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I.

Výroková část územního plánu

a.

Vymezení zastavěného území

Hranice zastavěného území byla vymezena k 3.2.2021 a je graficky znázorněna ve výkrese
základního členění území i v ostatních výkresech.

b.

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

Definice použitých pojmů:
Bytový dům
−

Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na
trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, pokud současně nesplňuje definici pojmu „rodinný
dům“.

Cizorodé stavby, cizorodá zástavba
−

Stavby, které svým hmotovým a stavebně technickým uspořádáním neodpovídají stávající
okolní zástavbě. Jednotlivé stavby budou posuzovány vždy individuálně v rámci navazujícího
správního řízení s ohledem na stávající okolní zástavbu.

Drobná stavba
−

2

Stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesáhne 25m a
výšku 5m (sem patří např. kůlny, stavby pro chov drobného zvířectva, altány a další obdobné
stavby).

Drobná a řemeslná výroba a služby
−

Výrobní činnost a služby (např. maloobchod, stravování, ubytování apod.), jejichž negativní
vliv na okolí nepřekročí vlastnické hranice stavebníka.

−

Obvykle výroba s vysokým podílem ruční práce, spojená s používáním specializovaných
nástrojů a pomůcek, a stavějící na zručnosti, odborné erudici a zkušenostech pracovníků;
řemeslné živnosti jsou vyjmenovány v zákoně o živnostenském podnikání.

Charakter zástavby
−

Je vyjádřen zejména celkovým hmotovým řešením staveb, jejím měřítkem, výškou, apod., řeší
se též ve vztahu ke stávající zástavbě

Maximální zastavitelnost pozemku
−

Zastavěná plocha je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb.

−

Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce
obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy
lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je
zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do
vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých
konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do
vodorovné roviny. Zpevněné plochy (například komunikace, parkoviště apod.) se do
zastavěné plochy nezapočítávají.

Podkroví
−

Podkroví je prostor pod krovem určený k účelovému využití (využité podkroví). Svislá
nadezdívka může být max. 1,3 m vysoká (měřeno v interiéru od úrovně podlahy, krov
(střecha) o sklonu max. 60 st.

Rodinný dům
−

Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na
trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři
samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za jeden
rodinný dům se považuje i dům spojený jednou nebo dvěma protilehlými stěnami s jiným
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rodinným domem (dvojdům je tvořen dvěma rodinnými domy, řadová zástavba jednotlivými
články rodinných domů);
Soubor staveb
−

Vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje
výstavba na souvislém územní nebo za společným účelem, v souladu se stanovenými
podmínkami využití.

Stavba hlavní
−

Se rozumí stavba v souboru staveb, která určuje účel výstavby souboru staveb.

Stavba pro hospodářská zvířata
−

Se rozumí zástavba nebo soubor staveb pro zvířata k chovu, ustájení, výkrmu, práci a k jiným
hospodářským účelům, kde je hospodářské zvíře nebo kde jsou hospodářská zvířata
chována nebo držena a související provozy, mimo chovu pod širým nebem (přístřešky pro
letní ustájení hospodářských zvířat).

Stávající využití území
−

Se rozumí využití ploch platných v době vydání územního plánu.

Struktura zástavby
−

Je dána zejména půdorysným uspořádáním zástavby, umístěním staveb na pozemku vůči
veřejnému prostoru, hustotou zastavění apod.

Účelová stavba pro zemědělské a lesnické využití území
−

2

Stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesáhne 16m a
výška 4,5m (sem patří např. krmelce, posedy, atd.).

Vedlejší stavba
−

Se rozumí stavba v souboru staveb, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo
umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání
stavby hlavní.

Řešené území se skládá ze tří katastrálních území Pravonín (sídlo Pravonín), Křížov pod
Blaníkem (sídla Křížov a Karhule a osady Lesáky a Volavka) a katastrální území Tisek (sídla Buková
a Tisek).
Pravonín se bude i nadále rozvíjet jako obec s obytnou a rekreační funkcí ležící částečně na
území CHKO Blaník, v členité zemědělsky obhospodařovávané krajině, doplněnou zejména v
okrajových partiích četnými lesními porosty.
Při dalším rozvoji řešeného území je nutné zachovávat následující hlavní koncepční zásady:
−

Vyvážený rozvoj celého řešeného území, které leží mimo rozvojové osy a rozvojové oblasti.

−

Územně a stavebně rozvíjet všechna sídla řešeného území s ohledem na jejich význam a
potenciál. Preferován je rozvoj ploch bydlení a ploch smíšených obytných ve vazbě na plochy
stejného využití.

−

Podporovat stabilizaci a odpovídající rozvoj základní občanské vybavenosti zejména v
Pravoníně.

−

Podporovat obnovu areálu zámku a s ní související přesun výrobních aktivit do severní části
Pravonína.

−

Podporovat a stabilizaci a rozvoj ploch výroby ve vazbě na stávající funkční areály zejména v
Pravoníně a Křížově (částečně i v Bukové).

−

Nové stavební objekty rozvíjet přednostně v návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu a
navrhovanou technickou infrastrukturu.

−

Při rozvoji jednotlivých sídel zohlednit a respektovat stávající hodnoty řešeného území s
minimalizací vlivu na kulturní a urbanistické hodnoty, civilizační hodnoty, životní prostředí a
krajinu.
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−

Nové plochy individuální rekreace se nevymezují. Stávající plochy staveb pro rodinnou
rekreaci jsou v řešeném území stabilizované. S ohledem na jejich polohu v sídlech byly tyto
plochy zakresleny jako součást stávajících ploch bydlení venkovské (BV) nebo ploch
smíšených obytných venkovských (SV)

Územní plán vytváří předpoklad pro posílení vyváženého rozvoje řešeného území. Kromě
rozvoje ploch pro novou bytovou výstavbu, je navržen rozvoj a doplnění výrobních ploch a ploch
občanského vybavení. Preferováno je využití proluk ve stávající zástavbě. Nové zastavitelné plochy
jsou navrženy převážně v návaznosti na zastavěné území jednotlivých sídel a osad tak, aby byla
respektována a vhodně doplněna jejich stávající struktura. V rámci uspořádání krajiny je respektována
četná krajinná zeleň v řešeném území a dále je řešen průchod prvků systému ÚSES. Na podkladu
komplexních pozemkových úprav je navrženo doplnění cestní sítě v krajině.
Při dalším rozvoji řešeného území je nutné respektovat následující hodnoty a zásady jejich ochrany a
rozvoje:
−

Při využití ploch zohlednit území s archeologickými nálezy.

−

Celé území obce je územím s archeologickými nálezy. V rámci navazujícího správního řízení
bude investorem prokázáno, že zajistil ochranu možných archeologických nálezů.

−

Při využití ploch v zastavěném území, v zastavitelných plochách, ale i ve volné krajině
respektovat a chránit další kulturní hodnoty v řešeném území (boží muka, pomníky, kříže,
vyhlídkové body, atd.).

−

Nová zástavba včetně stavebních úprav stávající zástavby musí zohledňovat historický vývoj
sídla, cizorodá zástavba se vylučuje.

−

Zejména v okrajových lokalitách, je nutné zohlednit umístění nových stavebních objektů v
rámci stavebních pozemků tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu a k vytvoření nových
krajinných dominant.

−

Respektovat stávající systém veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, včetně
navrženého doplnění. Další plochy zeleně budou řešeny jako součást ploch jejichž využití je
podmíněno zpracováním regulačního plánu, nebo dohodou o parcelaci.

−

Zamezit změně využití ploch ve volné krajině, která by měnila její charakteristické uspořádání.

−

Zachovat prostupnost krajiny prostřednictvím zachování a navrženého doplnění cestní sítě,
včetně omezení oplocování pozemků ZPF s výjimkou zařízení a ohrazení pro pastvu.

−

Nepovolovat ve volné krajině stavby, které by vyvolali fragmentaci území, zachovat navrženou
koncepci rozvoje do ploch navazujících na zastavěné území (s ohledem na stávající okolní
využití území).

−

Respektovat v maximální možné míře stávající přírodní hodnoty řešeného území mezi které
patří zejména:
Kvalitní zemědělský půdní fond pokrývající téměř celé řešené území
Významné krajinné prvky ze zákona (zejména lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy),
Navržené prvky ÚSES
Prvky mimo lesní zeleně v krajině (remízky, meze, liniové prvky doprovodné zeleně
podél vodotečí a komunikací)
•
Vodní toky, drobné vodoteče a vodní plochy v krajině (včetně plošně a katastrálně
nevymezených)
Respektovat v maximální možné míře stávající urbanistické hodnoty řešeného území mezi
které patří zejména:
•
•
•
•

−

•
•
•
•

historické centrum Pravonína s návsí a navazující zástavbou
návesní prostor v Karhuli, včetně navazující zástavby
historická zástavba v centru Křížova
prvky drobné architektury (boží muka, křížky atd.)
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c.

Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s
rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně

c.1

Základní zásady urbanistické koncepce, včetně urbanistické kompozice
Při využití ploch je nutné respektovat následující základní zásady urbanistické koncepce:
−

Centrem řešeného území je sídlo Pravonín, ve kterém je zastoupena převážná většina
občanské vybavenosti řešeného území.

−

Prioritní rozvoj zastavitelných ploch je navržen do Pravonína. V ostatních sídlech je navržen
rozvoj odpovídající jejich významu a potenciálu.

−

Návrh zastavitelných ploch zohledňuje kapacity dopravní a technické infrastruktury
jednotlivých sídel, případně navrhuje potřebná opatření k zajištění jejich zkapacitnění.

−

Zastavitelné plochy jsou přednostně navrhovány uvnitř zastavěného území jednotlivých sídel
nebo v návaznosti na zastavěné území.

−

Při využití ploch je třeba respektovat stávající charakter zástavby jednotlivých sídel, zejména
hmotové a výškové uspořádání, ale i architektonické ztvárnění odpovídající převážně
venkovskému charakteru zástavby. Při využití ploch respektovat stanovené podmínky jejich
využití (viz kapitola f.) a limity v území.

−

V území se vylučuje realizace cizorodých staveb, které nejsou pro řešené území typické.

−

Územní plán vytváří podmínky pro transformaci nevyužitých ploch v zastavěném území
(brownfields) formou vhodně navrženého využití se stanovením podmínek využití pro tyto
plochy.

−

Územní plán respektuje rekreační využití řešeného území. Stávající plochy individuální
rodinné rekreace jsou v řešeném území stabilizované jako součást ploch bydlení a ploch
smíšených obytných venkovských. Nové plochy pro individuální rodinnou rekreaci se
nenavrhují.

−

Územní plán stabilizuje a podporuje rozvoj podnikatelských a výrobních aktivit ve vazbě na
plochy stejného využití v Pravoníně, Křížově a v Bukové.

−

Územní plán stabilizuje stávající veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně a vytváří
podmínky pro vznik dalších nových veřejných prostranství, zejména v plochách nové
zástavby.

−

Územní plán chrání nezastavěné území a stanovuje závazné podmínky pro využití ploch v
nezastavěném území.

−

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu hodnot v řešeném území.

−

Územní plán zachovává a zlepšuje prostupnost území (krajiny i sídel) a stanovuje podmínky
pro jednotlivé plochy tak, aby byla zajištěna průchodnost a prostupnost krajiny.

−

Územní plán respektuje stanovené záplavové území Sedlického potoka.

c.2

Urbanistická koncepce jednotlivých místních částí, včetně urbanistické
kompozice

c.2.1 Pravonín
Pravonín tvoří centrum řešeného území a plní především funkci obytnou, která je doplněna
funkcí občanské vybavenosti a funkcí výroby. Zastavěné území obce má kompaktní charakter. Sídlo
je dopravně dostupné ze silnice II/127.
Koncepce prostorového uspořádání
−

Zachování struktury a charakteru stávající smíšené obytné venkovské zástavby v historickém
centru Pravonína.

−

Rozvoj zastavitelných ploch zejména po severním, východním a jižním obvodu urbanistického
půdorysu sídla s využitím návrhů komunikací z komplexních pozemkových úprav.

−

Zachování stávajících veřejných prostranství, včetně veřejné zeleně, zejména v okolí kostela
sv. Jana Křtitele.

−

Využití potenciálu sídla jako přirozeného centra osídlení se základní občanskou vybaveností.
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Koncepce rozvoje území
−

Návrh přestavby zemědělského areálu u zámku (plocha P6) na plochy občanské vybavení
veřejné (OV) a s ní související přesun a rozšíření areálu zemědělské výroby na severní okraji
Pravonína (plochy Z1 a Z2).

−

Návrh přestavby části bývalého zemědělského areálu a historického statku na severu
Pravonína (plocha P1) na plochy smíšené výrobní - výroby a služeb (HS), včetně doplnění o
navazující zastavitelnou plochu Z8. Jižní část areálu je navržena jako přestavba na plochy
vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně (PZ) - plochy P2, P3 a P5).

−

Rozšíření ploch občanského vybavení veřejné (OV) o plochu přestavby areálu bývalé fary
(plocha P7), zastavitelnou plochu Z17 na jižní okraji Pravonína a zastavitelnou plochu Z4 na
severozápadním okraji Pravonína.

−

Rozšíření sportovního areálu na jihu Pravonína (plocha Z18) prostřednictvím
občanské vybavení - sport (OS).

−

Návrh ploch bydlení venkovské v návaznosti na zastavěné území Pravonína na jeho severním
a severovýchodním okraji (plochy Z5, Z6, Z7, Z10 a Z11)

−

Návrh plochy bydlení venkovské v proluce zástavby na západním okraji Pravonína (plocha
Z12).

−

Návrh ploch bydlení venkovské na jižním okraji Pravonína (plochy Z13, Z16, Z19 a Z20).

−

Návrh plochy vodní hospodářství (TW) pro realizaci ČOV na severozápadním okraji Pravonína
(plocha Z3).

−

Návrh plochy nakládání s odpady (TO) na severozápadním okraji Pravonína pro realizaci
sběrného dvora.

−

Po obvodu zastavěného území a zastavitelných ploch navrhuje územní plán plochy územních
rezerv R1, R2 a R3 s předpokládaným využitím pro plochy bydlení venkovské.

plochy

Koncepce vazby na krajinu a ostatní části obce
−

Zachování a respektování cyklotras a pěších tras v řešeném území, včetně prostupnosti
zastavěného území a volné krajiny.

−

Návrh na doplnění cestní sítě v celém k.ú. Pravonín převzatý z komplexních pozemkových
úprav prostřednictvím ploch dopravy silniční (místní a účelové komunikace) - DS2.

Koncepce dopravy
−

Návrh ploch dopravy silniční (místní a účelové komunikace) po jižním, východním a severním
obvodu sídla převzatý z komplexních pozemkových úprav (Z48, Z52, Z53, Z56 a Z59).

−

Návrh plochy dopravy silniční (místní a účelové komunikace) - plocha Z49, zajišťující
propojení stávající místní komunikace Pravonín - Křížov s návrhem komunikačního systému k
komplexních pozemkových úprav po západním okraji zemědělského areálu.

−

Návrh plochy dopravy silniční (místní a účelové komunikace) - plocha Z57, zajišťující základní
dopravní obsluhu zastavitelných ploch Z13 a Z20, včetně propojení s komunikací navrženou v
komplexních pozemkových úpravách.

−

Návrh plochy dopravy silniční (místní a účelové komunikace) - plocha Z58, zajišťující základní
dopravní obsluhu zastavitelných ploch Z19 a Z20, včetně propojení se stávající komunikací a
navazující komunikací navrženou v komplexních pozemkových úpravách.

−

Stávající komunikační síť je v řešeném území stabilizovaná.

−

Ostatní zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou přístupné ze stávajících komunikací.

c.2.2 Buková
Buková leží na jihovýchodním okraji správného území obce a plní především funkci obytnou,
která je doplněna funkcí zemědělské výroby. Zastavěné území obce má kompaktní charakter. Sídlo je
dopravně dostupné z křižovatky silnic II/127 a III/1272.
Koncepce prostorového uspořádání
−

Zachování struktury a charakteru stávající smíšené obytné venkovské zástavby v historickém
centru Bukové.
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−

Přiměřený rozvoj sídla v řádu jednotek rodinných domů odpovídající jeho poloze a potenciálu
se zohledněním charakteru a struktury stávající obytné zástavby.

−

Zachování a respektování návesního prostoru v sídle s četnou veřejnou zelení.

Koncepce rozvoje území
−

Návrh ploch bydlení venkovské (BV) na západním okraji sídla v návaznosti na zastavěné
území (plochy Z27, Z28 a Z29).

−

Návrh plochy přestavby (plocha
severovýchodním okraji sídla

−

Návrh rozšíření stávajícího areálu zemědělské výroby na severním okraji Bukové (plocha
Z26).

P8)

na

plochy

smíšené

obytné

venkovské

na

Koncepce vazby na krajinu a ostatní části obce
−

Zachování a respektování cyklotras a pěších tras v řešeném území, včetně prostupnosti
zastavěného území a volné krajiny.

−

Návrh na doplnění cestní sítě v celém k.ú. Tisek převzatý z komplexních pozemkových úprav
prostřednictvím ploch dopravy silniční (místní a účelové komunikace) - DS2.

Koncepce dopravy
−

Návrh plochy dopravy silniční (místní a účelové komunikace) v severovýchodní části sídla
(plocha P9) zajišťující základní dopravní obsluhu plochy smíšené obytné venkovské P8.

−

Ostatní zastavitelné plochy jsou přístupné ze stávajících komunikací.

c.2.3 Karhule
Karhule leží v jihozápadním části správního území obce a plní především funkci obytnou a
rekreační. Zastavěné území obce má kompaktní charakter. Sídlo je dopravně dostupné ze silnice
III/1255.
Jihovýchodně od Karhule leží osada Volavka, tvořená třemi původními usedlostmi. Osada je
plošně stabilizovaná, bez návrhu plošného rozvoje.
Koncepce prostorového uspořádání
−

Zachování struktury a charakteru stávající smíšené obytné venkovské zástavby v historickém
centru Karhule.

−

Přiměřený rozvoj sídla v řádu jednotek rodinných domů odpovídající jeho poloze a potenciálu
se zohledněním charakteru a struktury stávající obytné zástavby.

−

Zachování a respektování návesního prostoru v sídle.

Koncepce rozvoje území
−

Návrh ploch smíšených obytných venkovských (SV) na západním okraji sídla v návaznosti na
zastavěné území (plochy Z39 a Z40).

Koncepce vazby na krajinu a ostatní části obce
−

Zachování a respektování cyklotras a pěších tras v řešeném území, včetně prostupnosti
zastavěného území a volné krajiny.

−

Návrh na doplnění cestní sítě v celém k.ú. Křížov pod Blaníkem převzatý z komplexních
pozemkových úprav prostřednictvím ploch dopravy silniční (místní a účelové komunikace) DS2.

Koncepce dopravy
−

Nově navržené zastavitelné plochy jsou přístupné ze stávajících komunikací.

c.2.4 Křížov
Křížov leží v severozápadní části správního území obce a plní především funkci obytnou a
rekreační, která je významně doplněna funkcí výroby. Zastavěné území obce je rozděleno silnicí
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III/1255 na dvě části (Křížov a Křízovská Lhota). Sídlo má nepravidelný urbanistický půdorys s místy
rozvolněnou a nekompaktní zástavbou.
Koncepce prostorového uspořádání
−

Zachování struktury a charakteru stávající smíšené obytné venkovské zástavby v historickém
centru Křížova a Křížovské Lhoty.

−

Přiměřený rozvoj Křížovské Lhoty v řádu jednotek rodinných domů odpovídající její poloze a
potenciálu se zohledněním charakteru a struktury stávající obytné zástavby.

−

Výraznější rozvoj Křížova jako druhého největšího sídla řešeného území prostřednictvím
ploch smíšených obytných venkovských a ploch výroby lehké zejména na severním okraji
sídla.

Koncepce rozvoje území
−

Návrh ploch smíšených obytných venkovských (SV) na severním okraji Křížova v návaznosti
na zastavěné území (plochy Z32, Z34 a Z35).

−

Návrh ploch smíšených obytných venkovských (SV) na jižním okraji Křížova v návaznosti na
zastavěné území (plochy Z36, Z37 a Z38).

−

Návrh ploch bydlení venkovské na jižním okraji Křížovské Lhoty v návaznosti na zastavěné
území (plochy Z30, Z31 a P10)

Koncepce vazby na krajinu a ostatní části obce
−

Zachování a respektování cyklotras a pěších tras v řešeném území, včetně prostupnosti
zastavěného území a volné krajiny.

−

Návrh na doplnění cestní sítě v celém k.ú. Křížov pod Blaníkem převzatý z komplexních
pozemkových úprav prostřednictvím ploch dopravy silniční (místní a účelové komunikace) DS2.

Koncepce dopravy
−

Návrh plochy dopravy silniční (místní a účelové komunikace) na jihovýchodním okraji Křížova
řešící propojení stávajících komunikací (plocha Z79).

−

Návrh plochy dopravy silniční (místní a účelové komunikace) na jihozápadním okraji Křížova
řešící propojení stávajících komunikací (plocha Z81).

−

Nově navržené zastavitelné plochy jsou přístupné ze stávajících komunikací.

c.2.5 Lesáky
Lesáky leží na jihozápadním okraji správního území obce a plní především funkci rekreační a
obytnou. Zastavěné území obce má kompaktní charakter a je přístupné ze stávající místní
komunikace propojující Karhuli se silnicí II/150 (mimo řešené území).
Koncepce prostorového uspořádání
−

Zachování struktury a charakteru stávající smíšené obytné venkovské zástavby Lesácích.

−

Přiměřený rozvoj Lesáků v řádu jednotek rodinných domů odpovídající poloze a potenciálu
osady, se zohledněním charakteru a struktury stávající zástavby.

Koncepce rozvoje území
−

Návrh ploch smíšených obytných venkovských (SV) na severním (plocha Z42) a jižním okraji
(plocha Z43) Lesáků.

Koncepce vazby na krajinu a ostatní části obce
−

Zachování a respektování cyklotras a pěších tras v řešeném území, včetně prostupnosti
zastavěného území a volné krajiny.

−

Návrh na doplnění cestní sítě v celém k.ú. Křížov pod Blaníkem převzatý z komplexních
pozemkových úprav prostřednictvím ploch dopravy silniční (místní a účelové komunikace) DS2.
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Koncepce dopravy
−

Nově navržené zastavitelné plochy jsou přístupné ze stávajících komunikací.

c.2.6 Tisek
Tisek leží na východním okraji správného území obce a plní především funkci obytnou a
rekreační. Zastavěné území obce má kompaktní charakter. Sídlo je dopravně dostupné ze silnice
II/127.
Koncepce prostorového uspořádání
−

Zachování struktury a charakteru stávající smíšené obytné venkovské zástavby v historickém
centru Tisku.

−

Přiměřený rozvoj sídla v řádu jednotek rodinných domů odpovídající jeho poloze a potenciálu
se zohledněním charakteru a struktury stávající obytné zástavby.

−

Zachování a respektování návesního prostoru v sídle.

Koncepce rozvoje území
−

Návrh ploch smíšených obytných venkovských (SV) na severním okraji sídla v návaznosti na
zastavěné území (plochy Z23 a Z24).

−

Návrh plochy smíšené obytné venkovské (SV) na jižním okraji sídla v návaznosti na
zastavěné území (plocha Z25).

Koncepce vazby na krajinu a ostatní části obce
−

Zachování a respektování cyklotras a pěších tras v řešeném území, včetně prostupnosti
zastavěného území a volné krajiny.

−

Návrh na doplnění cestní sítě v celém k.ú. Tisek převzatý z komplexních pozemkových úprav
prostřednictvím ploch dopravy silniční (místní a účelové komunikace) - DS2.

Koncepce dopravy
−

c.3

Nově navržené zastavitelné plochy jsou přístupné ze stávajících komunikací.

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Územní plán navrhuje členění řešeného území na následující plochy s rozdílným způsobem
využití, které jsou uplatňované v zastavěném území a zastavitelných plochách (jako součást
zastavěných i zastavitelných ploch jsou chápány i plochy dopravní infrastruktury):
Plochy s rozdílným způsobem využití (RZV):
BV
bydlení venkovské
BH
bydlení hromadné
OV
občanské vybavení veřejné
OK
občanské vybavení komerční
OS
občanské vybavení - sport
OH
občanské vybavení - sport
PP
vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch
PZ
vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně
ZZ
zeleň - zahrady a sady
ZO
zeleň ochranná a izolační
SV
smíšené obytné venkovské
DS1
doprava silniční (silnice)
DS2
doprava silniční (místní a účelové komunikace)
TW
vodní hospodářství
TO
nakládání s odpady
VL
výroba lehká
VZ
výroba zemědělská a lesnická
HS
smíšené výrobní - výroby a služeb
WT
vodní plochy a toky
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c.4

Zastavitelné plochy

Číslo
plochy

Plochy s rozdílným způsobem využití (RZV)

Sídlo / osada

ÚS / RP /
DO

Z1

VZ - výroba zemědělská a lesnická

Pravonín

-

Z2

VZ - výroba zemědělská a lesnická

Pravonín

-

Z3

TW - vodní hospodářství

Pravonín

-

Z4

OV - občanské vybavení veřejné

Pravonín

-

Z5

BV - bydlení venkovské

Pravonín

DO

Z6

BV - bydlení venkovské

Pravonín

-

Z7

BV - bydlení venkovské

Pravonín

-

Z8

HS - smíšené výrobní - výroby a služeb

Pravonín

-

Z9

ZO - zeleň ochranná a izolační

Pravonín

-

Z10

BV - bydlení venkovské

Pravonín

-

Z11

BV - bydlení venkovské

Pravonín

DO

Z12

BV - bydlení venkovské

Pravonín

-

Z13

BV - bydlení venkovské

Pravonín

-

Z15

SV - smíšené obytné venkovské

Pravonín

-

Z16

BV - bydlení venkovské

Pravonín

RP

Z17

OV - občanské vybavení veřejné

Pravonín

-

Z18

OS - občanské vybavení - sport

Pravonín

-

Z19

BV - bydlení venkovské

Pravonín

RP

Z20

BV - bydlení venkovské

Pravonín

RP

Z21

SV - smíšené obytné venkovské

Pravonín

-

Z22

SV - smíšené obytné venkovské

Pravonín

-

Z23

SV - smíšené obytné venkovské

Tisek

-

Z24

SV - smíšené obytné venkovské

Tisek

-

Z25

SV - smíšené obytné venkovské

Tisek

-

Z26

VZ - výroba zemědělská a lesnická

Tisek

-

Z27

BV - bydlení venkovské

Buková

-

Z28

BV - bydlení venkovské

Buková

-

Z29

BV - bydlení venkovské

Buková

-

Z30

BV - bydlení venkovské

Křížov

-

Z31

BV - bydlení venkovské

Křížov

-

Z32

SV - smíšené obytné venkovské

Křížov

-

Z33

VL - výroba lehká

Křížov

-

Z34

SV - smíšené obytné venkovské

Křížov

-

Z35

SV - smíšené obytné venkovské

Křížov

-

Z36

SV - smíšené obytné venkovské

Křížov

-

Z37

SV - smíšené obytné venkovské

Křížov

-

Z38

SV - smíšené obytné venkovské

Křížov

-

Z39

SV - smíšené obytné venkovské

Karhule

-

Z40

SV - smíšené obytné venkovské

Karhule

-

Z42

SV - smíšené obytné venkovské

Lesáky

-

Z43

SV - smíšené obytné venkovské

Lesáky

-

Z44

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z45

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z46

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z47

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-
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Číslo
plochy

Plochy s rozdílným způsobem využití (RZV)

Sídlo / osada

ÚS / RP /
DO

Z48

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

Pravonín

-

Z49

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

Pravonín

-

Z50

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z51

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z52

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

Pravonín

-

Z53

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

Pravonín

-

Z54

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z55

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z56

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

Pravonín

-

Z57

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

Pravonín

-

Z58

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

Pravonín

-

Z59

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

Pravonín

-

Z60

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z61

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z62

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z63

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z64

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z65

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z66

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z67

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z68

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z69

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z70

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z71

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z72

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z73

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z74

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z75

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z76

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z77

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z78

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z79

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

Křížov

-

Z80

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z81

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

Křížov

-

Z82

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z83

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z84

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z85

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z86

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z87

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z88

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z89

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z90

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z91

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

-

-

Z92

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

Z93

TO - nakládání s odpady
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Tab. 1 – Přehled zastavitelných ploch

c.5

Plochy přestavby

Číslo
plochy

Plochy s rozdílným způsobem využití (RZV)

Sídlo / osada

ÚS / RP /
DO

P1

HS - smíšené výrobní - výroby a služeb

Pravonín

-

P2

PZ - vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně

Pravonín

-

P3

PZ - vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně

Pravonín

-

P4

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

Pravonín

-

P5

PZ - vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně

Pravonín

-

P6

OV - občanské vybavení veřejné

Pravonín

-

P7

OV - občanské vybavení veřejné

Pravonín

-

P8

SV - smíšené obytné venkovské

Buková

-

P9

DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

Buková

-

P10

BV - bydlení venkovské

Křížov

-

Tab. 2 – Přehled ploch přestavby

c.6

Koncepce systému sídelní zeleně v zastavěném území a zastavitelných
plochách
Základní systém sídelní zeleně tvoří následující plochy s rozdílným způsobem využití:

−

•
•

vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně (PZ)
zeleň - zahrady a sady (ZZ)

•

zeleň ochranná a izolační (ZO)

−

Plochy vybraných veřejných prostranství s převahou zeleně jsou tvořeny převážně veřejně
přístupnou zelení, které jsou samostatně vymezené v rámci návesních prostoru, případně jako
součást veřejných prostorů v sídlech. Územní plán stabilizuje tyto plochy prostřednictvím
ploch RZV vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně a stanovuje pro ně podmínky
využití tak, aby tato zeleň zůstala zachována.

−

V Pravoníně je navrženo doplnění ploch vybraných veřejných prostranství s převahou zeleně
(PZ) na severním okraji v okolí stávající vodní plochy (plochy P2, P3 a P5) a na východním
okraji sídla (plocha Z14).

−

Mezi plochami Z8 a Z10 je navržena plocha zeleně ochranné a izolační Z9.

−

V Lesácích je navržena plocha zeleně - zahrady a sady (Z41) v návaznosti na plochu bydlení
Z42.

−

Při zakládání nových ploch sídelní zeleně a při úpravách ploch stávajících se preferují původní
druhy dřevin.

Číslo
plochy

Plochy s rozdílným způsobem využití (RZV)

Sídlo / osada

ÚS / RP /
DO

Pravonín

-

Lesáky

-

Z14

PZ - vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně

Z41

ZZ - zeleň - zahrady a sady

P2

PZ - vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně

Pravonín

-

P3

PZ - vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně

Pravonín

-

P5

PZ - vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně

Pravonín

-

Tab. 3 – Přehled navržených ploch sídelní zeleně

d.

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení
ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro
jejich využití

d.1

Koncepce občanského vybavení
−

Územní plán navrhuje rozšíření ploch občanského vybavení v Pravoníně prostřednictvím
následujících ploch:
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•
•
•
•

P6 - návrh přestavby zemědělského areálu sousedícího se zámkem k vytvoření zázemí
s cílem obnovit zámek a jeho areál
P7 - návrh přestavby areálu fary
Z4 - návrh zastavitelné plochy s předpokládaným využitím pro realizaci technického
zázemí obce.
Z17 - návrh zastavitelné plochy s předpokládaným využitím pro objekt školy na jižním
okraji sídla v návaznosti na sportovní areál.

−

Stávající plochy a zařízení veřejné občanské vybavenosti jsou stabilizované prostřednictvím
ploch občanské vybavení veřejné.

−

Stávající plochy a zařízení komerční občanské vybavenosti jsou stabilizované prostřednictvím
ploch občanské vybavení komerční.

−

Územní plán navrhuje rozšíření sportovního areálu na jižním okraji Pravonína prostřednictvím
plochy občanské vybavení sport (plocha Z18)

−

Stávající plochy a zařízení pro sport jsou v řešeném území stabilizované prostřednictvím
ploch občanského vybavení - sport.

−

V případě potřeby lze umisťovat další občanskou vybavenost v souladu s podmínkami využití
v plochách bydlení venkovské a v plochách smíšených obytných venkovských.

d.2

Koncepce dopravní infrastruktury

Základní koncepce dopravní infrastruktury je zakreslena v hlavním výkrese, kde jsou zakresleny
stávající a navržené trasy a koridory dopravní infrastruktury v řešeném území. V koordinačním
výkrese jsou zakresleny silnice, místní a účelové komunikace a cyklotrasy vedené buď jako součást
ploch dopravy silniční (silnice) a ploch dopravy silniční (místní a účelové komunikace), nebo jako
součást ostatních ploch jako související dopravní infrastruktura.

d.2.1 Silniční doprava
II/127
−

Úprava trasy silnice se nenavrhuje, trasa silnice je plošně stabilizovaná.

−

Silnice regionálního významu prochází východní částí řešeného území a zajišťuje základní
dopravní obsluhu Pravonína, Tisku a Bukové.

III/1272
−

Úprava trasy silnice se nenavrhuje, trasa silnice je plošně stabilizovaná.

−

Silnice místního významu prochází jihovýchodní částí řešeného území a zajišťuje základní
dopravní obsluhu západní části Bukové. Silnice slouží zároveň jako propojení silnic II/127 a
II/150 (mimo řešené území).

III/11223
−

Úprava trasy silnice se nenavrhuje, trasa silnice je plošně stabilizovaná.

−

Silnice prochází východním okrajem řešeném území a zpřístupňuje převážně pozemky v
krajině.

III/1255
−

Úprava trasy silnice se nenavrhuje, trasa silnice je plošně stabilizovaná.

−

Silnice místního významu procházející západní částí řešeného území, která zajišťuje základní
dopravní obsluhu Křížova, východní části Karhule a Volavky. Silnice slouží zároveň jako
propojení silnic II/125 (mimo řešené území) a II/150 (mimo řešené území).

d.2.2 Komunikace místního významu
−

Stávající místní a účelové komunikace jsou v řešeném území plošně stabilizované a jsou
v územním plánu (v hlavním výkrese a v koordinačním výkrese) zakresleny bez rozlišení jako
plochy doprava silniční (místní a účelové komunikace).

−

Pokud jsou pozemky komunikací samostatně oddělené v katastru nemovitostí, jsou v
územním plánu zakreslené jako plochy dopravy silniční (místní a účelové komunikace).
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−

V nezastavěném území jsou jako plochy dopravy silniční (místní a účelové komunikace)
zakresleny významné funkční komunikace řešící jeho dopravní obsluhu.

−

Komunikace pro dopravní obsluhu uvnitř nově navržených lokalit nejsou navrhovány.

