 23.10.2002)
Zm. č.1 ÚP SÚ Radošovice
(nabytí účinnosti 10.6.2009)
Zm. č.2 ÚP SÚ Radošovice
(nabytí účinnosti 25.10.2014)
801 ha
363
Radošovice
Radošovice
Lipiny u Radošovice
405 m
obec

POPIS OBCE
RADOŠOVICE

LIPINY U
RADOŠOVICE

Obec Radošovice se nachází v okrese Benešov. Ve vzdálenosti 5 km jižně leží
město Vlašim. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318. Mezi
pamětihodnosti obce patří Kostel svatého Víta, jednolodní původně gotická
stavba s věží v průčelí a socha svatého Jana Nepomuckého z konce 18. stol.
Lipiny u Radošovic je malá vesnice, část obce Radošovice v okrese Benešov.
Nachází se asi 1,5 km na východ od Radošovic. V roce 2009 zde bylo
evidováno 10 adres.

UAP ORP
KLADY
Vyvážená skladba území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Rozvojové plochy pro bydlení (obecní)
Dobrá dostupnost Vlašimi
Vodovod, el. Energie, ČOV Radošovice
Dobrá prostupnost území
Vybavenost – restaurace, obchod
Fungující spolková činnost
Nemovitá kulturní památka
Fungující kamenolom (na hranici s Bílkovicemi)
Napojení na D1 (Sjezd Divišov)
Zemědělský areál
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
zastavěné území v záplavě a údolní nivě
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
dopravní zatížení souběžné komunikace s D1
zatížení dílčích úseků nadměrnou dopravou –
II/113
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a

ZÁPORY
Zvýšená hlučnost a prašnost způsobená
dopravou z kamenolomu
Zatížení území dopravou při komplikacích na D1
Území ovlivněné vodní erozí
Chybí kanalizace s ČOV – Onšovice, Lipiny
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost
Žádné vhodné plochy pro výrobu či průmysl

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
stabilizace ploch pro bydlení
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Vlašimi
Stabilizace všech místních hodnot
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KUSK
poddolovaná území
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
záplavové území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích

Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad

Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
POŽADAVKY NA ZMĚNU
Možné vymezení ploch pro bydlení
Možné vymezení ploch pro drobnou výrobu bez
dopravní zátěže

OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

RADOŠOVICE

LIPINY U
RADOŠOVICE

ONŠOVICE

Sídlo Radošovice s okolím. Převážně situované v mělkém údolí. Terén
zvlněný. Pohledové bariéry: Z – les, S – svah a horizont, J – svah, V – les a
svah. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
areál ZD
rozptýlená zeleň
kostel
Sídlo Lipiny situované ve zvlněném terénu. Pohledově ohraničeno lesem. Málo
pohledově exponované. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
rozptýlená zeleň
Sídlo Onšovice, pohledově izolované. Pohledové bariéry les. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
rozptýlená zeleň

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

3110_Ctibořsko
327_Libež
3310_Radošovicko

4_Nivní krajina

434_Chotýšanka

5_Údolní krajina

-
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Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Radošovice
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3110_Ctibořsko

327_Libež

3310_Radošovicko

434_Chotýšanka

64%

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od Radošovic
- ODP - od Onšovic
- ODH – hřeben Kalamajka
- OKD – křížky
- OKD – panorama obce Radošovice
- OPD – skupiny stromů
- OR – ramízky u Lipin u Radošovic
- ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
- ZK – možný konflikt budoucí zástavby s krajinným rázem v Onšovicích
- ZK – možný konflikt budoucí zástavby s krajinným rázem v radošovicích
- ZK – možný konflikt budoucí zástavby s krajinným rázem v Lipinách u Radošovic
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- FZP - fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy v lokalitě U lipky
- FZP - fragmentace bloků orné půdy formou vegetačních pásů v lokalitě Na vrších
- FZP - fragmentace bloků orné půdy formou vegetačních pásů v lokalitě V dolcích
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- OS – převod orné půdy na ovocný sad
- AN – výsadba nových alejí podél navržených a stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky u Chotýšanky
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Radošovicích
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- US_P - propojit LBK západním směrem formou navrženého BK s lesním komplexem V
Cípu, revitalizace Lipinského potoka
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Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-2
- LH 1-3
- LH 2-1
- LH 4-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění
Urbanizace území:
UB2 (obec Onšovice – J, obec Radošovice – S, obec Lipiny u Radošovic - V)
UB4 (obec Radošovice - J, Z)
UB5 (obec Onšovice – S, obec Radošovice - S)
UB6 (obec Onšovice – S, obec Radošovice – S, obec Lipiny u Radošovic - V)
Sídelní potenciál: Onšovice 2, Radošovice 3, Lipiny u Radošovic 1
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
D-O-01 Obchvat Radošovice, Bílkovice, Slověnice
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
MVÚ Migračně významná území
DMK Dálkové migrační koridory
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
V ÚP prověřit účelnost vymezení zastavitelných ploch z ÚPnSÚ Radošovice navržených ve
východní části sídla Onšovice umístěných ve vzdálenosti do 250 m od osy dálkově migračního
koridoru, resp. v jeho 500 m pásmu.
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32_RATAJE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

530549
ÚP Rataje
(nabytí účinnosti 17.2.2010)
449 ha
166
Rataje
Rataje
444 m
hasiči
obec

POPIS OBCE

RATAJE

Obec Rataje se nachází v Podblanickém kraji, 8 km východně od Vlašimi. K
dořešení občanské vybavenosti obec plánuje zahájit výstavbu víceúčelové
obecní budovy na místě bývalé obecní kovárny. Dominantou obce je nově
postavená kaple, kde jsou umístěna díla lidového řezbáře pana Fr. Kupsy, a to
Betlém s jesličkami a výseč bájné hory Blaník s rytíři. Od roku 1970 je v kapli
veden záznam o návštěvách z Čech, Moravy, Slovenska i z ciziny.

UAP ORP
KLADY
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Vyšší podíl vodních ploch
Zemědělská produkce na omezených plochách
Žádný velký znečišťovatel
Velmi nízké zatížení dopravou
Dobrá dostupnost do Vlašimi
Kvalitní ŽP
Kanalizace s ČOV, vodovod, plynovod
Historická sídelní struktura, zachovalé hodnoty
Zemědělský areál
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Zatížení dílčích úseků nadměrnou dopravou –
II/126
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Sídla bez základní vybavenosti

ZÁPORY
Zemědělský areál
Zemědělská funkce v centru obce
Nízká vybavenost obce
Omezené plochy pro výrobu či průmysl

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru obce
s kvalitním ŽP
stabilizace ploch pro bydlení
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Vlašimi
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
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Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Zvýšení prostupnosti krajiny

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)
Sídlo Rataje s okolím, položeno v téměř rovinatém terénu. Poměrně málo
pohledově exponováno. Pohledové bariéry – prvky lesů, mírný svah do údolí.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
areál ZD
rozptýlená zeleň
elektrické vedení

RATAJE

Samota s několika budovami a rozptýlenou zelení. Terén téměř rovinatý.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
rozptýlená zeleň

ZA HOSPODOU

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

3111_Pavlovice-Řimovice
3312_Kozlovka
435_Pavlovický potok
436_Štěpánovský potok jih

4_Nivní krajina
5_Údolní krajina

-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Rataje
17%

5%
3%

3111_Pavlovice-Řimovice
3312_Kozlovka
75%

435_Pavlovický potok
436_Štěpánovský potok jih

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci
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2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- OKD – křížky
- OPD – skupina stromů
- AD – dosadba stávajících alejí
- ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- PVD – obnova přirozeného vegetačního doprovodu Březinského potoka
- AN – výsadba nových alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- bez opatření
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1
- LH 1-2
- LH 1-3
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění
Urbanizace území:
- UB4 (obec Rataje - V)
- UB5 (obec Rataje - V)
Sídelní potenciál: Rataje 2
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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33_ŘÍMOVICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

532941
ÚP SÚ Římovice
(nabytí účinnosti 31.7.1996)
330 ha
227
Římovice
Římovice
452 m
hasiči
obec

POPIS OBCE

ŘÍMOVICE

Obec Řimovice se nachází v okrese Benešov 5 km východně od Vlašimi. V
obci je otevřena hospoda a obchod, využívají se hřiště pro tenis, volejbal a
košíkovou. Kromě Sboru dobrovolných hasičů zde působí také rybářský
spolek. Mezi pamětihodnosti patří Kaple Povýšení sv. Kříže z roku 1872, kříž u
kaple a zvonice. Obcí vede cyklotrasa č. 0004 Vlašim – Řimovice – Zdislavice
– Trhový Štěpánov – Zruč nad Sázavou.

UAP ORP
KLADY
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Zemědělská produkce na omezených plochách
Žádný velký znečišťovatel
Velmi nízké zatížení dopravou
Dobrá dostupnost do Vlašimi
Kvalitní ŽP
Dostupnost VTL plynu
Historická sídelní struktura, zachovalé hodnoty
Vybavenost – restaurace, obchod
Spolková činnost
Bývalý zemědělský areál
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a KUSK
Obce bez kanalizace s ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
POŽADAVKY NA ZMĚNU
Zvýšení prostupnosti krajiny
Mírný rozvoj ve vztahu na Vlašim

ZÁPORY
průměrné množství lesních porostů
Bývalý zemědělský areál v blízkosti sídla
Chybí kanalizace s ČOV
Měnírna ČEZ – negativní dominanta
Nízká vybavenost obce
Žádné vhodné plochy pro výrobu či průmysl

ZÁVĚRY

OHROŽENÍ
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KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)
Sídlo Řimovice s okolím, položené na návrší poměrně exponované místo.
Pohledové bariéry V – les, S – les+údolí, J – les+údolí. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
domky
elektrické vedení
zeleň
trafostanice

ŘÍMOVICE

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

3111_Pavlovice-Řimovice
336_Loreta
352_Vlašim

4_Nivní krajina

-

5_Údolní krajina

-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Římovice
2%3%

3111_Pavlovice-Řimovice
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OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- OKD – křížky
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- AN – výsadba nových alejí podél nově navržených i stávajících komunikací
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Opatření pro eliminaci negativních jevů
- vegetační odclonění trafostanice
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1
- LH 1-3
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění
Urbanizace území:
- UB1 (obec Řimovice)
Sídelní potenciál: Řimovice 2
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření

3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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34_SLOVĚNICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

532231
ÚP Slověnice
(nabytí účinnosti 13.5.2009)
294 ha
37
Slověnice
Slověnice
368 m
obec

POPIS OBCE

SLOVĚNICE

Obec Slověnice se nachází v okrese Benešov ve Středočeském kraji, asi
15 km východně od Benešova a zhruba 6 km severně od města Vlašim. Žije
zde 37 obyvatel, čímž se řadí mezi obce s nejnižším počtem obyvatel na
území České republiky. V údolí, zhruba 500 metrů jižně od obce, se na levém
břehu říčky Chotýšanky nachází Slověnský mlýn. První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1544.

