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1 - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
A - VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Správní území obce Psáře je součástí okresu Benešov a leží v severní části Obce s rozšířenou
působností města Vlašim. Velikost správního území obce a také řešeného území je 830,33 ha,
zabírá 1 katastrální území a sestává ze 2 místních částí a 2 samot.
místními částmi jsou:
- Psáře / střed území
- Dubovka / východ území
samotami jsou:
- Veselka / jihozápad území
- Lipina / severovýchod území
Obec nemá zpracován územní plán. V roce 1998 byla pro správní území obce zhotovena
Urbanistická studie Psáře, Dubovka a v roce 2002 byl zpracován pro obec Psáře Program obnovy
vesnice. Zastavěné území obce bylo pro správní území obce Psáře vyhlášeno v roce 2008
Opatřením obecné povahy. Dosud se zástavba obec rozvíjela v rámci těchto definovaných území a
dále dle ustanovení § 188a stavebního zákona. Zastavěná území jednotlivých částí obce jsou
zakreslena v grafické části dokumentace.

B – ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT
B1 - ÚVOD
V roce 2008 bylo zahájeno pořízení územního plánu. To skončilo stupněm zadání, které nebylo
schváleno. Na základě aktuelních požadavků na rozvoj obce, ve smyslu ustanovení stavebního
zákona a souvisejících předpisů, zastupitelstvo obce Psáře na svém zasedání dne 13.2.2012
rozhodlo o pořízení nového územního plánu. S ohledem na současný stav a rozvojové tendence v
území, potřebuje mít obec právní nástroj, podle něhož je možno koncepčně i účelně řídit a regulovat
rozvoj obce.
Pořizovatelem územního plánu je z hlediska stavebního zákona Odbor výstavby a územního
plánování Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim (dále jen úřad územního
plánování), věcně a místně příslušný dle ustanovení §6 odst.1 stavebního zákona.
V roce 2012 bylo vypracováno zadání územního plánu, bylo projednáno s dotčenými orgány a
ostatními organizacemi a dne 21.5.2012 bylo zastupitelstvem obce schváleno.
Na základě požadavku Obce Psáře, definovaného v zadání územního plánu, bylo v návrhu
územního plánu podle § 31, odst.2 stavebního zákona spojeno zpracování a projednání konceptu a
návrhu územního plánu obce.
B2 - CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Ve správním území obce Psáře žije v současnosti 135 trvale bydlících obyvatel, v produktivním
věku je 64 obyvatel, průměrný věk činí 45,2 let. Podnikatelských subjektů je ve správním území 31.
V území jsou zastoupeny tyto druhy pozemků :
- cca 427 ha zemědělská půda
- cca 320 ha orná půda
- cca 326 ha lesní půda
- cca 11 ha zahrady
- cca 58 ha ovocné sady
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- cca 38 ha trvalé travní porosty
- cca 5 ha vodní plochy
- cca 7 ha zastavěná plocha
- cca 67 ha ostatní plochy
Území obce Psáře se nachází v jihovýchodní části okresu Benešov, na severu správního území
Obce s rozšířenou působností Vlašim, ve Středočeském kraji. Řešené území obce leží ve
Středočeské pahorkatině, v malebné zvlněné krajině vysočinného charakteru. Území obloukem
z východu a severu obtéká řeka Sázava a do ní se na západě vlévající Blanice, což s ostatními
krajinnými prvky výrazně zvyšuje atraktivitu území. Na kvalitním přírodním krajinném prostředí se
také významně podílí přirozené ekosystémy rozlehlých lesních porostů a trvalých travních porostů,
vodních nádrží, potoků i kulturních památek, které dotvářejí její charakteristický ráz. Území obce je
však výrazně ovlivněno diagonálním průběhem tělesem dálnice D1, které území prostorově a
funkčně rozděluje.
Největší je sídlo Psáře, o kterém existuje první písemná zpráva z roku 1352. Sídlo je významné svou
estetickou hodnotou, kterou získává především díky zachovalému historickému jádru obce, které se
rozkládá na návsi kolem kostela Nejsvětější Trojice. Těžiště novější obytné a smíšené zástavby je
situováno podél severovýchodního okraje obce, rozvoj je zde limitován hospodářskou cestou.
Celkový ráz obce je harmonický, sídlo je přirozeně zasazeno do krajiny. Ostatní sídla mají
venkovský charakter zástavby. Zástavba je rozložena kolem místních komunikací a návsí a slouží
převážně pro bydlení. Psáře se svou rozlohou i hustotou obydlení řadí k velmi malým obcím,
nachází se v průměrné nadmořské výšce mezi 315-490 m.n.m. Obec má nízkou hustotou zástavby,
na 1 ha připadá 0,16 obyvatel. Krajina je již od středověku osídlena a kultivována. Mimo okrajové
části sídel zůstává ve využití území dominantní zemědělské hospodaření. Individuální rekreace je
zastoupena jen na břehu řeky Blanice.
Cílem řešení územního plánu obce Psáře je stabilizace a posílení funkce bydlení a všech stávajících
i souvisejících systémů infrastruktury, zajištění jejich funkčnosti a provozuschopnosti, to vše
s ohledem na posílení kvality životního prostředí.
Obec Psáře je vyhledávaným územím zájemců o bydlení díky svému uspořádání v atraktivní
malebné krajině a dobrou dopravní dostupností. Urbanistická koncepce všech sídel v území i
uspořádání krajiny, nastolená předcházející dokumentací, je pro rozvoj obce výchozí a zůstane
nynějším řešením územního plánu zachována. Struktura původního osídlení území je respektována.
V koncepci, zakotvené v územním plánu, nedojde v území k zásadní změně v rozvoji sídel.
B3 - ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ
Při stanovování koncepce rozvoje území obce Psáře se vycházelo z předcházejících zpracovaných
dokumentací. Bylo respektováno řešení schválené Urbanistické studie Psáře, zhotovené firmou
ARCHUS MM, ing.arch. Miličem Maryškou v roce 1998, která byla zpracována v rozsahu konceptu
územního plánu. Dále byly v územním plánu zohledněny náměty z Programu obnovy vesnice,
zhotoveném ing.arch. Ivanou Tichou v roce 2002.
Základní koncepce rozvoje území obce Psáře, předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany
hodnot území jsou dány schváleným zadáním územního plánu Psáře. V řešení a koncepci
územního plánu jsou dále respektovány a zohledňovány tyto nadřazené dokumentace:
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje z roku 2012
 Politika územního rozvoje ČR (PÚR), schválená usnesením vlády ČR č.929 dne 20.7.2009
 Územně analytické podklady pro správní obvod Obce s rozšířenou působností Vlašim z roku
2008, aktualizované roku 2010.
 Územní studie obce Psáře z roku 1998
 Program obnovy vesnice z roku 2002
Řešení koncepce rozvoje území obce respektuje jak urbánní uspořádání zástavby všech sídel obce,
tak z krajinné konfigurace území i technické možnosti hospodaření s územím. Rozsah zastavitelných
ploch pro bydlení je navrhován na základě sledovaného demografického vývoje v území, dle
prognózy obce a také z registrovaného zájmu místních obyvatel i zájemců o řešení bydlení
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v malebném prostředí obce. Struktura řešených sídel umožňuje rozšíření funkce bydlení při zajištění
základní vybavenosti,
V řešení se navazuje na nosné kostry osídlení, které jsou tvořeny současnou komunikační sítí.
Rozvoj obce je směřován do dostavby ve volných prolukách v zastavěném území a dále se navrhuje
rozšíření zastavitelného území po jeho okraji, v místech navazujících na stávající zástavbu.
Navrhované zastavitelné plochy jsou definovány tak, aby zarovnávaly a ucelovaly urbanistický
půdorys sídel. Zastavitelné plochy jsou zasituovány v blízkosti stávající dopravní a technické
infrastruktury a to tak, aby bylo dosaženo jejich efektivního využití. Plochy jsou z hlediska
uspořádání zástavby navrhovány s důrazem na funkceschopnost a rozvoj všech souvisejících
systémů infrastruktury a s ohledem na zachování kvality životního prostředí.
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny v souladu s Vyhláškou o obecných
požadavcích na využívání území. Jsou stanoveny regulativy, s určením hlavního, přípustného,
nepřípustného a podmíněně přípustného využití.
B4 - KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ
Návrh nového územního plánu svým řešením nenarušuje soulad všech urbanistických, technických,
přírodních, civilizačních i kulturních systémů území a bere ohled na kulturní a historické souvislosti.
Ty jsou v územním plánu obce respektovány a nejsou dotčeny žádným z rozvojových záměrů. Jsou
zohledněny a chráněny nemovité kulturní památky, urbanisticky hodnotné části obce, prvky
přírody,tj.:
 Registrované kulturní památky
- památkově chráněné objekty a soubory objektů – areál kostela Nejsvětější Trojice
- památkově chráněné území – bývalé tvrziště
 Stavby v památkovém zájmu
- urbanistické hodnoty území / struktury zástavby, výšky zástavby, prostory návsí atd.
- respektování historicky cenných staveb a jejich souborů, repektování dominant
- respektování zástavby se zachovalým místním rázem / návsi
 Archeologické naleziště
Celé řešené území se nalézá na plochách s archeologickými nálezy. Archeologický ústav
památkové péče pro Střední Čechy nespecifikuje žádné omezující podmínky pro budoucí
stavební činnost, při zahájení zemních prací je však nutný archeologický průzkum.
 Vyhodnocení vlivů ÚP na stav a vývoj hodnot řešeného území
(Citace SEA)