−

Územní plán přebírá návrhy na obnovu a doplnění komunikačního systému v celém řešeném
území z komplexních pozemkových úprav. Jedná se o návrh zařazené mezi plochy doprava
silniční (místní a účelové komunikace):
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Návrh plochy Z44 v k.ú. Pravonín, ležící západně od Pravonína, zpřístupňující pozemky
v krajině.
Návrh plochy Z45 v k.ú. Pravonín, ležící severozápadně od Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z46 v k.ú. Pravonín, ležící západně od Pravonína, zpřístupňující pozemky
v krajině.
Návrh plochy Z47 v k.ú. Pravonín, ležící západně od Pravonína, zpřístupňující pozemky
v krajině (krátký úsek navazující na návrh plochy Z46 přes vodoteč).
Návrh plochy Z48 v k.ú. Pravonín, ležící severně od Pravonína, zpřístupňující pozemky
v krajině.
Návrh plochy Z50 v k.ú. Pravonín, ležící severovýchodně od Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z51 v k.ú. Pravonín, ležící severovýchodně od Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z52 v k.ú. Pravonín, ležící na severovýchodním okraji Pravonína,
zpřístupňující navržené zastavitelné plochy Z8 a plochu přestavby P1 mimo stávající
zastavěné území.
Návrh plochy Z53 v k.ú. Pravonín, ležící na severovýchodním okraji Pravonína, řešící
propojení navržených komunikací Z52 a Z56.
Návrh plochy Z54 v k.ú. Pravonín, ležící západně od Pravonína, zpřístupňující pozemky
v krajině.
Návrh plochy Z55 v k.ú. Pravonín, ležící na západním okraji Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině a propojující stávající komunikace.
Návrh plochy Z56 v k.ú. Pravonín, ležící na východním okraji Pravonína, zpřístupňující
navržené zastavitelnou plochu Z20, včetně zajištění propojení stávajících komunikací.
Návrh plochy Z57 v k.ú. Pravonín ,ležící na východním okraji Pravonína, zajišťující
dopravní obsluhu ploch Z13, Z14, včetně propojení stávající komunikace s navrženou
komunikací Z56.
Návrh plochy Z59 v k.ú. Pravonín, ležící na jihozápadním okraji Pravonína, zajišťující
propojení stávajících komunikací.
Návrh plochy Z60 v k.ú. Pravonín, ležící jihozápadně od Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z61 v k.ú. Pravonín, ležící jihozápadně od Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z62 v k.ú. Pravonín, ležící jižně od Pravonína, zpřístupňující pozemky v
krajině.
Návrh plochy Z63 v k.ú. Pravonín, ležící jihovýchodně od Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z64 v k.ú. Pravonín, ležící jihovýchodně od Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z65 v k.ú. Pravonín, ležící jihovýchodně od Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z66 v k.ú. Pravonín, ležící jižně od Pravonína, zpřístupňující pozemky v
krajině a propojující stávající komunikace.
Návrh plochy Z67 v k.ú. Pravonín, ležící jižně od Pravonína, zpřístupňující stávající
vodojem a zajišťující propojení stávajících komunikací.
Návrh plochy Z68 v k.ú. Pravonín a k.ú. Tisek, ležící na jižním okraji řešeného území,
zpřístupňující pozemky v krajině.
Návrh plochy Z69 v k.ú. Tisek, ležící severovýchodně od Tisku, zpřístupňující pozemky
v krajině.
Návrh plochy Z70 v k.ú. Tisek, ležící jihovýchodně od Tisku, zpřístupňující pozemky v
krajině.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
−

Nad rámec návrhů převzatých z komplexních pozemkových úprav navrhuje územní plán
následující doplnění komunikací související zejména s návrhem zastavitelných ploch:
•

•

•
−

Návrh plochy Z71 v k.ú. Tisek, ležící západně od Bukové, zpřístupňující pozemky v
krajině.
Návrh plochy Z72 v k.ú. Tisek, ležící na jižním okraji řešeného území, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z73 v k.ú. Pravonín, ležící jižně od Volavky, zpřístupňující pozemky v
krajině.
Návrh plochy Z74 v k.ú. Pravonín, ležící jižně od Volavky, zpřístupňující pozemky v
krajině.
Návrh plochy Z75 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící severně od Křížova, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z76 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící severně od Křížovské Lhoty,
zpřístupňující pozemky v krajině.
Návrh plochy Z77 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící severovýchodně od Křížovské
Lhoty, zpřístupňující pozemky v krajině.
Návrh plochy Z78 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící východně od Křížova, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z79 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící na jihovýchodním okraji Křížova,
zpřístupňující pozemky v krajině. Návrh k KPÚ byl rozšířen o severozápadní část
zajišťující propojení se stávající komunikací.
Návrh plochy Z80 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící východně od Křížova, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z82 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící mezi Křížovskou Lhotou a Karhulí,
zpřístupňující pozemky v krajině.
Návrh plochy Z83 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící mezi Křížovskou Lhotou a Karhulí,
zpřístupňující pozemky v krajině.
Návrh plochy Z84 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící jižně od Křížova, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z85 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící jihovýchodně od Křížova,
zpřístupňující pozemky v krajině.
Návrh plochy Z86 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící jihovýchodně od Křížova,
zpřístupňující pozemky v krajině.
Návrh plochy Z87v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící severně od Karhule, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z88 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící východně od Karhule,
zpřístupňující pozemky v krajině.
Návrh plochy Z89 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící jižně od Karhule, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z90 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící západně od Karhule, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z91 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící jižně od Lesáků, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z92 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící jižně od Lesáků, zpřístupňující
pozemky v krajině.

Návrh plochy Z49 v k.ú. Pravonín, ležící na severozápadním okraji Pravonína, zajišťující
propojení návrhu komunikace Z48 a stávající komunikace Pravonín - Křížov. Plochu je
možné využít i jako dopravní obsluhu zastavitelné plochy Z1.
Návrh plochy Z58 v k.ú. Pravonín, ležící v jižní části Pravonína, zajišťující dopravní
obsluhu ploch Z19 a Z20, včetně propojení stávající komunikace s návrhem
komunikace Z56.
Návrh plochy Z81 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící na jižním okraji Křížova, zajišťující
propojení stávajících komunikací.

Realizace dalších komunikací, včetně výhyben, obratišť a rozšíření stávajících komunikací je
přípustná v souladu se stanovenými podmínkami využití jednotlivých ploch jako nezbytná
dopravní infrastruktura.

d.2.3 Parkovací a odstavné plochy
−

Samostatně vymezené plochy pro dopravu v klidu se nachází pouze na návsi v Pravoníně.
- 20 -

Územní plán Pravonín

−

Parkování vozidel je řešeno v rámci jednotlivých stavebních pozemků. V případech kdy to
šířkové poměry komunikací umožňují, jsou automobily odstavovány v uličním prostoru. U
výrobních areálů je parkování zajištěno uvnitř těchto ploch.

−

Nové plochy pro realizaci parkovišť nejsou navrhovány. Jejich realizace je možná v souladu s
podmínkami využití jako nezbytná dopravní infrastruktura.

−

Územní plán v souladu s ustanovením § 20 odst. 5 písm. a) vyhl. č. 501/2006 Sb. stanovuje,
že na každém stavebním pozemku vymezovaném pro určitý záměr budou závazně dodrženy
požadavky na umístění a počet odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a
užívání staveb na něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro
navrhování místních komunikací, tj. ČSN 736110. V souladu s článkem 14.1.6 této normy
územní plán určuje hodnotu součinitele vlivu stupně automobilizace pro celé území obce
Pravonín a pro účely výpočtu potřebných kapacit s rezervou budoucího vývoje číslem 1,5, tj.
600 osobních aut na 1000 obyvatel.

−

Pro účely bydlení výše uvedeným požadavkům odpovídají následující počty odstavných stání
(pro rezidenty):
•

•

Bytové domy:
- Byt o jedné obytné místnosti
2
- Byt do 100 m celkové plochy
2
- Byt nad 100 m celkové plochy
Rodinné domy:
2
- Byt do 100 m celkové plochy
2
- Byt nad 100 m celkové plochy

0,75
1,5
3,0

odstavných stání
odstavných stání
odstavných stání

1,5
3,0

odstavných stání
odstavných stání

Výsledná hodnota potřebného počtu odstavných stání pro bytový dům nebo rodinný dům je
součtem uvedené potřeby vztažené k jednotlivým bytům obsaženým v domě, zaokrouhleným
na celá čísla nahoru. Potřebná odstavná místa pro rodinný dům je nutné zajistit na stavebním
pozemku příslušného rodinného domu.
Odstavná stání pro osobní automobily budou umístěna v integrované nebo samostatně stojící
garáži, pod přístřeškem nebo na otevřené zpevněné ploše, a to na vlastním pozemku
stavebníka. K odstavným stáním a garážím musí být zajištěn příjezd a přístup z veřejné
komunikace po zpevněných plochách, které budou součástí vlastního pozemku stavebníka.
−

Pro účely bydlení uvedeným požadavkům odpovídá následující počet parkovacích stání (pro
návštěvníky):
Na každých 13 předpokládaných obyvatel podle velikostní kategorie bytu připadá 1 parkovací
stání. Výpočet je možné provést pro ucelený obytný soubor a parkovací stání je možné
umísťovat na veřejných částech vnitřních komunikací souboru. Potřebný počet stání se
zaokrouhluje na celá čísla nahoru.

−

Pro nebytové účely je vždy nutné splnit požadavky výše uvedené ČSN s použitím součinitele
vlivu stupně automobilizace 1,5. Odstavná a parkovací stání je nutno umístit vždy na pozemku
investora.

d.2.4 Cyklostezky a cyklotrasy
−

Územní plán respektuje stávající síť cyklotras v řešeném území zastoupenou cykolotrasami:
•
•
•
•

−

Územní plán navrhuje následující doplnění cyklotras vycházející z ÚAP ORP Vlašim:
•
•
•
•

−

č.0070 ve směru západ - východ přes Lesáky, Křížov, Pravonín a dále na Dobříkovice
č.8164 propojující cyklotrasu 0070 severním směrem do Vracovic
č.0069 ve směru Vracovice - Malovidy - Pravonín a dále jihozápadně do Načeradce
č.161 ve směru Načeradec - Buková - Horní Lhota
Cyklostrasa napojující se na cyklotrasu č.0070 pod Křížovem vedoucí v trase silnice
III/1255 severně ve směru na Kondrac.
Cyklostrasa vedoucí přes Křížov východním směrem až na hranice správního území.
Cyklotrasa napojující se na cyklotrasu č.0070 v Karhuli jižmím směrem v trase silnice
III/1255.
Cyklotrasa napojující se na cyklotrasu č.0069 na východním okraji Pravonína vedoucí v
trase stávající komunikace severovýchodním směrem na Chmelnou.

Nové plochy pro realizaci cyklostezek nejsou územním plánem navrhovány.
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−

Další realizace cyklotras a cyklostezek je dle potřeby možná v souladu s podmínkami využití
jako nezbytná dopravní infrastruktura.

d.2.5 Pěší a turistické trasy
−

Významné pěší trasy jsou stabilizované jako součást veřejných prostorů, případně jako
součást ploch dopravní infrastruktury.

−

Územní plán respektuje červenou turistickou trasu procházející krátkým úsekem přes
severozápadní okraj řešeného území a zelenou turistickou trasu vedoucí po jihozápadním
okraji řešeného území po stávající komunikaci do Lesáků.

−

Nové pěší a turistické trasy nejsou územním plánem navrhované. V případě potřeby je jejich
realizace přípustná v souladu se stanovenými podmínkami využití jako nezbytná dopravní
infrastruktura.

d.2.6 Veřejná doprava
−

Územní plán nenavrhuje žádné změny v koncepci veřejné dopravy.

−

Veřejná doprava je v řešeném území zajišťována autobusovou dopravou.

−

Poloha autobusových zastávek je v území stabilizovaná.

d.3

Koncepce technické infrastruktury

d.3.1 Zásobování pitnou vodou
−

Koncepce zásobování řešeného území vodou se územním plánem nemění.

−

Pravonín a Tisek jsou zásobovány pitnou vodou z obecního vodovodu. Zdrojem pitné vody
jsou stávající vodní zdroje ležící jižně pod Pravonínem, z nichž je voda čerpána do vodojemu
Pravonín, jehož součástí je i úpravna vody.

−

Buková je zásobována pitnou vodou z obecního vodovodu. Zdrojem pitné vody je vrt ležící
jihovýchodně od Tisku, z něhož je voda dopravována čerpadly do vodojemu ležícím na
východním okraji Tisku, jehož součástí je i úpravna vody.

−

Křížov je zásobován pitnou vodou z obecního vodovodu. Zdrojem pitné vody jsou obecní
studny ležící západně od Křížovské Lhoty, z nichž je voda čerpána do vodojemu.

−

V Karhuli, Lesácích, Volavce a u další izolované zástavby je zásobování vodou zajišťováno
individuálně domovními studnami.

−

Zásobování nových zastavitelných ploch v Pravonínu, Tisku, Bukové, Křížově a Křížovské
Lhotě bude řešeno napojením na stávající vodovodní systém sídla prioritně prodloužením
stávajících vodovodních řadů, případně prostřednictvím řadů nových. Trasy nových
vodovodních řadů nejsou územním plánem navrhovány. Jejich realizace je možná v souladu
se stanovenými podmínkami využití jako nezbytná technická infrastruktura.

−

V Karhuli, Lesácích, Volavce a u izolovaných objektů a samot, mimo sídla zásobovaná
centrálním zdrojem pitné vody zůstane zachováno individuální zásobování vodou. Územní
plán však nevylučuje realizaci centrálního nebo skupinového zásobování vodou jako
nezbytnou technickou infrastrukturu.

−

Plochy a objekty, které nebude možné zásobovat z místních vodovodních systémů, lze
zásobovat individuálně prostřednictvím vlastních studní na základě prokázání, že jejich
realizací nedojde k ovlivnění stávajících vodních zdrojů.

d.3.2 Likvidace odpadních vod
−

Územní plán navrhuje likvidaci odpadních vod v Pravoníně prostřednictvím nové splaškové
kanalizace zaústěné do navržené ČOV Pravonín.

−

Koncepce likvidace odpadních vod ostatních sídlech, samotách a osadách se územním
plánem nemění a bude řešena i nadále individuálně, též s možností svozu do navržené ČOV
Pravonín. Územní plán však nevylučuje možnou realizaci skupinových nebo centrálních ČOV,
včetně souvisejících kanalizačních řadů.

d.3.3 Likvidace dešťových vod
−

Koncepce likvidace dešťových vod se územním plánem nemění.
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−

Dešťové vody v obci jsou převážně odváděny prostřednictvím dešťové kanalizace a
otevřených příkopů a struh do vodotečí.

−

Konkrétní návrhy na rozšíření dešťové kanalizace nejsou územním plánem navrhovány. V
rámci stavebních pozemků bude prokázáno, že se odtokové poměry z povrchu
urbanizovaného území nezhoršily oproti stavu před výstavbou.

−

Pokud to místní podmínky dovolí, bude dešťová kanalizace budována jako oddílná pouze pro
odvodnění veřejných komunikací.

−

Likvidace dešťových vod na soukromých pozemcích bude prioritně zajištěna vsakem na
vlastním pozemku.

−

Stavby a opatření pro likvidaci dešťových vod lze realizovat v souladu s podmínkami využití
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.

d.3.4 Vodní toky a vodní plochy
Při rozhodování o změnách v území a využívání území budou respektovány zásady:
−

Respektovány budou stávající vodní plochy a toky včetně plošně a katastrálně nevymezených
a bude zajištěn režim jejich ochranných, resp. manipulačních pásem.

−

Do ochranných ani manipulačních pásem vodních ploch a toků nebudou umisťovány žádné
stavby, které by mohly ovlivnit odtokové poměry v území nebo znemožnit možnost opravy a
údržby koryta vodních toků.

−

Respektovány budou trasy hlavních odvodňovacích zařízení.

−

Nové vodní plochy je přípustné budovat v souladu s podmínkami využití v plochách
navazujících na stávající, případně revitalizované vodní toky.

d.3.5 Zásobování elektrickou energií
Při rozhodování o změnách v území a využívání území budou respektovány zásady:
−

Respektován bude stávající systém zásobování všech sídel, osad a samot elektrickou energií,
umístění trafostanic a vedení VN včetně jejich ochranných pásem.

Nárůst spotřeby energie bude řešen úpravami zařízení distribuční soustavy, případně nově
vybudovanými zařízeními.
Územní plán navrhuje tyto záměry, které budou respektovány při rozhodování o změnách v
území a využívání území:
−

−

Napojení zastavitelných ploch se navrhuje řešit dle potřeby v území a aktuálního stavu
distribuční sítě napojením na stávající rozvody nízkého napětí a trafostanice. V případě
potřeby lze posílení stávajících trafostanic, nebo výstavbu nových, řešit jako nezbytou
technickou infrastrukturu.

d.3.6 Spoje
Při rozhodování o změnách v území a využívání území budou respektovány zásady:
−

Respektovány budou sítě elektronických komunikací včetně ochranných pásem.

−

Nové vedení sdělovacích kabelů lze v případě potřeby budovat v souladu s podmínkami
využití jako nezbytnou technickou infrastrukturu.

d.3.7 Likvidace odpadů
−

Na severozápadním okraji Pravonína je navržena plocha Z93 pro realizaci sběrného dvora.

−

Stávající koncepce likvidace odpadů včetně ploch pro likvidaci odpadů bude respektována.

−

Územní plán nenavrhuje žádné změny v koncepci likvidace odpadů.

d.3.8 Zásobování plynem a teplem
−

Obec není zásobována teplem.

−

Obec není plynofikována a v budoucnu se s plynofikací nepočítá.
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e.

Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územní
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu
před povodněmi, rekreaci a dobývání ložisek nerostných surovin

e.1

Koncepce uspořádání krajiny
−

Územní plán respektuje polohu západní části řešeného území v CHKO Blaník.

−

Územní plán navrhuje zachování současného stavu krajiny, které leží na území oblastí
krajinného rázu Vlašimsko (převážná část řešeného území) a Pacovsko (jihovýchodní část
řešeného území zahrnující Bukovou a Tisek).

−

V oblastech krajinného rázu Vlašimsko a Pacovsko je třeba dbát o minimalizaci zásahů a
zachování významu znaků krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluurčující pro ráz
krajiny.

−

Územní plán koordinuje zájmy a vztahy v nezastavěném území z hlediska rozdílných
možností využití jeho potenciálu, ochrany hodnot a zejména ochrany přírody.

−

Územní plán chrání krajinu před zástavbou a dalším nevhodným využitím, které by se dotklo
hodnot území.

−

Pro takto vymezené plochy v nezastavěném území jsou územním plánem stanoveny
podmínky pro stabilizaci nebo změny v jejich využití, které jsou prostředkem pro usměrnění
budoucího utváření krajiny.

−

Na podkladu provedených komplexních pozemkových úprav ve všech třech katastrálních
územích je navrženo doplnění cestní sítě řešící prostupnost krajiny.

e.2

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Územní plán navrhuje členění řešeného území na následující plochy s rozdílným způsobem
využití, které jsou uplatňované v nezastavěném území:
Plochy s rozdílným způsobem využití (RZV):
DS1
doprava silniční (silnice)
DS2
doprava silniční (místní a účelové komunikace)
WT
vodní plochy a toky
AZ
zemědělské
LE
lesní
NP
přírodní
MNp smíšené nezastavěného území - přírodní priority
MNz smíšené nezastavěného území - zemědělské extenzivní

e.3

Vymezení ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití
−

Při rozhodování v území budou respektovány návrhy ploch změn v krajině uvedené v tabulce
č.4.

−

Pro výsadby dřevin ve volné krajině a další biologická a biotechnická opatření se stanovuje
podmínka přizpůsobit se v nejvyšší možné míře přirozeným ekosystémům v okolí po stránce
druhové skladby i po stránce technické.

Číslo
plochy

Plochy s rozdílným způsobem využití (RZV)

k.ú.

Související prvek ÚSES

K1

NP - přírodní

Pravonín

LBC/PR 06

K2

NP - přírodní

Pravonín

LBC/PR 06

K3

NP - přírodní

Pravonín

LBC/PR 05

K4

NP - přírodní

Pravonín

LBC/PR 05

K5

NP - přírodní

Pravonín

LBC/PR 05

K6

NP - přírodní

Pravonín

LBC/PR 05

K7

NP - přírodní

Pravonín

LBC/PR 05

K8

NP - přírodní

Pravonín

LBC/PR 14

K9

NP - přírodní

Pravonín

LBC/PR 14

K10

NP - přírodní

Pravonín

LBC/PR 14
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Číslo
plochy

Plochy s rozdílným způsobem využití (RZV)

k.ú.

Související prvek ÚSES

K11

NP - přírodní

Pravonín

LBC/PR 14

K12

NP - přírodní

Tisek

LBC/PR 12

K13

NP - přírodní

Tisek

LBC/PR 11

K14

NP - přírodní

Tisek

LBC/PR 11

K15

NP - přírodní

Křížov pod Blaníkem

LBC/PR 02

K16

NP - přírodní

Křížov pod Blaníkem

LBC/PR 02

K17

NP - přírodní

Pravonín

LBC/PR 03

K18

NP - přírodní

Pravonín

LBC/PR 03

Tab. 4 – Přehled navržených ploch změn v krajině

e.4

Územní systém ekologické stability

V území jsou vymezeny prvky skladebné části ÚSES. Skladebné části ÚSES jsou
lokalizovány v souladu s ÚAP, KPÚ a ZÚR Ústeckého kraje. Některé prvky ÚSES jsou upraveny se
snahou o bezkolizní průběh s nadějí na plnou funkčnost v budoucnosti.
Cílovým stavem prvků ÚSES jsou přirozená společenstva což v daném území jsou především
lesní porosty, dle mapy potenciální přirozené vegetace, na severu a východě 24 – Biková bučina
(Luzulo-Fagetum), ve střední části řešeného území 36 – Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo
albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum).
Skladebné části ÚSES:
Nadregionální hierarchie
V řešeném území se nevyskytuje.
Regionální hierarchie
Na řešené území zasahuje regionální biocentrum, 392 – Blaník. RBC funkční, na řešeném
území lesní porosty, většinou s nepůvodní druhovou skladbou, místy bučiny a dubohabřiny, v
porostech podpora přirozené druhové skladby dle SLT.
V řešeným územím prochází na části regionální biokoridor RK 395 – Blaník - Bolinský les.
Regionální biokoridor mezofilního bučinného typu, modální, na řešeném území založit lesní porosty s
dřevinnou skladbu dle SLT.
Lokální hierarchie
LBC/PR 01 – kombinované LBC, funkční. Louky využívat extenzivně, dřevinné porosty
udržovat v přírodním stavu, podporovat přirozenou druhovou skladbou dle STG;
LBC/PR 02 – kombinované LBC, nefunkční. Louky využívat extenzivně, založit dřevinné
porosty s přirozenou druhovou skladbou dle STG;
LBC/PR 03 – hygrofilní LBC nefunkční. Louky využívat extenzivně, postupně na většině
plochy založit lesní porosty s přirozenou druhovou skladbou;
LBC/PR 04 – kombinované LBC, funkční. Louky využívat extenzivně, dřevinné porosty
udržovat v přírodním stavu, podporovat přirozenou druhovou skladbou dle STG;
LBC/PR 05 – kombinované LBC, funkční. Louky a rybník využívat extenzivně, litorál, břehové
a doprovodné porosty udržet v přírodním stavu, podporovat přirozenou druhovou skladbou dle STG;
LBC/PR 06 – kombinované LBC, funkční. V lese upravit dřevinou skladbu dle SLT;
LBC/PR 07 – mezofilní bučinné LBC funkční. V lesních porostech upravit u druhovou skladbu
dle SLT;
SLT;

LBC/PR 08 – kombinované LBC funkční. V lesních porostech upravit druhovou skladbu dle
LBC/PR 09 – mokřadní LBC funkční. Zachovat přírodě blízký charakter;

SLT;

LBC/PR 10 – kombinované LBC, funkční. V lesních porostech upravit druhovou skladbu dle

- 25 -

Územní plán Pravonín

LBC/PR 11 – kombinované LBC nefunkční. Na loukách postupně založit lesní porosty
s přirozenou druhovou skladbou;
LBC/PR 12 – mezofilní LBC nefunkční. Na loukách postupně založit lesní porosty s přirozenou
druhovou skladbou;
LBC/PR 13 – mezofilní LBC částečně funkční. V lesních porostech upravit u druhovou skladbu
dle SLT;
LBC/PR 14 – mezofilní bučinný LBC nefunkční. Na orné půdě založit lesní porosty, v lesních
porostech upravit druhovou skladbu dle SLT;
LBK/392-PR01(a) – hygrofilní LBK částečně funkční. Louky využívat extenzivně, dřevinné
porosty udržovat v přírodním stavu, podporovat přirozenou druhovou skladbou dle STG;
LBK/392-PR01(b) – mezofilní hájový LBK částečně funkční. Louky a rybník využívat
extenzivně, litorál, břehové a doprovodné porosty udržet v přírodním stavu, podporovat přirozenou
druhovou skladbou dle STG;
LBK/PR01-PR02 – hygrofilní LBK částečně funkční. Na loukách založit lesní porosty,
s přirozenou druhovou skladbou;
LBK/PR02-PR03 – hygrofilní LBK částečně funkční. Na loukách založit lesní porosty,
s přirozenou druhovou skladbou;
LBK/PR03-PR04 – hygrofilní LBK částečně funkční. Louky využívat extenzivně, dřevinné
porosty udržovat v přírodním stavu, podporovat přirozenou druhovou skladbou dle STG;
LBK/PR04-PR05 – hygrofilní LBK nefunkční. Na loukách založit lesní porosty, s přirozenou
druhovou skladbou;
LBK/PR05-PR06 – hygrofilní LBK částečně funkční. V lese a ostatních porostech upravit
dřevinnou skladbu, vodní tok a jeho břehové porosty udržet v přírodním stavu;
LBK/PR05-PR14 – hygrofilní LBK nefunkční. Založit lesní porosty, s přirozenou druhovou
skladbou;
LBK/PR06-PR07 – mezofilní bučinný LBK částečně funkční. V lesních porostech upravit u
druhovou skladbu dle SLT;
LBK/PR07-PR08 – mezofilní bučinný LBK částečně funkční. V lesních porostech upravit u
druhovou skladbu dle SLT;
LBK/PR08-PR09 – hygrofilní LBK funkční. Zachovat přírodě blízký stav;
LBK/PR09-PR10 – hygrofilní LBK funkční. Zachovat přírodě blízký stav;
LBK/PR10-PR11 – hygrofilní LBK částečně funkční. Louky využívat extenzivně, dřevinné
porosty udržovat v přírodním stavu, podporovat přirozenou druhovou skladbou dle STG;
LBK/PR11-PR12 – mezofilní hájový LBK nefunkční. Založit lokální biokoridor.
LBK/PR12-PR13 – mezofilní hájový LBK částečně funkční. Louky využívat extenzivně,
dřevinné porosty udržovat v přírodním stavu, podporovat přirozenou druhovou skladbou dle STG;
LBK/PR13-PR14 – hygrofilní LBK nefunkční. Založit lesní porosty, s přirozenou druhovou
skladbou;
Skladebné části ÚSES jsou zakresleny v grafické části územního plánu.
Jako doplnění systému ÚSES je navrženo celkem 36 interakčních prvků (IP 01 - IP 36) jejichž
vymezení vychází z podkladu KPÚ. Jedná se převážně o plochy vymezené v návaznosti na
navrženou cestní síť.
Pro funkční využití ploch biocenter je :
přípustné
− současné využití včetně stávajících staveb
− využití zajišťující vysoké zastoupení druhu organismu odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám
− jiné využití, pouze pokud nezhorší ekologickou stabilitu, změnou nesmí dojít ke znemožnění
navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch biocenter
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podmíněně přípustné
− liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, vodohospodářská zařízení, ČOV apod. až
na základě prokázání, že umístěním nedochází k nevhodnému zásahu a je vyloučena
možnost narušení funkčnosti biocenter
nepřípustné:
− změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného
území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability)
− změny, které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch
− změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch
navrhovaných k začlenění do nich
− oplocování pozemku, mimo oplocení za účelem lesopěstebních prací
Pro funkční využití ploch biokoridorů je:
přípustné
− současné využití včetně stávajících staveb a oplocení
− využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní
porosty, extenzivní sady, lesy apod.)
− revitalizace vodních toků
podmíněně přípustné
− liniové stavby umísťované do biokoridoru, vodohospodářská zařízení, ČOV apod. až na
základě prokázání, že jejich umístěním se vylučuje možnost narušení funkčnosti biokoridoru
nepřípustné
− změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného
území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na
druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu)
− změny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru
− jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu a založení
chybějících částí biokoridorů
− oplocování pozemku, mimo oplocení za účelem lesopěstebních prací
Pro funkční využití ploch interakčních prvků je:
přípustné
− současné využití;
− realizace opatření zvyšujících funkčnost interakčního prvku (výsadby autochtonních druhů,
zatravnění, sukcese);
podmíněné
− nezbytně nutné liniové stavby křížící interakční prvek pokud možno kolmo, veřejná, ochranná
či izolační zeleň;
− opatření k hospodaření na daných plochách - zemědělství, lesnictví apod., která nepovedou
ke snížení stabilizační funkce interakčního prvku;
nepřípustné
− změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability dané plochy
interakčního prvku (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh
s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s
funkcí těchto ploch v ÚSES;
− rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, intenzifikace
obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod., mimo činnosti podmíněné;

e.5

Prostupnost krajiny
−

Prostupnost krajiny je zajištěna sítí účelových cest, které jsou v územním plánu zakresleny
spolu s místními komunikacemi jako doprava silniční (místní a účelové komunikace). Tyto
komunikace mimo jiné zpřístupňují lesní a zemědělské plochy.

−

Územní plán navrhuje doplnění cestní sítě v krajině prostřednictvím návrhů ploch dopravy
silniční (místní a účelové komunikace), převzatých z komplexních pozemkových úprav.

−

Cyklodoprava je zajišťována čtyřmi cyklotrasami, které jsou doplněny návrhem tří navazujících
cyklotras.
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−

Nové cesty je možné zřizovat v nezastavěném území v rámci stanovených podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití.

−

Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině (za "oplocení"
nejsou považovány oplocenky na PUPFL a dočasná oplocení pastvin pomocí ohradníků či
dřevěných bradel). Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci zastavěného
nebo zastavitelného území, přičemž musí zůstat zachováno napojení základního
komunikačního systému jednotlivých sídel na síť komunikací v krajině.

e.6

Ochrana před povodněmi
−

Záplavové území Q100 je v řešeném území stanoveno Sedlický potok, včetně aktivní zóny
záplavového území. Do záplavového území nejsou navrhovány žádné zastavitelné plochy.

−

Územní plán nenavrhuje žádná konkrétní protipovodňová opatření. V případě potřeby lze
nezbytná protipovodňová opatření realizovat v souladu s podmínkami využití stanovenými pro
jednotlivé plochy s rozdílným využitím.

−

Pro zvýšení ochrany území je nutno dále dodržet:
•
•

e.7

Podél koryt vodních toků zachovat volné nezastavěné a neoplocené území o šíři 6 m
(drobné vodní toky a meliorační zařízení) od břehové hrany.
V území určeném k zástavbě zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu
urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní.

Protierozní ochrana
−

Základní funkci protierozní ochrany tvoří prvky ÚSES doplněné o stávající meze a remízky v
krajině, které je nutné zachovat a chránit.

−

Podél komunikací v krajině se navrhuje vysazení alespoň jednostranného pásu zeleně, který
bude krajinotvorným a stabilizačním prvkem a prvkem snižující vodní a větrnou erozi (návrh
liniové zeleně není s ohledem na nemožnost grafického vyjádření ve vztahu k měřítkům
výkresů součástí grafické části dokumentace).

−

Jiná konkrétní protierozní opatření s územním dopadem nejsou územním plánem navrhována.
V případě potřeby lze nezbytná protierozní opatření realizovat v souladu s podmínkami využití
stanovenými pro jednotlivé plochy s rozdílným využitím.

e.8

Rekreace
−

Územní plán respektuje stávající rekreační objekty v řešeném území, které jsou zařazeny s
ohledem na převažující funkční využití okolních ploch jako součást ploch bydlení venkovských
(BV), případně jako součást ploch smíšených obytných venkovských (SV).

−

Nové plochy individuální rekreace nejsou navrhovány.

−

Územní plán akceptuje využívání domovního fondu k rekreaci.

−

Plochy pro dětská hřiště, včetně souvisejícího veřejného prostranství, lze realizovat v rámci
ploch RZV bydlení venkovské, bydlení hromadné a smíšené obytné venkovské v souladu s
podmínkami využití.

e.9

Ochrana ložisek a dobývání nerostných surovin
−

Výhradní ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území ani dobývací prostory se v
řešeném území nenachází.

−

Těžba nerostných surovin není územním plánem navrhována.

−

Sesuvná ani poddolovaná území nejsou v řešeném území evidována.
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f.

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých
plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

f.1

Obecné podmínky a zásady

Pro podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití platí:
−

Celé správní území Pravonína je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití.

−

V případě účelnosti je pro každou plochu stanoveno hlavní využití, přípustné využití,
podmíněně přípustné využití a podmínky tohoto využití, nepřípustné využití a podmínky
prostorového uspořádání.

−

U ploch smíšených obytných venkovských a ploch bydlení venkovských uvnitř zastavěného
území jsou stanoveny menší minimální velikosti stavebních pozemků vzniklých dělením nebo
zcelováním pro výstavbu nových rodinných domů než v zastavitelných plochách. Důvodem
pro nižší požadovanou výměru je vůle umožnit zástavbu a dostavby uvnitř zastavěného
území, kde se v části případů nachází i menší pozemky dané historickým vývojem sídla.

−

Hlavní využití stanoví zpravidla plošně převažující využití vymezené plochy a je určující při
rozhodování o všech ostatních způsobech jejího využití.

−

Přípustné využití zpravidla bezprostředně souvisí s hlavním využitím a rozvíjí jeho potenciální
využití s respektováním prioritní hlavní funkce.

−

Podmíněně přípustné využití nemusí bezprostředně souviset s hlavním využitím, avšak musí s
ním být slučitelné; slučitelnost je nutno prokázat splněním stanovených podmínek.

−

Nejsou-li podmínky splněny, jde o nepřípustné využití.

−

Nepřípustné využití nelze v dané ploše povolit. Pokud takovéto využití v ploše existuje, je
nutné podnikat kroky k ukončení jeho existence nebo k transformaci na využití hlavní,
přípustné či podmíněně přípustné využití.

Pro podmínky prostorového uspořádání platí:
−

Nová zástavba musí být s podmínkami prostorového uspořádání v souladu. Nová zástavba,
musí respektovat charakter a strukturu okolní zástavby.

−

V případě dostaveb, přístaveb a nástaveb ve stávající zástavbě je nutné vždy každou stavbu
posuzovat individuálně.

−

Řádně povolenou stávající zástavbu, která podmínkám prostorového uspořádání nevyhoví,
lze bez omezení udržovat.

−

Podmínky prostorového uspořádání zejména pro nové zastavitelné plochy jsou stanoveny s
ohledem na celkový obraz obce, vztahu místa ke krajině a ke krajinnému rázu. Podmínky jsou
stanoveny tak, aby nedocházelo dále k znehodnocování celkového panoramatu obce.