UAP ORP
KLADY
Vysoká lesnatost území
Kvalitní sídelní zeleň
Vysoký podíl nivních půd
Území bez starých ekologických zátěží a velkých
znečišťovatelů
Dobrá dostupnost D1 (sjezd Divišov)
El. Energie
Chatová oblast
Dostupnost do Prahy jako pracovištního centra
Dostupnost Divišova jako lokálního centra
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
dopravní zatížení souběžné komunikace s D1
zatížení dílčích úseků nadměrnou dopravou – II/113
Obce bez kanalizace s ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
záplavové území
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Rozvojové plochy pouze pro místní potřeby bez

ZÁPORY
Zatížení území dopravou při komplikacích na
D1
Území ovlivněné vodní erozí
Chybí kanalizace s ČOV a vodovod
Nízká vybavenost obce
Horší dostupnost Vlašimi
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
stabilizace ploch pro bydlení a rekreaci
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
vytvořit podmínky pro návrh cyklotrasy či
cyklostezky
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
stabilizace ploch individuální rekreace a
podmínky pro případné rozšíření či úpravu
OHROŽENÍ
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výhledových ploch
KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)
Sídlo Slověnice a jeho okolí. Zvlněný terén na návrší okolo obce terén rovinatý.
Sklon k jihu. Pohledové bariéry – okolní les J, V, Z, S. Charakteristika krajinného
typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
rozptýlená zeleň

SLOVĚNICE

ÚDOLÍ
CHOTÝŠANKY

Údolní niva řeky Chotýšanky s chatovou zástavbou. Pohledově málo exponované
místo. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
rozptýlená zeleň
chatová zástavba

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

3311_Slověnice-Všechlapy

4_Nivní krajina

434_Chotýšanka

5_Údolní krajina

-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Slověnice
2%
3311_Slověnice-Všechlapy

98%
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OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- AD – dosadba stávajících alejí
- ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
- ZK – možný konflikt budoucí zástavby s krajinným rázem
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Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historické cesty
- OC – nová cesta ze Slověnic do lesa Borovina
- OC – nová propojení stávajících komunikací podél Chotýšanky
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- ZLP – převod orné půdy na zalesněnou půdu
- AN – výsadba nových alej podél nově navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- bez opatření
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-2, LH 1-3
- LH 4-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH09-Zatravnění
Urbanizace území:
- UB5 (obec Slověnice - JZ)
- UB6 (obec Slověnice-S)
Sídelní potenciál: Slověnice 2
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-O-01 Obchvat Radošovice, Bílkovice, Slověnice
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- MVÚ Migračně významná území
- DMK Dálkové migrační koridory

3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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35_SNĚT
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

532436
ÚP Snět
(nabytí účinnosti 6.4.2017)
602 ha
109
Snět
Snět
464 m
hasiči
obec

POPIS OBCE

SNĚT

Obec Snět se nachází v okrese Benešov asi 28 km východně od
města Vlašim, poblíž vodní nádrže Želivka. První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1352. V minulosti se uváděla pod názvem Sněť. V obci se
nedaleko návsi nachází barokní kostel svatého Petra a Pavla. První zmínky o
něm sahají do roku 1350, jeho styl je však pozdně barokní z roku 1778.
Původně měl kostel velké tři zvony a umíráček. Dochoval se z nich pouze
jeden z roku 1473

UAP ORP
KLADY
Vysoká lesnatost území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Vyšší podíl vodních ploch – VN Švihov
Zemědělská produkce na omezených plochách
Žádný velký znečišťovatel
Nízké zatížení dopravou
OPVZ Švihov
Dobrá dostupnost do Dolních Kralovic
Kvalitní ŽP
Vodovod, el. Energie, kanalizace s ČOV
Fungující spolková činnost
Dobrá prostupnost území
Nemovitá kulturní památka
Zemědělský areál
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavové území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. Třídy ochrany ZPF

ZÁPORY
Zemědělské areály
Nízká vybavenost obce
Omezení vyplývající z OPVZ Švihov
Zpřetrhání historických vazeb na Ledeč n/S –
absence dopravního spojení

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
Stabilizace vhodných ploch na bydlení
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Dolních Kralovic
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky
hodnotného území

Příloha č. 2 Karty obcí
151 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM

17-040.3

ČISTOPIS

září 2019

Území ovlivněné stavbou VN Želivka – zpřetrhané
historické vazby

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Podpora rekreační funkce

Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
Nevymezovat rozvojové plochy pro výrobu –
umožnit běžné podnikání v rámci smíšených
obytných území bez nároku na dopravu a jiné
zatížení
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)
Okolí sídla Snět. Mírně zvlněný terén svažující se k východu. Pohledové
bariéry J+V – lesa přehradní nádrže. S – les, Z – svah a částečně les.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
areál zemědělského družstva
rozptýlená a liniová zeleň

SNĚT

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

21_Ochranné pásmo VN Švihov

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

317_Dolní Kralovicko
338_Pod Černými lesy

4_Nivní krajina

-

5_Údolní krajina

-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Snět
37%

21_Ochranné pásmo VN Švihov

63%
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317_Dolní Kralovicko
338_Pod Černými lesy
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OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – ze silnice na Vraždovy Lhotice
- OKD – křížky
- AD – dosadba stávajících alejí
- ZK – možný střet budoucí zástavby s krajinným rázem
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- FZP – fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy severovýchodně od Sněti
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- ZLP – převod orné půdy na zalesněnou půdu
- AN – výsadba nových alejí podél nově navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- bez opatření
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-2
- LH 1-3
- LH 1-4
- LH 4-1
- LH 10-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
Urbanizace území:
- UB4 (obec Snět - SV)
- UB6 (obec Snět - S)
Sídelní potenciál: Snět 3
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Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- MVÚ Migračně významná území
- DMK Dálkové migrační koridory

3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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36_SOUTICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

599387
ÚPnSÚ Soutice
(schválení návrhu
16.12.1999)
Zm. č.1 ÚPnSÚ Soutice
(nabytí účinnosti 30.12.2006)
Zm. č.2A ÚPN SÚ Soutice
(nabytí účinnosti 11.12.2013)
▪ 18.5.2016 schváleno
pořízení nového ÚP
1 087 ha
251
Soutice
Černýš
Kalná
Soutice
378 m
hasiči, rybáři, myslivci,
sportovci, ochránci přírody
obec

POPIS OBCE

SOUTICE

ČERNÝŠ

KALNÁ

Obec Soutice leží v malebné krajině na soutoku řek Želivky a Sázavy na
hranici okresů Benešov a Kutná Hora, při sjezdu z dálnice D1 na 56. km. První
písemná zmínka o obci je z roku 1295. V poslední době se oblast stává
atraktivní, neboť si zde lidé z velkoměsta staví a udržují své víkendové a
prázdninové chalupy. V obci se nachází starý zámek, který byl po únorovém
puči zabaven původním majitelům. Za komunistického režimu sloužil jako
archiv ministerstva. V poslední době není zámek pravidelně udržován a čeká
na rozsáhlou rekonstrukci. Dalšími pamětihodnostmi jsou kostel svatého
Jakuba, kříž u kostela, socha sv. Anny a socha sv. Jana Nepomuckého.
Černýš leží v katastrálním území obce Soutice. Dominantu návsi tvoří
zvonička a velký železný kříž, který roku 1893. Při cestě do Soutic stojí kaple
Panny Marie. První zprávy o vsi Černýši pocházejí až z roku 1362. Další
pamětihodností je tvrziště.
Kalná leží v katastrálním území obce Soutice, nachází se asi 1,5 km východně
od Soutic. Stojí zde kaplička se zvoničkou, která byla v roce 2012
zrekonstruována.

UAP ORP
KLADY
Vodní tok – Želivka a Sázava
Natura 2000 (Želivka)
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Obnova a tvorba alejí
Nivní půdy
Vodovod, el. Energie, splašková kanalizace,
plynofikace
Výborná dostupnost D1
Dobrá dostupnost do Trh. Štěpánova a Zruče n/S
Dopravní zatížení jde mimo obec

ZÁPORY
Území ovlivněné procházející D1 – zvýšená
hlučnost a prašnost
Pouze nízké procento zalesnění
ČOV v záplavovém území
Území ohrožené povodní
Zanedbaný zámek
Nevyužití potenciálu sjezdu z D1
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Prodejna a pohostinství
Muzeum
Nemovité kulturní památky
Fungující spolková činnost
Sociální služba pro důchodce a přestárlé občany
v obci (rozvoz obědů, k lékaři)
Pošta
Územím prochází D1 s exitem Soutice
Rozvojové plochy pro výrobu
Dostupnost do Prahy jako pracovištního centra
Čerpací stanice pohonných hmot Kalná
ZÁVADY
Zanedbané památky
Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Chybějící odstavná stání tranzitní dopravy
Dopravní zatížení komunikace souběžné s D1
Stav ČOV a kanalizace – záplava
Rezzo a nebezpečné látky A a B
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a KUSK
Brownfields včetně novodobých
Oblast přímo ovlivněná D1 - HŽP
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP, která je zatím velmi
nízká
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Trhového Štěpánova a Zruče n/S
Stabilizace všech místních hodnot
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
vymezení nových rozvojových ploch pro
bydlení a výrobu s ohledem na zatížení
dopravou a možnosti využití sjezdu z D1
Celková koncepce sídla bude navržena na
možné využití sjezdu z D1

Záplavové území
Povodňové riziko
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
POŽADAVKY NA ZMĚNU
Možný nárůst ploch pro bydlení podmíněný lokální
vybaveností – mimo oblasti zasažené dopravou
Možné využití potenciálu dopravy a blízkosti
spádových měst TŠ a Zruče n/s pro hospodářský
rozvoj

OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

SOUTICE

KALNÁ

Obec ležící ve zvlněném terénu, územím prochází řeka Želivka. ZKC
ohraničeno dálnicí D1 a pohledovými bariérami. Charakteristika krajinného
typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
Colas areál
kostel
zemědělské stavby
zeleň
Obec položená v údolí, z východní strany málo exponovaná. ZKC ohraničeno
z Jižní strany dálnicí. Zachovalá sídelní struktura. Charakteristika krajinného
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typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zástavba
čerpací stanice
zeleň
dálnice
údolní niva
Obec v těsné blízkosti dálnice D1. Odděleno pohledovými bariérami horizontu
a D1. Obec leží v mírně svažitém terénu. Charakteristika krajinného typu: B –
krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
bilboard

ČERNÝŠ

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

3113_Soutice-Hulice

4_Nivní krajina

438_Štěpánovksý potok sever

5_Údolní krajina

523_Údolí Želivky a Sázavy

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Soutice
22%

3113_Soutice-Hulice

8%
70%

438_Štěpánovksý potok sever
523_Údolí Želivky a Sázavy

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od lokality Na Borkách, ODP – od Černýše, ODP – od Soputického vrchu
- ODP – ze silnice na Kalnou
- OKD – křížek
- OM 2 – lesnický způsob hospodaření
- AD – dosadba stávajících alejí
- ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
Příloha č. 2 Karty obcí
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-

OC – nová cesta podél břehu Želivky
FZP – fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy východně od Černýše
FZP - fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy v lokalitě Na návozech
FZP - fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy v lokalitě Nad kolnou

Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- NTTP – převod nivní půdy na trvalý travní porost
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- OS – převod orné půdy na ovocný sad
- AN – výsadba nových alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – revitalizace prostoru pískovny včetně likvidace skládky v Souticích
- NC – vegetační odclonění vysílače
- NC – stavební a vegetační rozdělení rekreačního areálu V Popelinci
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, LH 1-2, LH 1-3, LH 1-4, LH 2-1, LH 4-1, LH 6-1, LH 7-1, LH 10-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění
Urbanizace území:
- UB2 (samota Rybárna – S, Soutice-Kopečka – V)
- UB5 (samota Rybárna – S, Soutice-Kopečka – S, V, Z)
Sídelní potenciál: Soutice 3, Kalná 2, Černýš 2
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-P-02 Exit 56 - Soutice
- D-D-02 paralelní trasa k dálnici mezi exity 49 a 56
- D-D-03 paralelní trasa k dálnici mezi exity 56 a 66 (východní trasa)
- D-D-04 paralelní trasa k dálnici mezi exity 56 a 66 (západní trasa)
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- D-Z-02 Křížení silnice a migrační trasy vydry
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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37_STROJETICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

599361
ÚPO Strojetice
(nabytí účinnosti 21.11.2000)
▪ 1.12.2017 schváleno
pořízení nového ÚP
501 ha
120
Strojetice
Strojetice
391 m
hasiči
obec

POPIS OBCE

STROJETICE

Strojetice leží v západní části mikroregionu Želivka, v okrese Benešov. První
zmínky o obci jsou z roku 1306. Mezi pamětihodnosti obce patří kaplička sv.
Petra a Pavla. Na návsi se nalézá také památník padlým v první světové
válce. Zemědělská obec poskytuje svým obyvatelům tyto služby, prodejnu
smíšeného zboží, pohostinství, kulturní dům, který využívá budovu bývalé
školy a rybník ke koupání. Sportovcům poskytuje vyžití víceúčelové hřiště a
dětem slouží dětské hřiště osazené moderními prvky na hraní. Od roku 1902
je v obci aktivní Sbor dobrovolných hasičů, který se zúčastňuje soutěží v
požárním sportu. Okolní malebná krajina láká do obce rekreanty, kteří vlastní
některé Strojetické domy.