Podle Vyhodnocení vlivů ÚP obce Psáře na životní prostředí nebude mít uplatnění územního
plánu negativní vliv na přírodní hodnoty v území. ÚP neovlivní negativně kulturní, historické nebo
urbanistické hodnoty sídla. V řešeném území je vysoká pravděpodobnost výskytu
archeologických nálezů. V tomto smyslu může mít realizace záměrů kladný vliv na kulturní
hodnoty.
Vlivem rozvoje zastavitelného území nedojde k výraznějšímu snižování výrobních ploch orné
půdy. Vliv na stávající výrobní plochy je nulový. ÚP vymezuje jednu nové rozvojové plochy pro
výrobu a skladování menšího rozsahu.

C - URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

PLOCH

C1 - URBANISTICKÁ KONCEPCE
Správní území obce je diagonálně protáhlého tvaru směřující po krajině od jihovýchodu
k severozápadu. Území stejně diagonálně protíná těleso dálnice D1, které území fyzicky i
provozně rozděluje. Jihozápadně od dálnice je situováno zastavěné území částí Psáře,
Dubovky a Veselky. Samota Lipina se nachází severovýchodně od dálnice.
Územní plán OBCE PSÁŘE

strana 6

V územním plánu nedojde k zásadní změně v rozvoji všech sídel v území. Původní sídelní
struktura zůstává i nadále základem osídlení. Při určování rozvoje obce a definování
urbanistické koncepce se vychází ze současného uspořádání zástavby, historických jader sídel
i systému komunikací, které tvoří základní urbanistickou kostru osídlení sídel. V návrhu
rozvojových lokalit je tak navazováno, jak na strukturování zástavby původního osídlení,
nastolené současným stavem, tak i na předcházející dokumentací. Rozvoj obce se navrhuje
formou dostavby na volných pozemcích uvnitř území, dále je zaměřen na rozšíření
zastavitelného území po okrajích obce v místech navazujících na stávající zástavbu, a to
z důvodu ucelování tvaru zastavěného území. Zastavitelné plochy jsou navrhovány v blízkosti
stávající dopravní a technické infrastruktury tak, aby bylo dosaženo jejich efektivního využití.
Součástí rozvoje sídel jsou i přestavbová území.
C2 - DEFINOVÁNÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny v souladu s vyhláškou O obecných
požadavcích na využívání území. Jsou stanoveny regulativy využití území s určením hlavního,
přípustného, nepřípustného, podmíněně přípustného využití. Z vymezení ochranných pásem a
limitů v území dále vyplývá omezení funkcí na plochách.
PŘEHLED PLOCH V ÚZEMÍ S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (v textové i grafické části) :
Celé území obce je v grafické části dokumentace bezezbytku pokryto plochami v barvě
odpovídající jejich funkčnímu využití a které jsou označeny podkódem způsobu využití dle
metodiky MINIS. Plochy stávající, jejichž funkce se nemění mají plnou barvu, plochy se změnou
využití jsou pokryty barevnou šrafou odpovídající novému účelu využití.
Všechny rozvojové nově zastavitelné plochy jsou dle metodiky MINIS dále označeny KÓDEM Z
(zastavitelné) s pořadovým číslem a dále podkódy podle způsobu využití. Přestavbová území
jsou označeny dále KÓDEM P (přestavbová) s pořadovým číslem a dále podkódy podle
způsobu využití, a to :
- BV  bydlení – v rodinných domech venkovské
- SV  plochy smíšené obytné – venkovské
- OV  plochy občanské vybavení – veřejná infrastruktura
- OM  plochy občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední
- OS  plochys občanské vybavení – tělovýchovné a sportovní zařízení
- VD  plochys výroby a skladování, drobná a řemeslná výroba
- VZ  plocha výroba a skladování - zemědělská výroba
- VK  plochy skladování
- TI  technická infrastruktura – inženýrské sítě
- RI  plochy staveb pro rodinnou rekreaci
- DS  plocha dopravní infrastruktura – silniční
- PV  veřejná prostranství
PŘEHLED PLOCH KRAJINNÉHO RÁZU V ÚZEMÍ:
- NL  plochy lesní
- ZS  zeleň soukromá a vyhrazená
- ZV  zeleň na veřejných prostranstvích
- ZO  zeleň ochranná a izolační
- NP  plochy přírodní
- NS  plochy smíšené nezastavěného území
- NSp  plochy smíšené nezastavěného území přírodní
- NSz  plochy smíšené nezastavěného území zemědělské
- NZ  plochy zemědělské
- W  plochy vodní a vodohospodářské
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 DEFINOVÁNÍ

ZASTAVITELNÝCH PLOCH Z 01–Z 14 S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ:

- BV = PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ
4 lokality o celkové rozloze 3,519 ha
- SV = PLOCHA SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ
1 lokalita o velikosti 0,820 ha
- VZ = PLOCHY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU A SKLADOVÁNÍ
2 lokality o celkové velikosti 0,656 ha (plochy pro rozšíření zemědělské výstavby
areálů živočišné výroby s celkovou kapacitou do 45 ks hospodářských zvířat.)
- VD =

PLOCHA PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA
1 lokalita o velikosti 0,795 ha

- OM = PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ
2 lokality o celkové rozloze 1,889 ha
- DS

= PLOCHA PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
1 lokalita o rozloze 2,990 ha

- VK

= PLOCHA PRO SKLADOVÁNÍ
1 lokalita o velikosti 0,234 ha

- TI

= PLOCHA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY- pro stavbu ČOV
1 lokalita o rozloze 0,161 ha

C3 - VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

PLOCHA
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07
Z08
Z 09
Z 10 A
Z 10 B
Z 11
Z12
Z13
Z14

FUNKCE

ROZLOHA

MÍSTO

VZ
BV
BV
VK
RI
OM
OM
VD
BV
SV
SV
BV
TI
VZ

0,302
0,116
0,354
0,234
0,286
1,728
0,161
0,795
1,111
0,400
0,420
1,938
0,161
0,354

Dubovka
Dubovka
Dubovka
Dubovka
Dubovka
Veselka
Veselka
Veselka
Psáře
Psáře
Psáře
Psáře
Psáře
Psáře

DS

2,990

Lipina

C4 - VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
Územní plán Psáře navrhuje plochy přestaveb, s ohledem na nové možnosti využití zejména
původních výrobních ploch a ploch pro zemědělskou výrobu. Navrhují se plochy přestavby
s novým způsobem využití, a to:
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PLOCHA
P 01
P02
P03
P04

FUNKCE

ROZLOHA

MÍSTO

BV
VZ
OM
BV

0,508
0,093
0,671
0,041

Psáře
Psáře
Veselka
Dubovka

C5 - VYMEZENÍ SYSTÉMŮ SÍDELNÍ ZELENĚ
V územním plánu jsou zachovány všechny struktury sídelní zeleně. Pro realizace systému
sídelní zeleně nejsou navrhovány žádné nové plochy.

D - KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Pro řešení infrastruktury byl směrodatný výchozí současný stav všech zařízení.
D1- DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
Řešené území výrazně provozně i prostorově ovlivňuje, ale také širší vazby zajišťuje, dálnice
D1. Pro dálnici je na území obce Psáře, dle sdělení ŘSD, připravovaná rekonstrukce včetně
protihlukových opatření. Jejich řešení bude realizováno pouze na plochách stávajícího tělesa
dálnice, nebudou vyžadovány žádné další zábory ploch.
Na dálnici je obec napojena silnicí II. třídy II/125, vedoucí z Vlašimi na Kácov, Uhlířské Janovice
a Kolín. Komunikační síť uvnitř sídel tvoří zároveň nosnou urbánní kostru uspořádání zástavby,
a to silnice II/125, III/12516, III/12151 a komunikace charakteru obslužných dopravně
zklidněných komunikací napojujícími Psáře a Dubovku s okolními sídly.
Na tuto síť jsou připojeny dále místní účelové komunikace, zpřístupňující jednotlivé části obce,
stavby a pozemky. Připojení rozvojových zastavitelných lokalit bude z této sítě, obslužné
komunikace uvnitř rozvojových lokalit budou řešeny v rámci dalších stupňů dokumentace.
Územní plán tuto koncepci komunikační sítě zachovává a stabilizuje.
AUTOBUSOVÁ HROMADNÁ DOPRAVA
Území je v současné době obslouženo v rámci ČSAD Benešov a.s. Autobusy do obce
nezajíždějí, zastávku mají až na silnici II/125 na Veselce. Dle jízdního řádu je obsloužena obec
několika linkami, které zajišťují vazby ve směrech hlavně do Vlašimi a Kolína, tj:
-

Kolín – Psáře – Vlašim – české Budějovice: 230680 1 / 230680 2
Zbizuby – Psáře – Vlašim :200023 12 / 200023 16 / 200023 8
Divišov – Psáře – Vlašim : 200022 6
Kolín – Psáře – Vlašim – Louňovice: 200012 4
Kolín – Uhlířské Janovice – Psáře – Vlašim: 200012 6
Ostředek – Psáře – Vlašim: 200022 8
Kácov – Psáře – Vlašim : 200023 2
Kolín – Psáře – Vlašim : 200012 1

Umístění zastávek na silnici II/125 na Veselce lze pro návrhové období považovat za
stabilizované.
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Železniční doprava není do katastrálního území zavedena, ani se s ní v budoucnu nepočítá.
Nejbližší železniční stanice jsou v Kácově, ve vzdálenosti cca 7 km a ve Štěpánově, ve
vzdálenosti 6 km.
Územní plán OBCE PSÁŘE
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D2 - VODOVOD
(zdroj PRVKUK Středočeský kraj)

Územní plán prověřil v území zásobení vodou a definuje zajištění dostatečného vybavení
zastavitelných lokalit.
Koncepce současné technické infrastruktury je platná i pro návrh územního plánu.
PSÁŘE
Zásobování pitnou vodou u 96% trvale bydlících obyvatel je v obci zajišťováno obecním
vodovodem. Zdrojem pitné vody je vrt HJ 1, který je mimo katastrální území. Vodojem je
situován severně od obce za dálnicí.
V obci jsou dále využívány domovní studny. Vodovodní síť se bude postupně doplňovat,
rozšiřovat a obnovovat.
DUBOVKA
V Dubovce a na samotách Lipina a Veselka je pitná voda zajišťována lokálně ze studní.
Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu se
předpokládá i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.
Východně od obce Psáře je vybudována vodní nádrž Švihov, která je zásobárnou pitné vody
celostátního významu. Odtud vede přes území obce Psáře vodovodní štola – Vodní dílo Želivka
– do Prahy. Vstup do štoly je na území obce Psáře za vrchem Malovka u řeky Blanice
D3 - KANALIZACE
(zdroj PRVKUK Středočeský kraj)

PSÁŘE
V obci Psáře není vybudována dešťová kanalizace. Pro odvádění povrchových vod v obci jsou
užívány příkopy, strouhy a propustky. V obci není realizovaná splašková kanalizace a obecní
ČOV. Splaškové odpadní vody jsou akumulovány v jímkách a vyváženy na smluvní místa. Na
bezodtokové jímky je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů. Záměr obce
je, po zajištění finančního krytí, vybudovat veřejnou kanalizaci včetně ČOV. Dokumentaci na
vybudování kanalizace má obec zpracovanou.
Srážkové vody je nutno v maximální možné míře likvidovat přímo na pozemku, to akumulací,
vsakem atd.
DUBOVKA
V sídlech Dubovka, Lipina a Veselka není zrealizovaná dešťová kanalizace. Pro odvádění
povrchových vod v obci jsou užívány příkopy, strouhy a propustky. V obci také není vybudována
splašková kanalizace a obecní ČOV. Splaškové odpadní vody jsou akumulovány v jímkách a
vyváženy na smluvní místa. Na bezodtokové jímky je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a
100% rekreantů.
S ohledem na velikost této místní části a počet obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování
pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné
budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. vod. I nadále budou veškeré odpadní vody
akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány vyvážením na smluvní místa.
D4 - ELEKTROROZVODY
Správní území obce je ve správě firmy ČEZ Distribuce a.s. Území je zásobeno elektrickou
energií z hlavního vrchního VN vedení 22 kV. Síť je postupně rekonstruována a doplňována dle
potřeby o nové rozvody a zařízení. Distribuční transformační elektrické stanice jsou v řešeném
území tři:
- V sídle Psáře – 1x 160 kVA
- U zemědělského areálu v Psářích – 1x 400 kVA
- V sídle Dubovka - 1x 50 kVA
V řešení územního plánu obce u rozšířené zástavby se nárůst spotřeby předpokládá až do výše
současných kapacit trafostanic a přenosové schopnosti vedení 22 kV. V případě nedostatečnosti
trafostanic dle konkrétních potřeb výstavby budou tyto v dalších dokumentacích, v souladu se
Územní plán OBCE PSÁŘE
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záměry provozovatele, přezbrojeny popř. pro pokrytí nárůstu spotřeby bude nutno rozšířit v obci
počet transformačních stanic.
D5 - PLYNOFIKACE
Správní území obce není plynofikováno. Rozvoj území z hlediska zásobování plynem bude
řešen v následných dokumentacích v souladu s rozvojovými záměry provozovatele sítě.
D6 - TELEKOMUNIKACE
Obec Psáře je napojena z ATÚ Trhový Štěpánov, kde je instalována analogová ústředna.
Stávající síť je řešena ze sloupových účastnických rozvaděčů nadzemními telekomunikačními
rozvody. V ose dálnice vede přes území obce dálkový komunikační kabel.
-

Příjem televizních a rozhlasových signálů je zajišťován individuálními anténami. Kabelový
rozvod není v obci vybudován a do budoucna se též nepředpokládá.
Stávající síť pokrývá nyní potřeby obce. Při rozvoji území a navrhovaných záměrů dostavby
obce bude bilance kapacitních potřeb telekomunikací odvozená odborným odhadem v
návaznosti na navrhovaný nárůst zástavby jednotlivých lokalit, v souladu s rozvojovými
tendencemi působících provozovatelů.

E- KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚSES, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIERÓZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE,
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
E1 - CHARAKTERISTIKA KRAJINY
Správní území obce je poměrně rozsáhlé, s nízkou hustotou zástavby a nízkým počtem
obyvatel na 1 ha (0,163 obyvatel / 1 ha). Řešené správní území obce zabírá 833,33 ha, nachází
se v nadmořské výšce mezi 315 - 490 m.n.m. Území obce je diagonálně protáhlé, je však
významně ovlivňováno také diagonálně situovaným tělesem dálnice D1, které území prostorově
i funkčně rozděluje. Zastavěné části obce jsou situovány jihozápadně od dálnice. V obci žije cca
135 obyvatel, bydlících po území ve 2 venkovských sídlech (Psáře a Dubovka) a 2 samotách
(Lipina a Veselka). Po správním území jsou sídla rozložena v odstupových vzdálenostech a
nedochází k jejich vzájemnému prorůstání.
Celé řešené, mírně členité správní území obce, se nachází v kvalitním přírodním krajinném
prostředí Středočeské pahorkatiny. Na prostředí se významně podílí přirozené ekosystémy
lesních a trvalých travních porostů, rybníků, potoků i kulturních památek, které dotvářejí její
charakteristický ráz. Mezi významné krajinotvorné prvky patří především vodoteče a lesní
plochy. Podél severozápadní hranice katastru protéká řeka Blanice. Východně od obce Psáře
se do Sázavy vlévá řeka Želivka, nad soutokem těchto řek je vybudována zásobárna pitné vody
– vodní nádrž Švihov. Odtud vede přes území obce Psáře vodovodní štola – Vodní dílo Želivka
– do Prahy. Dalšími významnými prvky jsou údolí potoků – Psářský, Malovecký, Dalkovický a
menší přítoky, podél kterých jsou většinou vymezeny biokoridory. Významné jsou dále i lesní
plochy, především na severozápadní části katastru v okolí vrchu Malovka. Spolu s konfigurací
terénu a přírodními hodnotami je vytvořeno v území harmonické malebné prostředí. Krajina má
také kulturní charakter vlivem dlouhodobé kultivace člověkem. Dle ZÚR Středočeského kraje je
území obce zařazeno do krajinného rázu N 20 Krajina relativně vyvážená.
Přírodní prvky tvoří v krajině velkou rozmanitost, ekologickou stabilitu a též krajinářskou a
estetickou hodnotu. Uspořádání krajiny i původní urbanistické struktury obce, které jsou pro
řešení územního plánu výchozí, nyní jsou v návrhu nového územního plánu akceptovány.
Stávající uspořádání krajiny nebude řešením územního plánu měněno, její současné přírodní
struktury zůstanou zachovány.
Návrh zastavitelných ploch v územním plánu charakter krajiny obce výrazně neovlivní vzhledem
k tomu, že zastavitelné plochy pro bydlení jsou navrhovány do proluk a v návaznosti na
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současně zastavěné území obou sídel a zastavitelné plochy pro dopravní infrastrukturu,
občanské vybavení, výrobu a skladování se navrhují k tělesu dálnice.
V grafické části návrhu územního plánu jsou všechny plochy krajinného rázu s různým
způsobem využití beze zbytku zakresleny s plným barevným pokrytím a označeny příslušným
kódem dle způsobu využití, a to:
E2 - ODRAZ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA KRAJINU
 Zástavba sídel
Původně zastavěné území, definované v roce 2008 Opatřením obecné povahy, zůstává i
nadále základem koncepce osídlení. Rozvoj obce je směrován jak do dostavby domků ve
volných prolukách, tak do rozšíření zastavitelného území pro bydlení po okraji jednotlivých částí
obce, v místech navazujících na její stávající zástavbu. Charakter nové zástavby je prostorově
regulován regulativy ve zvláštní kapitole.
 Prostupnost krajiny, návrh konceptu systému cest v krajině, pěších cest a cyklostezek
Mírně zvlněný charakter území s poměrně hustou komunikační sítí a relativně nižšími
intenzitami silniční dopravy na místních a lesních komunikacích představují dobré podmínky pro
větší rozvoj cykloturistiky. Dobré terénní podmínky dávají předpoklady pro vedení cyklostezek i
pěších tras po místních a účelových komunikacích. Z hlediska prostupnosti jsou dále
respektovány stávající účelové komunikace v krajině tj. polní, lesní a přístupové cesty.
V území je registrovaná cyklotrasa č. 0071, vedoucí z Trhového Štěpánova přes Psáře do
Českého Šternberka. Územní plán tuto trasu stabilizuje, je zakreslena v grafické části
dokumentace. V řešení územního plánu se bere ohled na zachování přístupu k stávajícím
zemědělským obhospodařovaným pozemkům. V následných dokumentacích a stavebních
činnostech musí být tento přístup zohledněn.
 Vymezení ploch pro protierozní opatření, podmínky pro využití těchto ploch
Funkci protierozní ochrany tvoří prvky vymezené i navrhované ÚSES a polní cesty se
záchytnými příkopy a doprovodnou zelení. Další protierozní opatření lze dle potřeby budovat
v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch v území. V rámci územního plánu jsou
navrženy doprovodné porosty liniová zeleň podél cest. V zastavěném území zvyšuje
ekologickou stabilitu rozptýlená zeleň a zeleň přírodního charakteru.
 Koncept rekreačního využívání krajiny
Nezastavěné území bude i nadále sloužit pro nepobytovou rekreaci tj. pěší turistiku a cyklistiku,
pro kterou budou využívány turistické, účelové cesty a cyklostezky. K rodinné rekreaci se
využívají nezastavěné plochy stavebních pozemků, kde se musí zachovat a chránit zeleň.
Rodinné domy, situované na navrhovaných plochách musí odpovídat požadavkům na rodinné
bydlení.
 Prvky přírody
Do ploch lesních, ploch přírodních, ploch zemědělských, ploch definovaných ÚSES regionální i
lokální úrovně, ploch s trvalými travními porosty a do zahrad, sadů, louk, rybníků i potoků s
přilehlým územím a ostatních ploch, vytvářejících krajinný ráz, nezasahují žádné z rozvojových
záměrů územního plánu. V rámci územního plánu jsou v řešeném území plně respektovány. U
jednotlivých ploch s různým způsobem využití jsou definovány regulativy ve zvl. kapitole.
 Územní systémy ekologické stability
Přírodní prvky v krajině, zajišťují její ekologickou stabilitu a krajinářskou estetickou hodnotu,
ovlivňují koncepci uspořádání krajiny. V řešení územního plánu obce je zapracováno umístění
systémů ekologické stability, a to jak regionální, tak lokální úrovně. Plochy ÚSES, vymezené
pro toto řešení, se v návrhem územního plánu stabilizují.
Regionální ÚSES:
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Ve správním území obce Psáře jsou definovány trasy regionálních biokoridorů RK 1324 a část
RK 323, které vedou po severozápadní hranici katastru a dále je definováno regionální
biocentrum RBC 910 Malovka.
Lokální ÚSES:
V roce 1996 byl pro okres Benešov a pro správní území obce Psáře zpracován Generel
místního systému ekologické stability území. V územním plánu bylo toto řešení upřesněno.
Biocentra:
- LBC 2 / k.ú. Všechlapy, Psáře / Pod Chlumkem
- LBC 13 / k.ú. Psáře / Kopanina
- LBC 14 / k.ú. Psáře / Malovka Hřeben
- LBC 15 / k.ú. Psáře / K olšinkám
- LBC 16 / k.ú. Psáře, Střechov / Na dolíku
- LBC 17/ k.ú. Psáře, Zdebuzeves / Poupě
- LBC 18 / k.ú.Psáře, Zdebuzeves / Skalka
Biokoridory:
- LBK 22 k.ú. Psáře / Malovecký potok
- LBK 23 k.ú. Psáře / Dalkovický potok
- LBK 24 k.ú. Psáře, Libež, Nemíž / Hřeben, Nad Kozlovou roklí
Řešení územního plánu tyto systémy stabilizuje. Do jejich nyní definovaných ploch nezasahují
žádné z rozvojových záměrů územního plánu a zastavitelných ploch.
 Nerostné bohatství
Z hlediska nerostného bohatství se na území obce nevyskytují dle údajů Geofondu žádné
dobývací prostory, chráněná ložisková území (CHLU), žádná ložiska a prognózní zdroje, sesuvy
ani hlavní důlní díla.
Územní plán respektuje a zohledňuje místa deponií a poddolovaná území. Jejich zasituování
je zakresleno v grafické části návrhu územního plánu.
Deponie:
Název objektu Lokalita Surovina Rok pořízení Druh deponie Aktualizace