−

Novou zástavbu je třeba přizpůsobit charakteru a struktuře zástavby a je třeba posoudit její
soulad s:
•
•
•

měřítkem zástavby,
výškovou hladinou,
intenzitou zástavby.
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f.2

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a
podmínek prostorového uspořádání

Územní plán stanovuje tyto podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití:
BV

bydlení venkovské

Hlavní využití
− individuální rodinné domy
Přípustné využití
− veřejná prostranství
− stávající rekreační objekty
− sportoviště a dětská hřiště
− stavby vedlejší bezprostředně související s bydlením (zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny,
altány, garáže, parkovací přístřešky a odstavná stání, atd.)
− veřejná zeleň
− ochranná a izolační zeleň
− užitkové zahrady s chovatelským a pěstitelským zázemím, jejichž využívání nebude negativně
ovlivňovat nad přípustnou mez užívání sousedních pozemků zařazených do ploch
umožňujících bydlení, bez výrazných negativních vlivů (hlukových, pachových, estetických) na
okolí
− technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod
− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití
− veřejná a komerční občanská vybavenost realizovaná v rámci stavby vedlejší, případně jako
součást stavby hlavní, za podmínky prokázání dodržení hygienických limitů z plánovaného
záměru a prokázání zajištění odpovídající dopravní obsluhy, včetně zajištění odstavných a
parkovacích stání. Zároveň musí zůstat zachováno jako hlavní využití bydlení.
− stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu a služby za podmínky, že svým provozem a
technickým zázemím nenaruší užívání obytných staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují
kvalitu okolního prostředí, a svým charakterem a kapacitou významně nezvyšují dopravní
zátěž v území. Zároveň musí být prokázáno, že je vyřešeno i parkování související s touto
činností.
− využití ploch Z10, Z11, Z19 je podmíněno prokázáním dodržení hygienických limitů hluku u
chráněné obytné zástavby ve vztahu k silnici II/127
− využití ploch Z27, Z28 a Z29 je podmíněno prokázáním dodržení hygienických limitů hluku u
chráněné obytné zástavby ve vztahu k silnici III/1272
Nepřípustné využití
− bytové domy
− nové stavby v částech ploch zasahujících do záplavového území
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
− maximální výška zástavby v zastavěném území dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví
− maximální výška zástavby v zastavitelných plochách jedno nadzemní podlaží a obytné
podkroví
− nová zástavba, přestavby stávající zástavby a případné dostavby musí být v souladu s
charakterem a strukturou stávající zástavby
2
− minimální velikost stavebního pozemku pro rodinný dům 800m v zastavitelných plochách
− minimální velikost stavebního pozemku pro rodinný dům uvnitř zastavěného území vzniklého
dělením nebo zcelováním 650 m2, přičemž i výměra pozemku se stávajícím rodinným domem
2
nesmí při dělení klesnout pod 650 m .
− maximální zastavěnost stavebního pozemku pro rodinné domy v zastavitelných plochách 35%
− stavby a zařízení pro podnikání, maloobchod, stravování a další neručící služby o maximální
2
zastavěné ploše 100m , nebo integrované do stavby pro bydlení.
Podmínky prostorového uspořádání pro území s prvky regulačního plánu
− v plochách ležících na území CHKO Blaník je přípustné zastřešení hlavní stavby pouze
sedlovou nebo polovalbovou střechou.
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−

BH

v plochách ležící na území CHKO Blaník je přípustný obdélný půdorys hlavní stavby, případně
půdorys složený z obdélných tvarů do půdorysu ve tvaru L, T nebo U, vycházející z historické
zástavby v území.
Bydlení hromadné

Hlavní využití
− bytové domy
Přípustné využití
− veřejná prostranství
− samostatně stojící objekty garáží
− sportoviště a dětská hřiště
− drobné stavby
− veřejná zeleň
− ochranná a izolační zeleň
− technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod
− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití
− veřejná a komerční občanská vybavenost za podmínky prokázání dodržení hygienických
limitů z plánovaného záměru a prokázání zajištění odpovídající dopravní obsluhy, včetně
zajištění odstavných a parkovacích stání
Nepřípustné využití
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
− bude zachována stávající výšková hladina bytových domů
− maximální zastavitelnost pozemku 50%
OV

občanské vybavení veřejné

Hlavní využití
− veřejná občanská vybavenost (administrativa a správa obce, kultura, ochrana obyvatelstva,
církevní a sociální služby apod.)
Přípustné využití
− komerční občanská vybavenost (restaurace, ubytování, nevýrobní služby, maloobchod, apod.)
− stavby a zařízení související s technickým vybavením a údržbou obce
− vedlejší stavby ke stavbě hlavní
− veřejná prostranství a veřejná zeleň
− ochranná a izolační zeleň
− dětská hřiště a sportoviště
− odstavné, parkovací a manipulační plochy
− technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod
− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití
− bydlení za podmínky, že zůstane zachováno jako hlavní využití plochy (nebo objektu)
občanské vybavení
Nepřípustné využití
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
− nová zástavba, přestavby stávající zástavby a případné dostavby musí být v souladu s
charakterem a strukturou stávající zástavby
− bude zachována stávající výšková hladina objektů občanského vybavení
OK

občanské vybavení komerční

Hlavní využití
− převážně komerční občanská vybavenost, např. pro prodej, obchod a služby
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Přípustné využití
− zeleň soukromá a vyhrazená, veřejná, ochranná a izolační
− veřejná prostranství
− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití
− drobná výroba a skladování související s hlavní činností, za podmínky prokázání nenarušení
pohody bydlení sousedících obytných objektů a ploch
Nepřípustné využití
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
− přestavby stávající zástavby a případné dostavby musí být v souladu s charakterem a
strukturou stávající zástavby
− bude zachována stávající výšková hladina objektů občanského vybavení
OS

občanské vybavení - sport

Hlavní využití
− tělovýchova a sport
Přípustné využití
− veřejná prostranství
− veřejná zeleň
− dětská hřiště
− ochranná a izolační zeleň
− odstavné, parkovací a manipulační plochy
− technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod
− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Nepřípustné využití
− stavby pro individuální rekreaci
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
− struktura a výška zástavby není stanovena, budou posuzovány individuálně, stavby svou
hmotou a výškou nesmí narušovat charakter sídla
OH

občanské vybavení - hřbitovy

Hlavní využití
− hřbitov
Přípustné využití
− urnový háj
− rozptylová louka
− stavby a zařízení související s pohřebnictvím (např. kaple, márnice, hygienické zázemí pro
návštěvníky, stavby související s údržbou hřbitova, atd.)
− veřejná, ochranná a izolační zeleň
− odstavné, parkovací a manipulační plochy
− technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod
− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Nepřípustné využití
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
− stavby, zařízení a opatření musí být umisťovány s ohledem na charakter vymezené plochy,
daný jejím hlavním využitím
PP

vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch

Hlavní využití
− veřejná prostranství - návsi, komunikace, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné
bez omezení
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Přípustné využití
− místní a účelové komunikace
− chodníky a pěší trasy
− cyklostezky a cyklotrasy
− autobusové zastávky včetně souvisejících staveb
− odstavné a parkovací plochy
− veřejná zeleň
− doprovodná zeleň podél komunikací
− plochy pro umístění mobiliáře
− prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny, fontány, kapličky apod.)
− dětská hřiště
− vodní plochy
− technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod
− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Nepřípustné využití
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím
PZ

vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně

Hlavní využití
− veřejná prostranství - veřejná zeleň a další prostory přístupné bez omezení
Přípustné využití
− místní a účelové komunikace
− chodníky a pěší trasy
− cyklostezky a cyklotrasy
− autobusové zastávky včetně souvisejících staveb
− odstavné a parkovací plochy
− plochy pro umístění mobiliáře
− prvky drobné architektury (sochy, altánky, zvoničky, kapličky apod.)
− dětská hřiště
− vodní plochy
− technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod
− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Nepřípustné využití
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím
ZZ

zeleň - zahrady a sady

Hlavní využití
− soukromé zahrady a sady
Přípustné využití
− oplocení
− drobné stavby sloužící danému využití (např. sklady nářadí, zahradní domky, bazény, altány,
včelíny, atd.)
− technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod
− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Nepřípustné využití
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím
− umisťování staveb a výrobků plnících funkci stavby (mobilheimy, přívěsy, maringotky, atd.)
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu
− maximální zastavitelnost stavebního pozemku 10%
− maximální výška zástavby 1 nadzemní podlaží
ZO

Plochy zeleně ochranné a izolační

Hlavní využití
− ochranná a izolační zeleň
Přípustné využití
− oplocení
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− plochy pro umístění mobiliáře
− protihluková opatření
− protierozní opatření
− technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod
− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Nepřípustné využití
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím
SV

smíšené obytné venkovské

Hlavní využití
− individuální rodinné domy v kombinaci se zemědělskou nebo výrobní činností a dalšími
přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi jako jsou služby, podnikání a obchodní
činnost
Přípustné využití
− veřejná prostranství
− stávající rekreační objekty
− sportoviště a dětská hřiště
− stavby vedlejší bezprostředně související s bydlením (zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny,
altány, garáže, parkovací přístřešky a odstavná stání, atd.)
− veřejná zeleň
− ochranná a izolační zeleň
− užitkové zahrady s chovatelským a pěstitelským zázemím
− odstavné, parkovací a manipulační plochy
− technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod
− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití
− umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, pokud žadatel o navazující rozhodnutí
prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní neakceptovatelným způsobem
činností související s lesním hospodářstvím
− veřejná a komerční občanská vybavenost realizovaná v rámci stavby vedlejší, případně jako
součást stavby hlavní, za podmínky prokázání dodržení hygienických limitů z plánovaného
záměru a prokázání zajištění odpovídající dopravní obsluhy, včetně zajištění odstavných a
parkovacích stání. Zároveň musí zůstat zachována jako hlavní využití bydlení.
− stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu a služby za podmínky, že svým provozem a
technickým zázemím nenaruší užívání obytných staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují
kvalitu okolního prostředí, a svým charakterem a kapacitou významně nezvyšují dopravní
zátěž v území. Zároveň musí být prokázáno, že je vyřešeno i parkování související s touto
činností.
− využití plochy Z22 je podmíněno prokázáním dodržení hygienických limitů hluku u chráněné
obytné zástavby ve vztahu k silnici II/127 a III/11223
− využití plochy Z21 je podmíněno prokázáním dodržení hygienických limitů hluku u chráněné
obytné zástavby ve vztahu k silnici III/11223
− využití plochy Z23 je podmíněno prokázáním dodržení hygienických limitů hluku u chráněné
obytné zástavby ve vztahu k silnici II/127
− využití ploch Z32 a Z37 je podmíněno prokázáním dodržení hygienických limitů hluku u
chráněné obytné zástavby ve vztahu k silnici III/1255
− využití ploch Z32, Z34 a Z35 je podmíněno prokázáním dodržení hygienických limitů hluku u
chráněné obytné zástavby ve vztahu ke stávající, případně navržené ploše výroby lehké
Nepřípustné využití
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
− maximální výška zástavby v zastavěném území dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví
− maximální výška zástavby v zastavitelných plochách jedno nadzemní podlaží a obytné
podkroví
− nová zástavba, přestavby stávající zástavby a případné dostavby musí být v souladu s
charakterem a strukturou stávající zástavby
2
− minimální velikost stavebního pozemku pro rodinný dům 800m v zastavitelných plochách
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minimální velikost stavebního pozemku pro rodinný dům uvnitř zastavěného území vzniklých
2
dělením nebo zcelováním 650 m , přičemž i výměra pozemku se stávajícím rodinným domem
2
nesmí při dělení klesnout pod 650 m .
− maximální zastavěnost stavebního pozemku pro rodinné domy v zastavitelných plochách 40%
− stavby a zařízení pro podnikání, maloobchod, stravování a další neručící služby o maximální
2
zastavěné ploše 100m , nebo integrované do stavby pro bydlení
Podmínky prostorového uspořádání pro území s prvky regulačního plánu
− v plochách ležících na území CHKO Blaník je přípustné zastřešení hlavní stavby pouze
sedlovou nebo polovalbovou střechou.
− v plochách ležící na území CHKO Blaník je přípustný obdélný půdorys hlavní stavby, případně
půdorys složený z obdélných tvarů do půdorysu ve tvaru L, T nebo U, vycházející z historické
zástavby v území.
−

DS1

doprava silniční (silnice)

Hlavní využití
− silniční doprava
Přípustné využití
− silnice včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace (náspy, zářezy,
opěrné a protihlukové zdi, mosty apod.)
− chodníky a pěší trasy
− cyklostezky a cyklotrasy
− odstavné, parkovací a manipulační plochy
− autobusové zastávky včetně souvisejících staveb
− veřejná zeleň
− doprovodná zeleň podél komunikací
− plochy pro umístění mobiliáře
− veřejná prostranství
− křížení s územním systémem ekologické stability
− technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod
− nezbytná technická infrastruktura
Nepřípustné využití
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím
DS2

doprava silniční (místní a účelové komunikace)

Hlavní využití
− silniční doprava (místní a účelové komunikace)
Přípustné využití
− místní komunikace, účelové komunikace a veřejná prostranství včetně pozemků, na kterých
jsou umístěny součásti komunikací (náspy, zářezy, opěrné a protihlukové zdi, mosty apod.)
− chodníky a pěší trasy
− odstavné, parkovací a manipulační plochy
− autobusové zastávky včetně souvisejících staveb
− veřejná zeleň
− doprovodná zeleň podél komunikací
− plochy pro umístění mobiliáře
− veřejná prostranství
− křížení s územním systémem ekologické stability
− technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod
− nezbytná technická infrastruktura
Nepřípustné využití
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím
TW

vodní hospodářství

Hlavní využití
− pozemky technické infrastruktury vodního hospodářství
Přípustné využití
− čistírna odpadních vod, čerpací stanice odpadních vod
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− vodní zdroje, vodojemy, úpravna vody
− pozemky, zařízení a stavby na kanalizační a vodovodní síti
− vedlejší stavby související s provozem stavby hlavní
− ochranná a izolační zeleň
− technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod
− nezbytná dopravní infrastruktura
Nepřípustné využití
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím
TO

nakládání s odpady

Hlavní využití
− pozemky technické infrastruktury pro nakládání s odpady
Přípustné využití
− vedlejší stavby související s provozem stavby hlavní (garáže, provozní budovy, skladovací a
administrativní budovy apod.)
− veřejná prostranství
− veřejná zeleň
− ochranná a izolační zeleň
− technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod
− nezbytná dopravní infrastruktura
Nepřípustné využití
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím
VL

výroby lehká

Hlavní využití
− plochy a pozemky výrobních areálů lehkého průmyslu, u kterých negativní vlivy nepřekračuje
hranice areálu a nezasahuje sousedící plochy bydlení
Přípustné využití
− malovýroba, řemeslné či přidružená výroba, výrobní i nevýrobní služby, stavby pro skladování
− stavby a zařízení pro administrativu a stravování
− veřejná prostranství
− izolační a ochranná zeleň
− technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod
− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití
− využití plochy Z33 za podmínky prokázání neovlivnění ploch smíšených obytných
venkovských
− využití plochy Z33 za podmínky realizace výsadby zeleně podél její severní hranice a
navázáním architektonického řešení na stávající areál a respektování případných požadavků
Správy CHKO Blaník (pohledově se uplatňuje z rozhledny na Velkém Blaníku).
Nepřípustné využití
− větrné elektrárny
− fotovoltaické elektrárny s výjimkou panelů umístěných na střechách budov
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
− minimální podíl zeleně v zastavitelných plochách výroby 40% s výrazným podílem vzrostlé
zeleně
− max. výška staveb nebude převyšovat průměrnou výškovou hladinu stávajících staveb pro
výrobu (mimo technologická zařízení, jako jsou komíny, telekomunikační věže)
− nové stavební objekty je nutné umisťovat s ohledem na konfiguraci terénu tak, aby netvořili
nežádoucí stavební dominantu
VZ

výroba zemědělská a lesnická

Hlavní využití
− plochy zemědělské výroby
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Přípustné využití
− živočišná výroba a stavby a zařízení pro ustájení zvířat
− stavby pro skladování
− technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod
− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Nepřípustné využití
− větrné elektrárny
− fotovoltaické elektrárny s výjimkou panelů umístěných na střechách budov
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním přípustným a podmíněně
přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
− max. výška staveb nebude převyšovat průměrnou výškovou hladinu stávajících staveb pro
výrobu (mimo technologická zařízení jako jsou komíny, telekomunikační věže)
− maximální zastavěnost stavebního pozemku 60%
HS

smíšené výrobní - výroba a služby

Hlavní využití
− řemeslná výroba, služby a prodej
Přípustné využití
− technické zázemí obce
− administrativa
− stravování
− ochranná a izolační zeleň
− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Nepřípustné využití
− fotovoltaické elektrárny s výjimkou panelů umístěných na střechách budov
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu
− nová zástavba, přestavby stávající zástavby a případné dostavby musí být v souladu s
charakterem a strukturou stávající zástavby
− minimální podíle zeleně 30% s výrazným podílem vzrostlé zeleně
− max. výška staveb nebude převyšovat průměrnou výškovou hladinu okolní zástavby (mimo
technologická zařízení, jako jsou komíny, telekomunikační věže)
WT

vodní plochy a toky

Hlavní využití
− vodní toky a plochy
Přípustné využití
− vodní díla
− protipovodňová a protierozní opatření
− prvky územního systému ekologické stability
− břehové porosty a doprovodná zeleň
− opatření a činnosti související s ochranou živočichů a rostlin
− údržba a úprava vodních ploch a vodních toků
− nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
− podél koryt vodních toků zachovat volné nezastavěné a neoplocené území o šíři 6 m (drobné
vodní toky a meliorační zařízení) od břehové hrany
AZ

zemědělské

Hlavní využití
− plochy zemědělského půdního fondu
Přípustné využití
− protipovodňová a protierozní opatření
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− prvky územního systému ekologické stability
− plochy krajinné zeleně
− změna druhu pozemku
− revitalizace vodních toků
− vodní plochy
− zalesnění méně kvalitních půd
− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití
− účelové stavby pro zemědělské využití území až na základě prokázání, že umístění účelových
zemědělských staveb a jejich výšková hladina výrazně nesnižuje estetickou a přírodní
hodnotu a zohledňuje významné krajinné prvky a kulturní dominanty krajiny
− zemědělské stavby pro zajištění rostlinné prvovýroby v zemědělství (např. skladování sena,
slámy, polní hnojiště), až na základě prokázání, že umístění zemědělských staveb a jejich
výšková hladina výrazně nesnižuje estetickou a přírodní hodnotu a zohledňuje významné
krajinné prvky a kulturní dominanty krajiny
− ohrazení pro pastvu hospodářských zvířat až na základě prokázání, že je zachována
průchodnost krajinou jak pro volně žijící zvířata tak pro rekreačně nepobytové využití krajiny
(např. turistika, cyklostezky)
Nepřípustné využití
− rušení stávající zeleně v krajině (meze, aleje, remízky, atd.)
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím
− stavby pro hospodářská zvířata
− v nezastavěném území se vylučují stavby, zařízení a opatření uvedená v §18 odst. 5
stavebního zákona s výjimkou staveb a zařízení uvedených v přípustném a podmíněně
přípustném využití
− oplocování pozemků s výjimkou zabezpečení volně se pasoucích zvířat před jejich únikem a
vstupem nepovolaných osob - např. ohradníky, bradla apod.
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
− maximální zastavění zemědělských staveb pro zajištění rostlinné prvovýroby v zemědělství
2
25m , s maximální výškou 4m
− přístřešky pro letní ustájení hospodářských zvířat do výše max. 4 m a maximální zastavěné
2
plochy 25m
LE

lesní

Hlavní využití:
− lesní a jiné pozemky určené k plnění funkcí lesa
Přípustné využití:
− prvky územního systému ekologické stability
− jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství a výkonu práva myslivosti (např.
posedy, krmelce, atd.)
− protipovodňová a protierozní opatření
− nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:
− oplocení lesních pozemků s výjimkou lesních oplocenek
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím
NP

přírodní

Hlavní využití
− přírodní a přírodě blízké plochy
Přípustné využití
− plochy územního systému ekologické stability
− plochy a pozemky ZPF
− krajinná a přírodě blízká zeleň
− plochy lesní
− plochy vodní a vodohospodářské
− protierozní a protipovodňová opatření
- 38 -

Územní plán Pravonín

− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Nepřípustné využití
− mobilní stavby
− využití území, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím
MNp

smíšené nezastavěného území - přírodní priority

Hlavní využití
− krajinná a přírodě blízká zeleň (meze, aleje, remízky, nefunkční cesty atd.)
Přípustné využití
− plochy zemědělského půdního fondu
− lesní pozemky
− meliorace
− obnova cestní sítě
− protierozní a protipovodňová opatření
− revitalizace vodních toků
− vodní plochy
− prvky územního systému ekologické stability
− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Nepřípustné využití
− rušení stávající zeleně v krajině (mezí, alejí, remízků atd.)
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním využitím
MNz

smíšené nezastavěného území - zemědělské extenzivní

Hlavní využití
− extenzivně využívané pozemky zemědělského půdního fondu
Přípustné využití
− meliorace
− obnova cestní sítě
− protierozní a protipovodňová opatření
− revitalizace vodních toků
− vodní plochy
− prvky územního systému ekologické stability
− nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Nepřípustné využití
− rušení stávající zeleně v krajině (mezí, alejí, remízků atd.)
− stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním využitím

f.3

Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu:
−

Dodržení stanovených podmínek prostorového uspořádání (kapitola f. 2) při výstavbě přispěje
k citlivému začlenění nově navržené zástavby do okolní zástavby i do krajiny tak, aby nedošlo
k narušení krajinného rázu.

−

Kompoziční vztahy jako limit využití území – je třeba zachovat a chránit působnost stavebních
dominant a přírodních dominant, měřítko a charakter zástavby, zachovat osy průhledů na
kulturní a přírodní dominanty území. Důsledně dodržet převládající hladiny zastavění a
odpovědně prověřovat a hodnotit vliv případně vznikajících nových dominant.

−

Stanovená maximální výšková hladina a procento zastavění zajistí lepší zapojení nové
zástavby do krajiny.

−

Výškovou hladinu zástavby je třeba chránit s ohledem na zachování měřítka zastavění a
charakteru zástavby. Dbát na ochranu působení horizontů krajiny a topografie zastavěného
území jednotlivých sídel a přírodních dominant.

−

Větrné elektrárny jsou vyloučeny v celém řešeném území.

−

Umísťování staveb a jiných činností, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, je
přípustné za podmínky prokázání vyloučení negativního vlivu na krajinný ráz.

−

Bude zachován stávající charakter krajiny, která je typická svou pestrou skladbou pozemků a
četnou krajinnou zelení (meze, remízky, atd.).
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g.

g.1

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Veřejně prospěšné stavby

Územní plán navrhuje následující veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit.

g.2

VT1

Rozšíření ČOV Pravonín

VT2

Sběrný dvůr Pravonín

Veřejně prospěšná opatření

Územní plán nenavrhuje žádná veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit.

h.

právo.

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo
zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně
dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona
Územní plán navrhuje následující veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní

označení VPS parcelní číslo pozemků

k.ú.

předkupní právo zřizováno pro

PO1
PO2

Pravonín
Pravonín

obec Pravonín
obec Pravonín

i.

st.23, 41, 46
2390

Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Územní plán nenavrhuje kompenzační opatření. Územní plán nemá vliv na evropsky významné
lokality, uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit, ani vyhlášené ptačí oblasti.

j.

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Územní plán vymezuje plochy územních rezerv R1, R2 a R3 pro možné budoucí využití bydlení
venkovské BV. V této ploše je zakázáno takové využití nebo umístění staveb, které by mohlo
znemožnit nebo výrazně zkomplikovat budoucí možné využití těchto ploch pro umístění staveb
rodinných domů.
Využitelnost ploch územních rezerv pro možné budoucí využití je podmíněna změnou
územního plánu, která převede plochy rezerv do ploch zastavitelných. Využití ploch je podmíněno
prokázáním potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení.

k.

Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci

Územní plán vymezuje 2 zastavitelné plochy pro bydlení venkovské (BV) s označením Z5 a
Z11, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.

l.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti

Územní plán nenavrhuje žádné plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v
území podmíněno zpracováním územní studie.
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m.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu z podnětu
nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro
jeho vydání

Územní plán stanovuje pro plochy Z20 (ve výkrese základního členění označeno jako RP1),
Z19 (ve výkrese základního členění označeno jako RP2) a Z16 (ve výkrese základního členění
označeno jako RP3) podmínku vydání regulačního plánu na žádost.
Zadání regulačního plánu na žádost pro plochy Z20 (RP1)
Vymezení řešeného území
− Řešené území zahrnuje zastavitelnou plochu Z20 na jihovýchodním okraji Pravonína.
Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
− Řešené území je tvořeno převážně pozemky zemědělského půdního fondu.
− Řešené území bude koncipováno jako celek s převažujícím účelem bydlení v souladu se
stanovenými podmínkami využití ploch SV.
2
− Bude vymezeno veřejné prostranství o výměře min.1000m na každé 2ha plochy.
− Regulačním plánem bude prověřena potřeba vymezení samostatných ploch občanského
vybavení.
− U jednotlivých stavebních pozemků bude stanovena stavební čára.
− Regulační plán navrhne regulativy (procenta zastavění případně koeficient zeleně) s ohledem
na zachování stávající struktury a charakteru zástavby obce tak, aby byl zachován i významný
podíl zeleně v uspořádání daném historickým vývojem.
− Regulačním plánem bude zvláštní pozornost věnována na zajištění dostatečného propojení a
návaznosti na stávající zástavbu a navazující zastavitelnou plochu Z19.
Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
− Cílem regulačního plánu je navrhnout takové řešení, které postihne územně plánovací
problematiku na ploše řešeného území v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací obce v podrobnostech a detailech údajů vázaných na jednotlivé stavební
pozemky.
− Základním principem uplatněným v regulačním plánu bude ochrana a zajištění plynulé
návaznosti na zastavěné obytné území obce.
− Prověřit a upřesnit výškovou hladinu zástavby v řešeném území, tj. stanovit výškové regulativy
v území s ohledem na polohu řešeného území se zohledněním dálkových pohledů.
− Přípustné nebo podmíněné umístění staveb a zařízení resp. využití pozemků je řešeno
územním plánem, v případě potřeby může být dále upřesněno.
− Nepřípustné jsou bytové a řadové rodinné domy.
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
− Respektování stávající struktury a charakteru původní historické zástavby v sídle.
− Vytváření podmínek pro dotváření harmonického obrazu obce, potřebného pro pohodu
bydlení, rozvoj kultury, obchodu, vzdělanosti i turistického ruchu, regulací veřejně přístupných
prostorů, tj. prostranství, veřejných komunikací.
− Při návrhu regulace zástavby je nutno řešit uspořádání budoucí zástavby tak, aby byly
v maximální možné míře zachovány prostorové kompoziční účinky dominant obce uplatňující
se v dálkových pohledech.
Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
− Uspořádání dopravy bude vytvářet předpoklady pro obsluhu řešeného území ve vazbě na
stávající komunikační systém obce.
2
− Bude vymezeno veřejné prostranství o výměře min.1000m na každé 2ha plochy.
− Bude řešeno napojení na stávající technickou infrastrukturu obce.
Požadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
− Veřejně prospěšné stavby a opatření budou v případě potřeby vymezeny v návrhu
regulačního plánu.
Požadavky na asanace
Nepředpokládají se.
Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů ze zvláštních právních předpisů
(např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu,

−
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ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a
jinými rizikovými přírodními jevy)
− Požadavky civilní ochrany budou řešeny v souladu s právními předpisy o integrovaném
záchranném systému.
− Z hlediska obrany a bezpečnosti státu nejsou známy žádné zvláštní podmínky.
Výčet druhů územních rozhodnutí, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí
− V návrhu regulačního plánu bude prověřeno a v případě potřeby stanoveno, která územní
rozhodnutí regulační plán nahradí.
Případný požadavek na posuzování vlivu záměru obsaženého v regulačním plánu na životní
prostředí podle zvláštního právního předpisu, včetně požadavku na posouzení vlivů záměru na
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
− Požadavek ze strany pořizovatele není.
Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
− Případné požadavky stanoví návrh RP.
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění
s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresu a počtu vyhotovení
− Konkrétní podoba dokumentace vyplyne z vytvořeného návrhu.
− Formální podoba bude vycházet z potřeb praktického používání.
− Během zpracování úkolu bude formální podoba stanovena tak, aby sloužila zejména při práci
stavebního úřadu a územního plánování – při vydávání konkrétních územních rozhodnutí
nebo informací k jednotlivým parcelám a zároveň, aby byla přehledná a srozumitelná pro
veřejnost.
− V textové a tabulkové části by měly být také uvedeny údaje ve vztahu k územnímu plánu
města informující zejména o funkčním využití ploch a koeficientech zastavitelnosti ploch.
− Regulační plán bude zpracován v rozsahu dle Přílohy 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění.
− Dokumentace Návrh regulačního plánu bude zpracována minimálně v následujícím rozsahu:
• Textová část
• Grafická část
o Hlavní výkres v měřítku 1 : 1000 (Výkres způsobu využití pozemků a Výkres
umístění a prostorového uspořádání staveb)
o Výkres staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury 1 : 1000
o Výkres veřejně prospěšných opatření 1 : 1000
o Výkres pořadí změn v území v měřítku 1 : 1000 (pokud bude stanovena
etapizace)
− Dokumentace Odůvodnění regulačního plánu bude zpracována v následujícím rozsahu:
• Textové část
• Grafická část
o Koordinační výkres 1 : 1000
o Výkres širších vztahů 1 : 5000
o Výkres ZPF 1 : 1000
• Textové části budou zpracovány ve formátu Microsoft word *.doc nebo *.docx, nebo
tabulky ve formátu *.xls, nebo *.xlsx a odevzdána ve formátu *.pdf
• Grafická část regulačního plánu i odůvodnění bude zpracována nad aktuální
katastrální mapou ve formátu *.shp nebo *.dgn a bude odevzdána zároveň ve formátu
*.pdf
• Regulační plán bude vyhotoven a odevzdán v tištěné a zároveň digitální formě na
datovém nosiči CD/DVD a to v tomto počtu pare pro jednotlivé etapy zpracování:
o návrh regulačního plánu pro potřeby společného jednání dle § 65 SZ - 2 x
o návrh regulačního plánu pro potřeby řízení o regulačním plánu dle § 67 SZ - 2 x
o regulační plán pro vydání dle § 69 SZ - 4 x
Zadání regulačního plánu na žádost pro plochy Z19 (RP2)
Vymezení řešeného území
− Řešené území zahrnuje zastavitelnou plochu Z19 na jižním okraji Pravonína.
Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
− Řešené území je tvořeno převážně pozemky zemědělského půdního fondu.
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Řešené území bude koncipováno jako celek s převažujícím účelem bydlení v souladu se
stanovenými podmínkami využití ploch SV.
2
− Bude vymezeno veřejné prostranství o výměře min.1000m na každé 2ha plochy.
− Regulačním plánem bude prověřena potřeba vymezení samostatných ploch občanského
vybavení.
− U jednotlivých stavebních pozemků bude stanovena stavební čára.
− Regulační plán navrhne regulativy (procenta zastavění případně koeficient zeleně) s ohledem
na zachování stávající struktury a charakteru zástavby obce tak, aby byl zachován i významný
podíl zeleně v uspořádání daném historickým vývojem.
− Regulačním plánem bude zvláštní pozornost věnována na zajištění dostatečného propojení a
návaznosti na stávající zástavbu a navazující zastavitelnou plochu Z20.
Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
− Cílem regulačního plánu je navrhnout takové řešení, které postihne územně plánovací
problematiku na ploše řešeného území v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací obce v podrobnostech a detailech údajů vázaných na jednotlivé stavební
pozemky.
− Základním principem uplatněným v regulačním plánu bude ochrana a zajištění plynulé
návaznosti na zastavěné obytné území obce.
− Prověřit a upřesnit výškovou hladinu zástavby v řešeném území, tj. stanovit výškové regulativy
v území s ohledem na polohu řešeného území se zohledněním dálkových pohledů.
− Přípustné nebo podmíněné umístění staveb a zařízení resp. využití pozemků je řešeno
územním plánem, v případě potřeby může být dále upřesněno.
− Nepřípustné jsou bytové a řadové rodinné domy.
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
− Respektování stávající struktury a charakteru původní historické zástavby v sídle.
− Vytváření podmínek pro dotváření harmonického obrazu obce, potřebného pro pohodu
bydlení, rozvoj kultury, obchodu, vzdělanosti i turistického ruchu, regulací veřejně přístupných
prostorů, tj. prostranství, veřejných komunikací.
− Při návrhu regulace zástavby je nutno řešit uspořádání budoucí zástavby tak, aby byly
v maximální možné míře zachovány prostorové kompoziční účinky dominant obce uplatňující
se v dálkových pohledech.
Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
− Uspořádání dopravy bude vytvářet předpoklady pro obsluhu řešeného území ve vazbě na
stávající komunikační systém obce.
2
− Bude vymezeno veřejné prostranství o výměře min.1000m na každé 2ha plochy.
− Bude řešeno napojení na stávající technickou infrastrukturu obce.
Požadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
− Veřejně prospěšné stavby a opatření budou v případě potřeby vymezeny v návrhu
regulačního plánu.
Požadavky na asanace
−

Nepředpokládají se.
Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů ze zvláštních právních předpisů
(např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu,
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a
jinými rizikovými přírodními jevy)
− Požadavky civilní ochrany budou řešeny v souladu s právními předpisy o integrovaném
záchranném systému.
− Z hlediska obrany a bezpečnosti státu nejsou známy žádné zvláštní podmínky.
Výčet druhů územních rozhodnutí, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí
− V návrhu regulačního plánu bude prověřeno a v případě potřeby stanoveno, která územní
rozhodnutí regulační plán nahradí.
Případný požadavek na posuzování vlivu záměru obsaženého v regulačním plánu na životní
prostředí podle zvláštního právního předpisu, včetně požadavku na posouzení vlivů záměru na
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
− Požadavek ze strany pořizovatele není.
Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
− Případné požadavky stanoví návrh RP.