UAP ORP
KLADY
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Historické aleje
Návesní prostor
Vodní plocha
Žádný velký znečišťovatel
OPVZ Švihov
Nízké zatížení dopravou, pouze při problémech na
D1
Dobrá prostupnost území
Kvalitní dochovalé prostředí, arch. a urb. hodnotné
území
Obchod
Sportovní vybavení – hřiště
Tábořiště
Zemědělský areál
Rekreační potenciál – lokální hodnoty
ZÁVADY
Zanedbané památky
Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz

ZÁPORY
Zemědělská krajina
Zemědělský areál, zemědělská výroba
v jádru obce
Chybí kanalizace s ČOV, vodovod
Plochy ohrožené vodní erozí
Nízká vybavenost obce
Špatná dostupnost základního školství a MŠ
(Čechtice)
Omezení vyplývající z OPVZ Švihov

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
Stabilizace vhodných ploch na bydlení nebo
rekreaci bez narušení urbanistické struktury
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Chybějící odstavná stání tranzitní dopravy
Dopravní zatížení komunikace souběžné s D1
Stav ČOV a kanalizace – záplava
Rezzo a nebezpečné látky A a B
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a KUSK
Brownfields včetně novodobých
Oblast přímo ovlivněná D1 - HŽP

Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Podmínky pro ochranu urbanisticky
hodnotného území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad

Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavové území
Povodňové riziko
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. Třídy ochrany ZPF
POŽADAVKY NA ZMĚNU
Ochrana krajinné a obecní zeleně
Využití potenciálu pro krátkodobou rekreaci, možný
nárůst pro bydlení – zahuštění bez ovlivnění
urbanistické struktury obce
Drobné služby

OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

STROJETICE

STROJETICKÁ
NIVA I

STROJETICKÁ
NIVA II

Tento krajinný celek je vymezen pohledovými bariérami na hranících
katastrálního území. Celek zaujímá většinu území k.ú. Strojetice mimo
zastavěné území a nivu. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba s nezastavěnou
elektrické vedení
údolní nivou
systém mezí v S a SZ části ZKR.
zemědělský areál
Strojetice
vesnická zeleň
remíz na sever od obce
Tento krajinný celek se nachází západně od obce Strojetice podél vodního
toku. Zaujímá plochu údolní nivy se vzrostlou zelení. Charakteristika krajinného
typu: C – krajina přírodní
dominanty pozitivní
dominanty negativní
údolní niva se vzrostlou zelení
Tento krajinný celek se nachází severovýchodně od obce Strojetice podél
vodního toku. Zaujímá plochu údolní nivy se vzrostlou zelení. Charakteristika
krajinného typu: C – krajina přírodní
dominanty pozitivní
dominanty negativní
údolní niva se vzrostlou zelení

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU
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1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina
4_Nivní krajina
5_Údolní krajina

314_Strojeticko
316_Keblov
325_Pod Javornickou hůrou
414_Mnichovický potok
421_Sedlický potok u Strojetic
441_Čechtický potok u Strojetic
-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Strojetice
14%
12%
1%

35%

314_Strojeticko
316_Keblov
325_Pod Javornickou hůrou

29%

9%

414_Mnichovický potok
421_Sedlický potok u Strojetic
441_Čechtický potok u Strojetic

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – ze Strážky
- OKD – křížky
- OPD – solitér
- OPD – skupiny stromů
- AD – dosadba stávající aleje
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- AN – výsadba novýc alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace silážních jam
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
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Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1
- LH 1-2
- LH 6-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
Urbanizace území:
- UB2 (obec Strojetice – SZ, JV)
Sídelní potenciál: Strojetice 3
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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38_STUDENÝ
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

530719
ÚPnSÚ Studený, 27.6.1996
zahájení prací-doposud není
▪ 20.11.2015 schváleno
pořízení nového ÚP
441 ha
98
Studený
Studený
Petrova Lhota
478 m
hasiči
obec

POPIS OBCE

STUDENÝ

PETROVA
LHOTA

Obec leží v Želivské pahorkatině a je ze tří stran obklopena lesy. Protéká tudy
Blažejovický potok, který je levostranným přítokem řeky Želivky. Od okresního
města Benešov je vzdálena 40 km, nejbližší město je Vlašim(21 km). Obec je
poprvé zmiňována v roce 1354. Její název je odvozen od zdejšího velmi
drsného klimatu. Mezi pamětihodnosti obce patří židovský hřbitov, poutní
místo U Kněžny (kaplička se studánkou). Přírodní památkou je zde rybníček i
Studeného. V obci sídlí zemědělské Agrodružstvo Studený. Občané mají
možnost nakupovat v prodejně potravin, na návsi najdeme také hostinec.
Petrova Lhota je malá vesnice, část obce Studený v okrese Benešov. Nachází
se asi 1 km na severozápad od Studeného. V roce 2009 zde bylo evidováno
11 adres. Pamětihodností obce jsou haltýře (historické laťové klece na
přechovávání ryb).

UAP ORP
KLADY
Historické aleje
Vodní plochy
Žádný velký znečišťovatel
Dostupnost lesů v okolí
Krajinná zeleň v oblasti nivy
Dostupnost lesních porostů
PP Rybníček u Studeného
Nízké zatížení dopravou
Kvalitní dochovalé prostředí, arch. a urban.
hodnotné území
Základní vybavenost obce – obchod, dětské hřiště
Dostupnost ZŠ a MŠ – D. Kralovice, Košetice
Spolkový dům – kulturní a sportovní centrum obce
Poutní místo U Kněžny, haltýře Petrova Lhota
Fungující spolkový život
Zemědělský areál
Rekreační potenciál – lokální hodnoty
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz

ZÁPORY
Nízká prostupnost krajinou – chybí krajinná
zeleň
Zemědělská krajina
Zemědělský areál
Zatížení dopravou ze zemědělské výroby
Chybí kanalizace s ČOV
Plochy ohrožené vodní erozí
D1

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
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Dopravní zatížení souběžné komunikace s D1
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a KUSK
Oblast přímo ovlivněná D1 - HŽP
Obce bez kanalizace s ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavové území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. A 5. Třídy ochrany ZPF

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Zprostupnění krajiny a doplnění krajinné zeleně
Využití rekreačního potenciálu
Možný nárůst bydlení – zahuštění bez ovlivnění
urbanistické struktury obce
Rozvoj drobných služeb

obce s kvalitním ŽP
Stabilizace vhodných ploch na bydlení bez
narušení urbanistické struktury obce
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy bude beze změny
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky
hodnotného území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

STUDENÝ

PETROVA
LHOTA

Sídlo Studený a okolí mírně zvlněný až rovinatý terén. Pohledové bariéry SJ –
les SV – těleso dálnice, Z – mírný svah. Charakteristika krajinného typu: B –
krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
některé budovy v areálu družstva
domky
Sídlo Petrova Lhota položené v mělkém údolí, téměř rovinatý terén. Pohledové
bariéry Z, JZ – les, V - mírný svah, S – les. Zachovalá struktura sídla.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
domky

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

338_Pod Černými lesy

4_Nivní krajina

-

5_Údolní krajina

-
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Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Studený

338_Pod Černými lesy
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OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- OKD – křížky
- OKD – židovský hřbitov v lokalitě Ve Vrankách
- OPD – solitéry
- AD – dosadba stávajících alejí
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest, které nemají ošetřené pozemky v katastru nemovitostí
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- AN – výsadba nových alejí kome navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky u Studeného
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu ve Studeném
- NC – vehetační odclonění vysílače
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- bez opatření
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění
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Urbanizace území:
- UB3 (správní území obce)
Sídelní potenciál: Studený 3, Petrova Lhota 2
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- D-Z-01 Bariérová místa dálkových migračních koridorů
- D-Z-02 Křížení silnice a migrační trasy vydry
MVÚ Migračně významná území
- DMK Dálkové migrační koridory

3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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39_ŠETĚJOVICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

532509
ÚPO Šetejovice
(nabytí účinnosti 3.1.2001)
▪ 14.6.2018 schváleno
pořízení nového ÚP
610 ha
57
Šetějovice
Dolní Rapotice
Žibřidovice
Šetějovice
Dolní Rapotice
Žibřidovice
440 m
hasiči
obec

POPIS OBCE
ŠETĚJOVICE

Obec Šetějovice se nachází v okrese Benešov asi 26 km východně od města
Vlašim. Součástí obce jsou i vesnice Dolní Rápotice a Žibřidovice. První
písemná zmínka o vsi je z roku 1333. Obcí prochází cyklotrasa č. 0084 Dolní
Kralovice - Šetějovice - Hořice - Čechtice

UAP ORP
KLADY
Vysoká lesnatost území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Vyšší podíl vodních ploch – VN Švihov
Zemědělská produkce na omezených plochách
Žádný velký znečišťovatel
Nízké zatížení dopravou
Vodovod a kanalizace s ČOV – Šetějovice, Dolní
Rápotice, el. energie
Dobrá dostupnost Dolních Kralovic
Kvalitní ŽP
Sportovní vybavení, hřiště a dětské hřiště
Dobrá prostupnost území
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a KUSK
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
Území ovlivněné stavbou VN Želivka – zpřetrhané
historické vazby

ZÁPORY
Zemědělská půda ohrožená vodní erozí
Nízká vybavenost obce
Omezení vyplývající z PHO Želivka
Zpřetrhání historických vazeb na Ledeč n/S –
absence dopravního propojení

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
stabilizace ploch pro bydlení
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Dolních Kralovic
Stabilizace všech místních hodnot
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
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POŽADAVKY NA ZMĚNU

ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

ŠETĚJOVICE

DOLNÍ
RÁPOTICE

Okolí sídla Šetějovice včetně samoty na rozcestí. Poměrně členitý terén, který
zapříčiňuje malou pohledovou exponovanost místa. Sídlo Šetějovice má
zachovalou strukturu sídel. Pohledové bariéry les na JV a svah na SZ.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
venkovská vesnická zástavba
areál ZD
rozptýlená a liniová zeleň
Sídlo Dolní Rápotice a okolí. Místo položené ve zvlněném terénu s expozicí k
východu. U sídla zachovalá struktura původní zástavby. Pohledové bariéry:
JV, V – les, S, SZ – les. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
liniová a rozptýlená zeleň

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

21_Ochranné pásmo VN Švihov

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

317_Dolní Kralovicko
338_Pod Černými lesy

4_Nivní krajina

-

5_Údolní krajina

-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Šetějovice
5%
21_Ochranné pásmo VN Švihov
38%

57%
317_Dolní Kralovicko
338_Pod Černými lesy
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OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – z cesty na Žibřidovice
- ODP – ze silnice u Dolních Rápotic
- OKD – křížek
- OKD – kaplička Žibřidovice
- OR – remízky u Dolních Rápotic
- AD – dosadba stávajících alejí
- ZK – možný konflikt budoucí zástavby s krajinným rázem v Šetějovicích
- ZK – možný konflikt budoucí zástavby s krajinným rázem v Dolních Rápoticích
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalé travní porosty
- MPP – převod orné půdy na mimoprodukční plochy s přirozenou sukcesí
- OS – převod orné půdy na ovocné sady
- AN – výsadba nových alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky mezi Šetějevicemi a Dolními Rápoticemi
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, LH 1-2, LH 1-4
- LH 2-1
- LH 3-1
- LH 4-1
- LH 10-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
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Urbanizace území:
- UB4 (obec Šetějovice – S, obec Dolní Rápotice - Z)
- UB6 (obec Šetějovice – S, obec Dolní Rápotice - Z)
Sídelní potenciál: Dolní Rápotice 1, Šetějovice 1
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- MVÚ Migračně významná území
- DMK Dálkové migrační koridory

3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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40_TEHOV
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce

Nadmořská výška
Spolky
Status

530751
ÚP Tehov
(nabytí účinnosti 25.2.2011)
1 002 ha
344
Nemíž
Tehov
Nemíž
Petříny
Tehov
Kostelík
Traktorka
452 m
hasiči
obec

POPIS OBCE
TEHOV

NEMÍŽ

Ve vzdálenosti 6 km jihozápadně od Tehova leží město Vlašim, 20 km
západně město Benešov. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352.
Mezi pamětihodnosti patří kostel svatého Prokopa na návsi a socha svatého
Jana Nepomuckého.
Nemíž je osada v okrese Benešov, od počátku roku 2009 součást obce
Tehov. Ve vzdálenosti 6 km jihozápadně leží město Vlašim. Na území osady
je přírodní památka – lokalita Na ostrově o rozloze 5,60 ha. Důvodem
ochrany je hojný výskyt jalovce obecného a dalších vzácnějších bylin a
živočichů. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1471.