Signatury

5730

Psáře I

Psáře

Grafit

2007

odval

18-01-2008 08:23

5731

Psáře II

Psáře

Grafit

2007

odval

18-01-2008 08:23

Poddolovaná území:
Klíč

Název

2460 Psáře

Surovina Rozsah Rok pořízení záznamu

Stáří

Signatury

Grafit

ojedinělá 1987

před r. 1945 GF P006331 - GF P126796

2465 Psáře-Dubovka Grafit

ojedinělá 1987

před r. 1945 GF P006331 - GF P126796

Podloží dle geologických map :
ozn.005 - splachové sedimenty (hlína, písek, štěrk), geologický region Kvartér českého masivu
a Karpat, stáří kvartér, typ horniny sedimenty nezpevněné
ozn.007 - svahové sedimenty (hlína, kameny), geologický region Kvartér českého masivu a
Karpat, stáří kvartér, typ horniny sedimenty nezpevněné
ozn.810- amfibolit, geologický region Kutnohorsko–svratecká oblast, stáří svrchní
proterozoikum,
typ hornin metamorfity
ozn.902- kvarcit, pararula, geologický region moldanobikum, stáří paleozoikum až
proterozoikum, typ horniny metamorfity
ozn.904 - pararula, geologický region moldanobikum, stáří paleozoikum až proterozoikum, typ
horniny metamorfity
Dle dokladu Vyhodnocení podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území Středočeského kraje,
kapitole Horninové prostředí se území obce Psáře nenachází v seznamu specifických oblastí
těžby štěrkopísku.


Záplavové území
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Podle § 66 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
vodní zákon) je záplavové území vodního toku administrativně určené území, které může být
zaplaveno vodou při výskytu přirozené povodně. Rozsah záplavového území řeky Blanice
navrhl Krajský úřad Středočeského kraje pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni
s periodicitou 5, 20 a 100 let.
Řešení územního plánu obce Psáře se nedotkne záplavového území toku Blanice,
stanoveného č.j. 762/06-156066/05/OŽP-V-Še z roku 2006. Do tohoto území se nenavrhují
žádné zastavitelné plochy.
 Limity v území, omezující koncepci uspořádání území
Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umísťování staveb, využití území a
opatření v území. Jsou vlastně hranicí či překážkou pro využití území, a to hranicí relativně
nepřekročitelnou. Normativní částí limitů jsou především ochranná pásma stanovená podle
příslušných právních předpisů.
Dále některá ochranná pásma vznikají přímo ze zvláštních zákonů (legální ochranná pásma),
jiná jsou vyhlašována jinými orgány než stavebními úřady a další vyhlašuje sám stavební úřad
z podnětu jiných orgánů státní správy. Ve využití území musí být dodržovány podmínky těchto
ochranných pásem:
SÍŤ ELEKTRO - stávající zařízení (dle zák. 222/1994 Sb. v platném znění)
- vrchní vedení 22 Kv. ………………………….……10 m, na každou stranu od krajního vodiče
- vrchní vedení 110 kV……….………………….…...15 m, na každou stranu od krajního vodiče
- vrchní vedení 220 kV…………………………..…...20 m, na každou stranu od krajního vodiče
- kabelové vedení 22 kV…………………………….……………..…..……1 m od krajního kabelu
- trafostanice……………………………………………………………..…………...30 m od stanice
SÍŤ ELEKTRO - nově zřizovaná energetická vedení a zařízení (dle zák. 222/1994Sb.)
elektrické vedení VN…………………………………………………..….….7 m od krajního vodiče
KOMUNIKACE (dle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích)
- dálnice …………………………………………………....100 m od osy přilehlého jízdního pruhu
- silnice II nebo III. třídy a místní komunikace...……………………….…...15 m od osy vozovky
LES (dle zákona č. 289/1995 Sb.ve znění pozdějších předpisů)
od hranice lesa ..……………………………………………………………….…………………...50m
PODMÍNKY SOUBĚHU A KŘIŽOVÁNÍ podzemních vedení
(dle ČSN 73 60 05)

OCHRANNÁ PÁSMA MW SPOJENÍ MIN.VNITRA ČR (dle rozhodnutí ochranném pásmu)
- vertikální ochr.pásmo VOP ve volném terénu……………………………………………………30m
- vertikální ochr.pásmo VOP v zastavěném území………………………………………………..50m
- horizontální ochr.pásmo HOP (kónické) dle grafické přílohy
- kruhové ochr.pásmo KOP ………………………………………………………………...100 a 500m

F - STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYIŽITÍ
S URČENÍM PŘEVAŽUJÍHO ÚČELU VYUŽITÍ
Celé katastrální území je členěno na jednotlivé plochy podle jejich funkce a využití. Nově budované,
modernizované nebo rekonstruované stavby a zařízení musí tak odpovídat příslušné charakteristice
území a funkční ploše. To znamená, že dané zařízení je v této charakteristice uvedeno:
hlavní využití, přípustné využití, podmíněné využití a nepřípustné využití.

PODMÍNKY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
V návrhu územního plánu jsou vymezeny zásady využití jednotlivých druhů území na základě
společné charakteristiky jednotlivých území se základními regulativy a limity.
Územní plán OBCE PSÁŘE
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BV - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH VENKOVSKÉ
Hlavní využití: Plochy výlučně pro bydlení a zařízení pro obsluhu předmětného území
Přípustné využití:
- rodinné domy
- nerušící služby
- odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití
- příslušné komunikace pěší a vozidlové, parkoviště pro uživatele
- nezbytné plochy technického vybavení
- zeleň liniová a plošná
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící bydlení a obsluze území
Podmínky prostorového uspořádání:
- před realizací zástavby lokalit Z 09/BV a Z 11/BV platí požadavek prověřit uspořádání lokality
územní studií
- veškeré stavby budou typem a půdorysem domů, tvarem a typem střech zohledňovat
architektonicko-urbanistický charakter okolní stávající zástavby
- pro realizaci zástavby na lokalitách Z 09/BV a P 01/BV platí podmínka prokázání nepřekročení
limitní hranice hluku z dálnice D1, ve smyslu platné legislativy
- v následných řízeních nutno doložit, že na hranici chráněných prostor nebudou překračovány
limitní hladiny hluku a vibrací dané platnou legislativou
- pro umísťování staveb s nerušícími službami je nutno dokladovat, že svými negativními vlivy
nebudou na hranicích chráněných prostor, překračovat limitních hladiny hluku a vibrací dané
platnou legislativou

SV – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ
Hlavní využití: Plochy výlučně pro bydlení a zařízení pro obsluhu předmětného území
Přípustné využití:
- rodinné domy
- obytné budovy, ubytovací zařízení
- obchodní zařízení, veřejné stravování a nerušící služby
- odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití
- příslušné komunikace pěší a vozidlové, parkoviště pro uživatele
- nezbytné plochy technického vybavení
- zeleň liniová a plošná
Nepřípustné využití:
Zařízení, nesloužící k bydlení a obsluze území
Podmínky prostorového uspořádání:
- pro realizaci zástavby na lokalitě Z 10/SV platí podmínka prokázání nepřekročení limitní hranice
hluku z dálnice D1, ve smyslu platné legislativy
- veškeré stavby budou typem a půdorysem domů, tvarem a typem střech zohledňovat
architektonicko-urbanistický charakter okolní stávající zástavby.
- v následných řízeních nutno doložit, že na hranici chráněných prostor nebudou překračovány
limitní hladiny hluku a vibrací dané platnou legislativou
- pro umísťování staveb nerušícími služby je nutno dokladovat, že svými negativními vlivy nebudou
na hranicích chráněných prostor, překračovat limitních hladiny hluku a vibrací dané platnou
legislativou

RI - ÚZEMÍ PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI
Hlavní využití: Slouží výlučně pro stavby individuelní rekreace
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Přípustné využití:
- rekreační domy a chaty
- rekreační plochy
- zeleň liniová a plošná
Podmíněné funkční využití:
- hřiště a sportoviště
- odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití
- příslušné komunikace pěší a vozidlové, parkoviště pro uživatele
- nezbytné plochy technického vybavení
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící rekreačním aktivitám
Prostorový regulativ:
- objekty budou mít max. 2 nadzemní podlaží
- veškeré stavby budou typem a půdorysem domů, tvarem a typem střech zohledňovat
architektonicko-urbanistický charakter okolní stávající zástavby.

OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
Hlavní využití: Slouží výlučně pro umístění občanské vybavenosti
Přípustné využití :
- stavby pro vzdělávání a výchovu
- stavby sociálních a zdravotních služeb
- stavby pro kulturu
- stavby pro veřejnou správu a ochranu obyvatelstva
- administrativní stavby
- prodejny
- stavby pro ubytování a stravování
- odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití
- nezbytné plochy technického vybavení
- příslušné komunikace pěší a vozidlové
- zeleň liniová a plošná
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící předmětným aktivitám
Další požadavky:
na umísťování nerušících provozů platí požadavek, aby u nejbližších chráněných prostor nebyly
překročeny limitní hranice hluku, dané platnou legislativou

OM – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ
Hlavní využití: Plochy převážně komerční občanské vybavenosti
Přípustné využití :
- administrativní stavby
- stavby pro obchodní prodej
- stavby sociálních a zdravotních služeb
- stavby pro kulturu
- odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití
- nezbytné plochy technického vybavení
- příslušné komunikace pěší a vozidlové
- zeleň liniová a plošná
Podmíněně přípustné využití :
- stavby pro ubytování a stravování (pouze na základě podmínky prokázání nepřekročení limitní
hranice hluku z dálnice D1, ve smyslu platné legislativy)
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Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící předmětným aktivitám
Další požadavky:
na umísťování nerušících provozů platí požadavek, aby u nejbližších chráněných prostor nebyly
překročeny limitní hranice hluku, dané platnou legislativou

OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Hlavní využití: plochy pro tělovýchovu a sport
Přípustné využití :
- hřiště a sportoviště
- zařízení pro sport pro obsluhu předmětného území
- hřiště a sportoviště v rámci zeleně
- rekreační plochy
- odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití
- nezbytné plochy technického vybavení
- příslušné komunikace pěší a vozidlové
- zeleň liniová a plošná
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící sportovním aktivitám

VZ - ÚZEMÍ VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
Hlavní využití: Slouží k umístění zařízení zemědělské výroby, živočišné výroby a přidružené drobné
výroby
Přípustné využití:
- nerušící provozy
- sklady
- skladovací plochy
- veřejné provozy
Podmíněnné funkční využití:
- obchodní, kancelářské a správní budovy
- odstavná stání a garáže sloužící funkci plochy
- nezbytné plochy technického vybavení a komunikace
- zeleň liniová a plošná
Další požadavky:
na umísťování provozů platí požadavek, aby u nejbližších chráněných prostor nebyly překročeny
limitní hranice hluku, dané platnou legislativou

VK- PLOCHY SKLADOVÁNÍ
Hlavní využití: Plochy k umístění prostorů pro skladovací a nevýrobní služby
Přípustné využití:
- skladové areály bez výrobních činností
- sklady a skladovací plochy
- obchodní, kancelářské a správní budovy
- odstavná stání a garáže sloužící funkci plochy
- zeleň liniová a plošná
Podmíněné funkční využití:
- nezbytné plochy technického vybavení a komunikace
- příslušné komunikace pěší a vozidlové
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Další požadavky:
na umísťování provozů platí požadavek, aby u nejbližších chráněných prostor nebyly překročeny
limitní hranice hluku, dané platnou legislativou

VD - ÚZEMÍ VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ ŘEMESLNÁ VÝROBA
Hlavní využití: Plochy pro umístění zařízení malovýroby, řemeslné nebo přidružené výroby,
výrobních i nevýrobních služeb
Přípustné využití:
- nerušící provozy drobné řemeslné výroby
- sklady
- skladovací plochy
- veřejné provozy
Podmíněné funkční využití:
- obchodní, kancelářské a správní budovy
- čerpací stanice PHM
- odstavná stání a garáže sloužící funkci plochy
- nezbytné plochy technického vybavení a komunikace
- zeleň liniová a plošná
Další požadavky:
na umísťování nerušících provozů platí požadavek, aby u nejbližších chráněných prostor nebyly
překročeny limitní hranice hluku a vibrací, dané platnou legislativou

DS – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ
Hlavní využití: plochy silniční dopravy, včetně pozemků pro umístění součásti komunikací
Přípustné využití:
- plochy komunikací
- autobusové zastávky
- odstavná a parkovací stání, garáže
- náspy, zářezy, opěrné zdi
- mosty
- čerpací stanice
- zařízení pro údržbu pozemních komunikací
- doprovodná a izolační zeleň
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící dané funkci

TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Hlavní využití: plochy staveb a vedení technické infrastruktury a souvisejících zařízení
Přípustné využití:
- úpravny vody, vodojemy a vodovody
- ČOV, kanalizace
- trafostanice, rozvodny, energetická vedení
- regulační stanice, plynovody
- telekomunikační zařízení a vedení
- zařízení pro nakládání s odpady
- odstavná a parkovací stání, související dopravní infrastruktura
- doprovodná a izolační zeleň
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící dané funkci
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PV – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Hlavní využití: plochy s významnou prostorovotvornou a komunikační funkcí, regulativ není
stanoven

NL – PLOCHY LESNÍ
Hlavní využití: plochy určené k plnění funkcí lesa
Přípustné využití:
- plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci v nezastavěném území
- lesní plochy
- zařízení a stavby lesního hospodářství
- nezbytné plochy liniového technického vybavení
- nezbytné plochy dopravní infrastruktury
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící dané funkci

ZS – ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ
Hlavní využití: Slouží pro realizaci a údržbu zeleně
Přípustné využití:
- sady, zahrady
- liniová a plošná zeleň
- přírodní nelesní plochy
- nezbytné plochy liniového technického vybavení
- stavby nezbytné pro realizaci a údržbu zeleně, o celkové zastavěné ploše 25m² a výšce do 5m
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící dané funkci

ZO – ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ
Hlavní využití: plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech, regulativ není stanoven.

ZV – ZELEŇ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, VEŘEJNÁ ZELEŇ
Hlavní využití: plochy významné zeleně v sídlech, veřejně přístupné, regulativ není stanoven.

NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ
Hlavní využití: Plochy s převažující přírodní funkcí, zahrnují chráněné plochy a prvky ÚSES
Přípustné využití:
- lesní plochy
- liniová a plošná zeleň
- přírodní nelesní plochy
- nezbytné plochy liniového technického vybavení
- nezbytné komunikace pěší a vozidlové v nejkratších možných trasách
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící dané funkci
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NS – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hlavní využití: Plochy s převažující přírodní funkcí, regulativ není stanoven.

NSp – PLOCHY SMÍŠENÉ PŘÍRODNÍ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hlavní využití: Plochy s převažující přírodní funkcí, regulativ není stanoven.

NSz – PLOCHY SMÍŠENÉ ZEMĚDĚLSKÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hlavní využití: Plochy s převažující zemědělskou funkcí, regulativ není stanoven.

NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Hlavní využití: Slouží pro zemědělské využití
Přípustné využití:
zemědělská půda
stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy
nezbytné plochy liniového technického vybavení
zalesnění zemědělských pozemků a realizace vodních nadrží
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící dané funkci

W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Hlavní využití: plochy pro zajištění podmínek pro nakládání s vodami, regulativ není stanoven.

G- VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
G.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
- V řešení územního plánu obce Psáře nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby k zajištění
obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro něž lze práva k pozemkům vyvlastnit.
- V územním plánu nejsou navrhována veřejně prospěšná opatření k zajištění obrany a
bezpečnosti státu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo uplatnit
předkupní právo.