−
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Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění
s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresu a počtu vyhotovení
− Konkrétní podoba dokumentace vyplyne z vytvořeného návrhu.
− Formální podoba bude vycházet z potřeb praktického používání.
− Během zpracování úkolu bude formální podoba stanovena tak, aby sloužila zejména při práci
stavebního úřadu a územního plánování – při vydávání konkrétních územních rozhodnutí
nebo informací k jednotlivým parcelám a zároveň, aby byla přehledná a srozumitelná pro
veřejnost.
− V textové a tabulkové části by měly být také uvedeny údaje ve vztahu k územnímu plánu
města informující zejména o funkčním využití ploch a koeficientech zastavitelnosti ploch.
− Regulační plán bude zpracován v rozsahu dle Přílohy 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění.
− Dokumentace Návrh regulačního plánu bude zpracována minimálně v následujícím rozsahu:
• Textová část
• Grafická část
o Hlavní výkres v měřítku 1 : 1000 (Výkres způsobu využití pozemků a Výkres
umístění a prostorového uspořádání staveb)
o Výkres staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury 1 : 1000
o Výkres veřejně prospěšných opatření 1 : 1000
o Výkres pořadí změn v území v měřítku 1 : 1000 (pokud bude stanovena
etapizace)
− Dokumentace Odůvodnění regulačního plánu bude zpracována v následujícím rozsahu:
• Textové část
• Grafická část
o Koordinační výkres 1 : 1000
o Výkres širších vztahů 1 : 5000
o Výkres ZPF 1 : 1000
• Textové části budou zpracovány ve formátu Microsoft word *.doc nebo *.docx, nebo
tabulky ve formátu *.xls, nebo *.xlsx a odevzdána ve formátu *.pdf
• Grafická část regulačního plánu i odůvodnění bude zpracována nad aktuální
katastrální mapou ve formátu *.shp nebo *.dgn a bude odevzdána zároveň ve formátu
*.pdf
• Regulační plán bude vyhotoven a odevzdán v tištěné a zároveň digitální formě na
datovém nosiči CD/DVD a to v tomto počtu pare pro jednotlivé etapy zpracování:
o návrh regulačního plánu pro potřeby společného jednání dle § 65 SZ - 2 x
o návrh regulačního plánu pro potřeby řízení o regulačním plánu dle § 67 SZ - 2 x
o regulační plán pro vydání dle § 69 SZ - 4 x
Zadání regulačního plánu na žádost pro plochy Z16 (RP3)
Vymezení řešeného území
− Řešené území zahrnuje zastavitelnou plochu Z16 na jihozápadním okraji Pravonína.
Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
− Řešené území je tvořeno převážně pozemky zemědělského půdního fondu.
− Řešené území bude koncipováno jako celek s převažujícím účelem bydlení v souladu se
stanovenými podmínkami využití ploch SV.
− Regulačním plánem bude prověřena potřeba vymezení samostatných ploch občanského
vybavení.
− U jednotlivých stavebních pozemků bude stanovena stavební čára.
− Regulační plán navrhne regulativy (procenta zastavění případně koeficient zeleně) s ohledem
na zachování stávající struktury a charakteru zástavby obce tak, aby byl zachován i významný
podíl zeleně v uspořádání daném historickým vývojem.
Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
− Cílem regulačního plánu je navrhnout takové řešení, které postihne územně plánovací
problematiku na ploše řešeného území v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací obce v podrobnostech a detailech údajů vázaných na jednotlivé stavební
pozemky.
− Základním principem uplatněným v regulačním plánu bude ochrana a zajištění plynulé
návaznosti na zastavěné obytné území obce.
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Prověřit a upřesnit výškovou hladinu zástavby v řešeném území, tj. stanovit výškové regulativy
v území s ohledem na polohu řešeného území se zohledněním dálkových pohledů.
− Přípustné nebo podmíněné umístění staveb a zařízení resp. využití pozemků je řešeno
územním plánem, v případě potřeby může být dále upřesněno.
− Nepřípustné jsou bytové a řadové rodinné domy.
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
− Respektování stávající struktury a charakteru původní historické zástavby v sídle.
− Vytváření podmínek pro dotváření harmonického obrazu obce, potřebného pro pohodu
bydlení, rozvoj kultury, obchodu, vzdělanosti i turistického ruchu, regulací veřejně přístupných
prostorů, tj. prostranství, veřejných komunikací.
− Při návrhu regulace zástavby je nutno řešit uspořádání budoucí zástavby tak, aby byly
v maximální možné míře zachovány prostorové kompoziční účinky dominant obce uplatňující
se v dálkových pohledech.
Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
− Uspořádání dopravy bude vytvářet předpoklady pro obsluhu řešeného území ve vazbě na
stávající komunikační systém obce.
− Regulačním plánem bude prověřeno případné přeložení nadzemního vedení elektrické
energie.
− Bude řešeno napojení na stávající technickou infrastrukturu obce.
Požadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
− Veřejně prospěšné stavby a opatření budou v případě potřeby vymezeny v návrhu
regulačního plánu.
Požadavky na asanace
−

Nepředpokládají se.
Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů ze zvláštních právních předpisů
(např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu,
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a
jinými rizikovými přírodními jevy)
− Požadavky civilní ochrany budou řešeny v souladu s právními předpisy o integrovaném
záchranném systému.
− Z hlediska obrany a bezpečnosti státu nejsou známy žádné zvláštní podmínky.
Výčet druhů územních rozhodnutí, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí
− V návrhu regulačního plánu bude prověřeno a v případě potřeby stanoveno, která územní
rozhodnutí regulační plán nahradí.
Případný požadavek na posuzování vlivu záměru obsaženého v regulačním plánu na životní
prostředí podle zvláštního právního předpisu, včetně požadavku na posouzení vlivů záměru na
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
− Požadavek ze strany pořizovatele není.
Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
− Případné požadavky stanoví návrh RP.
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění
s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresu a počtu vyhotovení
− Konkrétní podoba dokumentace vyplyne z vytvořeného návrhu.
− Formální podoba bude vycházet z potřeb praktického používání.
− Během zpracování úkolu bude formální podoba stanovena tak, aby sloužila zejména při práci
stavebního úřadu a územního plánování – při vydávání konkrétních územních rozhodnutí
nebo informací k jednotlivým parcelám a zároveň, aby byla přehledná a srozumitelná pro
veřejnost.
− V textové a tabulkové části by měly být také uvedeny údaje ve vztahu k územnímu plánu
města informující zejména o funkčním využití ploch a koeficientech zastavitelnosti ploch.
− Regulační plán bude zpracován v rozsahu dle Přílohy 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění.
− Dokumentace Návrh regulačního plánu bude zpracována minimálně v následujícím rozsahu:
• Textová část
• Grafická část
o Hlavní výkres v měřítku 1 : 1000 (Výkres způsobu využití pozemků a Výkres
umístění a prostorového uspořádání staveb)

−

- 45 -

Územní plán Pravonín

Výkres staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury 1 : 1000
Výkres veřejně prospěšných opatření 1 : 1000
Výkres pořadí změn v území v měřítku 1 : 1000 (pokud bude stanovena
etapizace)
Dokumentace Odůvodnění regulačního plánu bude zpracována v následujícím rozsahu:
• Textové část
• Grafická část
o Koordinační výkres 1 : 1000
o Výkres širších vztahů 1 : 5000
o Výkres ZPF 1 : 1000
• Textové části budou zpracovány ve formátu Microsoft word *.doc nebo *.docx, nebo
tabulky ve formátu *.xls, nebo *.xlsx a odevzdána ve formátu *.pdf
• Grafická část regulačního plánu i odůvodnění bude zpracována nad aktuální
katastrální mapou ve formátu *.shp nebo *.dgn a bude odevzdána zároveň ve formátu
*.pdf
• Regulační plán bude vyhotoven a odevzdán v tištěné a zároveň digitální formě na
datovém nosiči CD/DVD a to v tomto počtu pare pro jednotlivé etapy zpracování:
o návrh regulačního plánu pro potřeby společného jednání dle § 65 SZ - 2 x
o návrh regulačního plánu pro potřeby řízení o regulačním plánu dle § 67 SZ - 2 x
o regulační plán pro vydání dle § 69 SZ - 4 x
o
o
o

−

n.

Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Územní plán nestanovuje v řešeném území etapizaci.

o.

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb

Územní plán nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Textová část územního plánu obsahuje 67 listů, grafická část územního plánu obsahuje 3
výkresy a jedno schéma.
Výkresy:
1.
2.
3.

Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
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II.

Odůvodnění územního plánu

a.

Postup při pořízení územního plánu

28.1.2019

usnesení zastupitelstva obce Pravonín o pořízení nového územního plánu č. 13/2019

27.3.2019

doplněn požadavek na zpracování ÚP nebo jeho části s prvky regulačního plánu,
č. usnesení 42/2019

29.7.2019

usnesení zastupitelstva obce Pravonín o schválení zadání územního plánu Pravonín
– č. usnesení 107/2019

bude doplněno v průběhu pořízení územního plánu

b.

Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a
politikou územního rozvoje ČR provedené dle § 53 odst. 4, písmene a)
stavebního zákona

b.1 Soulad s Politikou územního rozvoje ČR
Územní plán respektuje z hlediska Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č.1, č.2,
č.3 a č.5, zejména body sledující priority, které jsou pro řešené území podstatné. Priority, které nejsou
uvedeny, nebyly výslovně zohledněny, neboť řešené území nemá předpoklady pro jejich uplatnění.:
(14)

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atraktivity.Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé
krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní,
přírodní a užitné hodnoty.
Územní plán respektuje v maximální možné míře přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území.
Na území obce se jedná zejména o polohu západní části řešeného území v CHKO Blaník,
archeologická naleziště (7x), nemovité kulturní památky (3x) a veškeré trasy sítí dopravní a
technické infrastruktury.
Nové zastavitelné plochy jsou navrženy do proluk v zastavěném území a v návaznosti na
zastavěné území tak, aby byly maximálně respektovány stávající urbanistické struktury, hodnoty
a limity v území.

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Územní plán respektuje tuto prioritu a dbá na zachování hospodářské funkce krajiny. Nové
zastavitelné plochy jsou navrženy ve vazbě na zastavěné území s cílem minimalizovat zásah
do pozemků ZPF. S ohledem na kvalitní zemědělské půdy v řešeném území se však nelze
vyhnout některým zásahům do kvalitních zemědělských půd.
Návrhem prvků ÚSES dojde k posílení ekologické funkce krajiny.
(15)

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k
segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.
Návrh nových zastavitelných ploch je koncipován tak, aby bylo minimalizováno riziko vzniku
sociální segregace. Zastavitelné plochy jsou navrhovány do proluk v zastavěném území a v
návaznosti na zastavěné území tak, aby byli obyvatelé nových zastavitelných ploch v kontaktu
se stávající zástavbou a byli tak součástí života v ní.

(16)

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, s cílem zajistit
kvalitu života obyvatel a odpovídající hospodářský rozvoj území.Vhodná řešení územního
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rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s
určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Návrh územního plánu vychází z komplexního posouzení širších vztahů ve vazbě na řešené
území, při zohlednění stávajících limitů využití území.
Územní plán stanovuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby se
předešlo zejména negativním vlivům z ploch výroby na plochy bydlení, případně na plochy
smíšené obytné. Při dodržení stanovených podmínek využití bude v maximální míře ochráněno
obytné území. Toto se týká zejména změn činností a předmětů podnikání, které by mohly
negativně ovlivnit stávající obytné území. V územním plánu jsou preferovány výroby a činnosti,
které nemají negativní dopad na sousedící obytné plochy.
(17)

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Územní plán navrhuje rozvoj různých forem výroby, které mají potenciál vzniku pracovních
příležitostí. V Pravoníně je navržen rozvoj ploch výroby zemědělské a lesnické (plochy Z1 a Z2)
a ploch smíšených výrobních - výroby a služeb (P1 a Z8). V Bukové je navržen rozvoj ploch
výroby zemědělské a lesnické (plocha Z26) a v Křížově plocha výroby lehké (plocha Z33).
Územním plánem jsou respektované stávající plochy výroby v řešeném území, které jsou
využívané k různým podnikatelským činnostem.
Podporována je rovněž obnova areálu zámku v Pravoníně, včetně souvisejícího návrhu plochy
přestavby P6.
Různé formy maloobchodu a drobného podnikání jsou přípustné v rámci ploch bydlení, ploch
smíšených obytných a ploch občanského vybavení.

(18)

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství
mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
Územní plán tuto prioritu respektuje a navrhuje přiměřený rozvoj do prakticky všech sídel v
řešeném, území s těžištěm hlavního rozvoje v Pravoníně, jako správním centru obce.

(19)

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu), hospodárně využívat zastavěné
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace.Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
V souladu s touto prioritou je v územním plánu navržena přestavba západní části bývalého
zemědělského areálu a historického statku a dvora na plochy smíšené výrobní - výroby a
služeb (plocha P1) a dále na plochy vybraných veřejných prostranství s převahou zeleně
(plochy P4 a P5). Hranicí mezi funkčními plochami byla zvolena stávající komunikace vedoucí k
zemědělskému areálu, jako logický předěl oddělující výrobní plochy od ploch bydlení v
Pravoníně.
Zbývající výrobní plochy v řešeném území považovány za stabilizované a jejich využití bylo
zakresleno dle aktuálního využívání. Pro všechny druhy ploch výroby byly stanoveny podmínky
využití tak, aby bylo možné předcházet vzniku ploch typu brownfields a aby bylo možné plochy
výroby využít i pro jiné využití, než pro které byly původně vystavěny, se zohledněním jejich
polohy v rámci širších vztahů a případné vazby na obytné plochy.

(20)

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při
územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních
zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a
respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické
stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské
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krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s
ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních
zdrojů.
V návrhu územního plánu byly prověřeny veškeré návrhové plochy, zejména s ohledem na
skutečnost, že řešené území leží v kvalitním přírodním prostředí s přihlédnutím ke všem
přírodním limitům v řešeném území tak, aby nedošlo k ovlivnění stávajícího charakteru krajiny.
Zohledněna byla i poloha západní části řešeného území v CHKO Blaník. Návrhové plochy jsou
navrženy tak, aby nedocházelo k tříštění pozemků ZPF a ke vzniku těžko
obhospodařovatelných ploch. Vzhledem k tomu, že se zastavěná jednotlivých místních částí
nachází na půdách s vyšší třídou ochrany ZPF, nelze zabránit záborům kvalitních půd. V tomto
případě byly zohledněny a zváženy veškeré faktory limitující rozvoj sídel a logičnost a
návaznost na stávající urbanistické uspořádání sídel.
Územní plán navrhuje prvky regionální a lokální úrovně ÚSES a stanovuje podmínky využití pro
plochy s rozdílným způsobem využití tak, aby byla zajištěna ochrana ekologické stability krajiny,
včetně krajinné zeleně rostoucí mimo lesní pozemky.
Zohledněny a převzaty byly i návrhy na doplnění cestní sítě z KPÚ.
V kapitole f) výrokové části územního plánu jsou dále stanoveny základní podmínky ochrany
krajinného rázu v řešeném území.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a
pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a
prostupnosti krajiny.
V územním plánu je respektována prostupnost krajiny. Územní plán navrhuje plochy s
rozdílným způsobem využití tak, aby nevznikaly bariéry, které by omezovaly prostupnost krajiny.
Zohledněny a převzaty byly i návrhy na doplnění cestní sítě z KPÚ.
Základní prostupnost v krajině je řešena návrhem systému ÚSES a podporou doplnění
stávajících cest a průchodnosti krajiny.
Žádným z návrhů zastavitelných ploch nedochází k nežádoucímu srůstání s okolními sídly.
(22)

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
Územní plán respektuje stávající značené cyklotrasy procházející řešeným územím a navrhuje
jejich doplnění o tři nové trasy.
Další rozšíření cyklotras a cyklostezek, včetně pěších a turistických tras je možné v souladu se
stanovenými podmínkami využití pro jednotlivé funkční plochy.
U ploch s rozdílným způsobem využití byly stanoveny podmínky využití tak, aby v nich bylo
možné realizovat objekty občanského vybavení související s turistikou, včetně realizace
ubytovacích kapacit.

(23)

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení
městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i
prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v
území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován
dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a
tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému
nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez
nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Územní plán navrhuje rozšíření stávající dopravní a technické infrastruktury v řešeném území v
souladu s jeho potřebami.
Doplněny jsou návrhy komunikací převzatých převážně z komplexních pozemkových úprav.
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Navrženo je dále vybudování ČOV (plocha Z3) a nové splaškové kanalizace v Pravoníně.
Navržené plochy, včetně podmínek jejich využití, jsou řešeny tak, aby nedošlo ke vzniku bariér,
které by zhoršily stávající průchodnost a dostupnost řešeného území.
(24)

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví,
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Navržené zastavitelné plochy jsou řešeny tak, aby byly dopravně obsloužitelné a aby jejich
realizací nedošlo k narušení prostupnosti řešeného území.
Základní dopravní obsluha řešeného území je zajištěna zejména silnicemi II. a III. třídy, jejichž
trasy jsou dlouhodobě stabilizované.

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro
novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo
zemědělských areálů.
Uzemní plán navrhuje plochy výroby lehké (plocha Z33) v Křížově v sousedství se stávajícími a
navrženými plochami smíšenými obytnými venkovskými (plocha Z34). Využití obou ploch je
stanoveno jako podmíněně přípustné až na základě posouzení případných vlivů z výroby na
plochy užívané k bydlení.
(25)

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území i obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami (záplavy, sesuvy, eroze, sucho apod.), s cílem minimalizovat rozsah
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na
ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu
osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Konkrétní protipovodňová opatření nejsou územním plánem navrhována.
Územní plán stanovuje podmínky pro plochy v krajině tak, aby bylo možné realizovat dle
potřeby další protierozní a protipovodňová opatření.
Územní plán stanovuje základní zásady a podmínky pro využití ploch tak, aby nedošlo ke
zhoršení odtokových poměrů v souvislosti s nově realizovanou zástavbou. Cílem návrhu
územního plánu je minimalizovat možné škody z vodní eroze a záplav.

(26)

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod.
Záplavové území Q100 je v řešeném území stanoveno Sedlický potok, včetně aktivní zóny
záplavového území. Do záplavového území nejsou navrhovány žádné zastavitelné plochy.
Územní plán navrhl zastavitelné plochy, včetně podmínek jejich využití tak, aby nedošlo
k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v území.

(27)

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a
tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území
tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj
okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými
podmínkami.
Územní plán navrhuje vybudování ČOV (plocha Z3) a nové splaškové kanalizace v Pravoníně.
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Respektován je stávající systém zásobování řešeného území pitnou vodou.
Územní plánu využívá stávající sítě technické infrastruktury (voda, spoje, elektrická energie a
signál mobilních operátorů) a stanovuje podmínky využití tak, aby bylo možné jejich rozšíření a
doplnění k návrhovým plochám jako nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu.
(30)

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod, je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v
budoucnosti.
Územní plán navrhuje vybudování ČOV (plocha Z3) a nové splaškové kanalizace v Pravoníně.
Respektován je stávající systém zásobování řešeného území pitnou vodou.
Stávající technická infrastruktura je územním plánem respektována a vytváří předpoklad pro
další rozvoj řešeného území.

Rozvojové oblasti a osy
Řešené území leží mimo rozvojové oblasti republikového významu vymezené v PÚR ČR.
Řešené území leží mimo rozvojové osy republikového významu vymezené v PÚR ČR..
Specifické oblasti
Řešené území leží mimo specifické oblasti vymezené v PÚR ČR.
Koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury
Do řešeného území nezasahují žádné plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury
republikového významu.
Závěr – výsledek přezkoumání souladu návrhu s PÚR ČR
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky, které z PÚR ČR vyplývají. Ve veřejném
zájmu jsou chráněny a rozvíjeny přírodní a civilizační hodnoty území v souladu s citlivým přístupem k
vyváženému všestrannému rozvoji obce. Není v něm uplatňováno jednostranné hledisko ani
požadavky, které by ve svých důsledcích zhoršovaly stav i hodnoty území, při řešení jsou tyto hodnoty
zohledňovány včetně ochrany požadavků na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského
rozvoje území. To vše je řešeno ve spolupráci s obyvateli území, vychází z komplexního posouzení
širších vztahu ve vazbě na řešené území, při zohlednění stávajících limitu využití území.
Navrhovaná koncepce rozvoje obce, která směřuje k podpoře bydlení a podnikání a ke
zkvalitnění technického vybavení, je v souladu s rozvojovými tendencemi v území.

b.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Pro řešené území jsou vyšším stupněm územně plánovací dokumentace Zásady územního
rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) vydané dne 7.2.2012, s nabytím účinnosti od 22.2.2012.
První aktualizace ZÚR SK nabyla účinnosti dnem 26.8.2015. Tato aktualizace řešila pouze
dopracování koridoru dálnice D3 do dokumentace ZÚR SK, který leží mimo řešené území.
Dne 26. 4. 2018 usnesením č. 022-13/2018/ZK rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o
vydání 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje vyjma doplnění mimoúrovňové
křižovatky Odolena Voda na dálnici D8. V rámci 2. Aktualizace ZÚR SK bylo zpracováno úplné znění
ZÚR SK ve smyslu § 42c stavebního zákona. 2. Aktualizace ZÚR SK nabyla účinnosti dne 4. 9. 2018.
Předmětem 2. Akt ZÚR SK bylo řešení soudy zrušených záměrů veřejně prospěšných staveb na
území Středočeského kraje v souladu s § 42 odst. 6 stavebního zákona:
•
•
•
•

silniční okruh kolem Prahy (SOKP) v severozápadním a severovýchodním sektoru,
koridor propojení Vestec (II/603) – Újezd (D1), tzv. Vestecká spojka,
koridor železniční tratě č. 221: úsek Praha – Strančice,
plocha rozvoje letiště Praha – Ruzyně.

Žádný z výše uvedených záměrů nemá vliv na řešené území.
V následujícím vyhodnocení jsou uvedeny požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje, které souvisí s návrhem územního plánu. Priority, které nejsou uvedeny, nebyly
výslovně zohledněny, neboť řešené území nemá předpoklady pro jejich uplatnění.
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1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
(01)

Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského
kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a
udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje
sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních
plánů a při rozhodování o změnách ve využití území.
Navrhované řešení je v souladu s touto prioritou. V návrhu územního plánu jsou zohledněny
všechny tři pilíře udržitelného rozvoje a podmínky využití území jsou stanoveny tak, aby
nedošlo ke zhoršení vyváženosti v území. Cílem územního plánu je zejména posílení kvality
bydlení v řešeném území a posílení nabídky pracovních příležitostí souvisejících s rozvojem
občanského vybavení a ploch výroby. Návrhem územního plánu bude zajištěn další rozvoj
řešeného území se zohledněním polohy obce v hodnotném a atraktivním území mimo
rozvojové oblasti a rozvojové osy.

(02)

Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v
Politice územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008; schválena vládou ČR 20. 7. 2009) a pro
realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření
stanovených v Programu rozvoje Středočeského kraje (aktualizace schválena 18. 9. 2006).
Územní plán je v souladu s PÚR ČR. Podrobné vyhodnocení souladu územního plánu s PÚR
ČR je uvedeno v kapitole b.1 tohoto odůvodnění.

(06)

Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které
vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit
zejména na:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
Územní plán využívá potenciál řešeného území, včetně návrhů z komplexních
pozemkových úprav. Nevhodně nevstupuje do volné krajiny a dotváří možnou novou
zástavbu pouze v návaznosti na zastavěná území.
Územní plán stanovuje podmínky využití jednotlivých ploch tak, aby nedošlo k narušení
krajiny v řešeném území. Jako základní stabilizační prvek krajiny v řešeném území byl
navržen a zpřesněn na podkladu katastrální mapy lokální systém ÚSES, se zohledněním
návrhů z komplexních pozemkových úprav.
V rozsahu ploch bydlení venkovských a ploch smíšených obytných venkovských ležících na
území CHKO Blaník je územní plán navržen s prvky regulačního plánu respektující
požadavky na zástavbu v CHKO Blaník.
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
Dále bylo prověřeno, že všechny plochy vymezené územním plánem, včetně nových
zastavitelných ploch, jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území a jsou v nich
stanoveny podmínky využití tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění krajinného rázu.
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit
fragmentaci krajiny a srůstání sídel;
Územní plán navrhuje nové zastavitelné plochy, včetně stanovení podmínek pro jejich
využití tak, aby nedošlo k narušení stávající urbanistické struktury jednotlivých sídel a osad.
Územní plán nenavrhuje žádné plochy, které by zapříčinily nežádoucí srůstání sídel.
d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;
Koncepce uspořádání krajiny je v souladu s cílovými charakteristikami krajiny, viz
vyhodnocení příslušné kapitoly souladu se ZÚR SK.
e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.
Ložiska nerostných surovin, dobývací prostory, ani jiné přírodní zdroje se v řešeném území
nenachází. Možnost realizace větrných nebo fotovoltaických elektráren v samostatně
vymezených plochách územní plán nenavrhuje.
Nové plochy pro těžbu nerostných surovin nejsou územním plánem navrhovány.
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2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR 2008 a
vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a rozvojových center krajského významu
Řešené území leží mimo rozvojové oblasti republikového významu vymezené v PÚR ČR a
upřesněné v ZÚR SK (viz obr. 1).
Řešené území leží mimo rozvojové osy republikového významu vymezené v PÚR ČR a
upřesněné v ZÚR SK (viz obr. 1).
Řešené území leží mimo rozvojové oblasti krajského významu vymezené v ZÚR SK (viz obr. 1).
Řešené území leží mimo rozvojové osy krajského významu vymezené v ZÚR SK (viz obr. 1).

Obr. 1 – Výkres uspořádání území (výřez ze ZÚR SK)
3. Zpřesnění specifické oblasti, vymezené v PÚR a vymezení specifické oblastí krajského
významu
Řešené území leží mimo specifické oblasti republikového významu vymezené v PÚR ČR a
upřesněné v ZÚR SK.
1).

Řešené území leží mimo specifické oblasti nadmístního významu vymezené v ZÚR SK (viz obr.

4. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů krajského
významu
Plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability
2).

ZÚR SK navrhují v řešeném území následující plochy a koridory regionálního ÚSES (viz obr.
RBC 392 Blaník
RBK 395 Blaník - Bolinský les
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Obr. 2 – Plochy a koridory nadmístního významu (výřez ze ZÚR SK)
(194) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v
území:
a) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a
nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické
stability krajiny;
b) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a
biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k
významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální
nebo chemické zátěži prostředí, a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti bez
dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině;
c) při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet z požadavků stanovených
specifickými oborovými dokumentacemi2 .
(195) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s
metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy
jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost;
b) zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních
geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy
prostorové parametry biokoridorů
Územní plán zpřesnil polohu regionálního biocentra RBC 392 Blaník a trasu regionálního
biokoridoru RBK 395 Blaník - Bolinský les na podkladu aktuální katastrální mapy v souladu
s výše uvedenými požadavky. Vymezení prvků regionální úrovně bylo respektováno v
souladu se ZÚR a ne na podkladu KPÚ, které jsou se ZÚR v rozporu.
5. Upřesnění územní podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území
Přírodní hodnoty území kraje
(196) ZÚR stanovují zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními a
civilizačními hodnotami, které svým rozsahem ovlivňují významné území kraje nebo mají
národní či regionální význam.
(197) Přírodními hodnotami území kraje se rozumí:
a) zvláště chráněná území ochrany přírody a krajiny:
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a.1) chráněné krajinné oblasti (CHKO) - Blaník
Územní plán respektuje polohu západní části řešeného území v CHKO Blaník. V rozsahu
ploch bydlení venkovských a ploch smíšených obytných venkovských ležících na území
CHKO Blaník je územní plán navržen s prvky regulačního plánu respektující požadavky na
zástavbu v CHKO Blaník.
h) významné krajinné prvky mimo území CHKO;
Registrované VKP se v řešeném území nenacházejí. Mezi VKP dané zákonem
č. 114/92Sb., v platném znění, patří v řešeném území zejména lesy, vodní toky, rybníky a
údolní nivy. Územní plán tyto VKP v maximální možné míře respektuje.
i)

skladebné části ÚSES.
Územní plán navrhuje na podkladu katastrální mapy lokální systém ÚSES, zpřesňuje
polohu RBC 392 Blaník a trasu RBK 395 Blaník - Bolinský les a stanovuje podmínky využití
ploch ÚSES.

(198) ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného
rozvoje těchto území:
a) respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot;
Územní plán uvedené hodnoty respektuje (viz jejich samostatné vyhodnocení).
b) chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními hodnotami (ochrana
biodiverzity a pozitivních charakteristik krajinného rázu, ekostabilizační a retenční funkce,
trvale udržitelné využívání vodních zdrojů, ochrana nerostného bohatství, apod.);
Územní plán respektuje stávající přírodní hodnoty řešeného území. Územní plán stanovuje
podmínky směřující ke stabilizaci krajiny a posílení její průchodnosti. Možnost realizace
větrných nebo fotovoltaických elektráren územní plán nenavrhuje.
c) v CHKO pro rozvoj sídel využít přednostně přestavbu nevyužívaných nebo nedostatečně
využívaných ploch v zastavěném území sídel, nová zastavitelná území vymezovat
výjimečně a v souladu s požadavky na ochranu přírody a krajiny;
Na části řešeného území zasahující do CHKO Blaník je významnější plošný rozvoj navržen
pouze v Křížově, kdy byl po dohodě s obcí navržen rozsah ploch vycházející z původního
ÚPNSÚ Pravonín, upravený dle aktuálních požadavků obce a vlastníků pozemků. Tento
rozsah ploch byl řádně projednán a odsouhlasen již v ÚPNSÚ a následných jeho změnách.
j)

při vytváření lokální úrovně ÚSES respektovat ochranu a šetrné využití přírodních zdrojů;
Při návrhu systému ÚSES byly respektovány přírodní zdroje v řešeném území.

l)

řešit střety dopravní a technické infrastruktury s územním systémem ekologické stability
Územní plán stanovuje podmínky využití pro využití ploch ÚSES, v kterých jsou stanoveny
podmínky pro jeho možné křížení nebo souběh s plochami dopravní a technické
infrastruktury.

m) chránit říční nivy; zabránit je třeba vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky,
odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá
ramena, mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky).
Územní plán chrání a respektuje stávající vodní toky a plochy, včetně údolních niv.
6. Vymezení cílových charakteristik krajiny
Řešené území spadá na základě ZÚR SK do krajinného typu P07 - Krajina přírodní (viz obr. 3).
Krajina relativně vyvážená (N)
(222) ZÚR vymezují krajinu přírodní v územích odpovídajícím těmto charakteristikám:
a) vysoká koncentrace přírodně a krajinářsky hodnotných ploch;
Územní plán respektuje pestrou skladbu zastoupených druhů pozemků v řešeném území.
Využití pozemků v krajině je zakresleno v souladu se stavem v území na podkladu aktuální
katastrální mapy. Územní plán respektuje plochy lesní i mimolesní zeleně v řešeném území.
Plochy biocenter jsou v územním plánu zakresleny jako plochy přírodní (NP).
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b) její ochranu ve většině případů zajišťuje status velkoplošně chráněného území.
Územní plán respektuje polohu západní části řešeného území v CHKO.
(223) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
a) zachování přírodních a krajinářských hodnot;
Územní plán zachovává stávající skladbu pozemků v krajině a nemění poměr mezi
ekologicky stabilními a ekologicky labilními plochami. Přírodní a krajinářské hodnoty jsou
respektované a zohledněné i ve stanovených podmínkách ploch s rozdílným způsobem
využití, včetně stanovení části území v podrobnosti ÚP s prvky regulačního plánu.
b) změny využití území nesmí ohrozit důvody ochrany přírodních a krajinářských hodnot.
Nově navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěná území jednotlivých sídel. Jejich
návrhem a využitím nedojde k narušení přírodních a krajinářských hodnot.

Obr. 3 – Výkres oblastí se shodným krajinným typem (výřez ze ZÚR SK)
7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit
ZÚR SK vymezují v řešeném území následující veřejně prospěšné stavby pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit (viz obr. 4):
RC 392

Blaník
Územní plán zpřesnil polohu regionálního biocentra na podkladu aktuální katastrální
mapy a vymezil ho jako funkční. Z tohoto důvodu není třeba omezovat vlastnická
práva k dotčeným pozemkům a biocentrum tak není v územním plánu navržen jako
veřejně prospěšné opatření.

RK395

Blaník - Bolinský les
Územní plán zpřesnil návrh trasy regionálního biokoridoru na podkladu aktuální
katastrální mapy a vymezil ho jako funkční. Z tohoto důvodu není třeba omezovat
vlastnická práva k dotčeným pozemkům a biokoridor tak není v územním plánu
navržen jako veřejně prospěšné opatření.
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Obr. 4 – Veřejně prospěšné stavby a opatření (výřez ze ZÚR SK)
8. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí
Požadavky na koordinaci ploch a koridorů VPS a VPO
(238) ZÚR stanovují následující požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí
při zpřesňování územního vymezení ploch a koridorů pro umístění staveb. Koordinace ploch a
koridorů VPS a VPO vymezených ZÚR budou probíhat v území dále uvedených ORP a obcí:
RC 392

Blaník
Poloha biocentra byla v územním plánu zpřesněna na podkladu katastrální mapy a
koordinována návaznost se sousedními ÚPD.

RK395

Blaník - Bolinský les
Trasa biokoridoru byla v územním plánu zpřesněna na podkladu katastrální mapy a
koordinována návaznost se sousedními ÚPD.

Závěr – výsledek přezkoumání souladu návrhu s ÚPD vydanou krajem
Územní plán je v souladu s nadřazenou ÚPD, respektuje a řeší všechny úkoly vyplývající pro
území obce ze ZÚR SK. Všechny nadmístní systémy ochrany přírody a krajiny, dopravní a technické
infrastruktury a ostatní limity dle ZÚR jsou respektovány.
Vyhodnocení souladu územního plánu s limity vyplývajícími z grafické části dokumentace ZÚR
SK
vodní hospodářství
− vodní toky a plochy jsou v řešeném území zakreslené dle aktuální katastrální mapy a ÚAP ORP
Vlašim. Zakresleno je i stanovené záplavové území Sedlického potoka, včetně aktivní zóny
záplavového území.
− ochranná pásma vodních zdrojů.
technická infrastruktura
− územní plán respektuje vedení VVTL a VTL plynovodů, včetně ochranných a bezpečnostních
pásem procházející řešeným územím a jsou zakresleny v grafické části dokumentace.
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dopravní infrastruktura
− stávající silnice II. a III. tříd jsou územním plánem respektované a zakreslené včetně
ochranného pásma v grafické části dokumentace.
ochrana přírody a krajiny
− územní plán respektuje polohu západní části řešeného území v CHKO Blaník.
− územní plán zpřesňuje polohu a trasu regionálních prvků ÚSES vyplývajících ze ZÚR SK (RBC
392 Blaník a RK395 Blaník - Bolinský les).
Všechny tyto jevy a limity jsou znázorněny v grafické části odůvodnění, ve výkresu č.4,
Koordinační výkres.
Územní plán není v žádném z bodů v rozporu se zásadami stanovenými v ZÚR.
Územní plán řádně a dostatečným způsobem prokázal soulad s nadřazenou dokumentací,
zajistil ochranu všech jevů limitů v území vyplývajících z této dokumentace a prokázal koordinaci
s nadřazenou dokumentací tím, že jednotlivé jevy a limity nejsou buď návrhem nových zastavitelných
ploch dotčeny, případně jsou zohledněny jako limity v podmínkách využití pro dané plochy.

c.

Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území provedené dle § 53 odst.
4, písmene b) stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování
§18 odst. 1 stavebního zákona - Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a
pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Územní plán je navržen s cílem zajistit udržitelný rozvoj řešeného území. Jeho charakter
žádným způsobem negativně neovlivňuje zabezpečení trvalého souladu všech hodnot území –
přírodních, civilizačních a kulturních, čímž umožňuje naplňování principů udržitelného rozvoje. Jsou
respektovány požadavky na účinnou ochranu životního prostředí a jeho hlavních složek – půdy, vody
a ovzduší, včetně vymezených prvků územního systému ekologické stability.
Návrh územního plánu vytváří podmínky pro zajištění stabilizace a posílení všech tří pilířů
udržitelného rozvoje formou návrhu ploch pro bydlení venkovských, ploch smíšených obytných
venkovských, ploch výroby lehké, ploch výroby zemědělské a lesnické a ploch smíšených výrobních výroby a služeb, doplněním návrhu cestní sítě v krajině a dále návrhem systému ÚSES, který zvýší
stabilizaci přírodních podmínek v řešeném území.
§18 odst. 2 stavebního zákona - Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území
soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím
účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Vliv územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel je v řešeném území omezený. Vzhledem
k velikosti a charakteru řešeného území lze na základě návrhu územního plánu očekávat lokální mírné
zlepšení ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje.
Návrh územního plánu je řešen tak, aby byl zajištěn jeho další komplexní rozvoj v dlouhodobém
horizontu, se zohledněním jeho potenciálu daného zejména hodnotným přírodním prostředím.
§18 odst. 3 stavebního zákona - Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona
koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území
a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
Územní plán byl zpracován v souladu s požadavky uvedenými v zadání územního plánu. V
návrhu územního plánu byly tyto požadavky respektovány a došlo ke koordinaci veřejných i
soukromých zájmů v území. Byly v maximální možné míře respektovány limity v území (ochranná
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pásma dopravní a technické infrastruktury, nemovité kulturní památky, přírodní hodnoty,
archeologická naleziště atd.). U ploch, které jsou těmito limity dotčeny, jsou stanoveny podmínky
využití těchto ploch tak, aby bylo možné v následných řízeních tyto střety vyřešit nebo v maximální
možné míře eliminovat. V odůvodnění územního plánu je uveden u všech navržených zastavitelných
ploch výčet limitů vztahujících se k dané ploše.
§18 odst. 4 stavebního zákona - Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich
totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s
ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
Územním plánem nebudou dotčeny stávající hodnoty území obce. Územní plán navrhuje
zastavitelné plochy do proluk v zastavěném území a v návaznosti na zastavěné území sídel a osad v
řešeném území. Zastavitelné plochy a podmínky jejich využití jsou stanoveny tak, aby byl zachován
charakter stávající zástavby.
Územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území. Respektuje principy
rozvoje sídelní struktury a zachovává krajinný ráz včetně prostupnosti území, přijatelnou intenzitu
využití území, vazbu na sociální infrastrukturu a vazbu na dopravní systémy.
Územním plánem nebudou dotčena památkově chráněná území a jejich ochranná pásma neboť
se v řešeném území nevyskytují. Územní plán vytváří předpoklady pro posílení hlavní funkce v území,
kterou je bydlení, a současně nenarušuje podmínky udržitelného rozvoje. Neovlivňuje ani urbanistické
a architektonické hodnoty území. Respektuje omezení, trasy a další ochranná pásma technického
vybavení, která se v řešeném území vyskytují. Návrh zastavitelných ploch odpovídá svým rozsahem
nynějšímu a očekávanému potenciálu rozvoje území. Územní plán nenavrhuje nové druhy funkčního
využití, které by nebyly v souladu se stávajícím využitím řešeného území. Nově navržené plochy
navazují na zastavěná území jednotlivých sídel a osad. Všechny zastavitelné plochy jsou dopravně
obslouženy ze stávajících komunikací, případně jejich prodloužením.
Územní plán v rámci zákonných možností zpřesňuje podmínky pro novou výstavbu tak, aby byl
ochráněn celkový obraz sídel a nedošlo ke znehodnocení zachovalého a urbanisticky kvalitního území
nevhodnou zástavbou.
§18 odst. 5 stavebního zákona - V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat
stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů,
pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu,
například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby,
zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v
nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně
nevylučuje.
Územní plán zpřesnil podmínky pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatření, uvedených v
tomto odstavci stavebního zákona.
Podmínky využití území byly stanoveny s ohledem na stávající urbanistickou strukturu sídel a
charakter a využití nezastavěného území (s respektování souvisejícího charakteru krajiny kolem
zastavěného území), jehož dominantní funkcí je zemědělství a lesnictví.
§18 odst. 6 stavebního zákona - Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou
infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.
Podmínky využití území byly stanoveny tak, aby bylo možné v rámci ploch s rozdílným
způsobem využití území realizovat nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu a to jak v
zastavěném, tak nezastavěném území.
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Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování
§19 odst. 1 stavebního zákona - Úkolem územního plánování je zejména:
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
Územním plánem byly prověřeny a zohledněny hodnoty řešeného území. Jako podklad pro
územní plán byly použity zejména Územně analytické podklady ORP Vlašim a dále vlastní průzkum
projektanta územního plánu. Graficky vyjádřitelné hodnoty (které jsou často i limitem využití území)
jsou znázorněny v koordinačním výkrese a v textové části odůvodnění je proveden jejich výčet v
kapitole i.
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území,
Územní plán stanovil koncepci rozvoje řešeného území se zohledněním jeho současného stavu
a potenciálu.
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území,
vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
Návrh zastavitelných ploch vychází ze schváleného zadání a aktuálních požadavků obce. Dále
jsou nastaveny podmínky využití všech ploch tak, aby bylo možné novou veřejnou infrastrukturu
realizovat a ve veřejném zájmu rozšířit dle aktuální potřeby (nad rámec návrhů provedených v
územním plánu).
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,
Územní plán navrhuje plochy změn využití území tak, aby nedošlo k ovlivnění stávajících
urbanistických hodnot v území. Podmínky využití zastavitelných ploch jsou navrženy v souladu s
možnostmi, které umožňuje stavební zákon.
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,
Územní plán navrhuje podmínky využití jednotlivých zastavitelných ploch v souladu s
možnostmi, které mu povoluje stavební zákon. Stávající hodnoty řešeného území jsou uvedeny v
kapitolách b. a c. výrokové části územního plánu a budou sloužit jako podklad pro rozhodování v
území příslušnému stavebnímu úřadu. Cílem toho řešení je zajištění návaznosti nově vymezených
ploch na stávající zastavěné území se snahou o jejich maximální možné začlenění do stávajících
urbanistických struktur obce.
f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
Etapizace není územním plánem navržena.
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
Návrh územního plánu zohlednil stávající prvky zeleně v řešeném území a navrhl jejich
stabilizaci prostřednictvím odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití a dále i prostřednictvím
prvků ÚSES. Podmínky využití nezastavěného území byly stanoveny tak, aby bylo možné realizovat
dle potřeby protierozní a protipovodňová opatření a dále zvýšit podíl vodních ploch a ploch zeleně
v krajině.
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
Územní plán stanovuje podmínky využití ploch tak, aby bylo možné efektivně využít většinu
ploch (zejména v zastavěném a zastavitelném území) s ohledem na změny ve společnosti a to jak
sociální, tak hospodářské. Toto se týká zejména umožnění podnikatelských aktivit v rámci ploch
bydlení venkovských a ploch smíšených obytných venkovských, dále stanovením podmínek využití
pro plochy občanské vybavenosti, ale i stanovení podmínek využití pro plochy výroby.
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i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
Podmínky využití území u ploch bydlení venkovských a ploch smíšených obytných venkovských
jsou stanoveny s ohledem na využití řešeného území, charakter stávající zástavby, zachovalou
urbanistickou strukturu a vytvoření předpokladů pro nenarušení území nevhodnou zástavbou, která by
do budoucna mohla vyvolat zástavbu opírající se např. o cizorodé prvky. Cílem územního plánu je
zachovat stávající charakter jednotlivých sídla.
j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území,
Územní plán navrhuje všechny plochy v návaznosti na zastavěné území tak, aby bylo
minimalizováno vynakládání prostředků z veřejných zdrojů. V maximální míře je využita stávající
veřejná infrastruktura sídla a došlo ke zohlednění návrhů na doplnění cestní sítě z KPÚ.
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
Stávající plochy a stavby civilní ochrany se v řešené území nenachází.
V řešeném území nejsou uplatněny žádné územní požadavky, které by byly předmětem řešení
v podrobnosti územního plánu.
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
V řešeném území nebylo nutné řešit asanační ani rekultivační zásahy do území.
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy
záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
Územní plán respektuje stávající limity v území, které vytváří předpoklady pro ochranu
jednotlivých prvků území, dle zvláštních právních předpisů. Graficky vyjádřitelné prvky jsou převážně
jako limity v území zakresleny v koordinačním výkrese. Jejich výčet je rovněž uveden v odůvodnění
územního plánu v kapitole i. V případě střetu návrhové plochy s limity jsou tyto střety citovány v
odůvodnění jednotlivých ploch v kapitole i.
n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
Těžba nerostných surovin není v řešeném území navrhována.
Podmínky pro umisťování solárních panelů jsou uvedeny v podmínkách využití ploch s
rozdílným způsobem využití.
Větrné elektrárny jsou uvedeny jako nepřípustné v rámci všech ploch výroby a skladování.
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a
památkové péče.
Při zpracování územního plánu byly zohledněny aktuální poznatky z výše uvedených oborů,
které byly aplikovány při návrhu urbanistické koncepce, při stanovení podmínek pro využití ploch s
rozdílným využitím, při návrhu systému USES a při stanovení koncepce uspořádání krajiny.
§19 odst. 2 stavebního zákona - Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky
územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18
odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k
tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
V textové části odůvodnění územního plánu (kapitola b.) je zpracováno podrobné vyhodnocení
souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje
Středočeského kraje.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v souladu se zákonem č.183/2006Sb., v platném
znění a vyhláškou č.500/2006Sb., v platném znění, nebylo zpracováno, neboť dotčený orgán
neuplatnil požadavek na jeho zpracování.
Územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
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d.

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů provedené dle § 53 odst. 4, písmene c) stavebního zákona

Územní plán je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
vyhlášek. Při projednávání a vydání návrhu územního plánu se postupuje podle platného stavebního
zákona. Územní plán je tak svým účelem, obsahem, procesním průběhem pořízení a způsobem
zpracování v souladu s výše uvedenými požadavky. Navrhovaný územní plán je rovněž v souladu
s ustanoveními § 3 a § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
a s přílohou č. 7 k této vyhlášce.
Územní plán naplňuje priority územního plánování, kdy vychází zejména z charakteru řešeného
území a z jeho kontextu, respektuje povahu obce, chrání a rozvíjí hodnoty zástavby a
akceptovatelným způsobem zachovává a chrání přírodní prostředí.
Územní plán včetně tohoto odůvodnění je zpracován v souladu s platným stavebním zákonem
a jeho příslušnými prováděcími vyhláškami:
− byl zpracován projektantem – autorizovaným architektem, splňujícím požadavky stavebního
zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů;
− o pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce dle ust. § 44 odst. 1, písm. d)
stavebního zákona;
− návrh zadání územního plánu byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona a byl schválen
zastupitelstvem obce;
− zpracovaný územní plán vychází z doplňujících průzkumů, z územně analytických podkladů
zpracovaných pro ORP Vlašim.
V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území jsou
v územním plánu podrobněji členěny všechny plochy. Názvosloví jednotlivých ploch, včetně jejich
členění je zpracováno v souladu s metodickým pokynem MMR "Standard vybraných částí územního
plánu" verze 21.10.2019. Z tohoto důvodu není dále uváděno a speciálně odůvodňováno členění a
názvosloví jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Zpracování územního plánu v souladu se
"Standardem vybraných částí územního plánu", je závaznou podmínkou přidělené dotace na
zpracování územního plánu poskytnutou MMR.
V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
je v územním plánu použito jiného druhu plochy s rozdílným způsobem využití než stanovuje
vyhláška.
Z důvodu zajištění ochrany stávajících ploch zeleně v řešeném území bylo využito možnosti
stanovit v souladu se Standardem vybraných částí územního plánu plochy zeleně, které se dále člení:
− zeleň - zahrady a sady (ZZ)
Územní plán navrhl podmínky tak, aby se výrazně nezměnil krajinný pohled na sídlo, ochránily
se významné krajinné prvky, rozptýlená zeleň nebo již založená zeleň v zastavěném území.

e.

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů provedené dle § 53 odst. 4, písmene d) stavebního
zákona

Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a s požadavky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů uplatněnými v rámci projednávaného návrhu
zadání.
V územním plánu jsou zohledněny požadavky vyplývajících ze zvláštních právních předpisů
(např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, obrany a bezpečnosti státu, civilní ochrany, ochrany
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ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými jevy
a zajišťuje ochranu archeologických nalezišť v řešeném území).

e.1

Ochrana obyvatelstva

Ochrana veřejného zdraví
Zdroje hluku, prašnosti a zápachu se v jednotlivých sídlech prakticky nevyskytují. Stávající
výrobní areály nemají stanoveno pásmo hygienické ochrany. Podmínky využití pro tyto plochy jsou
stanoveny tak, aby nebyly ovlivněny stávající ani navrhované plochy bydlení venkovské a plochy
smíšené obytné venkovské.
Kvalita ovzduší je dána především obsahem škodlivých látek, ovlivňuje ji množství
vypouštěných emisí a jejich transport (rozptyl). Největší podíl na produkci emisí tuhých látek mají malé
zdroje. Znečištění ovzduší je nejvíce patrné v zimním období v kombinaci s nepříznivými
povětrnostními a tlakovými podmínkami. Obec není plynofikovaná a ani se s plynofikací neuvažuje.
Zdrojem hluku v zastavěných územích jsou zejména průjezdní silnice II. a III. třídy.
V roce 2016 byla sčítána pouze silnice II/127, ostatní silnice procházející řešeným území
sčítány nebyly. Roční průměrné denní intenzity dopravy na měřené silnici II/127 jsou uvedeny níže:
úsek
počet vozidel
z toho těžká motorová vozidla
silnice II/112 - Buková
945
113
V řešeném území se nevyskytují další zdroje znečištění, které by měly nežádoucí vlivy na
zdraví obyvatel.
Radonové riziko
Radonové riziko je jedním z faktorů ovlivňujících hygienickou kvalitu životního prostředí a jeho
míra je dána přirozenou radioaktivitou geologického podloží a stavebními materiály použitými při
výstavbě.
Radonový index se odvíjí od geologického podloží.
Celé řešené území leží v území se středním radonovým indexem.
Určené plochy jednotlivých kategorií rizika však nelze použít pro stanovení radonového rizika v
jednotlivých objektech, protože skutečná radiační zátěž stavebního pozemku je vždy ovlivněna lokální
situací (různá propustnost půd, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.). V řešeném území
může být při vybraných stavebních činnostech vyžadováno provedení detailního radonového
průzkumu.
Ochrana ložisek nerostných surovin
Výhradní ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území, ani dobývací prostory se v
řešeném území nenachází.
Těžba nerostných surovin není územním pláne navrhována.
Sesuvná území se v řešeném území nevyskytují.
Obrana a bezpečnost státu, civilní ochrana
Požadavky civilní ochrany v souladu s ustanovením vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva jsou řešeny následovně:
− Stavby a plochy obrany státu se v řešeném území nenacházejí.
− Záplavové území je v řešeném území stanoveno pro Sedlický potok. Do stanoveného
záplavového území není navrhována žádná zastavitelná plocha.
− Na území obce nejsou vyhlášeny zóny havarijního plánování.
− Na území obcí nejsou stálé tlakově odolné kryty CO, k ukrytí obyvatelstva v důsledku
mimořádné události mohou být jako improvizované úkryty využívány vhodné části stávajících
objektů, zejména ve sklepích rodinných domů. Pro ubytování a stravování evakuovaných
obyvatel na území obce je možné využít obecní budovy v Pravoníně (spolkový dům) a Křížově
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(budova bývalé školy).
− Materiál civilní obrany není na území obce skladován, v případě potřeby jej lze uskladnit v
obecních budovách, stejně jako materiál humanitární pomoci.
− Na území obce nejsou skladovány nebezpečné látky a nejsou zde (ani se nenavrhují) plochy
pro uskladnění nebezpečných látek. Stejně tak nejsou v řešeném území plochy a objekty, které
by bylo možné využít pro dekontaminaci osob, zvířat a vozidel.
− Zásobování pitnou vodou je v řešeném území zajišťováno převážně centrálně ze skupinového
vodovodu. Pouze v Lesácích, Karhuli a Volavce je zásobování vodou řešeno individuálně.
− Nouzové zásobování vodou bude řešeno z mobilních cisteren na pitnou vodu a balenou pitnou
vodou. K nouzovému zásobování elektrickou energií bude využito mobilních náhradních zdrojů.
− Varování obyvatelstva je prováděno akustickou sirénou a pomocí SMS infokanálu.
Požadavky požární ochrany
Protipožární ochrana je zajištěna smlouvou se společnou jednotkou JSDHO Načeradec a dále
hasičským záchranným sborem z Vlašimi.
Jako hlavní zdroj požární vody jsou využívány vodní plochy v řešeném území a hydranty na
místních vodovodech.
Všechny části obce, ve stávající zástavbě i v navržených zastavitelných plochách, jsou
dostupné pro vozidla požární ochrany po silnici III. třídy a po místních a účelových komunikacích. Ty
jsou navrženy v takovém šířkovém a směrovém uspořádání, aby byl umožněn příjezd požárních
vozidel.
Soulad se stanovisky dotčených orgánů
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky dotčených orgánů uplatněných k návrhu
zadání.

e.2

Vyhodnocení stanovisek došlých ke společnému jednání
Bude doplněno v průběhu pořízení územního plánu.

e.3

Vyhodnocení stanovisek došlých k veřejnému projednání
Bude doplněno v průběhu pořízení územního plánu.

f.

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace a výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů
na životní prostředí dle § 53 odst. 5, písm. b) stavebního zákona

Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Blaník, vydal pod č.j. SR/1209C/2019
(doručeno dne 17.6.2019 ) stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: v případě koncepce „Návrh
zadání Územního plánu Pravonín", lze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Na řešeném území v části ležící v
CHKO Blaník se žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nenachází.
Krajský úřad Středočeského kraje, vydal pod č.j.:094255/2019/KUSK následující stanovisko
(doručeno dne 9.7.2019):
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) a x)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon č. 114/1992
Sb.), sděluje podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv Územního plánu
Pravonín, samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených
příslušnými vládními nařízeními.
V obci Pravonín není v současnosti ČOV dostupná a likvidace odpadních vod se řeší
individuálně. Pro budoucí ochranu EVL Vlašimská Blanice je podstatné nastavení charakteristik a
podmínek výstavby a provozování ČOV na základě odborných znalostí a za účasti orgánů ochrany
přírody. Navržený postup svědčí o porozumění těmto zásadám a o zodpovědném přístupu
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pořizovatele i obce. Z tohoto důvodu se Krajský úřad rozhodl změnit dotčené stanovisko č. j.
061261/2019/KUSK.
Krajský úřad Středočeského kraje, č.j.:080852/2019/KUSK doručeno dne 15.7.2019
Na základě upraveného předloženého návrhu zadání územního plánu Pravonín, krajský úřad
jako orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d)
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
a na základě ust. § 10i odst. 2 a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona k předložené žádosti o změnu
stanoviska uvádí, že upouští od požadavku zpracovat vyhodnocení vlivů (SEA) návrhu zadání
územního plánu Pravonín z hlediska vlivů na životní prostředí.

g.

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 dle § 53 odst. 5, písm. c)
stavebního zákona
Zpracování vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

h.

Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
dle §53 odst. 5, písm. d) stavebního zákona
Zpracování vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

i.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty dle § 53 odst. 5,
písm. e) stavebního zákona

i.1

Zdůvodnění vymezení zastavěného území

Obec Pravonín je sídly Pravonín, Buková, Křížov, Tisek, a osadami Karhule, Lesáky a Volavka
a dále volně v krajině stojícími samotami. Hranice zastavěného území jsou vymezeny v souladu s § 58
odst. 1 a 2 stavebního zákona. Do zastavěného území byl zahrnut „intravilán“ a dále pozemky
uvedené v § 58 odst. 2 a)-d) stavebního zákona. Územním plánem je vymezena hranice zastavěného
území k 3.2.2021. Zastavěná území tvoří zejména vlastní sídla a osady a dále samostatně stojící
objekty a jejich areály v krajině.
Celkem je v řešeném území vymezeno 28 částí zastavěného území.

i.2

Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Navržená koncepce rozvoje území obce vychází ze současného stavu v území. Územní plán
respektuje stávající uspořádání jednotlivých sídel v podblanické krajině. Návrh využití území je
zaměřen zejména na stabilizaci současného stavu řešeného území a jeho rozvoj požadavkům a
potřebám obce a vlastníků pozemků. Obec leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezené v
PÚR ČR a ZÚR SK. Při návrhu nových ploch byly zohledněny stávající hodnoty a limity v území (mezi
nejpodstatnější faktory ovlivňující další rozvoj území je poloha západní části řešeného území v CHKO
Blaník, kvalitní zemědělské půdy v kontaktu se zastavěnými územími jednotlivých sídel a trasy
dopravní a technické infrastruktury).
Ze ZÚR SK vyplývá pro řešené území respektovat pouze regionální biocentrum RBC 392
Blaník a RBK 395 Blaník - Bolinský les.
Územní plán je zpracován v souladu s potřebami obce tak, aby byly chráněny hlavní složky
životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních a urbanistických hodnot řešeného území a
stanovuje zásady využívání území. Hodnoty řešeného území jsou uvedeny v kapitolách b. a c.
výrokové části územního plánu. Základní požadavky na řešení územního plánu jsou dány zadáním
územního plánu. Uzemní plán je pořizován na základě rozhodnutí obce, jako materiál koordinující
rozvojové zájmy v území obce, v mezích trvale udržitelného rozvoje.
Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro účelné využívání zastavěného území a zajistit
ochranu nezastavěného území, zejména kulturních a přírodních hodnot v krajině. Územním plánem se
využívají prioritně proluky v zástavbě a dále plochy navazující na zastavěné území. Územním plánem
byly definovány pojmy, které nejsou v současné době řešeny žádným právním předpisem z důvodu
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zajištění ochrany hodnot v řešeném území. Jsou stanoveny podmínky pro zvýšení ekologické stability
a retence vody v krajině včetně protierozních opatření. Nezastavěné území je maximálně chráněno
před novou zástavbou upřesněním podmínek pro umisťování staveb dle §18 odst 5. stavebního
zákona. Územní plán se zaměřuje na stanovení podmínek využití pro plochy ZPF a PUPFL. Dále na
návrh prvků ÚSES, který využívá zejména stávající vodoteče a zeleň v krajině tak, aby došlo
k vytvoření funkčního celku, který zvýší ekologickou stabilitu řešeného území.
Návrh dělení ploch s rozdílným způsobem využití je navržen v souladu se zadáním na podkladu
vyhlášky č.501/2006Sb., v platném znění a metodiky MMR "Standard vybraných částí územního
plánu".
Koncepci rozvoje řešeného území ovlivňují následující limity využití území:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

i.3

silnice II. třídy II/127 - OP 15m
silnice III. třídy III/1272, III/1223 a III/1255 - ochranné pásmo 15m
letový koridor
vodní zdroje v Pravoníně, Bukové a Křížově
ochranná pásma vodních zdrojů
vodovodní řady
vodojem Pravonín, Buková a Křížov
vodní toky a drobné občasné vodoteče (ochranné pásmo graficky nevyjádřitelné)
záplavové území Q100 Sedlického potoka
aktivní zóna záplavového území Sedlického potoka
venkovní vedení elektrické energie VN 22 kV
trafostanice
ochranné pásmo vedení elektrické energie a trafostanice
sdělovací kabely
radioreléové trasy
CHKO Blaník (I., II., III. a IV. zóna)
ochranné pásmo přírodní rezervace Velký Blaník
památný strom Dub letní v Křížovské Lhotě
vzdálenost 50m od okraje lesa
půdy a I. a II. třídou ochrany ZPF
plošné meliorace (odvodnění)
nemovité kulturní památky Zámek Pravonín 42067/2-2863, Kostel sv. Jana Křtitele 40135/2165 a židovský hřbitov 29439/2-3957
archeologická naleziště (samostatně zakreslena)
celé území obce je územím s archeologickými nálezy (Pozn. Celé správní území obce je
územím s archeologickými nálezy, kde záměr stavební činnosti na území s archeologickými
nálezy podléhá ohlašovací povinnosti stavebníka podle § 22 odst. 2 zákona o státní
památkové péči Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., (Letenská 4, 118 01 Praha
1) a povinnosti umožnit na dotčeném území provést archeologický výzkum.
regionální biocentrum RBC 392 Blaník a RBK 395 Blaník - Bolinský les (návrh ze ZÚR SK)

Zdůvodnění návrhu urbanistické koncepce, včetně urbanistické kompozice

Návrh urbanistické koncepce rozvoje řešeného území vychází v souladu se zadáním z
předchozího územního plánu sídelního útvaru Pravonín. Na základě požadavku obce byla prověřena
a do územního plánu znovu navržena většina návrhových ploch. Při návrhu urbanistické koncepce
jednotlivých sídel byly zároveň zohledněny nové požadavky a podněty obce na úpravu a rozvoj
jednotlivých místních částí.
Při návrhu jednotlivých zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině byly využity
a zohledněny i návrhy a změny zohledňující majetkové uspořádání pozemků plynoucí ze schválených
komplexních pozemkových úprav. Toto má vliv zejména na zvýšení prostupnosti krajiny, ale i na
zlepšení vazeb jednotlivých sídel na krajinu.
Stejně jako v původním územním plánu sídelného útvaru Pravonín je prioritní rozvoj směřován
do Pravonína ležícího v severovýchodní části řešeného území. Druhý plošně výraznější rozvoj je
směřován do Křížova, který leží v severozápadní části řešeného území. Ve zbývajících sídlech a
osadách řešeného území (Buková, Tisek, Karuhle a Lesáky) je navržen rozvoj v jednotkách rodinných
domů. Rozvoj samot a samostatně stojících objektů v krajině navrhován není. Územní plán navrhuje
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nové plochy a stanovuje podmínky směřující k rozvoji ploch občanského vybavení (konkrétními návrhy
v Pravoníně) a dále podporuje rozvoj různých forem ploch výroby v návaznosti na stávající funkční
areály stejného, nebo obdobného využití (Pravonín, Křížov a Buková).
Zdůvodnění jednotlivých zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
včetně charakteru a struktury zástavby:

i.3.1

Pravonín

Pravonín tvoří centrum řešeného území a plní především funkci obytnou, která je doplněna
funkcí občanské vybavenosti a funkcí výroby. Zastavěné území obce má kompaktní charakter. Sídlo
je dopravně dostupné ze silnice II/127.
Centrum obce tvoří výrazná náves s četnou veřejnou zelení. V západní části návsi se nachází
dominanta Pravonína kostel sv. Jana Křtitele s historickým hřbitovem. Na severozápadním okraji návsi
leží areál zámku Pravonín, u kterého v současné době začínají práce na jeho rekonstrukci, což
územní plán podporuje a navrhuje přestavbu původní části zámeckého areálu zpět do ploch
občanského vybavení (plocha P6). S tímto návrhem přímo souvisí návrh ploch výroby zemědělské a
lesnické na severním okraji Pravonína (plochy Z1 a Z2). Cílem územního plánu je koncentrovat v
současné době roztříštěné zemědělské areály (u zámku a na severním okraji) do jednoho uceleného
areálu ležícího na severním okraji sídla. S tímto návrhem nepřímo souvisí i návrh ploch smíšené
výrobní - výroby a služeb (plochy P1 a Z8), které jsou navržené částečně jako přestavba části
zemědělského areálu a dále jako rozšíření do ploch vymezených stávajícími a nově navržených
komunikací z komplexních pozemkových úprav. Jižní část areálu bývalého zemědělského dvora
tvořícího rozsáhlý areál brownfielu je navržena jako plocha přestavby s cílem realizace veřejné zeleně
(plochy P2, P3 a P5) v návaznosti na plochu rybníka.
Plochy veřejného občanského vybavení jsou v Pravoníně rozvíjeny návrhem přestavby areálu
fary (plochy P7) a dále návrhem zastavitelné plochy Z17 na jižním okraji Pravonína v sousedství
sportovního areálu, který je rovněž navržen k rozšíření (plocha Z18).
Původní historická zástavba převážně venkovských usedlostí se nachází v okolí návsi. Tato
původní historická zástavba byla dále rozvíjena a doplněna severním směrem podél komunikace
vedoucí do Křížova. Historická zástavba je územním plánem respektovaná a stabilizovaná
prostřednictvím ploch smíšených obytných venkovských. Novodobá zástavba rodinných domů je
situována zejména na jižním a severovýchodním okraji Pravonína a stabilizována prostřednictvím
ploch bydlení venkovské. Rozvoj obytné zástavby v Pravoníně je preferován prostřednictvím ploch
bydlení venkovské zejména v návaznosti na jižní a severovýchodní okraj sídla, v návaznosti na plochy
stejného využití. S ohledem na roztříštěné majetkové poměry a nevhodné tvary stávajících pozemků
je řada ploch podmíněna zpracováním regulačního plánu, případně dohodou o parcelaci. Na jižním
okraji Pravonína leží několik areálů bytových domů, které jsou územním plánem stabilizované
prostřednictvím ploch bydlení hromadné, bez návrhu jejich rozvoje.
Níže je uvedeno konkrétní zdůvodnění nových zastavitelných ploch v Pravoníně.
Z1 a Z2
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

VZ - výroba zemědělská a lesnická
Pravonín
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k zástavbě a stejnému
využití i v původním územním plánu. Proti návrhu z ÚPNSÚ Pravonín, byl
rozsah původně vymezených zastavitelných ploch zemědělské a lesnické
výroby zredukován na cca 1/3. Preferován je rozvoj pouze v omezeném
rozsahu v přímé návaznosti na západní a severní okraj stávajícího areálu.
Plochy jsou navrženy z důvodu návrhu přesunu samostatně ležícího
výrobního areálu u zámku do této části obce, aby tvořili jeden funkční celek.
Návrhem ploch nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Pravoníně. Plochy vhodně doplňují stávající funkční areál včetně stávající
dopravní a technické infrastruktury.
Plochy jsou navrženy na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení ploch na dopravní infrastrukturu je navrženo prioritně přes stávající
areál který rozšiřují. Plochu Z1 je navíc možné dopravně obsloužit z navržené
komunikace (plocha Z49) vedoucí po jejím západním okraji. Zásobování
vodou bude řešeno ze stávajícího areálu. Likvidace odpadních vod bude
řešena s ohledem na provoz a stavby umisťované v ploše. Zásobování
elektrickou energií bude řešeno ze stávající trafostanice a stávajících
rozvodů.
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limity využití plochy:

letový koridor.

Z3
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

TW - vodní hospodářství
Pravonín
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k výstavbě ČOV i v
původním územním plánu.
Plocha je vymezena na podkladu projektu pro stavební povolení ČOV a
splaškové kanalizace v Pravoníně.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno ze stávajícího
vodovodního řadu. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
plošné meliorace.

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z4
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z5
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z6
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

OV - občanské vybavení veřejné
Pravonín
Plocha je navržena na základě požadavku obce s cílem realizovat zde
technické zázemí obce. Plocha logicky navazuje na navržený areál ČOV a
vytvoří tak ucelený soubor sloužící jako zázemí pro údržbu a provoz obce.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Pro část plochy je navržena možnost uplatnění předkupního práva pro obec.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno ze stávajícího
vodovodního řadu. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
plošné meliorace, telekomunikační vedení.
BV - bydlení venkovské
Pravonín
5 - 12 RD
Plocha je navržena na základě zadání a její převážná část byla určena k
zástavbě i v původním územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Pravoníně. Plocha vhodně vyplňuje stávající proluku v zástavbě v severní
části Pravonína.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Využití plochy je podmíněno uzavřením dohody o parcelaci.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá a dále nově navrženou komunikací, která bude
součástí plochy P4. Zásobování vodou bude řešeno napojením na stávající
vodovodní systém v sídle (konkrétní návrh trasy vodovodního řadu není
územním plánem předjímán a bude záviset na vnitřním členění plochy).
Likvidace odpadních vod je navržena prostřednictvím nově navržené
splaškové kanalizace do ČOV Pravonín (konkrétní návrh trasy kanalizační
stoky není územním plánem předjímán a bude záviset na vnitřním členění
plochy). Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající trafostanice
a stávajících rozvodů.
venkovní vedení elektrické energie, ochranné pásmo vedení elektrické
energie.
BV - bydlení venkovské
Pravonín
1 RD
Plocha je navržena na základě zadání a její převážná část byla určena k
zástavbě i v původním územním plánu.
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napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z7
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z8
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Pravoníně. Plocha vhodně vyplňuje stávající proluku v zástavbě v severní
části Pravonína.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod je navržena
prostřednictvím nově navržené splaškové kanalizace do ČOV Pravonín.
Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající trafostanice a
stávajících rozvodů.
venkovní vedení elektrické energie, ochranné pásmo vedení elektrické
energie.
BV - bydlení venkovské
Pravonín
1 RD
Plocha je navržena na základě zadání a její jižní část byla určena k zástavbě i
v původním územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Pravoníně. Plocha vhodně navazuje na stávající zástavbu na severním okraji
Pravonína.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod je navržena
prostřednictvím nově navržené splaškové kanalizace do ČOV Pravonín.
Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající trafostanice a
stávajících rozvodů.
venkovní vedení elektrické energie, ochranné pásmo vedení elektrické
energie.
HS - smíšené výrobní - výroby a služeb
Pravonín
Plocha je navržena na základě zadání a její jižní část byla územním plánem
určena k zástavbě rodinnými domy.
V územním plánu byl rozsah plochy prověřen a navržen k zástavbě
umožňující realizaci podnikatelských aktivit. Plocha je vymezena z jiho
ochranným pásmem venkovního vedení a z východu a ze západu stávajícími
komunikacemi (resp. návrhovou plochu Z7). Ze severu tvoří logickou hranici
návrh komunikace převzatý z komplexních pozemkových úprav.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Pravoníně. Plocha vhodně navazuje na stávající zástavbu na severním okraji
Pravonína a vhodně využívá stávající a navrženou dopravní infrastrukturu.
Převážná část plochy leží na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF. Pouze
severovýchodní okraj plochy leží na půdách s II. třídou ochrany ZPF. Z
urbanistického pohledu lze logické doplnění a vyžití prostoru vymezeného
stávajícími a nově navrženou komunikací z KPÚ považovat za veřejný zájem,
který převažuje nad zájmem ochrany ZPF. Vynechání návrhu plochy v
rozsahu půd II. třídy ochrany by navíc vedlo k vytvoření těžko
obhospodařovávatelné enklávy ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá, případně z nově navržené komunikace, která
bude součástí plochy Z52. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod je navržena
prostřednictvím nově navržené splaškové kanalizace do ČOV Pravonín
(konkrétní návrh trasy kanalizační stoky není územním plánem předjímán a
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limity využití plochy:
Z10
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z11
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z12
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

bude záviset na vnitřním členění plochy). Zásobování elektrickou energií bude
řešeno ze stávající trafostanice a stávajících rozvodů.
Půdy s II. třído ochrany ZPF, ochranné pásmo silnice II. třídy.
BV - bydlení venkovské
Pravonín
3 - 8 RD
Plocha je navržena na základě zadání a k zástavbě byla navržena i v
původním územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Pravoníně. Plocha vhodně vyplňuje stávající proluku v zástavbě na severním
okraji Pravonína.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá a dále nově navrženou komunikací, která bude
součástí plochy P4. Zásobování vodou bude řešeno napojením na stávající
vodovodní systém v sídle (konkrétní návrh trasy vodovodního řadu není
územním plánem předjímán a bude záviset na vnitřním členění plochy).
Likvidace odpadních vod je navržena prostřednictvím nově navržené
splaškové kanalizace do ČOV Pravonín (konkrétní návrh trasy kanalizační
stoky není územním plánem předjímán a bude záviset na vnitřním členění
plochy). Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající trafostanice
a stávajících rozvodů.
ochranné pásmo silnice II. třídy.
BV - bydlení venkovské
Pravonín
2 - 6 RD
Plocha je navržena na základě zadání a k zástavbě byla navržena i v
původním územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy. Jako hranice vymezení
plochy z východu bylo navrženo ochranné pásmo venkovního vedení
elektrické energie.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Pravoníně. Plocha vhodně vyplňuje stávající proluku v zástavbě na
severovýchodním okraji Pravonína.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá a dále nově navrženou komunikací, která bude
součástí plochy P4. Zásobování vodou bude řešeno napojením na stávající
vodovodní systém v sídle (konkrétní návrh trasy vodovodního řadu není
územním plánem předjímán a bude záviset na vnitřním členění plochy).
Likvidace odpadních vod je navržena prostřednictvím nově navržené
splaškové kanalizace do ČOV Pravonín (konkrétní návrh trasy kanalizační
stoky není územním plánem předjímán a bude záviset na vnitřním členění
plochy). Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající trafostanice
a stávajících rozvodů.
ochranné pásmo silnice II. třídy.
BV - bydlení venkovské
Pravonín
1 - 4 RD
Plocha je navržena na základě zadání a k zástavbě byla navržena i v
původním územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy. Původně vymezená
plocha v ÚPNSÚ Pravonín byla zmenšena pouze na rozsah proluky mezi
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napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z13
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z15
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

stávající zástavbou tak, aby byla efektivně využita stávající komunikace a
technická infrastruktura. Jižní část původně vymezené plochy navržena
nebyla z důvodu její značné pohledové exponovanosti. Preferován byl rozvoj
Pravonína v jiných částech.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Pravoníně. Plocha vhodně vyplňuje stávající proluku v zástavbě na západním
okraji Pravonína.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod je navržena
prostřednictvím nově navržené splaškové kanalizace do ČOV Pravonín.
Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající trafostanice a
stávajících rozvodů.
BV - bydlení venkovské
Pravonín
2-6 RD
Plocha je navržena na základě zadání a k zástavbě byla navržena i v
původním územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Pravoníně. Plocha vhodně vyplňuje stávající proluku v zástavbě na
východním okraji Pravonína.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod je navržena
prostřednictvím nově navržené splaškové kanalizace do ČOV Pravonín.
Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající trafostanice a
stávajících rozvodů.
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie.

limity využití plochy:

BV - smíšené obytné venkovské
Pravonín
1 RD
Plocha je navržena na základě zadání a k zástavbě byla navržena i v
původním územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Plocha vhodně využívá stávající proluku v zástavbě na západním okraji sídla.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Pravoníně.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF. Pouze
jihovýchodní okraj plochy zasahuje do půd s II. třídou ochrany ZPF. Efektivní
využití proluky v zástavbě v tomto případě převažuje nad zájmem ochrany
ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod je navržena
prostřednictvím nově navržené splaškové kanalizace do ČOV Pravonín.
Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající trafostanice a
stávajících rozvodů.
Půdy s II. třídou ochrany ZPF.