UAP ORP
KLADY
Kvalitní plochy rozptýlené a liniové zeleně
Vysoká lesnatost území
Vyšší počet vodních ploch
Řeka Blanice včetně nivních půd
Žádný velký znečišťovatel
PP Na Ostrově
Vodovod, el. Energie
Dobrá dostupnost Vlašimi
Chatové osady
Učiliště
3 dětská hřiště včetně sportoviště s umělým
povrchem
Spolkové klubovny – Tehov, Nemiž
Nemovitá kulturní památky
Dostupnost D1 – na hlavním dopravním tahu
Vlašim – D1
Balící stroje – předváděcí středisko
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Zastavěné území v záplavě a údolní nivě

ZÁPORY
Chybí kanalizace s ČOV
Vliv D1
Hluk – sjezd z D1 veselka
Území ovlivněné vodní erozí
Chatové osady
Plantáže ořešáku
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost
Špatná dostupnost jednotlivých osad (Petřiny,
Nemiž)
Chátrající rekreační středisko U Broďáku

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
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Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Dopravní zatížení souběžné komunikace s D1
Zatížení dílčích úseků nadměrnou dopravou –
II/125
Oblast přímo ovlivněná D1 - HŽP
Obce bez kanalizace s ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavové území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
POŽADAVKY NA ZMĚNU
Využít potenciál dopravy

obce s kvalitním ŽP
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Vlašimi a D1
Stabilizace všech místních hodnot
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
Vymezení nových ploch pro bydlení a výrobu
s ohledem na zatížení dopravou a možnost
využití sjezdu z D1
Celková koncepce sídla bude navržena na
možné využití potenciálu sjezdu z D1
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

PETŘÍNY

BROĎÁK

TEHOV

NEMÍŽ

CHATY U

Tento krajinný celek je vymezen pohledovými bariérami na části katastrálního
území Tehov. Celek zaujímá většinu západní část území k.ú. Tehov mimo
zastavěné území a nivu. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
systém mezí JV části ZKC. Petříny
vesnická zeleň
remíz na severo - východ od obce
využívání části území jako pastviny
Tento krajinný celek se nachází podél vodního toku na rozhraní katastrálních
území Tehov a Kladruby. Zaujímá plochu údolní nivy se vzrostlou zelení.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická - bez další zástavby
dominanty pozitivní
dominanty negativní
Tento krajinný celek se zaujímá podstatnou část katastrálního území Tehov,
součástí je obec se zachovalou urbanistickou a architektonickou strukturou a
údolní niva jihovýchodní části. Charakteristika krajinného typu: B– krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zachovalá venkovská zástavba
kostel
vesnická zeleň
údolní niva
Tento krajinný celek je vymezen pohledovými bariérami na hranících
katastrálního území. Celek zaujímá většinu území k.ú. Strojetice mimo
zastavěné území a nivu. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
zemědělský areál
systém mezí v SZ části ZKC. Nemíž
vesnická zeleň
Tento krajinný celek se rozprostírá podél pravého břehu řeky Blanice. V údolní
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NEMÍŽE

nivě se nachází řada chatových osad, které jsou z tohoto celku vyjmuta.
Charakteristika krajinného typu: C – krajina přírodní
dominanty pozitivní
údolní niva se vzrostlou zelení

dominanty negativní

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

323_Tichonicko
3312_Kozlovka

4_Nivní krajina

438_Štěpánovský potok sever

5_Údolní krajina

522_Údolí Blanice sever

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Tehov
6% 3%

16%

323_Tichonicko
3312_Kozlovka

75%

438_Štěpánovský potok sever
522_Údolí Blanice sever

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od Tehova
- ODP – od lokality V Hůrkách
- ODP – od Petřin
- OKD – křížky
- OPD – solitér
- OR – remízky u Petřin
- AD – dosadba stávajících alejí
- ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
- ZK – záměr nové výstavby u Tehova v konfliktu s krajinným rázem
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- FZP – fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy v lokalitě V záhoří
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Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- MPP – převod orné půdy na mimoprodukční plochy s přirozenou sukcesí
- AN – výsadba nových alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NC – vehgetační odclonění zemědělského areálu v Tehově
- NC – stavební a vegetační uzavření výstavby na kraji Tehova
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Nemíži
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- ÚS_P – doplnit propojení LBK mezi katastry Tehov a Trhový Štěpánov
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-2, LH 1-3
- LH 2-1
- LH 3-1
- LH 4-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění

Urbanizace území:
- UB2 (obec Tehov – S, Z)
- UB4 (obec Nemíž – S, obec Tehov - V)
- UB5 (obec Tehov - V)
- UB6 (obec Tehov - V)
Sídelní potenciál: Tehov 3, Petříny 2, Nemíž 1
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-O-04 Obchvat Tehov
- D-D-02 paralelní trasa k dálnici mezi exity 49 a 56
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
MVÚ Migračně významná území
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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41_TICHONICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce

Nadmořská výška
Spolky
Status

530778
ÚP Tichonice
(nabytí účinnosti 25.3.2015)
Zm. č.1 ÚP Tichonice
(nabytí účinnosti 12.9.2017)
Zm. č.1a ÚP Tichonice
(nabytí účinnosti 18.4.2018)
Zm. č. 2 ÚP Tichonice
(schválení pořízení 7.9.2018)
1 090 ha
208
Tichonice
Soušice
Chochol, Kácovec, Kácovská
Lhota, Pelíškův Most,
Soušice, Tichonice,
Licoměrsko, Mazourov,
Svárovna
399 m
hasiči, fotbalisti, myslivci
obec

POPIS OBCE

KÁCOVSKÁ
LHOTA

Nejstarší písemná zmínka o Tichonicích, jakožto o vsi s Tvrzí, pochází z roku
1365. V okolí obce Tichonice prochází několik cyklotras. V obci se nenachází
žádná průmyslová výroba. Je zde pouze zemědělství a lesní hospodářství.
Obec se nachází 3 km od nájezdu na dálnici D1
Chochol je malá vesnice, část obce Tichonice v okrese Benešov. Nachází se
asi 1 km na severozápad od Tichonic. V roce 2009 zde bylo evidováno 8
adres.
Kácovec je vesnice, část obce Tichonice. Nachází se asi 1 km na severozápad
od Tichonic. V roce 2009 zde bylo evidováno 59 adres. Mezi pamětihodnosti
patří kříž na návsi.
Kácovská Lhota je malá vesnice, část obce Tichonice. Nachází se asi 1,5 km
na jihovýchod od Tichonic. V roce 2009 zde bylo evidováno 12 adres.

PELÍŠKŮV
MOST

Pelíškův Most je malá vesnice, část obce Tichonice. Nachází se asi 2 km na
sever od Tichonic. V roce 2009 zde bylo evidováno 25 adres.

SOUŠICE

Soušice je malá vesnice, část obce Tichonice. Nachází se asi 1,5 km na
jihovýchod od Tichonic. V roce 2009 zde bylo evidováno 42 adres.

TICHONICE

CHOCHOL
KÁCOVEC

UAP ORP
KLADY
Vyšší podíl vodních ploch – řeka Sázava
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Zemědělská produkce na omezených plochách
Místy dochovalé soustavy mezí
Dobrá dostupnost D1 (sjezd Veselka)
Kvalitní ŽP
Ranč Licoměrsko – chov koní, agroturistika
Vodovod, el. energie
Dobrá prostupnost území

ZÁPORY
Území ovlivněné D1 – hlavní napojení na Kolín
Stará ekologická zátěž
Území ohrožené vodní a větrnou erozí
Chybí kanalizace s ČOV
Chatové osady
Horší dostupnost Vlašimi
Roztříštěnost sídel
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost
Žádné vhodné plochy pro výrobu či průmysl
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Návaznost na rekreační region Posázaví
Chatové osady a areály mlýnů
Rozvojové plochy pro bydlení
Vybavenost – obchod
Zemědělský areál
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
zastavěné území v záplavě a údolní nivě
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
zatížení dílčích úseků nadměrnou dopravou –
II/125
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a
KUSK
Oblast přímo ovlivněná D1 - HŽP
Obce bez kanalizace s ČOV
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
záplavové území
povodňové riziko
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření,
možno podmínit regulačním plánem krajiny
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
stabilizace ploch pro bydlení s vymezením
konkrétních ploch pro veřejná prostranství a
veřejnou vybavenost
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Vlašimi
Stabilizace všech místních hodnot
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
rozvojové plochy pro výrobu mimo střet
s bydlením v přímé návaznosti na II/125

Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
POŽADAVKY NA ZMĚNU
Nutná stabilizace krajinné zeleně
Protierozní opatření
Možné rozvojové plochy pro bydlení, podmíněné
vybaveností
Možno vymezit skladové čí výrobní plochy
v přímé návaznosti na II/125

OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

PETŘÍNY

SOUŠICE

PELÍŠKŮV MOST

Sídlo Tichonice a okolí. Terén mírně zvlněný až rovinatý. Samotná ves leží v
mělkém údolí. Pohledové bariéry J – silnice, V – les, S – údolí Sázavy, Z –
horizont svah. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
domky
elektrické vedení
rozptýlená zeleň
areál zemědělského družstva
Sídlo Soušice, která jsou položená v členitém kopcovitém terénu nad údolím
Sázavy. Pohledové bariéry S a V údolí s lesem, J – les a svah, Z – les, část
zástavby se nalézá v údolní nivě potoka. Charakteristika krajinného typu: B –
krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
rozptýlená zeleň
elektrické vedení
zemědělské stavby
Sídlo rekreačního charakteru ležící v údolí Sázavy. Pohledově málo
exponované místo. Pohledové bariéry – údolí. Charakteristika krajinného typu:
B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
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CHOCHOL
KÁCOVEC

LICOMĚRSKO

MAZOUROV

KÁCOVSKÁ
LHOTA

zeleň
chatová zástavba
chatová zástavba
Okolí sídel Chochol a Kácovec, která jsou položená v členitém kopcovitém
terénu. Většinou málo pohledově exponovaná místa. Zachovalá původní
rozptýlená struktura sídel. Pohledové bariéry – svah a les. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
domky
elektrické vedení
zeleň
Kolovaný statek s okolní zelení na svahu pohledově otevřeném k východu.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
budovy statku
zeleň
Pohledově omezené území v údolí Sázavy s částečně původní a s částečně
chatovou zástavbou. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
domky
chaty
zeleň
chaty
Sídlo Kácovská Lhota situované na svahu pohledově otevřené k severu.
Pohledové bariéry svah a les. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
zeleň

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

323_Tichonicko

4_Nivní krajina

-

5_Údolní krajina

523_Údolí Želivky a Sázavy

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Tichonice
5%
323_Tichonicko

95%

523_Údolí Želivky a Sázavy
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OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP: - od Licoměrska
- ODH – hřeben Klásek
- ODP – od Tichonic
- OKD – křížky
- OPD – skupina stromů
- OR – remízky u Licoměrska
- OR – remízky u Chochola
- AD – dosadba stávajících alejí
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- NTTP – převod nivní půdy na trvalé travní porosty
- TTP – převod orné půdy na trvalé travní porosty
- MPP – převod orné půdy na mimoprodukční plochy s přirozenou sukcesí
- ZLP – převod orné půdy na zalesněné plochy
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky mezi Tichonicemi a Licoměrskem
- NC – vegetační odclonění sportovního areálu v Tichonicích
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Tichonicích
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu mezi Kácovskou Lhotou a Soušicemi
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Soušicích
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-2
- LH 4-1, LH 5-1, LH 6-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění
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Urbanizace území:
- UB4 (obec Tichonice - S)
Sídelní potenciál: Kácovec 1, Chochol 1, Pelíškův Most 1, Tichonice 3, Kácovská Lhota
2, Soušice 2
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-O-02 Obchvat Licoměrsko
- D-D-01 paralelní trasa k dálnici mezi exity 41 a 49
- D-C-01 II/125 Tichonice

Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- MVÚ Migračně významná území
- DMK Dálkové migrační koridory
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
V ÚP prověřit účelnost vymezení zastavitelných ploch Z21, Z21 a Z23 z ÚP Tichonice (Úplné
znění ÚP po změně č. 1) umístěných ve vzdálenosti do 250 m od osy dálkově migračního
koridoru, resp. v jeho 500 m pásmu.

Příloha č. 2 Karty obcí
179 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM

17-040.3

ČISTOPIS

září 2019

Příloha č. 2 Karty obcí
180 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM

17-040.3

ČISTOPIS

září 2019

42_TOMICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

532541
ÚP Tomice
(nabytí účinnosti 29.10.2010)
Zm.č.1 ÚP Tomice-schválení
pořízení 13.8.2018)
723 ha
140
Tomice
Tomice
494 m
hasiči
obec

POPIS OBCE
TOMICE

Tomice leží nejblíže k největší obci mikroregionu Želivka, Dolním Kralovicím,
v pásu mezi vodní nádrží Švihov a dálnice D1.Dominantami obce jsou budovy
bývalé školy a kaplička z roku 1927. Obci leží nedaleko Křenové hory v okrese
Benešov. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352.