G.2 NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ POŽADAVKŮ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU
Územním plánem nebudou dotčeny zájmy obrany státu a civilní ochrany.
ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ není známa.
Oblast varování a vyrozumění obyvatelstva výstražným signálem elektrických sirén s výkonem 3,5
kW nebo elektronických sirén bude řešena z obecního úřadu v centru obce Psáře a z
dalších vytypovaných budov v ostatních částech obce. Výstražný signál bude pokrývat všechna
zastavěná území obce.
OBLAST UKRYTÍ OBYVATELSTVA
Pro ukrytí obyvatelstva se počítá s využitím vhodných částí rodinných domů, obytných domů a
provozních objektů jako improvizovaných úkrytů ke snížení destrukčních, radioaktivních, toxických
a infekčních účinků současných zbraní, případně radioaktivních a toxických účinků při haváriích
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v míru, a to především v podzemních prostorách. Tyto úkryty jsou upravovány právnickými a
fyzickými osobami s využitím jejich vlastních zdrojů. Situace bude operativně řešena krizovým
štábem obce.
EVAKUACE OBYVATELSTAVA A JEHO UBYTOVÁNÍ
Pro příjem evakuovaných obyvatel mimo řešené území není znám žádný vhodný objekt.
Předpokládaný přesun obyvatel bude směřovat do Vlašimi, kde jsou větší ubytovací kapacity a
zdravotnická zařízení.
SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU CO A HUMANITÁRNÍ POMOC
V obci Psáře není možnost využít pro skladování zdravotnických potřeb žádnou z veřejných staveb,
proto bude tato problematika řešena individuálně v konkrétní situaci.
VYVEZENÍ A USKLADNĚNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
V předmětném území není provozovna s provozem nebo skladováním nebezpečných látek. Obec
zabezpečuje svoz nebezpečného odpadu prostřednictvím specializované firmy.
ZÁCHRANNÉ, LIKVIDAČNÍ A OBNOVOVACÍ PRÁCE
Objekt vhodný pro dekontaminaci osob i zvířat v obci není. Záchranné, likvidační a obnovovací práce
se budou operativně provádět pod vedením krizového štábu, který určí rozsah, způsob i opětovné
oživení lokality, pro níž byla mimořádná událost vyhlášena.
OCHRANA PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH SKLADOVANÝCH LÁTEK
V obci Psáře nejsou skladovány žádné nebezpečné látky, a proto zde nejsou žádné odpovídající
objekty.
NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU A EL.ENERGIÍ
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně
15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Kácov (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude
doplňováno balenou vodou. 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.
V současné době zajišťuje provoz energetické sítě a zásobování elektrickou energií ČEZ Distribuce
a.s. Případná havárie bude řešena provozně dle potřeby mobilními generátory elektrické energie,
jejich distribuce bude řízena krizovým štábem obce.

H - VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
V řešení územního plánu nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství,
pro něž lze uplatnit předkupní právo

I - STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST.6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA
V řešení územního plánu nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství,
pro něž lze uplatnit předkupní právo, a proto nejsou stanovena kompenzační opatření podle
§50 stavebního zákona.

J - ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ
ČÁSTI

GRAFICKÉ

Textová část , příl. č. 00, návrhu územního plánu obce Psáře obsahuje cca 23 stránek. Obsah textu
je zpracován dle přílohy č.7 k vyhlášce č.458/2012 Sb.
Grafická část k návrhu je zpracována ve smyslu přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. a obsahuje
tyto části a výkresy:
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Návrh územního plánu:
01. VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ
02. HLAVNÍ VÝKRES
03. VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

M 1:5000
M 1:5000
M 1:5000

Odůvodnění územního plánu :
04. KOORDINAČNÍ VÝKRES
05. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
06. VÝKRES PŘEDPOKL. ZÁBORŮ ZPF

M 1:5000
M 1:50000
M 1:5000

K - VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
V řešení územního plánu obce Psáře jsou definovány tyto lokality, v nichž je realizace zástavby
podmíněna zpracováním územní studie :
1) lokalita ozn. Z 09/ BV o velikosti 1,111 ha
2) lokalita ozn. Z 11/ BV o velikosti 1,938 ha
Lhůtou pro její pořízení je termín v trvání do 4 let, stejně tak vložení dat do evidence územně
plánované činnosti.
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2 - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
A - VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
V ÚZEMÍ
A1 - CHARAKTERISTIKA ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ
Správní území obce Psáře je situováno v jihovýchodní části okresu Benešov. Obcí s rozšířenou
působností je Město Vlašim. Psáře sousedí s obcemi Všechlapy, Libež, Nemíž, Tehov, Trhový
Štěpánov, Tichonice a Divišov.
Území obce diagonálně od SZ k JV protíná dálnice D1, která dopravně zajišťuje širší dopravní vazby
v území. Kromě zajištění dopravního propojení s ostatními částmi republiky dálnice nejen svým
tělesem ovlivňuje ráz krajiny, ale také území obce provozně rozděluje. V severovýchodní části se
nacházejí přírodní plochy / četné lesy, pole, louky /. V jihozápadní části jsou situována dvě sídla se
dvěma samotami a také četné plochy přírodní.
Z hlediska širších vztahů Psáře leží ve vzdálenosti cca 72 km od Prahy, 30 km od Benešova a 12 km
od Vlašimi, kde jsou zastoupeny struktury nadmístního občanského vybavení, školských zařízení a
zdravotní péče.
Řešené území je vymezeno správním územím obce o velikosti 830,33 ha, zabírá 1 katastrální
území a má 2 místní části, tj.
- Psáře / ve středu území
- Dubovka / na východě území
2 samoty:
- Veselka / jihozápad území
- Lipina / severovýchod území
Funkční uspořádání území je v návrhu územního plánu koordinováno v širších souvislostech. Pro
zajištění rozvoje obce v kontextu širšího území, zůstává i nadále jako výchozí koncepce dopravní i
technické infrastruktury, která ve svých principech zůstane v návrhu ÚP zachována, jen bude
postupně rozšiřována a posilována pro rozvoj nových lokalit.
Z hlediska širších vazeb v území jsou dále v řešení územního plánu respektovány související
regionální a lokální ÚSES, přírodní a kulturní prvky, vodní toky i plochy konfigurace terénu. Je
sledována prostupnost širší krajiny i možnosti jejího rekreačního využití. Je zohledněno zachování
dobré úrovně životního prostředí v širším kontextu tím, že se do území obce nenavrhují žádné
plochy pro zařízení, které by životní prostředí negativně ovlivňovaly.
A2 - VYUŽITÍ DOSUD ZPRACOVANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
 Zpracovatel v návrhu územního plánu vycházel z těchto podkladů a dokumentací obce :
-

Územní studie obce Psáře z roku 1998
Psáře – program obnovy vesnice z roku 2002
Zadání územního plánu z roku 2012
Snímek katastrální mapy celého správního území
Podklady a údaje o infrastruktuře, poskytnuté Obecním úřadem Psáře

 Zpracovatel respektoval tyto nadřazené závazné dokumentace a podklady :
-

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje z roku 2012
Politika územního rozvoje ČR (PÚR), schválená usnesením vlády ČR r.2009
Územně analytické podklady ORP Vlašim z roku 2010
Podklady, týkající se ochrany životního prostředí
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací středočeského kraje z roku 2008
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A3 - VYHODNOCENÍ KOORDINACE Z HLEDISKA SOULADU SE ZÚR STŘEDOČESKÉHO
KRAJE
Z této dokumentace bylo nutné v řešení územního plánu respektovat následující priority územního
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území.
Řešení územního plánu vymezuje nové plochy pro zástavbu buď dostavbou dosud nezastavěných
ploch v zastavěném území jednotlivých sídel nebo nově zastavitelné plochy přímo navazují na
zastavěné části sídel. A to tak, aby dopad na krajinný ráz byl co nejšetrnější. Žádné ze zastavitelných
ploch se nedotýkají kulturních památek a přírodních hodnot.
ODRAZ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU V BODECH ZUR
Zajištění udržitelného rozvoje území (dle bodů ZUR):

(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.
Územní plán obce Psáře vymezuje nové plochy pro bydlení, nutných pro stabilizaci obyvatel
v obci. V kapitole F – stanovení podmínek pro využití ploch je regulativech definována
povinnost pro lokality s rozlohou pro 10 a více rodinných domů vypracování územní studie,
která území vyřeší koncepčně jako celek.