Z16
sídlo/osada:
doporučená kapacita:

BV - bydlení venkovské
Pravonín
8 - 15 RD

napojení DI a TI:
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odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:

Z17
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z18
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

Plocha je navržena na základě zadání a převážná část plochy byla k
zástavbě navržena i v původním územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Pravoníně. Plocha vhodně navazuje na stávající zástavbu na jižním okraji
Pravonína a spolu s navazující plochou Z17 vyplňuje prostor vymezený
zástavbou a stávající komunikací.
Plocha je navržena na pozemcích s II. třídou ochrany ZPF. Návrh plochy,
která využívá stávající infrastrukturu sídla a vhodně doplňuje urbanistický
půdorys sídla, lze považovat za veřejný zájem, který převažuje nad zájmem
ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle (konkrétní návrh trasy vodovodního řadu
není územním plánem předjímán a bude záviset na vnitřním členění plochy).
Likvidace odpadních vod je navržena prostřednictvím nově navržené
splaškové kanalizace do ČOV Pravonín (konkrétní návrh trasy kanalizační
stoky není územním plánem předjímán a bude záviset na vnitřním členění
plochy). Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající trafostanice
a stávajících rozvodů.
Trafostanice, ochranné pásmo trafostanice, venkovní vedení elektrické
energie, ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie, půdy s II.
třídou ochrany ZPF.
OV - občanské vybavení veřejné
Pravonín
Plocha je navržena na základě zadání a převážná s cílem rozšířit plochy
veřejného občanského vybavení v obci.
Plocha je navržena s cílem realizovat zde v budoucnu školu, která bude
realizována v sousedství stávajícího sportovního areálu, který k ní vytvoří
odpovídající zázemí.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Pravoníně. Plocha vhodně navazuje na stávající zástavbu na jižním okraji
Pravonína a spolu s navazující plochou Z16 vyplňuje prostor vymezený
zástavbou a stávající komunikací.
Plocha je navržena na pozemcích s II. třídou ochrany ZPF. Návrh plochy
občanského vybavení s cílem realizovat zde školské zařízení lze považovat
za veřejný zájem převažující nad zájmem ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle (konkrétní návrh trasy vodovodního řadu
není územním plánem předjímán a bude záviset na vnitřním členění plochy).
Likvidace odpadních vod je navržena prostřednictvím nově navržené
splaškové kanalizace do ČOV Pravonín (konkrétní návrh trasy kanalizační
stoky není územním plánem předjímán a bude záviset na vnitřním členění
plochy). Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající trafostanice
a stávajících rozvodů.
Venkovní vedení elektrické energie, ochranné pásmo venkovního vedení
elektrické energie, půdy s II. třídou ochrany ZPF.
OS - občanské vybavení - sport
Pravonín
Plocha je navržena na základě zadání a převážná s cílem rozšířit plochu
stávajícího sportoviště v obci.
Plocha bude spolu se stávajícím sportovním areálem tvořit zázemí k
navržené ploše občanského vybavení Z17.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Pravoníně. Plocha vhodně navazuje na stávající zástavbu na jižním okraji
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napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z19
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z20
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

Pravonína a vyplňuje prostor vymezený stávajícím sportovním areálem a
komunikací.
Plocha je navržena na pozemcích s II. třídou ochrany ZPF. Návrh plochy
občanského vybavení s cílem realizovat zde rozšíření sportovního areálu lze
považovat za veřejný zájem převažující nad zájmem ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle (konkrétní návrh trasy vodovodního řadu
není územním plánem předjímán a bude záviset na vnitřním členění plochy).
Likvidace odpadních vod je navržena prostřednictvím nově navržené
splaškové kanalizace do ČOV Pravonín (konkrétní návrh trasy kanalizační
stoky není územním plánem předjímán a bude záviset na vnitřním členění
plochy). Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající trafostanice
a stávajících rozvodů.
Venkovní vedení elektrické energie, ochranné pásmo venkovního vedení
elektrické energie, půdy s II. třídou ochrany ZPF.
BV - bydlení venkovské
Pravonín
10 - 24 RD
Plocha je navržena na základě zadání a byla k zástavbě navržena i v
původním územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Pravoníně. Plocha vhodně navazuje na stávající zástavbu na jižním okraji
Pravonína a spolu s navazující plochou Z20 vyplňuje prostor vymezený
stávající zástavbou a komunikacemi vymezenými v komplexních
pozemkových úpravách.
Využití plochy je podmíněno zpracováním regulačního plánu.
Plocha je navržena na pozemcích s II. třídou ochrany ZPF. Návrh plochy,
která využívá stávající infrastrukturu sídla a vhodně doplňuje urbanistický
půdorys sídla, lze považovat za veřejný zájem, který převažuje nad zájmem
ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá a dále z navržené komunikace (Z58) v prostoru
mezi plochami Z19 a Z20. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle (konkrétní návrh trasy vodovodního řadu
není územním plánem předjímán a bude záviset na vnitřním členění plochy).
Likvidace odpadních vod je navržena prostřednictvím nově navržené
splaškové kanalizace do ČOV Pravonín (konkrétní návrh trasy kanalizační
stoky není územním plánem předjímán a bude záviset na vnitřním členění
plochy). Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající trafostanice
a stávajících rozvodů.
Plošné meliorace, půdy s II. třídou ochrany ZPF.
BV - bydlení venkovské
Pravonín
12 - 28 RD
Plocha je navržena na základě zadání a byla k zástavbě navržena i v
původním územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Pravoníně. Plocha vhodně navazuje na stávající zástavbu na jižním okraji
Pravonína a spolu s navazující plochou Z19 vyplňuje prostor vymezený
stávající zástavbou a komunikacemi vymezenými v komplexních
pozemkových úpravách.
Využití plochy je podmíněno zpracováním regulačního plánu.
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napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z21
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z22
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:

Cca 1/2 plochy je navržena na pozemcích s II. třídou ochrany ZPF. Návrh
plochy, která využívá stávající infrastrukturu sídla a vhodně doplňuje
urbanistický půdorys sídla, lze považovat za veřejný zájem, který převažuje
nad zájmem ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá a dále z navržené komunikace (Z58) v prostoru
mezi plochami Z19 a Z20 a z jihu z navržené komunikace Z56. Zásobování
vodou bude řešeno napojením na stávající vodovodní systém v sídle
(konkrétní návrh trasy vodovodního řadu není územním plánem předjímán a
bude záviset na vnitřním členění plochy). Likvidace odpadních vod je
navržena prostřednictvím nově navržené splaškové kanalizace do ČOV
Pravonín (konkrétní návrh trasy kanalizační stoky není územním plánem
předjímán a bude záviset na vnitřním členění plochy). Zásobování elektrickou
energií bude řešeno ze stávající trafostanice a stávajících rozvodů.
Plošné meliorace, půdy s II. třídou ochrany ZPF, venkovní vedení elektrické
energie, ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie.
SV - smíšené obytné venkovské
Pravonín
2 - 3 RD
Plocha je navržena na základě zadání a větší část byla k zástavbě navržena i
v původním územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrh plochy využívá stávající pozemky užívané převážně jako zahrady na
jižním okraji sídla.
Plocha je navržena na pozemcích s II. třídou ochrany ZPF. Návrh plochy,
která využívá stávající infrastrukturu sídla a vhodně doplňuje urbanistický
půdorys sídla, lze považovat za veřejný zájem, který převažuje nad zájmem
ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá a dále z navržené komunikace (Z58) v prostoru
mezi plochami Z19 a Z20 a z jihu z navržené komunikace Z56. Zásobování
vodou bude řešeno napojením na stávající vodovodní systém v sídle.
Likvidace odpadních vod je navržena prostřednictvím nově navržené
splaškové kanalizace do ČOV Pravonín. Zásobování elektrickou energií bude
řešeno ze stávající trafostanice a stávajících rozvodů.
Plošné meliorace, půdy s II. třídou ochrany ZPF, ochranné pásmo venkovního
vedení elektrické energie, ochranné pásmo silnice III. třídy.
SV - smíšené obytné venkovské
Pravonín
1 RD
Plocha je navržena nad rámec zadání.
Návrh plochy využívá stávající prostranství vymezené silnicemi II. a III. třídy a
komunikací zajišťující dopravní obsluhu stávající zástavby.
Plocha je navržena na pozemcích s II. třídou ochrany ZPF. Návrh plochy,
která využívá stávající infrastrukturu sídla a vhodně navazuje na stávající
zástavbu, lze považovat za veřejný zájem, který převažuje nad zájmem
ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod je navržena
prostřednictvím nově navržené splaškové kanalizace do ČOV. Zásobování
elektrickou energií bude řešeno ze stávající trafostanice a stávajících
rozvodů.
Půdy s II. třídou ochrany ZPF, ochranné pásmo silnice II. a III. třídy.
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Z93
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:

TO - nakládání s odpady
Pravonín
Plocha je navržena na základě požadavku obce nad rámec schváleného
zadání.
Plocha je vymezena v návaznosti na areál nové ČOV Pravonín. Záměrem
obce je zde vybudovat sběrný dvůr.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno ze stávajícího
vodovodního řadu. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
plošné meliorace.

Zdůvodnění návrhu ploch přestavby:
Územní plán navrhuje následující plochy přestavby:
P1
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:
limity využití plochy:
P2, P3, P5
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:
limity využití plochy:
P4
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:
limity využití plochy:
P6
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

limity využití plochy:
P7
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

HS - smíšené výrobní - výroby a služeb
Pravonín
Plocha je navržena na základě zadání jako přestavba severní a centrální části
nevyužitého areálu, který byl vyhodnocen jako brownfield.
Plocha je vymezena v rozsahu stávajících nefunkčních staveb v havarijním
stavu až po stávající komunikace.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávajících
komunikací ke kterým přiléhá.
Vodovodní řad.
PZ - vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně
Pravonín
Plochy jsou navrženy na základě zadání jako přestavba jižní části
nevyužitého areálu, který byl vyhodnocen jako brownfield.
Plochy jsou vymezeny v rozsahu stávající náletové zeleně v okolí nebezkého
rybníka se zohledněním stávajících komunikací a návrhu plochy komunikace
P4 zpřístupňující zastavitelnou plochu Z5.
Napojení ploch na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávajících
komunikací ke kterým přiléhá.
Venkovní vedení elektrické energie, ochranné pásmo venkovního vedení
elektrické energie.
DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)
Pravonín
Plocha je navržena na základě zadání jako přestavba jižní části nevyužitého
areálu, který byl vyhodnocen jako brownfield.
Plocha řeší dopravní napojení zastavitelné plochy bydlení venkovské Z5.
Venkovní vedení elektrické energie, ochranné pásmo venkovního vedení
elektrické energie.
OV - občanské vybavení veřejné
Pravonín
Plocha je navržena v rozsahu stávajícího výrobního areálu navazujícího na
zámek v Pravoníně.
Návrhem dojde k vytvoření jednotného areálu se zámkem, který prochází v
současné době rekonstrukcí.
Archeologické naleziště, telekomunikační vedení.
OV - občanské vybavení veřejné
Pravonín
Plocha je navržena v rozsahu stávajícího areálu fary na jihozápadním okraji
návsi.
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limity využití plochy:

Záměrem obce je realizovat zde zařízení sociálních služeb, domova seniorů
apod. služby.
Archeologické naleziště, telekomunikační vedení.

Zdůvodnění návrhu koncepce sídelní zeleně:
Územní plán navrhuje následující plochy které tvoří součást sídelní zeleně:
Plochy přestavby P2, P3 a P5 jsou zdůvodněny výše jako součást ploch přestavby.
Z9
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:
limity využití plochy:
Z14
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:
limity využití plochy:

i.3.2

ZO - zeleň ochranná a izolační
Pravonín
Plocha je navržena v trase stávajícího vedení elektrické energie, v rozsahu
jeho ochranného pásma a slouží jako přechod mezi navrženou plochu bydlení
Z10 a plochou smíšenou výrobní - výroby a služeb Z8.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá.
venkovní vedení elektrické energie, ochranné pásmo venkovního vedení
elektrické energie, ochranné pásmo silnice II. třídy.
PZ - vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně
Pravonín
Plocha je navržena na východním okraji zastavěného území v prostoru kde
využívá stávající remízky.
Plocha je navržena pro posílení ploch veřejné zeleně v sídle.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá.
venkovní vedení elektrické energie, ochranné pásmo venkovního vedení
elektrické energie, plošné meliorace.

Buková

Buková leží v jihovýchodní části řešeného území a plní především funkci obytnou, která je
doplněna funkcí zemědělské výroby. Zastavěné území obce má kompaktní charakter. Sídlo je
dopravně dostupné z křižovatky silnice II/127 a III/1272.
Centrum obce tvoří náves obklopená původní venkovskou zástavbou, která je stabilizovaná
prostřednictvím ploch smíšených obytných venkovských. Po obvodu historické zástavby došlo k
realizaci několik novodobých staveb, které byly včetně souvisejících ploch zařazeny mezi plochy
bydlení venkovské. Územní plán navrhuje rozvoj ploch převážně do proluk ve stávající zástavbě
prostřednictvím ploch bydlení venkovských na západním okraji sídla. Na západní okraji Bukové je
navržena přestavba stávajícího rekreačního objektu na plochy smíšené obytné, včetně souvisejícího
dopravního napojení.
Na severním okraji zástavby se nachází stávající funkční zemědělský areál zařazený mezi
plochy výroby zemědělské a lesnické. Územní plán navrhuje rozšíření tohoto areálu severním
směrem.
Níže je uvedeno konkrétní zdůvodnění nových zastavitelných ploch v Bukové.
Z26
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

VZ - výroba zemědělská a lesnická
Buková
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k zástavbě i v původním
územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Bukové. Plocha navazuje a rozšiřuje stávající zemědělský areál.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod bude řešena
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limity využití plochy:
Z27
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z28
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z29
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

individuálně. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
BV - bydlení venkovské
Buková
1 RD
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k zástavbě i v původním
územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Bukové. Plocha vhodně vyplňuje stávající proluku v zástavbě na západním
okraji sídla.
Plocha je navržena na pozemcích s II. třídou ochrany ZPF. Návrh plochy,
která využívá stávající infrastrukturu sídla a vhodně doplňuje urbanistický
půdorys sídla, lze považovat za veřejný zájem, který převažuje nad zájmem
ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod bude řešena
individuálně. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
Ochranné pásmo silnice IIII. třídy, půdy s II. třídou ochrany ZPF.
BV - bydlení venkovské
Buková
1 - 3 RD
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k zástavbě i v původním
územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Bukové. Plocha vhodně vyplňuje stávající proluku v zástavbě na západním
okraji sídla.
Plocha je navržena na pozemcích s II. třídou ochrany ZPF. Návrh plochy,
která využívá stávající infrastrukturu sídla a vhodně doplňuje urbanistický
půdorys sídla, lze považovat za veřejný zájem, který převažuje nad zájmem
ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod bude řešena
individuálně. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
Ochranné pásmo silnice IIII. třídy, půdy s II. třídou ochrany ZPF.
BV - bydlení venkovské
Buková
2 - 4 RD
Plocha je navržena na základě zadání a její jižní část byla určena k zástavbě i
v původním územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Bukové. Plocha vhodně vyplňuje stávající proluku v zástavbě na západním
okraji sídla.
Plocha je navržena na pozemcích s II. třídou ochrany ZPF. Návrh plochy,
která využívá stávající infrastrukturu sídla a vhodně doplňuje urbanistický
půdorys sídla, lze považovat za veřejný zájem, který převažuje nad zájmem
ochrany ZPF.
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napojení DI a TI:

limity využití plochy:

Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod bude řešena
individuálně. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
Ochranné pásmo silnice IIII. třídy, půdy s II. třídou ochrany ZPF,
archeologické naleziště.

Zdůvodnění návrhu ploch přestavby:
Územní plán navrhuje následující plochy přestavby:
P8
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:
limity využití plochy:
P2, P3, P5
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:
limity využití plochy:
P4
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:
limity využití plochy:
P6
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

limity využití plochy:
P7
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

limity využití plochy:

HS - smíšené výrobní - výroby a služeb
Plocha je navržena na základě zadání jako přestavba severní a centrální části
nevyužitého areálu, který byl vyhodnocen jako brownfield.
Plocha je vymezena v rozsahu stávajících nefunkčních staveb v havarijním
stavu až po stávající komunikace.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávajících
komunikací ke kterým přiléhá.
Vodovodní řad.
PZ - vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně
Pravonín
Plochy jsou navrženy na základě zadání jako přestavba jižní části
nevyužitého areálu, který byl vyhodnocen jako brownfield.
Plochy jsou vymezeny v rozsahu stávající náletové zeleně v okolí nebezkého
rybníka se zohledněním stávajících komunikací a návrhu plochy komunikace
P4 zpřístupňující zastavitelnou plochu Z5.
Napojení ploch na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávajících
komunikací ke kterým přiléhá.
Venkovní vedení elektrické energie, ochranné pásmo venkovního vedení
elektrické energie.
DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)
Pravonín
Plocha je navržena na základě zadání jako přestavba jižní části nevyužitého
areálu, který byl vyhodnocen jako brownfield.
Plocha řeší dopravní napojení zastavitelné plochy bydlení venkovské Z5.
Venkovní vedení elektrické energie, ochranné pásmo venkovního vedení
elektrické energie.
OV - občanské vybavení veřejné
Pravonín
Plocha je navržena v rozsahu stávajícího výrobního areálu navazujícího na
zámek v Pravoníně.
Návrhem dojde k vytvoření jednotného areálu se zámkem, který prochází v
současné době rekonstrukcí.
Archeologické naleziště, telekomunikační vedení.
OV - občanské vybavení veřejné
Pravonín
Plocha je navržena v rozsahu stávajícího areálu fary na jihozápadním okraji
návsi.
Záměrem obce je realizovat zde zařízení sociálních služeb, domova seniorů
apod. služby.
Archeologické naleziště, telekomunikační vedení.
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i.3.3

Karhule

Karhule leží v jihozápadním části správního území obce a plní především funkci obytnou a
rekreační. Zastavěné území obce má kompaktní charakter. Sídlo je dopravně dostupné ze silnice
III/1255.
Centrum obce tvoří protáhlá náves s výraznou zelení, obklopená původní venkovskou
zástavbou, která je stabilizovaná prostřednictvím ploch smíšených obytných venkovských. Územní
plán navrhuje rozvoj sídla do proluky a dále v návaznosti na zastavěné území na západní okraji sídla.
Jihovýchodně od Karhule leží osada Volavka, tvořená třemi původními usedlostmi. Osada je
plošně stabilizovaná, bez návrhu plošného rozvoje.
S ohledem na polohu sídla v CHKO Blaník jsou pro stávající plochy smíšené obytné i nově
vymezený plochy stanoveny podmínky s prvky regulačního plánu.
Níže je uvedeno konkrétní zdůvodnění nových zastavitelných ploch v Karhuli.
Z39
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z40
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:

i.3.4

SV - smíšené obytné venkovské
Karhule
1 - 3 RD
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k zástavbě i v původním
územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Karhuli.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno individuálně.
Likvidace odpadních vod bude řešena individuálně. Zásobování elektrickou
energií bude řešeno ze stávající trafostanice a stávajících rozvodů.
II. zóna CHKO Blaník, archeologické naleziště.
SV - smíšené obytné venkovské
Karhule
1 - 3 RD
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k zástavbě i v původním
územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Karhuli.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno individuálně.
Likvidace odpadních vod bude řešena individuálně. Zásobování elektrickou
energií bude řešeno ze stávající trafostanice a stávajících rozvodů.
II. zóna CHKO Blaník, archeologické naleziště.

Křížov

Křížov leží v severozápadní části správního území obce a plní především funkci obytnou a
rekreační, která je významně doplněna funkcí výroby. Zastavěné území obce je rozděleno silnicí
III/1255 na dvě části (Křížov a Křízovská Lhota). Sídlo má nepravidelný urbanistický půdorys s místy
rozvolněnou a nekompaktní zástavbou.
V Křížovské Lhotě je navržen rozvoj sídla prostřednictvím ploch bydlení venkovských v
návaznosti na plochy stejného využití v jižní části zastavěného území.
V Křížově je navržen rozvoj ploch smíšených obytných na severním a jižním okraji sídla a dále
návrh rozvoje stávajícího výrobního areálu východním směrem.
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S ohledem na polohu sídla v CHKO Blaník jsou pro stávající plochy smíšené obytné i nově
vymezený plochy stanoveny podmínky s prvky regulačního plánu.
Lhotě.

Níže je uvedeno konkrétní zdůvodnění nových zastavitelných ploch v Křížově a Křížovské

Z30
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z31
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z32
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:

BV - bydlení venkovské
Křížov (Křížovská Lhota)
1 - 2 RD
Plocha je navržena na základě zadání a její západní část byla určena k
přestavbě i v původním územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Křížovské Lhotě.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod bude řešena
individuálně. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
II. zóna CHKO Blaník.
BV - bydlení venkovské
Křížov (Křížovská Lhota)
1 RD
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k přestavbě i v
původním územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Křížovské Lhotě.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod bude řešena
individuálně. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
I. a II. zóna CHKO Blaník.
SV - smíšené obytné venkovské
Křížov
10 - 20 RD
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k zastavění i v původním
územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Křížově.
Východní část plochy je navržena na pozemcích s II. třídou ochrany ZPF.
Návrh plochy, která využívá stávající infrastrukturu sídla a vhodně doplňuje
urbanistický půdorys sídla, lze považovat za veřejný zájem, který převažuje
nad zájmem ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod bude řešena
individuálně. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
III. zóna CHKO Blaník, ochranné pásmo silnice III. třídy, venkovní vedení
elektrické energie, ochranné pásmo elektrické energie, trafostanice, ochranné
pásmo trafostanice, telekomunikační vedení, půdy s II. třídou ochrany ZPF.
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Z33
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z34
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z35
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

VL - výroba lehká
Křížov
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k zastavění i v původním
územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Křížově.
Plocha je navržena na pozemcích s II. třídou ochrany ZPF. Návrh plochy,
která rozšiřuje stávající funkční areál v návaznosti na zastavěné území a
vhodně doplňuje urbanistický půdorys sídla, lze považovat za veřejný zájem,
který převažuje nad zájmem ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod bude řešena
individuálně. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
III. zóna CHKO Blaník, telekomunikační vedení, půdy s II. třídou ochrany
ZPF.
SV - smíšené obytné venkovské
Křížov
8 - 16 RD
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k zastavění i v původním
územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Křížově.
Převážná část plochy je navržena na pozemcích s II. třídou ochrany ZPF.
Návrh plochy, která využívá stávající infrastrukturu sídla a vhodně doplňuje
urbanistický půdorys sídla, lze považovat za veřejný zájem, který převažuje
nad zájmem ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod bude řešena
individuálně. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
III. zóna CHKO Blaník, telekomunikační vedení.

limity využití plochy:

SV - smíšené obytné venkovské
Křížov
1 RD
Plocha je navržena nad rámec schváleného zadání.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Křížově.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod bude řešena
individuálně. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
III. zóna CHKO Blaník, telekomunikační vedení.

Z36
sídlo/osada:
doporučená kapacita:

SV - smíšené obytné venkovské
Křížov
1 RD

napojení DI a TI:
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odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z37
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z38
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:

Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k zastavění i v původním
územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Křížově.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod bude řešena
individuálně. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
III. zóna CHKO Blaník, vodovodní řad, archeologické naleziště.
SV - smíšené obytné venkovské
Křížov
8 - 14 RD
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k zastavění i v původním
územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Křížově.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávajících
komunikací ke kterým přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod bude řešena
individuálně. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
III. zóna CHKO Blaník, plošné meliorace, ochranné pásmo silnice III. třídy.
SV - smíšené obytné venkovské
Křížov
2 - 3 RD
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k zastavění i v původním
územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Křížově.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávajících
komunikací ke kterým přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod bude řešena
individuálně. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
III. zóna CHKO Blaník, plošné meliorace, telekomunikační vedení.

Zdůvodnění návrhu ploch přestavby:
Územní plán navrhuje následující plochy přestavby:
P10
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

BV - bydlení venkovské
Křížov (Křížovská Lhota)
1 RD
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k přestavbě i v
původním územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
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napojení DI a TI:

limity využití plochy:

i.3.5

Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Křížovské Lhotě. Plocha umožňuje přestavbu stávajícího rekreačního objektu
na objekt k bydlení.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno individuálně.
Likvidace odpadních vod bude řešena individuálně. Zásobování elektrickou
energií bude řešeno ze stávající trafostanice a stávajících rozvodů.
II. zóna CHKO Blaník.

Lesáky

Lesáky leží na jihozápadním okraji správního území obce a plní především funkci rekreační a
obytnou. Zastavěné území obce má kompaktní charakter a je přístupné ze stávající místní
komunikace propojující Karhuli se silnicí II/150 (mimo řešené území).
Územní plán navrhuje rozšíření Karhule v rádu jednotek rodinných domů v prolukách ve
stávající zástavbě.
Níže je uvedeno konkrétní zdůvodnění nových zastavitelných ploch v Lesácích.
Z42
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:

Z43
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:

SV - smíšené obytné venkovské
Lesáky
1 RD
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k zástavbě i v původním
územním plánu.
Na základě prověření byla plocha rozdělena a její severní část k lesu byla
navržena jako plocha zeleně - zahrady a sady (plocha Z41).
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Lesácích. Plocha vhodně vyplňuje stávající proluku v zástavbě v severní části
sídla.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno individuálně.
Likvidace odpadních vod bude řešena individuálně. Zásobování elektrickou
energií bude řešeno ze stávající trafostanice a stávajících rozvodů.
III. zóna CHKO Blaník, venkovní vedení elektrické energie, ochranné pásmo
vedení elektrické energie, trafostanice, ochranné pásmo trafostanice,
vzdálenost 50m od okraje lesa.
SV - smíšené obytné venkovské
Lesáky
1 - 2 RD
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k zástavbě i v původním
územním plánu.
Na základě prověření byla původně vymezená plocha zmenšena na část
přímo přiléhající ke stávající komunikaci.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Lesácích. Plocha vhodně vyplňuje stávající proluku v zástavbě v jižní části
sídla.
Plocha je navržena na pozemcích s I. třídou ochrany ZPF. Návrh plochy,
která využívá stávající infrastrukturu sídla a vhodně doplňuje urbanistický
půdorys sídla, lze považovat za veřejný zájem, který převažuje nad zájmem
ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno individuálně.
Likvidace odpadních vod bude řešena individuálně. Zásobování elektrickou
energií bude řešeno ze stávající trafostanice a stávajících rozvodů.
III. zóna CHKO Blaník, telekomunikační vedení, půdy s I. třídou ochrany ZPF.
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Zdůvodnění návrhu koncepce sídelní zeleně:
Územní plán navrhuje následující plochy které tvoří součást sídelní zeleně:
Z41
sídlo/osada:
odůvodnění návrhu:

limity využití plochy:

i.3.6

ZZ - zeleň - zahrady a sady
Lesáky
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k zástavbě i v původním
územním plánu.
Plocha bude tvořit zázemí k navržené zastavitelné ploše smíšené obytné
venkovské Z42.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Lesácích. Plocha vhodně vyplňuje stávající proluku v zástavbě v severní části
sídla.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
II. a III. zóna CHKO Blaník, venkovní vedení elektrické energie, ochranné
pásmo vedení elektrické energie, vzdálenost 50m od okraje lesa.

Tisek

Tisek leží na východním okraji správného území obce a plní především funkci obytnou a
rekreační. Zastavěné území obce má kompaktní charakter. Sídlo je dopravně dostupné ze silnice
II/127.
Centrum obce tvoří náves obklopená původní venkovskou zástavbou, která je stabilizovaná
prostřednictvím ploch smíšených obytných venkovských. Územní plán navrhuje doplnění stávající
zástavby po jejím obvodu v rozsahu jednotek rodinných domů prostřednictvím ploch smíšených
obytných venkovských.
Níže je uvedeno konkrétní zdůvodnění nových zastavitelných ploch v Tisku.
Z23
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z24
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

SV - smíšené obytné venkovské
Tisek
1 - 3 RD
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k zástavbě i v původním
územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Tisku. Plocha vhodně vyplňuje stávající proluku v zástavbě na
severozápadním okraji sídla.
Plocha je navržena na pozemcích s II. třídou ochrany ZPF. Návrh plochy,
která využívá stávající infrastrukturu sídla a vhodně doplňuje urbanistický
půdorys sídla, lze považovat za veřejný zájem, který převažuje nad zájmem
ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod bude řešena
individuálně. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
Ochranné pásmo silnice III. třídy, půdy s II. třídou ochrany ZPF.
SV - smíšené obytné venkovské
Tisek
1 RD
Plocha je navržena nad rámec schváleného zadání.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Tisku. Plocha vhodně vyplňuje stávající proluku v zástavbě na
severozápadním okraji sídla.
Část plochy je navržena na pozemcích s II. třídou ochrany ZPF. Návrh
plochy, která využívá stávající infrastrukturu sídla a vhodně doplňuje
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napojení DI a TI:

limity využití plochy:
Z25
sídlo/osada:
doporučená kapacita:
odůvodnění návrhu:

napojení DI a TI:

limity využití plochy:

urbanistický půdorys sídla, lze považovat za veřejný zájem, který převažuje
nad zájmem ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod bude řešena
individuálně. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
Půdy s II. třídou ochrany ZPF.
SV - smíšené obytné venkovské
Tisek
1 - 2 RD
Plocha je navržena na základě zadání a byla určena k zástavbě i v původním
územním plánu.
Návrh plochy byl územním plánem prověřen a upřesněn s ohledem na
aktuální stav v území na podkladu katastrální mapy.
Návrhem plochy nedojde k ovlivnění krajinného rázu a charakteru zástavby v
Tisku. Plocha vhodně vyplňuje stávající proluku v zástavbě na jižním okraji
sídla.
Plocha je navržena na pozemcích s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení plochy na dopravní infrastrukturu je navrženo ze stávající
komunikace ke které přiléhá. Zásobování vodou bude řešeno napojením na
stávající vodovodní systém v sídle. Likvidace odpadních vod bude řešena
individuálně. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající
trafostanice a stávajících rozvodů.
Archeologické naleziště.

Zastavitelné plochy vymezené jako plochy DS2 - doprava silniční (místní a účelové
komunikace) jsou samostatně odůvodněné v kapitole i.5.2 odůvodnění územního plánu.
Zdůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném území a
zastavitelných plochách:
Zastavěné území a zastavitelné plochy jsou členěny na plochy s rozdílným způsobem využití.
Členění jednotlivých ploch RZV je provedeno plně v souladu s metodikou MMR "Standard vybraných
částí územního plánu" a není tedy zvlášť zdůvodňováno.

i.4

Zdůvodnění návrhu koncepce občanského vybavení

Objekty a plochy veřejné občanské vybavenosti jsou v obci zastoupeny zejména v Pravoníně,
kde se nachází objekt obecního úřadu, pošty, hasičské zbrojnice a spolkový dům. Do ploch veřejné
občanské vybavenosti byl zařazen i kostel sv. Jana Křtitele s restaurace Na rozcestí.
Do ploch komerční občanské vybavenosti byl zařazen objekt v současné době nefunkční
hospody u Kostela a víceúčelový komerční objekt ležící naproti obecnímu úřadu.
Jediným školským zařízením v Pravoníně je mateřská škola. Maximální kapacita mateřské
školy je 20 dětí. Mateřská škola má vlastní školní jídelnu s maximální kapacitou 35 stravovaných.
Do základní školy dojíždějí děti z řešeného území převážně do Načeradce a Vlašimi.
Síť zdravotnických zařízení se nachází v okolních větších sídlech, např. Načeradec, Čechtice a
Vlašim, odborná péče převážně v Benešově.
Ke kulturním akcím je v obci užíván objekt spolkového domu v Pravoníně a v Křížově pak
objekt bývalé školy.
Stávající areály hřbitovů v sousedství kostela a dále areál hřbitova na jihozápadním okraji
Pravonína jsou plošně stabilizované a zařazené mezi plochy občanského vybavení - hřbitovy. Do
stejného využití byl zařazen památkově chráněný židovský hřbitov ležící severně od Pravonína.
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Územní plán navrhuje rozvoj občanské vybavenosti v Pravoníně přestavbou výrobního areálu
výrobního areálu sousedícího se zámkem (plocha P6), přestavbou areálu fary (plocha P7) a
zastavitelnou plochu Z17 na jižním okraji Pravonína. Jižně od stávajícího sportovního areálu je
navrženo jeho rozšíření prostřednictvím plochy Z18.

i.5

Zdůvodnění návrhu koncepce dopravní infrastruktury

i.5.1

Silniční doprava
Komunikační kostru řešeného území zajišťují silnice II. a III. třídy.

Silnice II/127 je silnicí regionálního významu procházející východní částí řešeného území a
zajišťuje dopravní obsluhu Pravonína, Tisku a Bukové. Poloha silnice je dlouhodobě stabilizovaná bez
dopravních závad.
Silnice III/1272 je silnicí místního významu procházející jihovýchodním okrajem řešeného
území. Silnice se napojuje u Bukové na silnici II/127 a vede dále na jih mimo řešené území do Horní
Lhoty. Poloha silnice je dlouhodobě stabilizovaná bez dopravních závad.
Silnice III/11223 je silnicí místního významu procházející východním okrajem řešené území.
Silnice odbočuje pod Pravonínem ze silnice II/127 a vede dála východním směrem mimo řešené
území do Dobříkovic. Poloha silnice je dlouhodobě stabilizovaná bez dopravních závad.
Silnice III/1255 je silnicí místního významu procházející západním okrajem řešeného území a
zajišťuje základní dopravní obsluhu Křížova, Karhule a Volavky. Poloha silnice je dlouhodobě
stabilizovaná bez dopravních závad.

i.5.2

Komunikace místního významu

Základní kostru místních komunikací tvoří silnice II. a III. tříd doplněné místními a účelovými
komunikacemi. S ohledem na podrobnost a měřítko územního plánu jsou veškeré místní a účelové
komunikace zakresleny jako jeden prvek, bez dalšího členění.
Místní a účelové komunikace zpřístupňují v řešeném území jednotlivé stavební pozemky a dále
pozemky ve volné krajině. V grafické části dokumentace jsou zakresleny jako součást ploch doprava
silniční (místní a účelové komunikace) - DS2. Jejich trasování vychází podkladu katastrální mapy a
terénního průzkumu.
Územní plán navrhuje významné doplnění komunikací v krajině z důvodu zajištění její
prostupnosti a dále s cílem zpřístupnit jednotlivé pozemky v krajině. Jako podklad pro tento návrh byly
použity schválené klomplexní pozemkové úpravy ve všech třech katastrálních územích. Konkrétně se
jedná o následující návrhy:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Návrh plochy Z44 v k.ú. Pravonín, ležící západně od Pravonína, zpřístupňující pozemky
v krajině.
Návrh plochy Z45 v k.ú. Pravonín, ležící severozápadně od Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z46 v k.ú. Pravonín, ležící západně od Pravonína, zpřístupňující pozemky
v krajině.
Návrh plochy Z47 v k.ú. Pravonín, ležící západně od Pravonína, zpřístupňující pozemky
v krajině (krátký úsek navazující na návrh plochy Z46 přes vodoteč).
Návrh plochy Z48 v k.ú. Pravonín, ležící severně od Pravonína, zpřístupňující pozemky
v krajině.
Návrh plochy Z50 v k.ú. Pravonín, ležící severovýchodně od Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z51 v k.ú. Pravonín, ležící severovýchodně od Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z52 v k.ú. Pravonín, ležící na severovýchodním okraji Pravonína,
zpřístupňující navržené zastavitelné plochy Z8 a plochu přestavby P1 mimo stávající
zastavěné území.
Návrh plochy Z53 v k.ú. Pravonín, ležící na severovýchodním okraji Pravonína, řešící
propojení navržených komunikací Z52 a Z56.
Návrh plochy Z54 v k.ú. Pravonín, ležící západně od Pravonína, zpřístupňující pozemky
v krajině.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Návrh plochy Z55 v k.ú. Pravonín, ležící na západním okraji Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině a propojující stávající komunikace.
Návrh plochy Z56 v k.ú. Pravonín, ležící na východním okraji Pravonína, zpřístupňující
navržené zastavitelnou plochu Z20, včetně zajištění propojení stávajících komunikací.
Návrh plochy Z57 v k.ú. Pravonín ,ležící na východním okraji Pravonína, zajišťující
dopravní obsluhu ploch Z13, Z14, včetně propojení stávající komunikace s navrženou
komunikací Z56.
Návrh plochy Z59 v k.ú. Pravonín, ležící na jihozápadním okraji Pravonína, zajišťující
propojení stávajících komunikací.
Návrh plochy Z60 v k.ú. Pravonín, ležící jihozápadně od Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z61 v k.ú. Pravonín, ležící jihozápadně od Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z62 v k.ú. Pravonín, ležící jižně od Pravonína, zpřístupňující pozemky v
krajině.
Návrh plochy Z63 v k.ú. Pravonín, ležící jihovýchodně od Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z64 v k.ú. Pravonín, ležící jihovýchodně od Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z65 v k.ú. Pravonín, ležící jihovýchodně od Pravonína, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z66 v k.ú. Pravonín, ležící jižně od Pravonína, zpřístupňující pozemky v
krajině a propojující stávající komunikace.
Návrh plochy Z67 v k.ú. Pravonín, ležící jižně od Pravonína, zpřístupňující stávající
vodojem a zajišťující propojení stávajících komunikací.
Návrh plochy Z68 v k.ú. Pravonín a k.ú. Tisek, ležící na jižním okraji řešeného území,
zpřístupňující pozemky v krajině.
Návrh plochy Z69 v k.ú. Tisek, ležící severovýchodně od Tisku, zpřístupňující pozemky
v krajině.
Návrh plochy Z70 v k.ú. Tisek, ležící jihovýchodně od Tisku, zpřístupňující pozemky v
krajině.
Návrh plochy Z71 v k.ú. Tisek, ležící západně od Bukové, zpřístupňující pozemky v
krajině.
Návrh plochy Z72 v k.ú. Tisek, ležící na jižním okraji řešeného území, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z73 v k.ú. Pravonín, ležící jižně od Volavky, zpřístupňující pozemky v
krajině.
Návrh plochy Z74 v k.ú. Pravonín, ležící jižně od Volavky, zpřístupňující pozemky v
krajině.
Návrh plochy Z75 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící severně od Křížova, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z76 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící severně od Křížovské Lhoty,
zpřístupňující pozemky v krajině.
Návrh plochy Z77 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící severovýchodně od Křížovské
Lhoty, zpřístupňující pozemky v krajině.
Návrh plochy Z78 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící východně od Křížova, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z79 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící na jihovýchodním okraji Křížova,
zpřístupňující pozemky v krajině. Návrh k KPÚ byl rozšířen o severozápadní část
zajišťující propojení se stávající komunikací.
Návrh plochy Z80 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící východně od Křížova, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z82 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící mezi Křížovskou Lhotou a Karhulí,
zpřístupňující pozemky v krajině.
Návrh plochy Z83 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící mezi Křížovskou Lhotou a Karhulí,
zpřístupňující pozemky v krajině.
Návrh plochy Z84 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící jižně od Křížova, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z85 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící jihovýchodně od Křížova,
zpřístupňující pozemky v krajině.
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•
•
•
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•
•
•

Návrh plochy Z86 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící jihovýchodně od Křížova,
zpřístupňující pozemky v krajině.
Návrh plochy Z87v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící severně od Karhule, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z88 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící východně od Karhule,
zpřístupňující pozemky v krajině.
Návrh plochy Z89 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící jižně od Karhule, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z90 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící západně od Karhule, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z91 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící jižně od Lesáků, zpřístupňující
pozemky v krajině.
Návrh plochy Z92 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící jižně od Lesáků, zpřístupňující
pozemky v krajině.