UAP ORP
KLADY
Vysoká lesnatost území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Zemědělská produkce na omezených plochách
Žádný velký znečišťovatel
Nízké zatížení dopravou
OPVZ Švihov
Dobrá dostupnost do Dolních Kralovic
Dobrá dostupnost D1
Kvalitní ŽP
El. Energie, ČOV
Dobrá prostupnost územím
Vybavenost – obchod
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Oblast přímo ovlivněná D1 - HŽP
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF

ZÁPORY
Plochy erozí
Nízká vybavenost obce
Chybí vodovod
Špatná dostupnost do Vlašimi
Omezení vyplývající z OPVZ Švihov
Žádné vhodné plochy pro výrobu či průmysl

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
Stabilizace vhodných ploch pro bydlení
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost do Dolních Kralovic
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
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Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
Nevymezovat rozvojové plochy pro výrobu,
umožnit běžné podnikání v rámci smíšených
obytných území bez nároku na dopravu či jiné
zatížení
OHROŽENÍ

POŽADAVKY NA ZMĚNU

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)
Celek ve svažitém terénu, pohledově otevřený k východu. Sídlo Tichonice se
zachovalou strukturou. Pohledově ohraničeno lesy a svahy. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnické domky
částečně hospodářské budovy
rozptýlená a liniová zeleň

TOMICE

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

21_Ochranné pásmo VN Švihov

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

317_Dolní Kralovicko
338_Pod Černými lesy

4_Nivní krajina

415_Tomice

5_Údolní krajina

-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Tomice
6%

9%

21_Ochranné pásmo VN Švihov

38%

317_Dolní Kralovicko
47%

338_Pod Černými lesy
415_Tomice

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci
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2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – z cesty nad Tomicemi
- ODH – hřeben Kopanina
- AD – dosadba stávajících alejí
- AO – ošetření stávajících alejí
- ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
- ZK – možný konflikt budoucí zástavby s krajinným rázem
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- FZP – fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy v lokalitě Na tomických vrších
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalé travní porosty
- MPP – převod orné půdy na mimoprodukční plochy s přirozenou sukcesí
- AN – výsadby nových alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- bez opatření
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1
- LH 1-2
- LH 4-1
- LH 6-1
- LH 10-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
Urbanizace území:
- UB5 (obec Tomice - J)
- UB6 (obec Tomice - V)
Sídelní potenciál: Tomice 3
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-D-05 paralelní trasa k dálnici mezi exity 66 a 75
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- MVÚ Migračně významná území
- DMK Dálkové migrační koridory
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3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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43_TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce

Nadmořská výška
Spolky
Status

530816
ÚP Trhový Štěpánov
(nabytí účinnosti 28.9.2018)
2 889ha
1 345
Střechov nad Sázavou,
Dalkovice, Trhový Štěpánov,
Dubějovice, Sedmpány
Dalkovice, Dubějovice,
Sedmpány, Střechov nad
Sázavou, Štěpánovská
Lhota, Trhový Štěpánov
407 m
město

POPIS OBCE

TRHOVÝ
ŠTĚPÁNOV

DALKOVICE

DUBĚJOVICE
SEDMPÁNY
STŘECHOV NAD
SÁZAVOU
ŠTĚPÁNOVSKÁ
LHOTA

Město leží asi 10 km západně od Vlašimi. Katastrem obce
protéká Štěpánovský potok s přírodní rezervací stejného jména. Štěpánovský
potok je levostranným přítokem řeky Sázavy. První písemné zmínky o městě
jsou z roku 1108. Ve městě se nachází mateřská a základní škola, knihovna,
pošta, několik lékařských ordinací, restaurací a obchodů. V roce 1998 byla
celá obec plynofikována. Sdružení několika desítek obcí z oblasti zřídilo v roce
1995 odborně řízenou ekologickou skládku. České dráhy i linkové autobusy
zajišťují dobrou dopravní obslužnost, 4 km severovýchodně od města
(u Soutic) je zbudován nájezd na dálnici D1 Praha - Brno. V obci existují
fotbalový klub, golfový klub Atrium Golf Club a znormované devítijamkové
golfové hřiště, klub stolního tenisu, Klub aktivního stáří a Občanské sdružení
zahrádkářů, působí zde Římskokatolická církev a Církev bratrská. Mezi
pamětihodnosti patří kostel sv. Bartoloměje, židovský hřbitov, socha sv. Jana
Nepomuckého, zámek, muzeum, lípa zasazená roku 1898, spolkový dům a
výstavní síň
Dalkovice je vesnice, část města Trhový Štěpánov. Leží pod severním svahem
Paseky v údolí. Vsí protéká Dalkovický potok. Pod Dalkovicemi prochází
potrubí z vodní nádrže Švihov. První písemná zmínka o obci je z roku 1295.
Mezi pamětihodnosti obce patří sloupová zvonička na návsi a pomník padlým
v první světové válce. Nachází se zde lokalita nad Lipinou, která je tvořena
mokřadními loukami s prstnatci májovými a vachtou.
Dubějovice je malá vesnice, část města Trhový Štěpánov. Nachází se asi 3 km
na jihovýchod od Trhového Štěpánova. V roce 2015 zde bylo evidováno 51
adres.
Sedmpány je vesnice, část města Trhový Štěpánov. Nachází se asi 4 km na
jihovýchod od Trhového Štěpánova. V roce 2009 zde bylo evidováno 62 adres
Střechov nad Sázavou je vesnice, část města Trhový Štěpánov. Nachází se
asi 4 km na sever od Trhového Štěpánova. V roce 2009 zde bylo evidováno 83
adres.
Štěpánovská Lhota je malá vesnice, část města Trhový Štěpánov. Nachází se
asi 3 km na sever od Trhového Štěpánova. V roce 2009 zde bylo evidováno 28
adres. V údolí východně od osady protéká Štěpánovský potok, který je
levostranným přítokem řeky Sázavy.

UAP ORP
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KLADY
Průměrná lesnatost území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Natura 2000 – Štěpánovský potok
OPVZ Švihov – Sedmpány
TŠ – lokální centrum vybavenosti – MŠ, ZŠ,
zdravotní středisko, hotel, penzion s restaurací,
sportovní plochy, spolkový dům, muzeum
Kvalitní ŽP
Aktivní spolková činnost
Vodovod, el. Energie, splašková kanalizace
s ČOV, plynofikace (Trhový Štěpánov)
Sázava – rekreační lokalita – lávka
Nemovité kulturní památky
Výrobní areál
Vysoká místní zaměstnanost
Dostupnost do Vlašimi a do Prahy jako
pracovištního centra
Dostupnost D1 (sjezd Soutice)
Regionální dráha Benešov – Vlašim – Trhový
Štěpánov
ZÁVADY
Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Dopravní zatížení souběžné komunikace s D1
Zatížení dílčích úseků nadměrnou dopravou –
II/126, II/127
Skládka EKOSO Trhový Štěpánov

Rezzo a nebezpečné látky A a B
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a
KUSK
Brownfields včetně novodobých - fotovoltaika
Oblast přímo ovlivněná D1 - HŽP
Obce bez kanalizace s ČOV – přidružené obce
Bioplynové stanice
Poddolovaná území
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí

ZÁPORY
Výrobní areály
Zatížení dopravou ze zemědělské výroby
Chybí vodovod a ČOV (malá sídla)
Plochy ovlivněné vodní erozí
Oblast zasažená D1
Skládka komunálního odpadu pro ORP Vlašim
Absence obchvatu sídla Trhový Štěpánov
Nízká vybavenost obcí mimo TŠ
Chybí ÚP v malých sídlech
Omezení vyplývající z OPVZ Švihov
Špatné propojení sjezdu D1 a výrobního areálu
Brownfield – panská stodola

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
Stabilizace ploch pro bydlení
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Podmínky pro další možnost rozšíření výrobní
činnosti v obci při celkovém řešení dopravního
napojení; rozvojové plochy pro výrobu lze
podmínit regulačním plánem s konkretizovanou
dopravní dostupností
Rozvojové plochy pro bydlení vymezit mimo
dopravní trasy
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad

Záplavové území
Povodňové riziko
Území geologických rizik
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. A 5. Třídy ochrany ZPF
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POŽADAVKY NA ZMĚNU
Možné vymezení ploch pro bydlení podmíněné
vybaveností a infrastrukturou
Možné vymezení ploch pro výrobu a skladování
podmíněné úpravou dopravního napojení

OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

TRHOVÝ
ŠTĚPÁNOV

DÁLKOVICE

DUBĚJOVICE

SEDMPANY

STŘECHOV

CHATY AREÁLU
ČT A MLÝNA

Trhový Štěpánov leží ve zvlněném terénu, ohraničený pohledovými bariérami
lesa a horizontu. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
skládka
zeleň
průmyslové areály
kostel
areál ZD
Obec leží v údolní nivě, v mírně svažitém terénu. ZKC je ohraničeno
pohledovými bariérami. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
zemědělský areál
zeleň
údolní niva
Obec se rozprostírá na rovinatém terénu, sídlo bez výrazných dominant. ZKC
ohraničeno horizontem. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
družstvo
zeleň
samoty
Mírně svažitý terén se zachovalou sídelní strukturou v obci. Celek polozavřený,
ohraničený zelení a horizontem. Sídlo, jehož součástí je bohatá zeleň a toto
sídlo i uzavírá. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zeleň
zařízení na sever od obce
vesnická zástavba
Sídlo v mírně zvlněném terénu u dálnice D1. ZKC ohraničeno pohledovými
bariérami. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
D1 dálnice
zeleň
vodojem
Areály v údolní nivě. Ochrana údolní nivy bez další zástavby. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

21_Ochranné pásmo VN Švihov

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

3111_Pavlovice-Řimovice
3112_Štěpánovská Lhota
3113_Soutice-Hulice
3114_Zdislavice
316_Keblov
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328_Tichonicko
3312_Kozlovka
337_Javorník
353_Trhový Štěpánov
436_Štěpánovský potok jih
437_Pekelský potok
438_Štěpánovský potok sever
451_Štěpánovský potok

4_Nivní krajina
5_Údolní krajina

523_Údolí Želivky a Sázavy

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Tomice
0%
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17%
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4%

21_Ochranné pásmo VN Švihov

3111_Pavlovice-Řimovice

3112_Štěpánovská Lhota

3113_Soutice-Hulice

3114_Zdislavice

316_Keblov

328_Tichonicko

3312_Kozlovka

337_Javorník

353_Trhový Štěpánov

436_Štěpánovský potok jih

437_Pekelský potok

438_Štěpánovský potok sever

451_Štěpánovský potok

523_Údolí Želivky a Sázavy

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od Trhového Štěpánova
- ODP – od Obůrku
- ODP – od Štěpánovské Lhoty
- ODP od lokality Za Hůrkou na hranici s Keblovem
- ODH – hřeben Kosina
- OKD – křížky
- OKD – židovský hřbitov v Trhovém Štěpánově
- OPD – porost v lokalitě Číhadla
- OPD – porost SZ od Dalkovic
- OR – remízky u Dalkovic
- OR – remízky u Mařanova mlýna
- OR – remízky u Posadovského mlýna
- OM 1 – zemědělský způsob hospodaření
- OM 2 – lesnický způsob hospodaření
- AD – dosadba stávajících alejí
- ZN – záměry výstavby na nivních půdách – revize ÚP
- ZK – možný konflikt budoucí zástavby s krajinným rázem u Dubějovic
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- OC – nová cesta u Trhového Štěpánova jako náhrada za historickou, přerušenopu
výrobním areálem
- OC – nově cesty v údolí Štěpánovského potoka v Trhovém Štěpánově
Příloha č. 2 Karty obcí
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-

FZP – fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy jižně od Trhového Štěpánova
v lokalitě Nad obcí
FZP – fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy jižně od Štěpánovské Lhoty
v lokalitě Obůrek
FZP – fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy jižně od Dubějovic

Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalé travní porosty
- OS – převod orné půdy na ovocné sady
- ZLP – převod orné půdy na zalesněnou půdu
- PVD – obnova přirozeného vegetačního doprovodu Dalkovického potoka u Dalkovic
- PVD – obnova přirozeného vegetačního doprovodu u Dubějovic
- AS – výsadba nových alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky u dalkovic
- NL – likvidace křídlatky japonské u Dalkovic
- NL – likvidace černé skládky u Trhového Štěpánova
- NL – likvidace černých skládek západně od Trhového Štěpánova
- NL – likvidace černé skládky u Daměnic
- NL – likvidace černé skládky u Sedmpán
- NC – vegetační odclonění výrobních areálu JV od Trhového Štěpánova
- NC – vegetační odclonění skládky TKO u Trhového Štěpánova
- NC – vegetační odclonění servisního areálu dálnice
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Dalkovicích
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Daměnicích
- NC - vegetační odclonění vysílače u Sedmpán
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Sedmpánech
- NO – ochrana ŽP před únikem škodlivých látek na obslužných plochách dálnice
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- US_P - doplnit propojení LBK mezi katastry Tehov a Trhový Štěpánov v lokalitě Nad
Rybníkem
- US_P – doplnit propojení LBK na Černém potoce
- US_P – doplnit propojení LBK se sousedními katastry (Keblov) v lokalitě Pivovar
- US_D – doplnění propojení LBK podél místní komunikace v lokalitě Luha
- US_P – propojit LBC západním směrem formou navrženého BK k nivě Štěpánovského
potoka
- US_Z – zrušit LBC a LBK – nerealistické propojení přes dálnici
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, LH 1-2, LH 1-3, LH 1-4
- LH 2-1
- LH 3-1
- LH 4-1
- LH 5-1
- LH 6-1
- LH 7-1
- LH 8-1
- LH 10-1
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Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Urbanizace území:
- UB4 (město Trhový Štěpánov – S, V, JV)
- UB5 (město Trhový Štěpánov – Z, J)
Sídelní potenciál: Sedmpány 2, Střechov nad Sázavou 2, Štěpánovská Lhota 2,
Dubějovice 2, Trhový Štěpánov 3, Dalkovice 2
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-D-02 paralelní trasa k dálnici mezi exity 49 a 56
- D-D-04 paralelní trasa k dálnici mezi exity 56 a 66 (západní trasa)
- D-O-08 Obchvat Trhový Štěpánov
- D-4-03 Obchvat Trhový Štěpánov
- D-4-04 Obchvat Trhový Štěpánov
- D-4-05 Obchvat Trhový Štěpánov
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- D-Z-02 Křížení silnice a migrační trasy vydry
- D-Z-03 Křížení silnice a migrační trasy obojživelníků

3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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44_VELIŠ
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce

Nadmořská výška
Spolky
Status

530867
ÚP Veliš
(nabytí účinnosti 15.12.2016)
1 227 ha
330
Nespery
Veliš
Sedlečko u Veliše
Lipiny
Nespery
Sedlečko
Veliš
432 m
hasiči, sportovci, myslivci
obec

POPIS OBCE
VELIŠ

NESPERY

SEDLEČKO

Obec leží 7 km severozápadně od města Vlašim. Mezi pamětihodnosti obce
patří kostel sv. Josefa, výklenková kaple na návsi, pomník obětem obou
světových válek.
Nespery je malá vesnice, část obce Veliš. Nachází se asi 2 km na
severozápad od Veliše. V roce 2009 zde bylo evidováno 38 adres. Dominantou
Nesper je mohutná barokní sýpka. Je situovaná v obci mezi dvěma rybníky a
obsahuje ve své jižní části zbytek obytné věže původní tvrze. Západně od
sýpky se dochovaly zbytky další stavby původní tvrze, původně zřejmě
věžovitého charakteru. První písemná zmínka o obci je z roku 1318.
Sedlečko je malá vesnice, část obce Veliš. Nachází se asi 2 km na jihozápad
od Veliše. V roce 2009 zde bylo evidováno 14 adres. První písemná zmínka o
Sedlečku je z r. 1440. V r. 1902 byla postavena kaplička na návsi. Dodnes je
udržovaná v původním stavu a je chloubou a dominantou vesničky.

UAP ORP
KLADY
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
CHKO Blaník
Dobrá dostupnost Vlašimi a Benešov
Vodovod (Veliš, Lipiny), el. Energie
Rekreační potenciál – CHKO Blaník
Vybavenost – sportovní plochy, restaurace,
obchod
Nemovitá kulturní památka
Zemědělský areál
ZÁVADY
Zanedbané památky
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a
KUSK
Obce bez kanalizace s ČOV

ZÁPORY
Území ovlivněné vodní erozí
Nízký podíl zalesnění
Zemědělský areál
Chybí kanalizace s ČOV
Staré ekologické zátěže
CHKO Blaník

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
návrh možnosti zalesnění nebo vytvoření jiných
ekologicky stabilních ploch
stabilizace vhodných ploch pro bydlení
vymezení ploch pro bydlení s ohledem na
možnost zkapacitnění dopravního napojení D1 –
D3
vytvořit podmínky pro další možnost rozšíření
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Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
poddolovaná území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
POŽADAVKY NA ZMĚNU

zemědělské výroby
Stabilizace všech místních hodnot
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

VELIŠ

CIMOVALY

LIPINY

NESPERY

SEDLEČKO

Intenzivně hospodářsky využívaná krajina kolem sídla Velíš v mírně zvlněném
terénu. Pohledově omezeno částečně okolními lesy a horizontem. Pohledové
osy krátké. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
industriální a hospodářské objekty
liniová a rozptýlená zeleň
elektrické vedení
Okolí výrobního areálu s výrazně přeměněnou krajinou. Mírně zvlněný terén.
Pohledově omezen horizontem a lesem. Charakteristika krajinného typu: A –
krajina přeměněná
dominanty pozitivní
dominanty negativní
liniová a rozptýlená zeleň
industriální objekty
Pohledově izolované místo, převážně chatové zástavby.
dominanty pozitivní
dominanty negativní
domky, chaty
rozptýlená a lesní zeleň
Místo položené v malé kotlině, sídlo s venkovskou zástavbou bez výraznějších
negativních dominant. Zvlněný terén, mírné kopce. Charakteristika krajinného
typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
rozptýlená zeleň
některé architektonicky méně shodné
budovy
venkovská zástavba
Pohledně málo exponované místo v malé kotlině, kopcovitý terén, rozptýlená
zástavba. Pohledově blízký les, okolní kopce. Charakteristika krajinného typu:
B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
rozptýlená zeleň

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

11_CHKO Blaník

2_OP vodní nádrže

312_Veliš
332_Sedlečko
333_Nespery
334_Hradiště

3_Plochá až mírně zvlněná krajina
4_Nivní krajina

432_Polánecký potok

5_Údolní krajina

521_Údolí Blanice jih
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Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Veliš
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11_CHKO Blaník
312_Veliš
332_Sedlečko
333_Nespery
334_Hradiště
432_Polánecký potok
521_Údolí Blanice jih

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od Lipin u Veliše
- ODP – od lokality Na Chmelnicích
- OKD – křížky
- OKD – panoráma obce Sedlečko
- OPD – solitéry
- OPD – skupiny stromů
- OPD – porost severně od Nesper
- OPD – porosty západně od Nesper
- OPD – porost v lokalitě Hronov
- OPD – porost pod lesem Hřívy
- OM 1 – zemědělský způsob hospodaření
- AD – dosadba stávajícíh alejí
- ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- OC – obnova historické cesty, která nemá išetřené pozemky v katastru nemovitostí u
Sedlečka
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalé travní porosty
- OS – převod orné půdy na ovocný sad
- ZLP – převod orné půdy na zalesněnou půdu
- AN – výsadba nových alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky u Sedlečka
- NL – likvidace černé skládky východně od Nesper
- NC – stavební a vegetační uzavření výstavby na okrajích Veliše
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu mezi Veliší a Nespery
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Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, 1-2, LH 1-3
- LH 2-1
- LH 3-1
- LH 4-1
- LH 6-1
- LH 8-1
- LH 9-1

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
- VH09-Zatravnění

Urbanizace území:
- UB2 (obec Nespery – J)
- UB4 (obec Nespery – S)
- UB5 (obec Velišy – V)
Sídelní potenciál: Nespery 1, Lipiny u Veliše 1, Veliš 2, Sedlečko 1
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- bez dopravních opatření
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- MVÚ Migračně významná území
- DMK Dálkové migrační koridory

3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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45_VLAŠIM
ZÁKLADNÍ INFORMACE

01_1
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce

Nadmořská výška
Spolky
Status

530883
ÚP Vlašim
(nabytí účinnosti 13.10.2010)
Zm. č.1 ÚP Vlašim
(vydání23.4.2012)
Zm. č.2 ÚP Vlašim
(nabytí účinnosti 8.11.2013)
Zm. č.3 ÚP Vlašim
(nabytí účinnosti 23.10.2014)
Zm. č.4 ÚP Vlašim
(nabytí účinnosti 18.3.2016)
Zm. č.5 ÚP Vlašim
(nabytí účinnosti 7.7.2017)
4 143 ha
11 594
Nesperská Lhota, Znosín,
Domašín, Vlašim, Hrazená
Lhoty, Bolina
Bolina, Bolinka, Domašín,
Hrazená Lhota, Nesperská
Lhota, Polánka, Vlašim,
Znosim, Bruk, Loreta
365 m
město

POPIS OBCE

VLAŠIM

Vlašim je město a obec s rozšířenou působností v okrese Benešov asi 20 km
jihovýchodně od Benešova. Vlašim leží na řece Blanici, do níž se zde vlévají
potoky Orlina (západně od města) a Borecký potok na severovýchodě. Na
obou je řada rybníků. 8 km jižně od Vlašimi, mezi obcemi Kondrac, Pravonín a
Louňovice pod Blaníkem leží hora Blaník (638 m n. m.), střed chráněné
krajinné oblasti Velký Blaník. Z roku 1303 pochází nejstarší zmínka o hradišti,
na jehož místě založil v roce 1318 Hynek z Vlašimi tvrz, která měla chránit
brod přes řeku Blanici. Mezi pamětihodnosti města patří zámek postavený v

místě někdejšího hradu, trojkřídlá budova z doby kolem 1600, výrazně
novogoticky upravená v 19. století. Dále zámecký park v anglickém stylu,
děkanský chrám svatého Jiljí, děkanství, stará radnice, Loreta – barokní
kaple na kamenné terase, bývalá synagoga, židovský hřbitov, boží muka
při silnici do Kondrace, kašna se sochou Rolanda na Žižkově náměstí a
hvězdárna. Ve městě jsou tři základní školy a čtyři střední školy.

BOLINA,
BOLINKA

DOMAŠÍN

Bolina je vesnice, která je součástí města Vlašim. Nachází se cca 4 km
jihovýchodně od Vlašimi. Je zde evidováno 161 adres. Vesnice byla v
písemnostech připomenuta již koncem 13. století. V obci se nacházejí terénní
náznaky původní tvrze, ze které se dochovalo rozměrné, kruhové tvrziště o
poloměru cca 20 m. Jižně od Bolinky byl vystavěn kostel Nanebevzetí Panny
Marie – Loreta.
Domašín se nachází 2 km od města Vlašim. První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1352. Mezi pamětihodnosti patří Domašínská brána – jedná se
o jednu ze tří novogotických bran do zámeckého parku Vlašim. Dále kostel a
tvrz.
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HRAZENÁ
LHOTA
NESPERSKÁ
LHOTA
POLÁNKA

ZNOSIM

Hrazená Lhota je malá vesnice 5 km od Vlašimi a nachází se v ní 31 adres.
Nesporská Lhota je malá vesnice asi 5 km od Vlašimi a je zde evidováno 38
adres. Mezi pamětihodnosti patří malá kaplička. Ve vesnici funguje sbor
dobrovolných hasičů a fotbalový tým.
Polánka je malá vesnice asi 3 km od Vlašimi. V 18. století se zde těžila
železná ruda. Osadou protéká řeka Blanice a její levostranný přítok Polánecký
potok.
Znosim je vesnice asi 2 km od Vlašimii. Mezi pamětihodnosti patří historický
vodojem z roku 1922, kaple a Znosimská brána – což je jedna ze tří
novogotických bran do zámeckého parku. První písemná zmínka o obci je
z roku 1443.

UAP ORP
KLADY
Lokální hodnoty
Natura 2000 – EVL Vlašimská Blanice
Zámek a park Vlašim
Městská zeleň
Plochy lesů
Struktura a členitost krajiny
Plynofikace většiny objektů
CZT z plynové kotelny
Kanalizace s ČOV pro většinu obyvatel (nově
Bolina a Bolinka)
Sídlo ČSOP Vlašim – stanice pro handicapované
živočichy a parazoo
Zájem o stavební pozemky
Kvalitní ŽP
Zainvestovanost území technickou infrastrukturou
Vybavenost regionální úrovně
Dobrá dostupnost a hustá cestní síť
Dostupné okolí – Blaník
Množství ploch pro sport a rekreaci, nový zimní
stadion
Kulturní centrum ORP
Aktivní spolková a zájmová činnost
Stabilní zaměstnavatelé v průmyslu a zemědělství
Dostupnost D1
Vymezená průmyslová zóna
Prostupnost územím
Lokální železnice Benešov – Vlašim – TŠ
Znovuzprovoznění letiště
ZÁVADY
Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
dopravní zatížení komunikace souběžné s D1
Zatížení dílčích úseků nadměrnou dopravou:
zvýšení intenzity II/112, nákladní doprava II/112,
II/113, II/125
Rezzo a nebezpečné látky A nebo B

ZÁPORY
Výrobní plochy a areály
Hluk a škodliviny z dopravy
Staré ekologické zátěže
Zdroje nebezpečných odpadů – SB
Jednotná kanalizace ve Vlašimi
Malá sídla bez ČOV
Nestabilní struktura obyvatelstva –
starousedlíci a noví obyvatelé
Dopravní zátěž centrem obcí – Domašín,
Bolina, Bolinka
Špatná dostupnost malých sídel – Nesperská
Lhota, Znosím, Polánka, Hrazená Lhota
Parkování ve městě
Kvalita ŽP – omezení rozvoje
Absence obchvatu a dalších dopravních
staveb k odklonu a plynulosti dopravy
(kruhové objezdy, sjezd „Na Luka“ atd.)

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
stabilizace vhodných ploch pro bydlení
rozvojové plochy pro bydlení budou mimo
dopravní trasy
podmínky pro další možnost rozšíření
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Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a KUSK
Brownfields včetně novodobých - fotovoltaika
Stav ČOV a kanalizace – jednotná kanalizace ve
Vlašimi
poddolovaná území
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
záplavové území
území geologických rizik
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
POŽADAVKY NA ZMĚNU
Dostatek rozvojových ploch, kvalitní zázemí –
problém j v okrjovýh sídlech bez vybavenosti a
dostupnosti – stabilizace počtu obyvatel

výrobní činnosti v návaznosti na celkové
řešení dopravního napojení
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Vlašimi
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky
hodnotného území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)
VLAŠIM

BOLINA
BOLINKA

BRUK

DOMAŠÍN

HRAZENÁ
LHOTA

NIVA BLANICE

–

dominanty pozitivní
dominanty negativní
historické centrum
zástavba paneláků
horizont
Bolina, Bolinka, Loreta + RD. Charakteristika krajinného typu: B – krajina
harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
Loreta – poutní místo
elektrické vedení
zástavba
trať
dominanty pozitivní
zástavba
zeleň
dřeviny podél trati

dominanty negativní

dominanty pozitivní
dominanty negativní
letiště
areál JAFHOLZ
kostel
elektrické vedení
zeleň – aleje
družstvo
zástavba
údolní nivy se vzrostlou zelení
remízky
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
zeleň
Nachází se jižně od ZKC Unosím podél vodního toku. Charakteristika
krajinného typu: C – krajina přírodní
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň v údolí
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CHOBOT – NIVA
U LHOTY

dominanty pozitivní
dominanty negativní
zástavba
jírovcová alej
niva
Celek vymezen pohledovými bariérami horizontu – pole (sever) a ZKC Blanice
(jih). Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
elektrické vedení
zeleň
rozpadlý areál družstva
liniová zeleň
Areál bývalé cihelny + průmyslová zástavba +statek
dominanty pozitivní
dominanty negativní

SKALKOV

ZNOSIM

ČECHOV

CHOBOT
NESPERSKÁ
LHOTA

–

JINOŠOV

PARK
ZÁMKEM

Údolní niva potoka zarostlá dřevinami. Charakteristika krajinného typu: C –
krajina přírodní
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň

SE

CHATY
POLÁNKA
ÚDOLNÍ NIVY

POLÁNKA

Celek pohledově vymezen bariérami kopců s lesem (jih, sever) a horizontu
pole (západ) Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
elektrické vedení
liniová zeleň
areál bývalého družstva
obecní rozptýlená zeleň
Na okraji Jinošovského údolí areál drůbež. výroby, usedlost Jinošov, historický
objekt, cínové věže, areál hájovny
dominanty pozitivní
dominanty negativní
hřeben Jinošova
areál drůbežárny
věž
zeleň
alej
Spravedlnost – zales. hřeben
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
historické stavby
údolní niva
V údolní nivě. Charakteristika krajinného typu B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
Údolní niva, zeleň, ryb. soustavy, bez zástavby
dominanty pozitivní
dominanty negativní
Roztroušená zástavba v údolní nivě, málo pohledově exponované.
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zástavba
niva se zelení

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

3110_Ctibořsko
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OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP:- ze silnice u Ovčárny
- ODP – ze silnice jižně od Vlašimi
- ODP – od silnice u Domašína
- ODP – od Lorety
- ODH – hřeben Kalamajka
- OKD – křížky
- OKD – panorama Vlašimi
OKD – poutní místo Loreta
OPD – solitéry
OPD – skupina stromů
OPD – porost v lokalitě V hlínách
OPD – porost v lokalitě V zájezdku
OM 1 – zemědělský způsob hospodaření
OM 2 – lesnický způsob hospodaření
AD – dosadba stávajících alejí
ZN – záměr výstavby na nivní půdě – revize ÚP
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Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- OC obnova historické cesty, která nemá ošetřené pozemky v katastru nemovitostí v lokalitě
V hlavách
- FZP – fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy západně od Domašína
- FZP - fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy jižně od Domašína
- FZP – fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy severně od Znosína
- FZP - fragmentace bloků orné půdy vegetačními pásy jižně od osady Bruk (Most)
- FZP – fragmentace bloků orné půdy u Hrazené Lhoty v lokalitě U dubin
- FZP – fragmentace bloků orné půdy u Nesperské Lhoty v lokalitě Ke kladinám
- FZP – fragmentace bloků orné půdy jižně od Lorety
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- TTP – převod orné půdy na trvalé travní porosty
- ZLP – převod orné půdy na zalesněnou půdu
- PVD – obnova přirozeného vegetačního doprovodu vodoteče u Hrazené Lhoty
- PVD – obnova přirozeného vegetačního doprovodu podél Blanice ve Vlašimi
- AN – výsadba nových alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky u Boliny
- NL – likvidace černé skládky na Bolinském potoce
- NL – likvidace černé skládky ve Vlašimi
- NL – likvidace černých skládek v Domašíně
- NC – vegetační odclonění výrobního areálu v údolí Blanice ve Vlašimi
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu ve Znosíně
- NC – vegetační odclonění fotovoltaické elektárny v lokalitě Bruk (Most)
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu v Domašíně
- NO – ochrana ŽP před kontaminací škodlivými látkami v areálu Sellier a Bellot
- NO – ochrana ŽP před kontaminací škodlivými látkami v areálu čerpací stanice ve Vlašimi
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- US_P – propojení skladebních prvků ÚSES se systémem ÚSES sousedních katastrů (jiné
ORP)
- US_U – upřesnění LBC mimo ornou půdu u rybníka Babčák u Domašína
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, LH 1-2, LH 1-3, LH 1-4
- LH 2-1
- LH 3-1
- LH 4-1
- LH 5-1
- LH 6-1
- LH 8-1
- LH 10-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
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-

VH05-Opatření na drenážích
VH06-Půdoochranná opatření
VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
VH09-Zatravnění

Urbanizace území:
- UB2 (město Vlašim – J, samota Čechov - S)
- UB4 (město Vlašim – SV, J, obec Domašín - V, Z, JV, samota Čechov - S))
- UB5 (město Vlašim – SV, obec Domašín – J, obec Plánka – V, obec Znosim – J,
samota Čechov - S)
Sídelní potenciál: Hrazená Lhota 1, Vlašim 3, Znosim 1, Domašín 2, Nesperská hota 1,
Polánka 1, Bolina 2
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-O-03 Obchvat Domašín
- D-2-01 Obchvat Domašín
- D-O-05 Jižní spojka Vlašim
- D-O-06 Obchvat Bolina, Bolinka
- D-4-01 Obchvat Bolina, Bolinka
- D-4-02 Obchvat Bolina, Bolinka
- D-C-02 II/125 Vlašim-Kondrac
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- D-Z-02 Křížení silnice a migrační trasy vydry
MVÚ Migračně významná území
- DMK Dálkové migrační koridory

3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
V ÚP prověřit účelnost vymezení zastavitelné plochy v místní části Most z ÚP Vlašim umístěné
ve vzdálenosti do 250 m od osy dálkově migračního koridoru, resp. v jeho 500 m pásmu.
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46_VRACOVICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

530913
ÚP Vracovice
(nabytí účinnosti 29.10.2010)
1 094 ha
395
Vracovice
Vracovice
Malovidy
Částrovice
500 m
hasiči
obec

POPIS OBCE
VRACOVICE

MALOVIDY

Obec Vracovice se nachází 5 km jihovýchodně od města Vlašim. Zatím
nejstarším zjištěným letopočtem je rok 1318. Na části katastrálního území
obce se rozprostírá Chráněná krajinná oblast Blaník a přírodní památka
Částrovické rybníky. Mezi pamětihodnosti patří socha sv. Jana Nepomuckého.
Malovidy je malá vesnice, část obce Vracovice v okrese Benešov. Nachází se
asi 2 km na východ od Vracovic. V roce 2009 zde bylo evidováno 46 adres.
Osadou protéká Štěpánovský potok, který je levostranným přítokem
řeky Sázavy.

UAP ORP
KLADY
Vysoká lesnatost území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Vyšší podíl vodních ploch
CHKO Blaník
Žádný velký znečišťovatel
Nízké zatížení dopravou
Dobrá dostupnost do Vlašimi
Kvalitní ŽP
Kvalitní rozvojové plochy pro bydlení
Vodovod, el. Energie
Dobrá prostupnost území
Fungující spolková činnost
Zemědělský areál
Fungující malé rodinné farmy
Výroba v Malovidech
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
zatížení dílčích úseků nadměrnou dopravou –
II/127 – nákladní doprava
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a
KUSK
Obce bez kanalizace s ČOV

ZÁPORY
Zemědělské areály
Stará ekologická zátěž
Chybí kanalizace s ČOV
Zemědělská funkce v centru obce
Nízká vybavenost obce
Žádné aktivity umožňující zaměstnanost
(rodinné podniky)

ZÁVĚRY
Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
stabilizace ploch pro bydlení
podmínky pro další možnost rozšíření
zemědělské činnosti v obci
Stabilizace a pevná charakteristika malovýroby v
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poddolované území
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
záplavová území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF

POŽADAVKY NA ZMĚNU
Nadále udržovat kvalitní přírodní zázemí
Umožnit rozvoj bydlení a udržení zemědělské
výroby tak, aby nedocházelo ke střetům
s plochami bydlení bez zemědělské funkce

Malovidech
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
dostupnost Vlašimi
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Stabilizace cyklotrasy, případně možnost
rozšíření
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

VRACOVICE

ČASTROVICE

MALOVIDY

Sídlo Vracovice s okolím položené v mírně zvlněném terénu v zemědělsky
obhospodařované krajině. Pohledové bariéry S, J – les. Charakteristika
krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
elektrické vedení
rozptýlená zeleň
areál ZD
Sídlo Častrovice (bývalá tvrz) a její okolí. Položené v mírně zvlněném terénu
ohraničené z větší části lesem a částečně svahem. Charakteristika krajinného
typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
statek
elektrické vedení
zeleň
Sídlo Malovidy s okolím v kopcovitém terénu, poměrně málo pohledově
exponované. Pohledové bariéry – svahy a les. Charakteristika krajinného typu:
B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

11_CHKO Blaník

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

311_Načeradecko
315_Kondračsko
325_Pod Javornickou hůrou
341_Nad Pravonínem
343_Velký Bolínský les
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4_Nivní krajina

436_Štěpánovský potok jih

5_Údolní krajina

-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Vracovice
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11_CHKO Blaník
311_Načeradecko
315_Kondračsko
325_Pod Javornickou hůrou
341_Nad Pravonínem
343_Velký Bolínský les
436_Štěpánovský potok jih