Z důvodu zajištění dopravní obsluhy navržených zastavitelných plocha a z důvodu aktuální
potřeby na úpravu trasování komunikací jsou nad rámec návrhů z komeplexních pozemkových úprav
navrženy následujcí komunikace::
•

•

•

Návrh plochy Z49 v k.ú. Pravonín, ležící na severozápadním okraji Pravonína, zajišťující
propojení návrhu komunikace Z48 a stávající komunikace Pravonín - Křížov. Plochu je
možné využít i jako dopravní obsluhu zastavitelné plochy Z1.
Návrh plochy Z58 v k.ú. Pravonín, ležící v jižní části Pravonína, zajišťující dopravní
obsluhu ploch Z19 a Z20, včetně propojení stávající komunikace s návrhem
komunikace Z56.
Návrh plochy Z81 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, ležící na jižním okraji Křížova, zajišťující
propojení stávajících komunikací.

Zbývající zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou přístupné ze stávajících komunikací
(vnitřní členění ploch většího rozsahu není územním plánem navrženo a bude řešeno buď jako
součást dohod o parcelaci, nebo regulačních plánu, případně v rámci následných dokumentací
k územnímu, případně stavebnímu řízení). Územní plán umožňuje v rámci následných řízení
realizovat nové komunikace a případná rozšíření stávajících komunikací, výhyben a obratišť dle
aktuální potřeby a posouzení stávajících poměrů v území. Realizace dopravní infrastruktury je
přípustná v rámci celého správního území obce beze změny územního plánu.

i.5.3

Parkovací a odstavné plochy
Samostatně vymezené plochy pro dopravu v klidu se nachází pouze na návsi v Pravoníně.

Parkování vozidel zajištěno v rámci vlastních pozemků jednotlivých stavebních pozemků,
případně odstavováním v uličním nebo návesním prostoru. U výrobních areálů je parkování zajištěno
uvnitř těchto ploch.
Územní plán odstavné a parkovací plochy nenavrhuje. Parkovací stání budou vždy řešena
v dostatečné kapacitě v rámci realizace záměru, který potřebu nových parkovacích ploch vyvolá jako
nezbytná dopravní infrastruktura.
Z důvodu zajištění kvalitních podmínek pro odstavování vozidel a zachování průjezdností
stávajících i nově navržených komunikací stanovuje územní plán podmínky pro dopravu v klidu.

i.5.4

Cyklostezky a cyklotrasy
Samostatně vedené cyklostezky v řešeném území nejsou.

Řešeným územím vedou čtyři stávající cyklotrasy v trasách stávajících silnic a místních
komunikací:
•
•
•
•

č.0070 ve směru západ - východ přes Lesáky, Křížov, Pravonín a dále na Dobříkovice
č.8164 propojující cyklotrasu 0070 severním směrem do Vracovic
č.0069 ve směru Vracovice - Malovidy - Pravonín a dále jihozápadně do Načeradce
č.161 ve směru Načeradec - Buková - Horní Lhota
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Územní plán navrhuje doplnění výše uvedených cyklotras čtyřmi úseky, které se napojují na
stávající značené cyklotrasy:
•
•
•
•

Cyklostrasa napojující se na cyklotrasu č.0070 pod Křížovem vedoucí v trase silnice
III/1255 severně ve směru na Kondrac.
Cyklostrasa vedoucí přes Křížov východním směrem až na hranice správního území.
Cyklotrasa napojující se na cyklotrasu č.0070 v Karhuli jižmím směrem v trase silnice
III/1255.
Cyklotrasa napojující se na cyklotrasu č.0069 na východním okraji Pravonína vedoucí v
trase stávající komunikace severovýchodním směrem na Chmelnou.

Další doplnění a realizace cyklotras a cyklostezek je možná v souladu s podmínkami využití
jako nezbytná dopravní infrastruktura.

i.5.5

Pěší a turistické trasy

Pěší provoz v řešeném území probíhá zejména po stávajících místních komunikacích a
veřejných prostorech.
Řešeným územím prochází ve dvou krátkých úsecích značené turistické trasy. Červená
turistickou trasa prochází přes severozápadní okraj řešeného území a zelená turistická trasa vede po
jihozápadním okraji řešeného území po stávající komunikaci do Lesáků. Obě turistické trasy jsou
vedeny v okolí hory Velký Blaník.

i.5.6

Veřejná doprava
Veřejná doprava je v řešeném území zajišťována autobusovou dopravou.

V řešeném území se nachází celkem 8 autobusových zastávek, které zajišťují veřejnou dopravu
jednotlivých místních částí, osad a samot. Jejich poloha je vázaná převážně na síť silnic II/127 a
III/1255.
Poloha autobusových zastávek je zakreslena v koordinačním výkrese.
Územní plán žádné změny v organizaci veřejné dopravy nenavrhuje. Těžištěm veřejné dopravy
zůstane i nadále autobusová doprava.

i.6

Zdůvodnění návrhu koncepce technické infrastruktury

i.6.1

Zásobování pitnou vodou

Pravonín
Zásobování pitnou vodou je v Pravoníně zajišťováno obecním vodovodem, kterým je
zásobována většina obyvatel. Vlastníkem vodovodu je obec Pravonín a provozovatelem vodovodu je
Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., Černoleská 1600, 265 13 Benešov.
Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod je 2x studna – S2 a S3, maximální vydatnost studní je
1,5 l/s, průměrná vydatnost 0,75 l/s, rok uvedení do provozu 1992.
Od studny S2 a S3 je voda gravitačně vedena přívodním řadem - litina DN 80, délky 346m do
šachty Š1. Od šachty Š1 je voda vedena přívodním řadem - litina DN 100, délky 44 m.
V rozboru vody z vodovodní sítě v obci Pravonín byly zjištěny překročené hodnoty olova (0,030
mg/l) a arsenu (0,011 mg/l) podle vyhlášky MZd 376/2000 Sb.
3

Voda je od Š1 čerpána výtlačným řadem délky 0,526 km do VDJ Pravonín (zemní 2x150 m ,
údaje o hladinách nebyly poskytnuty, rok uvedení do provozu 1992). Ve vodojemu se nachází
hygienické zabezpečení vody chlorací – dávkování chlornanu sodného dávkovacím čerpadlem Astral.
Z vodojemu je voda gravitačně vedena do obce přívodním řadem - litina DN 100, délky 1129 m.
Celková délka řadů v obci Pravonín je 7085 m.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství
maximálně 20l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vlašim. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno
balenou vodou.
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu,
z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Koncepce zásobování vodou se územním plánem nemění. Nové vodovodní řady budou dle
potřeby budovány v souladu se stanovenými podmínkami využití jako nezbytná technická
infrastruktura. Konkrétní trasy nových řadů nejsou územním plánem předjímány.
Územní plán předpokládá nárůst potřeby vody (Qp) z nových zastavitelných ploch a ploch
přestavby v Pravoníně a v Tisku o 0,448 l/s. Bilance potřeby vody po jednotlivých návrhových
lokalitách je uveden v následující tabulce.
směrné
číslo
skupina
roční
dle
přílohy potřeby
vody
č. 12

druh potřeby

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

počet
osob /
2
ks / m

l/den

l/s

3

m /rok
bytový fond - připojen
na obecní vodovod návrh

I/3

36

99

181,5

=

17 901

0,207

Z5

I/3

36

99

19,25

=

1 899

0,022

Z6

I/3

36

99

2,75

=

271

0,003

Z7

I/3

36

99

2,75

=

271

0,003

Z10

I/3

36

99

13,75

=

1 356

0,016

Z11

I/3

36

99

8,25

=

814

0,009

Z12

I/3

36

99

5,5

=

542

0,006

Z13

I/3

36

99

8,25

=

814

0,009

Z15

I/3

36

99

2,75

=

271

0,003

Z16

I/3

36

99

27,5

=

2 712

0,031

Z19

I/3

36

99

33

=

3 255

0,038

Z20

I/3

36

99

38,5

=

3 797

0,044

Z21

I/3

36

99

5,5

=

542

0,006

Z22

I/3

36

99

2,75

=

271

0,003

Z23

I/3

36

99

5,5

=

542

0,006

Z24

I/3

36

99

2,75

=

271

0,003

Z25

I/3

36

99

2,75

=

271

0,003

veřejné budovy,
školy, bez stravování
- návrh

II/8

5

14

135

=

1 849

0,021

II/8

5

14

135

=

1 849

0,021

IV/28

45

123

30

=

3 699

0,043

IV/28

45

123

30

=

3 699

0,043

V/32

36

99

135

=

13 315

0,154

V/32

20

55

135

=

7 397

0,086

Z toho plochy

Z toho plochy
Z17

Zdravotnická a
asociální zařízení návrh
Z toho plochy
P7

tělocvična,
sporotoviště
Z toho plochy
Z18
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provozovny místního
významu - návrh

VII/45

26

71

27

=

1 923

0,022

Z1

VII/45

26

71

5

=

356

0,004

Z2

VII/45

26

71

6

=

427

0,005

Z3

VII/45

26

71

1

71

0,001

Z4

VII/45

26

71

2

142

0,002

Z8

VII/45

26

71

5

=

356

0,004

P1

VII/45

26

71

8

=

570

0,007

38 688 l/den

0,448

Z toho plochy

Qp

=

KOEFICIENTY
Součinitel denní
nerovnoměrnosti

kd

1,5

Součinitel hodinové
nerovnoměrnosti

kh

1,8

( do 1 000
obyvatel)

24 hod

Počet hodin/den

7 dny

Počet (pracovních) dnů
Počet (pracovních) dnů v
měsíci
Počet (pracovních) dnů v roce

30 dny
365 dny

OBJEKT CELKEM

Qp

=

38 688 l/den

Denní potřeba vody

Qmax,d

=

58 032 l/den

Roční potřeba vody

Qrok

=

14 121 m /rok

3

Buková
Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno
100% obyvatel.
Vlastníkem je obec Pravonín a provozovatelem vodovodu je VHS Benešov s.r.o.
Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod je vrt v k.ú. Tisek; maximální vydatnost vrtu 0,14 l/s, rok
uvedení do provozu 2001.
V jednotlivých vrtech jsou osazena čerpadla dopravující přívodním řadem rPE DN 63, délky 184
m vodu do vodojemu (sestava čerpadel 2 + 1).
3

Vodojem je zemní, 2 x 7,5 m , údaje o hladinách nebyly poskytnuty, rok uvedení vodojemu do
provozu 2001. Ve vstupní části VDJ je umístěna úpravna vody (odželezování a odmanganování).
Z vodojemu je voda gravitačně vedena přívodním řadem: PVC DN 110 délka 76 m před obec.
Rozváděna řady v obci - PE DN 80 o celkové délce 0,837 km.
Koncepce zásobování vodou se územním plánem nemění. Nové vodovodní řady budou dle
potřeby budovány v souladu se stanovenými podmínkami využití jako nezbytná technická
infrastruktura. Konkrétní trasy nových řadů nejsou územním plánem předjímány
Územní plán předpokládá nárůst potřeby vody (Qp) z nových zastavitelných ploch v Bukové o
0,013 l/s. Bilance potřeby vody po jednotlivých návrhových lokalitách je uveden v následující tabulce.
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směrné
číslo
skupina
směrné číslo
roční
dle
roční potřeby
přílohy potřeby vody (l/den vody
č. 12
zam./ks/m2)

druh potřeby

počet
osob /
2
ks / m

l/den

l/s

3

m /rok
bytový fond - připojen
na obecní vodovod návrh

I/3

36

99

11

=

1 085

0,013

Z27

I/3

36

99

2,75

=

271

0,003

Z28

I/3

36

99

5,5

=

542

0,006

Z29

I/3

36

99

2,75

=

271

0,003

1 085 l/den

0,013

Z toho plochy

Qp

=

KOEFICIENTY
Součinitel denní
nerovnoměrnosti

kd

1,5

Součinitel hodinové
nerovnoměrnosti

kh

1,8

( do 1 000
obyvatel)

24 hod

Počet hodin/den

7 dny

Počet (pracovních) dnů

30 dny

Počet (pracovních) dnů v měsíci

365 dny

Počet (pracovních) dnů v roce
OBJEKT CELKEM

Qp

=

1 085 l/den

Denní potřeba vody

Qmax,d

=

1 627 l/den

Roční potřeba vody

Qrok

=

3

396 m /rok

Karhule
Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno individuálně domovními studnami. Množství
vody ve studnách je dostatečné částečné. Jakost vody ve studních je kontrolována individuálně.
Koncepce zásobování vodou se územním plánem nemění.
Křížov
Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno
100% obyvatel. Vlastníkem vodovodu je obec Pravonín, provozovatelem VHS Benešov s.r.o.,
Benešov.
Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod je studna KS1 a KS2 – lokalita Křížov - kapacita 0,5 l/s.
Ve sběrné studni KS2 jsou umístěna čerpadla UVII a UVI, čerpající vodu do zemního vodojemu
3
1x 45 m .
Výtlačný řad PE DN 63, celková délka 512 m.
Z vodojemu je voda gravitačně rozváděna po obci řady PVC a PE DN průměr od 63 do 160 o
celkové délce 2,843 km (včetně výtlačného řadu).
Koncepce zásobování vodou se územním plánem nemění. Nové vodovodní řady budou dle
potřeby budovány v souladu se stanovenými podmínkami využití jako nezbytná technická
infrastruktura. Konkrétní trasy nových řadů nejsou územním plánem předjímány.
Územní plán předpokládá nárůst potřeby vody (Qp) z nových zastavitelných ploch v Křížově a
Křížovské Lhotě o 0,146 l/s. Bilance potřeby vody po jednotlivých návrhových lokalitách je uveden v
následující tabulce.
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směrné
číslo
skupina
směrné číslo
roční
dle
roční potřeby
přílohy potřeby vody (l/den vody
č. 12
zam./ks/m2)

druh potřeby

počet
osob /
2
ks / m

l/den

l/s

3

m /rok
bytový fond - připojen
na obecní vodovod návrh

I/3

36

99

121

=

11 934

0,138

Z30

I/3

36

99

19,25

=

1 899

0,022

Z31

I/3

36

99

2,75

=

271

0,003

Z32

I/3

36

99

33

=

3 255

0,038

Z34

I/3

36

99

27,5

=

2 712

0,031

Z35

I/3

36

99

2,75

=

271

0,003

Z36

I/3

36

99

2,75

=

271

0,003

Z37

I/3

36

99

27,5

=

2 712

0,031

Z38

I/3

36

99

5,5

=

542

0,006

VII/45

26

71

10

=

712

0,008

VII/45

26

71

10

=

712

0,008

Z toho plochy

provozovny místního
významu - návrh
Z toho plochy
Z33

Qp

=

12 647 l/den

0,146

KOEFICIENTY
Součinitel denní
nerovnoměrnosti

kd

1,5

Součinitel hodinové
nerovnoměrnosti

kh

1,8

( do 1 000
obyvatel)

24 hod

Počet hodin/den

7 dny

Počet (pracovních) dnů

30 dny

Počet (pracovních) dnů v měsíci

365 dny

Počet (pracovních) dnů v roce
OBJEKT CELKEM

Qp

=

12 647 l/den

Denní potřeba vody

Qmax,d

=

18 970 l/den

Roční potřeba vody

Qrok

=

3

4 616 m /rok

Lesáky
Zásobování pitnou vodou je v Lesácích zajišťováno individuálně domovními studnami. Množství
vody ve studnách je dle sdělení dostatečné. Jakost vody ve studních je kontrolována individuálně.
Koncepce zásobování vodou se územním plánem nemění.
Tisek
Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno
100% obyvatel ze společného vodovodního systému s Pravonínem.
Koncepce zásobování vodou se územním plánem nemění. Nové vodovodní řady budou dle
potřeby budovány v souladu se stanovenými podmínkami využití jako nezbytná technická
infrastruktura. Konkrétní trasy nových řadů nejsou územním plánem předjímány.
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Bilance nárůstu spotřeby vody z návrhových ploch je uvedena v části Pravonín.

i.6.2

Koncepce likvidace odpadních vod

Pravonín
V obci není v současné době vybudována splašková kanalizace.
Územní plán navrhuje likvidaci odpadních vod v Pravoníně novou splaškovou kanalizací s
čištěním odpadních vod na nově navržené ČOV Pravonín.
S ohledem na terénní poměry je kanalizace navržena jako kombinovaná s gravitačními a
tlakovými stokami, včetně čtyř čerpacích stanic odpadních vod.
Návrh kanalizačních stok, čerpacích stanic odpadních vod a ČOV je zakresleno na podkladu
projektové dokumentace pro společné povolení (PROJEKT IV s.r.o., 04/2020.
Další doplnění kanalizačních stok je možné v souladu se stanovenými podmínkami využití jako
nezbytná technická infrastruktura.
U izolovaných objektů a samot, mimo sídlo zůstane zachována individuální likvidace odpadních
vod. Územní plán však nevylučuje možnou realizaci skupinových nebo centrálních ČOV, včetně
souvisejících kanalizačních řadů.
Buková
V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody jsou
akumulovány v jímkách a individuálně likvidovány. Na jímky je napojeno 100% trvale bydlících
obyvatel a 100% rekreantů.
Koncepce likvidace odpadních vod se územním plánem nemění.
Karhule
V Karhuli neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody jsou
akumulovány v jímkách a individuálně likvidovány. Na jímky je napojeno 100% trvale bydlících
obyvatel a 100% rekreantů.
Koncepce likvidace odpadních vod se územním plánem nemění.
Křížov
V Křížově neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody jsou
akumulovány v jímkách a likvidovány individuálně. Na jímky je napojeno 100% trvale bydlících
obyvatel a 100% rekreantů.
Koncepce likvidace odpadních vod se územním plánem nemění.
Lesáky
V Lesácích neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody jsou
akumulovány v jímkách a vyváženy individuálně. Na bezodtokové jímky je napojeno 100% trvale
bydlících obyvatel a 100% rekreantů.
Koncepce likvidace odpadních vod se územním plánem nemění.
Tisek
V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody jsou
akumulovány v jímkách a likvidovány individuálně. Na bezodtokové jímky je napojeno 100% trvale
bydlících obyvatel a 100% rekreantů.
Koncepce likvidace odpadních vod se územním plánem nemění.

i.6.3

Koncepce likvidace dešťových vod

Dešťové vody v Pravoníně jsou likvidovány dešťovou kanalizaci. Tato koncepce se územním
plánem nemění a zůstane zachována.
Dešťové vody v Bukové jsou likvidovány dešťovou kanalizaci. Tato koncepce se územním
plánem nemění a zůstane zachována.
V Karhuli neexistuje dešťová kanalizace. Pro odvádění povrchových vod v obci jsou užívány
příkopy, strouhy a propustky. Tato koncepce se územním plánem nemění a zůstane zachována.
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Dešťové vody v Křížově jsou likvidovány dešťovou kanalizaci. Tato koncepce se územním
plánem nemění a zůstane zachována.
V Lesácích neexistuje dešťová kanalizace. Pro odvádění povrchových vod v obci jsou užívány
příkopy, strouhy a propustky. Tato koncepce se územním plánem nemění a zůstane zachována.
Dešťové vody v Tisku jsou likvidovány prostřednictvím dešťové kanalizace, příkopů, struh a
propustků. Tato koncepce se územním plánem nemění a zůstane zachována.
Územní plán nenavrhuje žádné konkrétní změny v likvidaci dešťových vod. Stanovuje však
zásady a podmínky pro realizaci nové zástavby tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v
řešeném území.
Srážkové vody se musí přednostně zasakovat vhodným technickým zařízením do terénu
(vegetační plochy a pásy, zatravňovací tvárnice, příkopy, vsakovací jámy apod.) na pozemcích
producentů, nebo odvádět samostatnou dešťovou kanalizací do recipientu. Pokud to místní podmínky
dovolí, bude dešťová kanalizace budována jako oddílná pouze pro odvodnění veřejných komunikací.
Likvidace dešťových vod na soukromých pozemcích bude prováděna na vlastním pozemku vsakem.

i.6.4

Vodní toky a plochy

Územní plán nenavrhuje žádné konkrétní změny vodních ploch a vodních toků. Územním
plánem jsou stanoveny závazné podmínky řešící využívání vodních ploch a toků, včetně jejich
případné revitalizace a budování nových vodních ploch.
Na území celé obce zasahují 4 povodí 4. řádu (viz tab. 5). Západní část řešeného území
odvodňuje potok Brodec. Centrální část je odvodňována Volaveckým potokem a východní část je
odvodňována Sedlickým potokem. Nepatrnou severozápadní část řešeného území odvodňuje
Částrovický potok.
Pro Sedlický potok je stanoveno záplavové území, včetně aktivní zóny záplavového území.
Výše uvedené vodní toky tvoří základ ekologické kostry krajiny.
Řád

Název

Hydrologické pořadí

1.

Labe

1

IV.

Oblast povodí Dolní Vltavy

3.

Želivka
Sázava

1-09-02
1-09-03

4.

Sedlický potok
Volavecký potok
Brodec
Částrovický potok

1-09-02-104
1-09-03-056
1-09-03-057
1-09-03-059

Tab. 5 - Povodí v řešeném území
V řešeném území se nachází řada vodních ploch situovaných na hlavních vodotečích v
řešeném území, případně na jejich bezejmenných přítocích. Mezi plošně nejvýznamnější vodní plochy
v řešeném území patří Šálek na Sedlickém potoce, rybníky Na ohrádce a Na hrbě na Volaveckém
potoce.
Vodní plochy jsou v řešeném území zakresleny dle stavu v území s částečným zohledněním
podkladu katastru nemovitostí.

i.6.5

Koncepce zásobování elektrickou energií
Koncepce zásobování obce elektrickou energií se nemění.

Zastavitelné plochy lze zásobovat ze stávajících trafostanic, u který bude v případě potřeby
zvýšena kapacita.
Další nové trafostanice lze budovat jako nezbytnou technickou infrastrukturu, v souladu s
podmínkami využití.
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Řešené území je zásobováno elektrickou energií z nadřazeného systému 22kV z transformovny
Vlašim. Jednotlivá sídla a výrobní areály řešeného území jsou zásobovány z celkem 13 trafostanic.
Jejich umístění je uvedeno v grafické části dokumentace.
Detailní parametry jednotlivých trafostanic nejsou uvedeny v územně analytických podkladech.
Nejsou známé žádné záměry na změnu v trasách vedení elektrické energie, případně na nová
vedení VVN nebo ZVN elektrické energie.

i.6.6

Koncepce spojů

Koncepce v oblasti spojů se územním plánem nemění a případné nové trasy spojových kabelů
lze realizovat jako nezbytnou technickou infrastrukturu v rámci ploch s rozdílným způsobem využití.
Území je pokryto signálem mobilních operátorů.
Telekomunikační kabel je do řešeného území zaveden.
Řešeným územím prochází celkem 2 radioreléové trasy.
Nejsou známé žádné záměry na změny v trasách telekomunikačních vedení a zařízení

i.6.7

Likvidace odpadů

Územní plán navrhuje plochu nakládání s odpady Z93 na severozápadním okraji Pravonína z
důvodu zkvalitnění služeb v řešeném území související s likvidací a tříděním odpadů. Záměrem obce
je vybudování sběrného dvora.
Likvidaci komunálního, tříděného i nebezpečného odpadu v řešeném území zajišťuje
společnost Technické služby Vlašim.
V řešeném území jsou rozmístěny kontejnery na separovaný odpad.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad likvidují Technické služby Vlašim.

i.6.8

Zásobování plynem a teplem
Obec není plynofikována.
S plynofikací obce se nepočítá.

i.7

Zdůvodnění návrhu koncepce uspořádání krajiny, územního systému
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozních opatření, ochrany před
povodněmi, rekreace a dobývání ložisek nerostných surovin

i.7.1

Koncepce uspořádání krajiny

Územní plán navrhuje zachovat stávající koncepci uspořádání stavu krajiny, jehož západní část
leží v CHKO Blaník.
Řešené území leží na území dvou oblastí krajinného rázu. Převážná část řešeného území leží v
oblasti krajinného rázu Vlašimsko. Jihovýchodní část řešeného území zahrnující Bukovou a Tisek leží
v oblasti krajinného rázu Pacovsko.
Oblast krajinného rázu představuje krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou
charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách či v některé z nich.
Oblast krajinného rázu může být vymezena vizuálním horizontem, přírodními nebo umělými prvky
nebo jiným rozhraním měnících se charakteristik.
Oblast krajinného rázu Vlašimsko je utvářena převážně ve směru sever - jih, tedy ve směru
levostranných přítoků řeky Sázavy. Jedná se o zvlněnou krajinu s výraznými krajinnými dominantami.
Geologické podloží tvoří z části horniny středočeského plutonu, tedy především granodiority, hojné
jsou i metamorfované horniny. Potenciální přirozenou vegetaci tvoří převážně bikové nebo jedlové
doubravy a acidofilní bučiny.
Oblast krajinného rázu Pacovsko je protáhlého tvaru ve směru severozápad - jihovýchod, který
se na severu postupně mění na směr východ - západ. Území zaujímá jižní část Středočeského kraje a
pokračuje v kraji Vysočina. Orientace oblasti je podřízená od jihozápadu až k severovýchodu
skloněnou pahorkatinou. Oblast zaujímá výrazně lesnatou krajinu doplněnou poli a loukami. Oblast se
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rozkládá v okolí Horní Lhoty a zasahuje na jihozápadě k Řesnici a na východě téměř k Studenému.
Přirozenou osu a zároveň západní hranici tvoří Načeradský sráz s krátkými zaříznutými údolími.
Detailní charakteristika oblastí krajinného rázu Vlašimsko a Pacovsko je obsažena v materiálu
„Studie vyhodnocení krajinného rázu na území Středočeského kraje (2.část)“ (Vorel a kol. 2009), který
nechal zpracovat Krajský úřad Středočeského kraje mj. jako jeden z podkladů pro ÚAP obcí.
Velkoplošná chráněná území
Do západní části řešeného území zasahuje CHKO Blaník. Jedná se o nejmenší chráněnou
krajinnou oblast naší republiky. Důvodem vzniku byla ochrana harmonické, vyvážené krajiny
Středních Čech, jejíž ústřední dominantou je památná hora Blaník. Základní charakteristikou oblasti je
mozaikovité střídání lesních celků, polí, luk a menších rybníků s vhodně začleněnou zástavbou obcí.
Pro západní část řešeného území v rozsahu ploch smíšených obytných venkovských a ploch
bydlení venkovských je územní plán zpracován s prvky regulačního plánu. Jedná se konkrétně o
Křížov, Křížovskou Lhotu, Karnuli, Lesáky, Volavku a Hutinu.
Maloplošná zvláště chráněná území
V řešeném území se nenachází. Do západního okraje řešeného území zahrnující stávající lesní
porosty zasahuje ochranné pásmo přírodní rezervace Velký Blaník.
Památné stromy
Jediným památným stromem v řešeném území je Dub letní v Křížovské Lhotě. Jeho poloha je
zakreslena v koordinačním výkrese.
Natura 2000
V řešeném území se nenachází.
Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části
krajiny, jež utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Mezi VKP jsou ze zákona
řazeny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části krajiny (zejména mokřady,
stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené
skalní útvary, výchozy a odkryvy, cenné plochy porostů sídelních útvarů jako historických zahrad a
parků) může jako VKP zaregistrovat příslušný orgán ochrany přírody.
V řešeném území jsou zastoupeny pouze VKP ze zákona – lesy, vodní toky a údolní nivy.
Stávající vodní toky a vodní plochy v krajině jsou považované za stabilizované a jejich využití je
možné v souladu s podmínkami využití území uvedenými v kapitole f.

i.7.2

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Návrh dělení ploch s rozdílným způsobem využití je navržen v souladu se zadáním na podkladu
vyhlášky č.501/2006Sb.. Zároveň bylo plně respektované členění na plochy s rozdílným způsobem
využití stanovené metodickým pokynem MMR "Standard vybraných částí územního plánu".
Z tohoto důvodu není dále uváděno a speciálně odůvodňováno členění a názvosloví
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Zpracování územního plánu v souladu se " Standard
vybraných částí územního plánu", je závaznou podmínkou přidělené dotace na zpracování územního
plánu poskytnutou MMR.

i.7.3

Vymezení ploch změn v krajině
Územní plán navrhuje následující plochy změn v krajině:

K1, K2
k.ú.:
odůvodnění návrhu:

limity využití plochy:

NP - přírodní
Pravonín
Plochy jsou navrženy na severním okraji řešeného území jako součást plochy
lokálního biocentra LBC/PR 06, které je navrženo k založení.
Cílem tohoto návrhu je zajistit užívání ploch tak, aby byla zajištěna funkčnost
navrženého biocentra.
Vzdálenost 50m od okraje lesa, vodovodní řad, radioreléové trasy.
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K3, K4, K5, K6 a K7
k.ú.:
odůvodnění návrhu:

limity využití plochy:
K8, K9, K10 a K11
k.ú.:
odůvodnění návrhu:

limity využití plochy:
K12
k.ú.:
odůvodnění návrhu:

limity využití plochy:
K13 a K14
k.ú.:
odůvodnění návrhu:

limity využití plochy:
K15 a K16
k.ú.:
odůvodnění návrhu:

limity využití plochy:
K17 a K18
k.ú.:
odůvodnění návrhu:

limity využití plochy:

i.7.4

NP - přírodní
Pravonín
Plochy jsou navrženy v centrální části řešeného území v sousedství
Volaveckého potoka, jako součást plochy lokálního biocentra LBC/PR 05,
které je navrženo k založení.
Cílem tohoto návrhu je zajistit užívání ploch tak, aby byla zajištěna funkčnost
navrženého biocentra.
Vzdálenost 50m od okraje lesa, plošné meliorace.
NP - přírodní
Pravonín
Plochy jsou navrženy jihozápadně od Pravonína, jako součást plochy
lokálního biocentra LBC/PR 14, které je navrženo k založení.
Cílem tohoto návrhu je zajistit užívání ploch tak, aby byla zajištěna funkčnost
navrženého biocentra.
Vzdálenost 50m od okraje lesa, plošné meliorace.
NP - přírodní
Tisek
Plocha je navržena západně od Tisku jako součást plochy lokálního biocentra
LBC/PR 12, které je navrženo k založení.
Cílem tohoto návrhu je zajistit užívání ploch tak, aby byla zajištěna funkčnost
navrženého biocentra.
vzdálenost 50m od okraje lesa, vodovodní řad, venkovní vedení elektrické
energie, ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie.
NP - přírodní
Tisek
Plochy jsou navrženy jižně od Tisku, jako součást plochy lokálního biocentra
LBC/PR 11, které je navrženo k založení.
Cílem tohoto návrhu je zajistit užívání ploch tak, aby byla zajištěna funkčnost
navrženého biocentra.
Vzdálenost 50m od okraje lesa, vodovodní řad, záplavové území Sedlického
potoka, aktivní zóna záplavového území.
NP - přírodní
Křížov pod Blaníkem
Plochy jsou navrženy mezi Volavkou a Karnulí, jako součást plochy lokálního
biocentra LBC/PR 02, které je navrženo k založení.
Cílem tohoto návrhu je zajistit užívání ploch tak, aby byla zajištěna funkčnost
navrženého biocentra.
I. a II. zóna CHKO Blaník, ochranné pásmo silnice III. třídy, telekomunikační
vedení.
NP - přírodní
Pravonín
Plochy jsou navrženy na jižní okraji řešeného území na Volaveckém Potoce,
jako součást plochy lokálního biocentra LBC/PR 03, které je navrženo k
založení.
Cílem tohoto návrhu je zajistit užívání ploch tak, aby byla zajištěna funkčnost
navrženého biocentra.
Vzdálenost 50m od okraje lesa.

Územní systém ekologické stability

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění
biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech žijících organismů a
jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a rozmanitost ekosystémů.
Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch v
minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a
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biologické rozmanitosti území. Je však zřejmé, že vymezení, ochrana a případné doplňování
chybějících částí této sítě je pouze jedním z kroků k trvale udržitelnému využívání krajinného prostoru,
protože existence takovéto struktury v území nemůže ekologickou stabilitu ani biodiverzitu zajistit
sama o sobě; je pouze jednou z nutných podmínek pro její zajištění.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, územní systém
ekologické stability definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří
podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody a provádí ho orgány
územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany
zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické
stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je
veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2 stavebního
zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z „předpokladů zabezpečení
trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území“.
Zpracování návrhu ÚSES vycházelo z metodiky MŽP ČR "Metodika vymezování územního
systému ekologické stability", L. Bínová a spolupracovníci, MŽP Praha, 2017.
kraje.