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODH – hřeben Granova vrchu
- OKD – křížky
- OKD – dvorec Částrovický dvůr
- OM 2 – lesnický způsob hospodaření
- AO – ošetření stávající aleje
- ZN – záměr výstavby na zemědělské půdě
- ZK – možnost konfliktu plánované výstavby s krajinným rázem v oblasti Částrovic
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
- OC – obnova historické cesty, která nemá pozemky ošetřené v katastru nemovitostí
v lokalitě Na dlouhých
- OC – obnova historické cesty, která nemá pozemky ošetřené v katastru nemovitostí
v lokalitě Na širokých – propojení cest ve Velkém bolinském lese na Malovidy
- FZP – fragmentace bloků orné půdy v lokalitě Na dlouhých
- FZP – fragmentace bloků orné půdy u Malovid
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- NTTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
- PVD – obnova přirozeného vegetačního doprovodu Vracovického potoka
- AN – výsadba nových alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu ve Vracovicích
- NO - asanace zdroje kontaminace spodní vody ve Vracovicích
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
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Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, LH 1-2, LH 1-3
- LH 2-1
- LH 3-1
- LH 4-1
- LH 5-1
- LH 6-1
- LH 7-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH03-Rozdělení půdních bloků
- VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
- VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků

Urbanizace území:
- UB1 (obec Vracovice)
- UB2 (obec Malovidy- Z)
- UB5 (obec Částrovice - J)
Sídelní potenciál: Malovidy 2, Vracovice 2
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-C-10 II/127 Pravonín - Malovidy
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- MVÚ Migračně významná území
- DMK Dálkové migrační koridory
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
V ÚP prověřit účelnost vymezení zastavitelné plochy v místní části Částrovice z ÚP Vracovice
umístěné ve vzdálenosti do 250 m od osy dálkově migračního koridoru, resp. v jeho 500 m
pásmu.
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47_VŠECHLAPY
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán
Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

532266
ÚP Všechlapy
(nabytí účinnosti 26.10.2010)
555 ha
107
Všechlapy
Všechlapy
400 m
hasiči
obec

POPIS OBCE

VŠECHLAPY

Obec Všechlapy se nachází asi 9 km severně od města Vlašim. Součástí
obce je i samota Poboř a dětský tábor pod kopcem Hůrka. První písemná
zmínka o obci pochází z roku 1378. Od r. 2006 probíhala rozsáhlá
rekonstrukce budovy bývalé školy a přilehlého krámu. V současné době je
budova využívaná jako kancelář obecního úřadu, knihovna, společenský sál
a klubovna hasičů. Obec nechala zasíťovat pozemky pro stavbu rodinných
domků, kde následně probíhá jejich výstavba. V obci se nachází Obecní úřad
a místní knihovna. Obec pořádá hojné množství společenských akcí.

UAP ORP
KLADY
Vysoká lesnatost území
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Zemědělská produkce na omezených plochách
Dochované soustavy mezí
Dobrá dostupnost D1
Dobrá dostupnost Divišova – lokální centrum
Kvalitní ŽP
Vodovod, el. Energie, dobrá prostupnost
územím
Návaznost na rekreační region Posázaví
Chatové osady a areály mlýnů
ZÁVADY
Sídla bez základní vybavenosti
Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
Dopravní zatížení souběžné komunikace s D1
Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a
KUSK
Oblast přímo ovlivněná D1 - HŽP
Obce bez kanalizace s ČOV
Poddolovaná území
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí

ZÁPORY
Území ovlivněné procházející D1
Stará ekologická zátěž
Chybí kanalizace s ČOV
Území ovlivněné vodní erozí
Chatové osady
Nízká vybavenost obce
Špatná dostupnost Vlašimi
Přivaděč vody na Prahu v těsné blízkosti
zastavěného území, které zasahuje i do jeho OP
Omezené aktivity umožňující zaměstnanost
ZÁVĚRY
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
Stabilizace ploch pro bydlení a rekreaci
Stabilizace ploch individuální rekreace a
podmínky pro její případné rozšíření úpravu
Stabilizace koridorů a dopravních tras pro
prostupnost území
Stabilizace všech místních hodnot
Podmínky pro ochranu urbanisticky hodnotného
území
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Návrh cyklotrasy nebo cyklostezky
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
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Záplavové území
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. Třídy ochrany ZPF
POŽADAVKY NA ZMĚNU

Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)

VEŠCHLAPY

AREÁL U
VŠECHLAP

NIVA U
VŠECHLAP

Sídlo Všechlapy položené ve velmi členitém kopcovitém terénu. Zachovalá
struktura sídla. Pohledově málo exponované. Pohledové bariéry – svahy a
zeleň. Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
domky
Areál tábora v členitém terénu na svahu. Pohledově málo exponované místo.
Charakteristika krajinného typu: B – krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň
některé stavby
Údolní niva na SV Všechlap. V sousedství ZKC Všechlapy. Pohledově málo
exponované. Charakteristika krajinného typu: C – krajina přírodní
dominanty pozitivní
dominanty negativní
zeleň

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina

3311_Slověnice-Všechlapy

4_Nivní krajina

-

5_Údolní krajina

522_Údolí Blanice sever

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Všechlapy
8%
3311_Slověnice-Všechlapy

92%

522_Údolí Blanice sever

OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci
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2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- ODP – od Všechlap
- ODH – hřeben Hůrka
- OKD – křížky
- OR – remízky kolem Všechlap
- AD – dosadba stávajících alejí
- ZK – možný konflikt plánované výstavby s krajinným rázem a ochranou remízků
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- NTTP – převod orné půdy na nivách na trvalý travní porost
- TTP – převod orné půdy na trvalý travní porost
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NL – likvidace černé skládky
- NC – vegetační odclonění a stavební úpravy výrobního areálu
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- US_P – propojení skladebních prvků ÚSES se systémem ÚSES sousedních katastrů na
západě území
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-3, LH 1-4, LH 2-1
- LH 4-1, LH 6-1
- LH 10-1
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
- VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
- VH05-Opatření na drenážích
- VH06-Půdoochranná opatření
- VH09-Zatravnění
Urbanizace území:
- UB4 (obec Všechlapy - JV)
- UB6 (obec Všechlapy – JV, J)
Sídelní potenciál: Všechlapy 3
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
- D-Z-01 Bariérová místa dálkových migračních koridorů
- D-Z-02 Křížení silnice a migrační trasy vydry
D-Z-03 Křížení silnice a migrační trasy obojživelníků
MVÚ Migračně významná území
- DMK Dálkové migrační koridory
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3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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48_ZDISLAVICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kód
Územní plán

Rozloha obce
Počet obyvatel
Katastrální území
Části obce
Nadmořská výška
Spolky
Status

531022
ÚPN SÚ Zdislavice
(nabytí účinnosti 15.12.1995)
Zm. č.1 ÚPN SÚ Zdislavice
(schválení 16.2.2000)
Zm. č.3 ÚPN SÚ Zdislavice
(nabytí účinnosti 11.3.2006)
Zm. č.4 ÚPN SÚ Zdislavice
(nabytí účinnosti 20.12.2008)
▪ 30.8.2017 schváleno
pořízení nového ÚP
677 ha
543
Zdislavice
Zdislavice
312 m
hasiči, myslivci
městys

POPIS OBCE

ZDISLAVICE

Městys Zdislavice se nachází jihovýchodně od Města Vlašim pod Javornickou
Hůrou, na mírném svahu, který je rozdělen malým údolím. Zdislavicemi
protéká Štěpánovský potok, který je levostranným přítokem řeky Sázavy. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. Mezi pamětihodnosti obce patří
Kostel sv. Petra a Pavla z roku 1701, kostnice z roku 1772, fara, několik křížů
ve vesnici i kolem ní, socha sv. Jana Nepomuckého, hasičská zbrojnice a
pošta.

UAP ORP
KLADY
Kvalitní plochy rozptýlené zeleně
Nízké zatížení průjezdní dopravou
Kanalizace zakončená ČOV
Dobrá dostupnost Vlašimi
Plynofikace
Historická sídelní struktura, zachovalé hodnoty
Základní vybavenost v obci
Železnice
Nemovité kulturní památky
ZŠ a MŠ
Rekreační potenciál (Peklo)
Zemědělské areály
Průmyslová výroba
ZÁVADY
Zastavěné území v záplavě a údolní nivě
Negativní dominanty ovlivňující krajinný ráz
zatížení dílčích úseků nadměrnou dopravou –
II/127, II/112 – nákladní doprava
Rezzo a nebezpečné látky A nebo B

ZÁPORY
Nízké množství lesních porostů
Zemědělské areály
Velcí znečišťovatelé
Zatížení dopravou a prachem ze
zemědělských areálů
Zemědělská funkce v centru obce

Koncepce krajinné a obecní zeleně s
požadavkem na její stabilizaci a rozšíření
Koncepce rozvoje při zachování charakteru
obce s kvalitním ŽP
stabilizace vybavenosti v obci
vymezení plochy pro možný rozvoj
zemědělské a průmyslové funkce
Koncepce dopravy zaměřená na hlavní
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Staré ekologické zátěže – podklady MŽP a KUSK
Plochy ZPF ohrožené vodní erozí
Záplavové území
Neuvážené meliorace na lučních pozemcích
Stav ÚSES, chybí koordinace s okolními ORP a
obcemi
Plochy 4. a 5. třídy ochrany ZPF
POŽADAVKY NA ZMĚNU
Zvýšení prostupnosti krajiny
Doplnění ochranné zeleně

dostupnost Vlašimi
Stabilizace všech místních hodnot
Soliterní stromy a aleje zahrnout do
stabilizovaných ploch (koridorů) koncepce
ochrany zeleně
Minimalizace záboru meliorovaných pozemků
Vymezení ploch I. třídy ochrany BPEJ jako
nezastavitelných
Vymezení všech c nivních půd jako
nezastavitelných kromě zahrad
OHROŽENÍ

KRAJINNÝ RÁZ (dle podkladu poskytnutého pořizovatelem ÚSK)
Sídlo s historickou zástavbou se rozprostírá ve zvlněném terénu. Ohraničené
pohledovými bariérami lesa a horizontu. Charakteristika krajinného typu: B –
krajina harmonická
dominanty pozitivní
dominanty negativní
vesnická zástavba
silo
kostel
areál ZD
zeleň
bytovky

ZDISLAVICE

NÁVRH ÚSK
ZASTOUPENÍ KRAJINNÝCH OKRSKŮ V OBCI
INDEX_TYP KRAJINY

INDEX_NÁZEV KRAJINNÉHO OKRSKU

1_CHKO

-

2_OP vodní nádrže

-

3_Plochá až mírně zvlněná krajina
4_Nivní krajina
5_Údolní krajina

3111_Pavlovice-Řimovice
3114_Zdislavice
325_Pod Javornickou hůrou
337_Javorník
436_Štěpánovský potok jih
437_Pekelský potok
-

Graf zastoupení krajinných okrsků v obci Zdislavice
8% 6%

6%

4%

21%

3111_Pavlovice-Řimovice
3114_Zdislavice
325_Pod Javornickou hůrou
337_Javorník

55%

436_Štěpánovský potok jih
437_Pekelský potok
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OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V OBCI
1. RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ A RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ
-

viz karty jednotlivých krajinných okrsků dle zastoupení v obci

2. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny
- OKD – křížky
- OPD – skupiny stromů
- OPD – porost u katastrální hranice s Ratajemi
- OM 1 – zemědělský způsob hospodaření
- OM 2 – lesnický způsob hospodaření
- AD – dosadba stávajících alejí
Opatření pro fragmentaci půdních bloků a prostupnost krajiny
- OC – obnova historických cest
Opatření pro zlepšování a podporu biodiverzity
- AN – výsadby nových alejí podél navržených i stávajících komunikací
Opatření pro eliminaci negativních jevů
- NC – vegetační a stavební odclonění objektu sila
- NC – vegetační odclonění zemědělského areálu
Opatření pro optimalizaci ÚSES
- bez opatření
Opatření pro hospodaření v lesích
- LH 1-1, LH 1-2, LH 1-3
- LH 2-1
- LH 10-1

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Urbanizace území:
- UB2 (obec Zdislavice – SZ, Z, JV, J)
- UB4 (obec Zdislavice - Z)
Sídelní potenciál: Zdislavice 2
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Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
- D-O-07 Obchvat Zdislavice, Chlum
3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNY VYUŽITÍ V ÚPD
Vyplývají z navrhovaných opatření.
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