Jako podklady pro zpracování plánu ÚSES byly použity údaje z KPÚ, ÚAP a ZÚR Ústeckého

V rámci návrhu územního plánu Pravonín bylo oproti ÚAP a KPÚ upraveno vymezení
některých skladebných části ÚSES tak aby byla zajištěna návaznost na vymezení ÚSES na územích
sousedních obcí. Bylo též upraveno číslování (kód) skladebných částí ÚSES. Důvodem změny
označení prvků je jednoznačnost číslování s ohledem na území obce v níž jsou prvky vymezovány.
Kód každého biocentra obsahuje označení obce (PR) a pořadové číslo v řešeném území. Kód
biokoridorů označuje, která biocentra jsou biokoridorem propojena.
Součástí návrhu ÚSES jsou i interakční prvky. Interakční prvek je doplňkovou skladebnou
částí ÚSES, která posiluje interakci ekologicky stabilnějších a méně stabilních ekosystémů, a tím ty
méně stabilní pomáhá stabilizovat. Konkrétně zprostředkovává příznivé působení biocenter a
biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu (zpravidla na intenzivně využívané zemědělské
plochy).
Při realizaci lokálního SES bude nutné brát v úvahu současný stav krajiny a časové parametry
vzhledem k cílovému stavu SES. Prvky SES je vhodné budovat postupně za pomoci přirozené
sukcese. Uměle není možné přirozený porost vytvořit. Na základě empirických poznatků jsou potřebná
tato časová rozpětí pro regeneraci narušených nebo vznik nových typů ekosystémů.
1 - 4 roky

- společenstva jednoletých plevelů a jejich fauna

8 - 15 let - vegetace eutrofních stojatých vod
10 - 15 let

- vegetace mezí a větrolamů bez specializovaných druhů

desetiletí

- xerothermní nebo hydrofilní nelesní společenstva a to často jen s neúplnou
druhovou garniturou

staletí

- vznik vyspělých karbonátových profilů v půdě, vznik lesní
včetně specializovaných lesních druhů vyšších rostlin

tisíciletí

- vznik vyspělých humusových profilů vývojově zralých půd reprodukce
zaniklého klimaxového společenstva s druhově nasycenými společenstvy v
dané krajině

geobiocenózy

Předkládaný plán územního systému ekologické stability je dalším krokem, který směřuje k
aktivnímu přístupu při zabezpečování ekologické stability krajiny. Vymezení ÚSES dává pouze
předpoklad k založení biocenter a biokoridorů (stabilních ploch), které by měly být základem pro
rozvíjení nutných prvků a procesů zvyšujících odolnost krajiny k antropickým tlakům. Dalšími nutnými
předpoklady k větší stabilitě krajiny jsou ekologičtější způsoby hospodaření jak v lese, tak i na
zemědělské půdě, zajištění čistoty ovzduší, vod atd.
Tabulková část
V tabulkové části jsou popsány prvky ÚSES (biocentra a biokoridory) v řešeném území.
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Číslo název

Kód
biochor
y

Kód STG

Potenciální
ekosystémy

Současný
stav

Cílový stav

Návrh
opatře
ní

Výměr
a [ha]

Legislat
ivní
stav

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Biocentra
Regionální
NRBC 392*
Blaník

4VS,
4PS

4VS, 4PS

BU, AD

L3, L5, X9

LE

2

120,67*
*

ZÚR

LBC/PR 01

4BS

3B3,4,5

MT, LO, BU,
AD

R2, T1, L2,
X5, X7, X13

LE, TBLD,
VMS

2

4,54

KPÚ

LBC/PR 02*

4BS

3AB3, 3B4(5)

MT, LO, AD

T1, L2, X5,
X7, X12, X13

LE, TBLD

3

1,91**

ÚP

LBC/PR 03

4BS

4B4, 4BC4

LO, MT, AD

LBC/PR 04

4BS

4AB3, 4B4(5)

MT, LO, AD

T1, X12

LE, TBLD

3

3,04

KPÚ

L2, X5, X7,
X9

LE, TBLD

2

3,01

KPÚ

LBC/PR 05

4BS

4AB3,
4AB,B4(5)

VO, MT, LO,
AD

M1, V1, X5

LE, TBLD,
VMS

3

3,07

KPÚ

LBC/PR 06*

4BS

4AB3,
4ASB5,
4B4(5)

BU, LO, VO

V1, M1, L2,
X9

LE, VMS

2

7,30**

KPÚ

LBC/PR 07

4PS

4AB3, 4B3

BU

X9

LE

2

6,98

ÚP

Lokální

LBC/PR 08*

4BS

4AB3, 4B4(5)

BU

T1, L2, X9

LE

2

3,67**

ÚP

LBC/PR 09*

4BS,
4SS

4A4, 4B4,
4B5

LO, VO, BU

V1, T1, K1,
K3, L2

LE, TBLD,
VMS

2

4,63**

ÚP

LBC/PR 10*

4SS

4AB3, 4B4,
4BC4, 3BC5

BU, LO

T1, L2, L5,
X9

LE

2

4,76**

ÚP

LBC/PR 11

4SS

4AB3, 4B4

BU

T1, L2, X5

LE

3

3,69

KPÚ

LBC/PR 12

4SS

4AB3, 4B3,
4B4

BU, AD

T1, L2, X7

LE

3

3,34

KPÚ

LBC/PR 13

4BS

4AB3,
4B4(5), 4BC4

LO, MT, AD

L2, X9

LE

2

3,20

KPÚ

LBC/PR 14

4BS

4AB3, 4B4

LO, AD

X2, X7, X9

LE

2

3,06

ÚP

LE

3

1,56**

ZÚR

Biokoridory
Regionální
RBK/RK 395*
Blaník Bolinský les

4VS

4AB3

BU

X5

Lokální
LBK/392PR01(a)

4VS,
4BS

3AB3, 3BC5,
4B4, 4B5

MT, LO, BU,
AD

T1, L3, L2,
X5, X7, X13

LE, TBLD

2

14,05

KPÚ

LBK/392PR01(b)

4BS,
4PS

4AB4, 4B3,
4B4

MT, LO, BU,
VO

V1, M1, T1,
L2, X5, X9

LE, TBLD,
VMS

2

7,26

ÚP

LBK/PR01PR02

4BS

3B3, 3B4

MT, LO, AD

T1, L2, X5,
X13

LE, TBLD

3

0,74

ÚP

LBK/PR02PR03*

4BS

4B3-4

LO, MT, AD

T1, K2

LE, TBLD

3

1,07**

ÚP

LBK/PR03PR04

4BS

4B4, 4BC4

LO, MT, AD

T1, L2, X9,
X12

LE, TBLD

2

2,22

KPÚ

LBK/PR04PR05

4BS

4AB3,
4AB,B4(5)

LO, MT, AD

X5

LE, TBLD

3

1,43

KPÚ

LBK/PR05PR06

4BS

4AB3,
4ASB5,
4B4(5)

AD, BU, MT,
LO, VO

V1, M1, T1,
K3, L2, X7,
X9, X12

LE, TBLD,
VMS

2

10,22

KPÚ

LBK/PR05PR14

4BS

4B4

LO, MT, BU

X5, X7, X12,
X9

LE, TBLD

3

2,22

KPÚ

LBK/PR06PR07*

4PS

4AB3, 4AB4,
4B4

BU

L5, X9

LE

2

8,82**

ÚP

LBK/PR07PR08

4BS,
4PS

4AB3, 4B4,
4BC4, 4AB5

BU

X9

LE

2

5,06

ÚP
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LBK/PR08PR09*

4BS

4B4, 3B5,
3BC5

LO, BU

T1, K2, L2

LE, TBLD

2

4,03**

KPÚ

LBK/PR09PR10*

4SS,
4BS

4AB3, 3BC5

LO, BU

L2, T1

LE, TBLD

2

1,97**

ÚP

LBK/PR10PR11*

4SS

3BC5, 4B4

BU, LO, MT

V1, T1, L2,
X1, X5, X9

LE, TBLD

3

3,37**

KPÚ

LBK/PR11PR12

4SS

4AB3

MT, BU, AD

K3, X2, X7

LE, TBLD

3

1,55

KPÚ

LBK/PR12PR13

4BS,
4SS

4B4, 4BC4

LO, MT, AD

L2, X5

LE

2

2,43

KPÚ

LBK/PR13PR14

4BS

4AB,B4(5)

LO, MT, AD

X5, X14

LE, TBLD

3

1,07

KPÚ

Skladebné části jsou popsány a plochy jsou uváděny pouze pro řešené území
Vysvětlivky
Sloupec 1 *část prvku zasahuje mimo řešené území
Sloupec 3 (Kód STG)
STG jsou v území stanoveny dle BPEJ a na lesních půdách dle SLT.
sloupec 4 (potenciální ekosystémy)
VO - bylinná vodní a mokřadní vegetace, rákosiny, ostřicové mokřady (vodní a bažinná
společenstva)
MT – hygrofilní a mezofilní trávníky (louky, pastviny a slaniska)
LO – mokřadní a pobřežní křoviny a lesy
AD – acidofilní březové, borové a jedlové doubravy
BU – bučiny a jedliny
Sloupec 5 (současný stav)
V1 – makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod
M1 – rákosiny a vegetace vysokých ostřic
R2 – slatinná a přechodová rašeliniště
T1 – louky a pastviny
K1 – Mokřadní vrbiny
K2 – vrbové křoviny podél vodních toků
K3 – vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
L2 – lužní lesy
L3 – dubohabřiny
X2 – intenzivně obhospodařovaná pole
X5 – intenzivně obhospodařované louky
X7 – ruderální bylinná vegetace mimo sídla
X9 – lesní kultury s nepůvodními dřevinami
X12 – Nálety pionýrských dřevin
X13 – nelesní stromové výsadby mimo sídla
Sloupec 6 (cílový stav)
LE – lesní ekosystémy
TBLD – travinobylinná lada s dřevinami
VMS – vodní a mokřadní společenstva
Sloupec 7 (návrh opatření)
1 – bez opatření
2 – s dílčími opatřeními
3 – založit
Sloupec 12 (legislativní stav)
ÚP – zprac. v ÚP Pravonín
KPÚ – zprac. dle komplexní pozemkové úpravy
ZÚR – zprac. dle ZÚR Středočeského kraje
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i.7.5

Prostupnost krajiny

Stávající prostupnost krajiny je územním plánem respektována. Prostupnost krajiny je v
řešeném území zajištěna sítí účelových cest, které jsou v územním plánu zakresleny spolu s místními
komunikacemi jako plochy dopravy silniční (místní a účelové komunikace) - DS2. Tyto komunikace
mimo jiné zpřístupňují lesní a zemědělské plochy.
V souladu se schválenými komplexními pozemkovými úpravami ve všech třes katastrálních
územích navrhuje územní plán doplnění stávající cestní sítě novými komunikacemi. Bližší výčet je
uveden v kapitole i.5.2 tohoto odůvodnění.
Další místní a účelové komunikace lze budovat dle potřeby jako nezbytnou dopravní
infrastrukturu v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití.
Územní plán stanovuje závazné podmínky pro jednotlivé plochy tak, aby byla zajištěna a
zachována prostupnost v řešeném území. Omezeno je zejména oplocování pozemků ve volné krajině.

i.7.6

Ochrana před povodněmi

Záplavové území Q100 je v řešeném území stanoveno pro Sedlický potok, včetně aktivních zón
záplavového území.
Do stanoveného záplavového území a aktivní zóny záplavového území nenavrhuje územní plán
žádné zastavitelné plochy.
Územní plán nenavrhuje žádná konkrétní protipovodňová opatření. V případě potřeby lze
nezbytná protipovodňová opatření realizovat v souladu s podmínkami využití stanovenými pro
jednotlivé plochy s rozdílným využitím.

i.7.7

Protierozní ochrana

Výše uvedené prvky ÚSES lze považovat za základní kostru protierozních opatření v krajině.
Konkrétní protierozní opatření územní plán nenavrhuje. V případě potřeby lze protierozní opatření
realizovat v rámci přípustného využití stanovená pro jednotlivé plochy v kapitole f. (toto se týká
zejména zemědělsky obhospodařovávaných ploch a pozemků).

i.7.8

Rekreace
Územní plán respektuje využívání řešeného území pro různé formy rekreace.

Stávající objekty užívané k individuální rekreaci byly zařazeny s ohledem na převažující okolní
funkce v území jako součást ploch bydlení venkovských, případně jako součást ploch smíšených
obytných venkovských. Nové plochy individuální rekreace územní plán nenavrhuje.
Objekty a areály hromadné rekreace v řešeném území nejsou.

i.7.9

Ochrana ložisek a dobývání nerostných surovin

Výhradní ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území ani dobývací prostory se v
řešeném území nenachází.
Sesuvná a poddolovaná území nejsou v řešeném území evidována.

i.8

Zdůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití včetně ochrany krajinného rázu

Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území v souladu se stavem v území.
Zároveň bylo plně respektované členění na plochy s rozdílným způsobem využití stanovené
metodickým pokynem MMR "Standard vybraných částí územního plánu".
Z tohoto důvodu není dále uváděno a speciálně odůvodňováno členění a názvosloví
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Zpracování územního plánu v souladu se " Standard
vybraných částí územního plánu", je závaznou podmínkou přidělené dotace na zpracování územního
plánu poskytnutou MMR.
Podmínky prostorového uspořádání ploch jsou navrženy s ohledem na kvalitu stávající
zástavby a její urbanistické struktury. Dostavby ve stávající zástavbě musí respektovat charakter
okolní zástavby. Z důvodu polohy západním části řešeného území v CHKO Blaník, je v rozsahu ploch
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smíšených obytných venkovských a ploch bydlení venkovských pořizován územní plán s prvky
regulačního plánu. Regulace se vztahuje na tvar zastřešení a půdorys hlavních staveb.
Podmínky ochrany krajinného rázu jsou vtěleny do podmínek pro využití ploch a jejich
prostorové uspořádání v kapitole f. výrokové části. Podmínky se zaměřují zejména na začlenění nové
zástavby do krajiny tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu. Regulovány jsou výškové hladiny
zástavby (stanovením maximálního počtu podlaží či výšek staveb nad terénem), výstavba větrných a
fotovoltaických elektráren, nežádoucí druhy staveb. Pro plochy smíšené obytné venkovské a plochy
bydlení venkovské je výšková hladina zástavby v zastavitelných plochách navržena na jedno
nadzemní podlaží a obytné podkroví. Tento návrh je stanoven s ohledem na omezení možných
negativních vlivů na krajinný ráz a dále se zohledněním návrhu zastavitelných ploch převážně v
okrajových částech sídel.
Dodržení stanovených podmínek prostorového uspořádání přispěje k citlivému začlenění nově
navržené zástavby do okolní zástavby i do krajiny, tak aby nedošlo k narušení krajinného rázu.
2

Územní plán stanovuje max. velikost drobných staveb na 25m . Tato velikost byla zvolena s
ohledem podmínky stanovené stavebním zákonem v §103.
U ploch bydlení venkovských uvnitř zastavěného území jsou stanoveny menší minimální
velikosti stavebních pozemků vzniklých dělením nebo zcelováním pro výstavbu nových rodinných
domů než v zastavitelných plochách. Důvodem pro nižší požadovanou výměru je vůle umožnit
zástavbu a dostavby uvnitř zastavěného území, kde se v části případů nachází i menší pozemky dané
historickým vývojem sídla.
Stanovení podmíněně přípustného využití vycházelo z konkrétního umístění ploch ve vztahu
k dopravním stavbám nebo dalším územním limitům.
V případě, že je pro konkrétní plochu stanoveno podmíněně přípustné využití je možné
zástavbu naplňovat až po prokázání naplnění stanovené podmínky (např. posouzení hlukové zátěže
z dopravních staveb). Náklady tj. případných požadovaných opatření ke snížení negativních vlivů
dopravy vyplývající z posouzení nebudou hrazeny z prostředků správně silniční sítě.

i.9

Zdůvodnění návrhu veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit

Z důvodu zajištění realizovatelnosti navržených záměrů realizovaných ve veřejném zájmu
navrhuje územní plán následující veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům
vyvlastnit:

i.10

VT1

Rozšíření ČOV Pravonín

VT2

Sběrný dvůr Pravonín

Zdůvodnění návrhu veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo

PO1 - Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení
Územní plán navrhuje předkupní právo na stavbu a související pozemky stávající fary v
Pravoníně. Plocha je navržena jako přestavba na plochy občanské vybavení veřejné. Záměrem obce
je zde vytvořit areál sociálních služeb, domov pro seniory, případně chráněné bydlení atd. Jedná se o
vhodný pozemek v centru sídla, který má pro dané využití výhodnou polohu. Z tohoto důvodu je
navrženo na dotčené pozemky předkupní právo pro obec Pravonín.
PO2 - Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení
Územní plán navrhuje předkupní právo na pozemek p.č. 2390 v k.ú. Pravonín. Plocha je
navržena jako zastavitelná plocha občanské vybavení veřejné. Záměrem obce je zde vytvořit areál
technického zázemí obce, který využívá i sousední obecní pozemek p.č. 2391/1, který je ve vlastnictví
obce Pravonín. Jedná se o vhodný pozemek navazující na pozemky ve vlastnictví obce Pravonín v
sousedství s plánovanou ČOV Pravonín. Z tohoto důvodu je navrženo na dotčený pozemek předkupní
právo pro obec Pravonín.
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i.11

Zdůvodnění návrhu ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Územní plán navrhuje plochy územních rezerv pouze v Pravoníně. Jedná se o tři plochy (R1,
R2 a R3) s předpokládaným využitím jako plochy bydlení venkovské - BV. Plochy navazují na
zastavěné území a jejich poloha je tak předurčuje k dalšímu možnému rozšíření ploch bydlení.

i.12

Zdůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci

Územní plán stanovuje podmínku dohody o parcelaci u dvou rozsáhlejších zastavitelných
ploch v Pravoníně (plochy Z5 a Z11), ve kterých není řešení jednoznačné a není vhodné, aby územní
plán toto řešení předurčoval a tím zabránil využití dané plochy, pokud by se navržené řešení lišilo od
budoucích představ investorů. Bez řešení dohody o parcelaci by naopak mohlo dojít k živelnému a
neefektivnímu využití příslušné plochy. Dohoda o parcelaci na předmětné plochy byla zvolena z
důvodu menšího počtu dotčených pozemků.
Tyto plochy jsou vymezeny a označeny ve výkresu základního členění území.

i.13

Zdůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v
území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu z
podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené
lhůty pro jeho vydání

Územní plán stanovuje podmínku zpracování regulačního plánu na žádost u tří rozsáhých
zastavitelných ploch v Pravoníně (plochy Z16, Z19 a Z20), ve kterých není řešení jednoznačné a není
vhodné, aby územní plán toto řešení předurčoval a tím zabránil využití dané plochy, pokud by se
navržené řešení lišilo od budoucích představ investorů. Bez prověření dalšího využití regulačním
plánem by naopak mohlo dojít k živelnému a neefektivnímu využití příslušné plochy. Podmínka
zpracování regulačních plánu na předmětné plochy byla zvolena z důvodu většího počtu dotčených
pozemků a nevhodného dělení stávajících pozemků, které v současné době neumožňují efektivní
zástavbu rodinných domů.
Územní plán obsahuje návrh zadání pro každou plochu zvlášť tak, aby bylo možné je dle
potřeby řešit individuálně.
Tyto plochy jsou vymezeny a označeny ve výkresu základního členění území.

j.

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch zpracované dle § 53 odst. 5, písm. f) stavebního
zákona

Vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch je vyznačeno ve výkresech základního
členění území, hlavním a koordinačním výkresu. Zastavěná území jednotlivých sídel jsou využita
poměrně intenzivně a nemají předpoklady větší intenzifikace nebo přestavby s výjimkou navržených
poch přestavby, které jsou navrženy s ohedem na jejich polohu a současné využití převážně jako
plochy občanského vybavení a případně jako plochy smíšené výrobní - výroby a služeb. Přehled
zastavitelných ploch je uveden ve výrokové části územního plánu v kapitole c.5.
Vymezení zastavitelných ploch vychází z dosud platné územně plánovací dokumentace a ze
zásady zarovnání hranic jednotlivých zastavěných území do kompaktní formy sídel. Rozvoj stávajících
samot v krajině není navrhován.
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
Podklady pro tento odhad vycházejí z údajů o počtech obyvatel, bytů a domů v r. 2011, tedy
k datu Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), kde jsou k dispozici údaje za obce o počtech domů a bytů.
Statistické údaje z aktuálního SDLB z roku 2021 nejsou k dispozici.
za obec Libiš (pramen: SLDB)
počet obyvatel
počet obydlených bytů
počet neobydlených bytů
průměrná obložnost bytu

r. 2011
549
200
105
2,75
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Počet obyvatel obce Pravonín – vývojová řada:
Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Počet
obyvatel

495

548

552

548

552

555

551

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Počet
obyvatel

553

557

548

553

551

558

561

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Počet
obyvatel

558

561

555

560

574

569

562

580
570
560
550
540
530
520
510
500
490
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Z uvedených veřejně dostupných statistických údajů, zjištěných trendů a z reálně zjištěné
situace v obci lze vyvodit následující předpoklady dalšího vývoje:
•

•

•

•

•

Počet obyvatel od roku 200 mírně stoupá (s výjimkou posledních dvou let). Za uplynulých 20 let
(r. 2000 – 2020) vzrostl počet obyvatel o 67; z předpokladu prolongace tohoto vývoje,
podmíněného dostatečnou nabídkou ploch pro bydlení a odpovídajícím rozvojem veřejné
infrastruktury je reálné, aby v následujících 20 letech (do r. 2040) vzrostl počet obyvatel o dalších
cca 200, tj. na celkovou návrhovou velikost obce cca 770 obyvatel.
Počet neobydlených bytů je s ohledem na velikost sídla relativně velký. Jedná se však z
převážně většiny o byty v domech užívaných pro rekreační využití, což je dáno atraktivní polohou
sídla a kvalitním přírodním prostředím. Znamená to, že nelze počítat s výrazným využitím tohoto
fondu pro přeměnu k trvalému bydlení – využití rekreačních chalup pro bydlení je kompenzováno
ve stejné nebo ještě větší míře ztrátou funkce trvalého bydlení v některých starších rodinných
domech a jejich přeměnou na rekreační nebo jiné využití.
Průměrná obložnost bytů mírně klesá, což je obecný charakteristický jev, související
s odstraňováním nechtěného soužití a stárnutím populace. K návrhovému horizontu lze uvažovat
s průměrnou obložností 2,5 obyvatele na byt.
Do budoucna lze uvažovat s výstavbou téměř výhradně jednobytových rodinných domů o menší
velikosti, uzpůsobené pro méněčetné domácnosti. Soužití více dospělých generací ve
vícebytovém rodinném domě bude spíše výjimečné.
Zejména Pravonín a částečně i Křížov jsou atraktivní pro novou výstavbu rodinných domů a
z toho vyplývající migrační přírůstek počtu obyvatel z důvodů polohy obce v Kvalitním přírodním
prostředí. Předpokladem dalšího růstu zejména v Pravoníně je probíhající přestavba a obnova
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•

areálu zámku a dále i plánovaná výstavba nové ČOV Pravonín a sní související budování
splaškové kanalizace.
Okolní krajina jednotlivých sídel je vhodná i pro různé formy turistiky, zejména pro rekreační
cyklistiku a v zimním období i pro běžecké lyžování.

Bilance potřeby bytů pro stávající počet obyvatel:
Návrh vychází z následujících předpokladů • K uvažovanému návrhovému období územního plánu (20 let, tj. do roku 2040) lze při
současném trendu uvažovat s úbytkem 20 stávajících bytů, které budou buď zrušeny nebo
využívány k rekreačním účelům. Pro zachování stávajícího počtu obyvatel je třeba tento
úbytek nahradit stejným počtem bytů (domů).
• K odstranění nechtěného soužití, v souvislosti se zmenšováním domácností a stárnutím
populace dojde zůstane zachována průměrná obložnost bytů na 2,75.
Pro zachování stávajícího počtu obyvatel je tedy potřeba vymezit zastavitelné plochy pro realizaci 20
nových bytů (rodinných domů).
Bilance potřeby bytů pro očekávaný nárůst počtu obyvatel:
Pro nové a v průměru mladší obyvatele v nově navrhované zástavbě lze předpokládat obdobnou
obložnost bytů jako je výše uvedený průměr, tj. cca 2,75. Očekávaný nárůst 200 nových obyvatel
znamená potřebu 200 / 2,75 = 72 nových bytů (rodinných domů).
Celková bilance potřeby bytů:
Pro stávající obyvatele a očekávaný nárůst nových obyvatel je potřeba vyčíslena na 20 + 72 = 92
nových bytů (rodinných domů).
Porovnání potřeby a nabídky ploch pro bydlení:
Územní plán by měl vymezit na základě výše uvedené kalkulace pro orientační návrhové
období 20 let (do roku 2040) zastavitelné plochy pro výstavbu 92 nových rodinných domů. K tomu je
třeba připočítat rezervu, která slouží k žádoucímu převisu nabídky nad poptávkou a snižuje ceny
pozemků. Obvyklá výše této rezervy činí na základě doporučených a užívaných ukazatelů 20%.
Znamená to, že celková potřeba včetně „převisové“ rezervy činí 92 x 1,2 = 110.
Tato potřeba téměř přesně odpovídá kalkulované nabídce zastavitelných ploch bydlení, která
vytváří předpoklady pro umístění odhadovaných 119 rodinných domů (odborný odhad při výměře
2
jednotlivých stavebních pozemků cca 1500m ). Otázka etapizace (pořadí) výstavby v jednotlivých
lokalitách přitom není podstatná a není územním plánem určována.

k.

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

V územním plánu je zajištěna koordinace využití území s ohledem na širší vztahy, zejména
zajištěním návaznosti prvků ÚSES. Tyto návrhy jsou koordinovány se sousedními ÚP.

l.

Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Návrh územního plánu je zpracován na základě zadání schváleného zastupitelstvem obce
Pravonín.
Byly prověřeny a vymezeny nové zastavitelné plochy a plochy přestavby zejména v prolukách
ve stávající zástavbě, případně plochy v návaznosti na zastavěné území na podkladu platného
ÚPNSÚ Pravonín.
V západní část řešeného území je územní plán zpracován s prvky regulačního plánu.
Využití plochy ležících v kontaktu s limity využití území jsou odpovídajícím způsobem stanoveny
jako podmíněně přípustné.
Zohledněny byly i požadavky plynoucí z podmínek dotace přidělené na zpracování ÚP od MMR
(zejména zpracování dokumentace v souladu se "Standardem vybraných částí územního plánu" verze
21.10.2019.
Návrh územního plánu respektuje požadavky vyplývající z PÚR ČR a ZÚR SK, podrobněji
vyhodnocené v kapitole b. tohoto odůvodnění.
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Při návrhu územního plánu byly zohledněny a respektovány stávající limity v území. V návrhu
územního plánu byly zohledněny platné zákony a metodické pokyny související s územním
plánováním. Podrobnější vyhodnocení bylo provedeno v kapitolách c), d), e) a i.1) tohoto odůvodnění.
Návrh územního plánu stanovuje urbanistickou koncepci sídla a všechny výše uváděné záměry,
podněty či požadavky obce na obsah návrhu byly s touto koncepcí posouzeny a na tomto základě byly
do návrhu územního plánu zařazeny.
Členění a obsah textové a grafické části územního plánu je zpracováno v souladu se zákonem
č. 183/2006Sb. v platném znění, vyhláškou č.500/2006Sb., v platném znění a schváleným zadáním
územního plánu.
Územní plán byl v rozpracovanosti konzultován s pořizovatelem a určeným zastupitelem.
Zadání územního plánu bylo splněno.

m.

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby
jejich vymezení

V rámci prací na návrhu územního plánu nebyly zjištěny žádné skutečnosti nadmístního
významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje.

n.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

n.1 Zemědělský půdní fond
Návrh územního plánu předpokládá rozvoj řešeného území též na pozemcích vedených jako
zemědělská půda.
Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno v souladu s vyhláškou č.271/2019 Sb., Vyhláška o
stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.
Celkový předpokládaný zábor zemědělských půd návrhem územního plánu je 45,5071 ha.
Pozemky uvažované k rozvoji obce dle návrhu územního plánu jsou tvořeny ze 4,01 % půdami
I. třídy ochrany, z 28,1 % půdami II. třídy ochrany, ze 40,20 % půdami III. třídy ochrany, z 0,67 %
půdami se IV. třídou ochrany a z 27,02 % půdami s V. třídou ochrany.
Návrhem územního plánu jsou dotčené investice provedené za účelem zúrodnění ploch ZPF v
rozsahu cca 5,49 ha.
V řešeném území je navržen rozvoj na částech půd, které jsou zařazeny do I. nebo II. třídy
ochrany. Tento fakt je dán zejména skutečností, že jsou zastavěná území v přímém kontaktu s
půdami vyšší třídy ochrany a nelze se tak těmto záborů zcela vyhnout. Konkrétní zdůvodnění návrhu
zastavitelných ploch, včetně vyhodnocení ve vztahu k veřejnému zájmu převažujícím nad zájmem
ochrany ZPF je uvedeno pro každou plochu samostatně v kapitole i. odůvodnění územního plánu.
Celkem je navrženo na půdách s I. a II. třídou ochrany ZPF 14,61 ha ploch. Z toho 9,83 ha bylo
návrhem stejného využití dotřeno v původním ÚPNSÚ Pravonín a 1,95 ha ploch je navrženo jako
ploch přírodní k realizaci prvků ÚSES u kterých k faktickému odnětí ze ZPF nedojde.
U následujících ploch není provedeno vyhodnocení záborů ZPF, neboť nejsou vedeny v
katastru nemovitostí jako součást ploch ZPF.
Označení plochy (navržené využití)

dotčené druhy pozemků

P1 (HS - smíšené výrobní - výroby a služeb)

ost. plocha, zast. plocha a nádvoří

P2 (PZ - vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně)

ost. plocha

P9 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z35 (SV - smíšené obytné venkovské)

ostatní plocha

Z44 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha
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Z45 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z46 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z47 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z48 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z50 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z51 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z52 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z53 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z54 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z55 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z56 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z57 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z59 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z60 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z61 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z62 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z63 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z64 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z65 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z66 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z67 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z68 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z69 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z70 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z71 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z72 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z73 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z74 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z75 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z76 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z77 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z78 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z80 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z82 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z83 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z84 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z85 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z86 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z87 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z88 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z89 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

- 108 -

Odůvodnění územního plánu Pravonín

Z90 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z91 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

Z92 (DS2 - doprava silniční (místní a účelové komunikace)

ostatní plocha

K11 (NP - přírodní)

lesní pozemky

K18 (NP - přírodní)

lesní pozemky
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Výměra záboru podle třídy ochrany (ha)
Označení
plochy /
koridoru

Navržené
využití

Souhrn
výměry
záboru
(ha)

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV

1,5996
0,0994
0,1505
0,9011
0,6425
0,4635
0,4848
0,6378
1,3947
2,1631
2,7446
0,0866
0,2900
0,6208
0,1867
0,1597
12,6254
0,0263
0,0574
0,7167
0,1086
0,4574
0,1376
0,4604
2,1393
1,8386
0,2402
1,2834
0,3015

Odhad výměry
Informace o
záboru, na
existenci
Informace
které bude
Informace o Informace o
staveb k
podle
provedena
existenci
existenci
ochraně
ustanovení §
závlah
odvodnění pozemku před
rekultivace na
3 odst. 1
zemědělskou
erozní činností
písm. g)
půdu
vody
I.

Z5
Z6
Z7
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z16
Z19
Z20
Z27
Z28
Z29
Z30
Z31
∑
P8
Z15
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
Z32
Z34
Z36
Z37
Z38

II.

III.
1,5996
0,0994
0,1505
0,9011
0,6425

IV.

V.

0,4635
0,4848
0,6378
1,3947
2,1631
0,4971
0,0866
0,2740
0,5913

0,0000

5,0068
0,0029
0,7167
0,1086
0,4574
0,0189

0,019
0,5377
2,3439

2,2475
0,0160
0,0295
0,0007
0,1114
6,9208
0,0251
0,0545

0,0000

0,1860
0,0483
0,6978
0,0012

1,1093
2,1631
0,4632
0,0866
0,2740
0,1644

2,9006

4,2606

0,0464

0,0029
0,4430
0,4574

0,1187
0,4604

0,7594
1,5606
0,0043

1,3799
0,2780
0,2319
0,0116
0,0109

0,6209
1,5606
0,0083
1,2675
0,2906
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Z39
Z40
Z42
Z43
∑
P6
P7
Z4
Z17
∑
Z18
∑
Z33
∑
Z1
Z2
Z26
∑
Z8
∑
Z93
∑
Z41
∑
P3
P5
∑
P4
P10
Z49
Z58
Z79
Z81
∑
Z3
∑
Z9

SV
SV
SV
SV
SV
OV
OV
OV
OV
OV
OS
OS
VL
VL
VZ
VZ
VZ
VZ
HS
HS
TO
TO
ZZ
ZZ
PZ
PZ
PZ
DS2
DS2
DS2
DS2
DS
DS2
DS2
TW
TW
ZO

0,5415
0,4142
0,2781
0,3124
9,3136
0,1623
0,5825
0,1616
0,8413
1,7477
0,6665
0,6665
1,7299
1,7299
0,7570
1,3048
0,3846
2,4464
1,6303
1,6303
0,2876
0,2876
0,1868
0,1868
0,1006
0,1271
0,2277
0,0347
0,0300
0,2213
0,2179
0,0716
0,0596
0,6351
0,1720
0,1720
0,2958

0,2112
0,2155

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

3,6245

0,8413
0,8413
0,6665
0,6665
1,7299
1,7299

0,0000

0,0000
0,3771
0,3771

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,5001
0,4142
0,2781
0,1012
3,4042
0,0012
0,2112
0,1616

0,0414

0,0000

2,0694
0,1611
0,3713

0,4211

0,2112
3,2960

0,1389

0,3740

0,0000

0,5324

0,1389

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,7570
0,0262

0,0000

0,0000
0,5491
0,5491
1,7299
1,7299

0,0000

0,7832

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,2876
0,2876

0,0000

0,0000

0,0000
0,0097
0,0097

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,1718
0,1718

0,0000

1,2786
0,3846
1,6632
1,2532
1,2532
0,2779
0,2779
0,1868
0,1868
0,1006
0,1271
0,2277
0,0347
0,0300

0,0000

0,2213
0,1671
0,0359
0,0000

0,2030

0,0000

0,0000

0,0508
0,0020
0,1175
0,1720
0,1720
0,2958

0,0000

0,0357
0,0576
0,3146

0,0000

0,0000
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∑
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K12
K13
K14
K15
K16
K17
∑
∑∑

ZO
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

0,2958
0,8188
0,0346
0,4600
0,7485
0,2382
0,1042
0,1058
0,0380
0,3712
0,0300
3,0836
2,8676
0,6460
0,5323
0,9269
2,5366
13,5423
45,5071

0,0000

0,0000
0,2178

0,2958

0,0000

0,0000
0,6010
0,0346

0,0002
0,0684

0,4598
0,6801
0,2382
0,1042
0,1058
0,0380
0,3712
0,0300

1,6105

0,0531

1,6105
1,8260

0,3395
12,7886

1,4200
1,3510
1,5166
0,0027
0,6433
0,0073
0,5250
0,3048
0,6221
0,0108
2,5258
3,3991
0,3048
7,8884
18,2922
0,3048
12,2955
Tab. 6 – Tabulka záborů ZPF

0,0000

0,0000

0,0716
0,5252
0,2382
0,1042
0,1058
0,038
0,3714
0,1179
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n.2

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Návrhem územního plánu dojde k zásahu do ploch PUPFL v rozsahu 7,76ha. U všech ploch se
jedná o návrh ploch přírodní, které jsou součástí ÚSES a k faktickému záboru PUPFL tímto návrhem
nedojde. Vyhodnocení rozsahu dotčení PUPFL ve vztahu k jednotlivých navrženým plochám je
provedeno níže.
Označení plochy

druh plochy s rozdílným způsobem využití

zábor PUPFL (ha)

K2

NP - přírodní

4,9865 ha

K3

NP - přírodní

0,2550 ha

K10

NP - přírodní

1,7507 ha

K11

NP - přírodní

0,3391 ha

K12

NP - přírodní

0,0953 ha

K13

NP - přírodní

0,0285 ha

K18

NP - přírodní

0,3033 ha

o.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Bude doplněno v průběhu pořízení územního plánu.

p.

Vyhodnocení připomínek
Bude doplněno v průběhu pořízení územního plánu.

q.

Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části

Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje 67 listů. Grafická část územního plánu
obsahuje následující 3 výkresy:
4.
5.
6.

Koordinační výkres
Předpokládané zábory půdního fondu
Výkres širších vztahů
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1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 50 000