(03)

Území obce Psáře nepatří mezi regiony se soustředěnou podporou státu ani mezi
hospodářsky slabé regiony.

(04)

Psáře patří do zájmového území města Vlašim, od kterého je obec vzdálena cca 12 km.
Město je pro obec Psáře důležité pro zastoupení nadmístní občanské vybavenosti.

(05)

Obec Psáře se nenachází v dostatečné vzdálenosti od staveb, citovaných v bodech a) – r)
této kapitoly. Zastupitelstvo obce Psáře nevzneslo žádný požadavek na vytváření podmínek
pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a
dopravní obslužnosti kraje.

(06)

Územní plán obce Psáře zachovává svou komplexní architektonicko-urbanistickou koncepcí
kulturní kvalitu nejen vlastního sídla, do něhož neumísťuje žádné nevhodné stavby, ale také
nezasahuje do hodnot zdejšího přírodního prostředí. V rámci sídla i jeho okolí stabilizuje
sídelní i krajinotvornou zeleň, která tvoří nedílnou součást územního systému ekologické
stability.

(07)

Územní plán obce Psáře posiluje příznivý vývoj architektonicko-urbanistické struktury sídla.
Nové plochy pro výstavbu lokalizuje výhradně v prolukách obce a v bezprostřední
návaznosti na zastavěné území sídla. Rozvoj cykloturistiky je řešen prostřednictvím
registrované cyklotrasy č.0071, vedoucí podél dálnice od samoty Veselka k řece Blanici,
dále pak využíváním stávajících účelových cest v krajině. Nezastavěné území bude i nadále
sloužit pro nepobytovou rekreaci a pěší turistiku.

(09)

Obec Psáře leží uvnitř území okresu Benešov a nesousedí s žádným z dalších krajů. Nejblíže
je hranice s Jihočeským krajem. Od zastupitelstva obce nevzešel požadavek, aby bylo v
řešení územního plánu obce, zapracováno zlepšení vazeb s územím sousedního kraje nebo
dostupnost obslužných funkcí přes jeho hranice.

ODRAZ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLE PROBLÉMOVÝCH OKRUHŮ ZUR (ozn.kurzívou)


Rozvojové oblasti, rozvojové osy

V ZÚR Středočeského kraje jsou uvedeny zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování
o změnách v území a úkoly pro územní plánování pro rozvojovou oblast republikového významu OB1 Praha,
rozvojové osy republikového významu OS1 Praha-Beroun-Plzeň, OS2 Praha-Kralupy nad Vltavou-Ústí nad
Labem, OS3 Praha-Mladá Boleslav-Liberec, OS4 Praha-Poděbrady-Hradec Králové (- Wroclaw), Praha-Kolín-
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Pardubice (- Wroclaw), OS5 Praha-Kolín-Jihlava (- Brno) a OS6 Praha-Benešov-České Budějovice, rozvojové
oblasti krajského významu OBk1 Střední Polabí, OBk2 Mladá Boleslav-Mnichovo Hradiště, OBk3 Mělník, OBk4
Rakovník, OBk5 Příbram a OBk6 Benešov a rozvojové osy krajského významu OSk1 Praha-Slaný-Chomutov,
OSk2 Praha-Příbram-Písek/Strakonice, OSk3 Benešov-Vlašim a OSk4 Mladá Boleslav-Jičín.

Správní a řešené území obce Psáře se, z hlediska Politiky územního rozvoje ČR, nenachází
v rozvojových oblastech nebo v rozvojových osách. Proto územní plán obce Psáře
nebude mít vliv na tyto stanovené republikové priority.


Specifické oblasti

V ZÚR Středočeského kraje jsou uvedeny zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování
o změnách v území a úkoly pro územní plánování pro specifické oblasti krajského významu SOBk1 BrdyRožmitálsko, SOBk2 Klučenicko-Petrovicko, SOBk3 Neustupovsko-Načeradecko, SOBk4 Dolní KralovickoZbýšovsko, SOBk5 Kněžicko-Rožďalovicko, SOBk6 Mšensko, SOBk7 Bílichovsko-Pochvalovsko a SOBk8
Jesenicko-Čistecko.

Území obce se nenachází ve specifických oblastech krajského významu.


Plochy a koridory technické infrastruktury

V ZÚR Středočeského kraje jsou zpřesněny koridory technické infrastruktury vymezené v Politice územního
rozvoje ČR z roku 2008.

Z hlediska kapitoly 5 Koridory a plochy dopravní infrastruktury PUR je v území obce
situována dálnice D1 – E50, E65. Územní plán obce Psáře svým řešením do předmětného
koridoru nezasahuje.


Opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci možných vlivů na životní prostředí

(190) ZÚR navrhují na základě doporučení SEA následující společná prostorová opatření pro plochy a koridory
dopravy a technické infrastruktury:

Na území obce Psáře nejsou v územním plánu ve smyslu výše citovaných bodů a) – d)
navrženy žádné plochy a koridory dopravy a technické vybavenosti. K případným vlivům na
životní prostředí uvedeným v těchto bodech nedochází a nepředpokládá se, že by se tak
mohlo stát v budoucnu.

(191) ZÚR navrhují na základě doporučení SEA následující společná projektová opatření pro plochy a koridory
dopravy a technické infrastruktury:
Na území obce Psáře ke střetům záměrů územního plánu s limitujícími faktory uvedenými
v bodech b) až i) nedochází.


Plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické
stability

V ZÚR Středočeského kraje jsou rovněž uvedeny zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování
o změnách v území a úkoly pro územní plánování pro koridory a plochy nadregionálního a regionálního ÚSES.

ÚAP a ZUR definují pro území obce umístění regionálního ÚSES. Jeho umístění je v návrhu
územního plánu akceptováno a stabilizováno. Lokální ÚSES, který byl řešen v Generelu
místního systému ekologické stability území pro okres Benešov je nyní v návrhu ÚP
stabilizován. Do společenstev regionální i lokální úrovně nezasahují žádné rozvojové plochy a
záměry, řešené v návrhu územního plánu.


Přírodní hodnoty území kraje

(198) ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje
těchto území:
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Na území obce Psáře nejsou v územním plánu navrhovány plochy pro využití, u nichž by
bylo třeba respektovat ochranu území s přírodními hodnotami dle bodů a)–m) ZÚR.


Kulturní hodnoty území kraje

(201) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v souvislosti s
ochranou a rozvojem kulturních hodnot :
Na území obce Psáře se z registrovaných kulturních památek nachází areál kostela
Nejsvětější Trojice a památkově chráněné území – bývalé tvrziště. Za stavby v památkovém
zájmu lze označit urbanistické hodnoty území / struktury zástavby, výšky zástavby, prostory
návsí, historicky cenné stavby a jejich souborů, dominanty, zástavby se zachovalým místním
rázem, návsi atd./
Navrhované zastavitelné lokality nenaruší dominantu obce tj. kostela, nedotknou se těchto
památek ani dalších objektů v území v památkovém zájmu. Dále územní plán respektuje
architektonicko-urbanistickou strukturu obce s cílem chránit venkovský charakter obce jako
celek od negativních stavebních zásahů a vlivů.
Území se nalézá na plochách s archeologickými nálezy. Pro budoucí stavební činnost, při
zahájení zemních prací je nutný archeologický průzkum.


Vymezení cílových charakteristik krajiny

(206) ZÚR stanovují základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozhodování o nich:
Územní plán obce Psáře chrání přírodní hodnoty obce tím, že do přírodních společenstev
v krajině nenavrhuje žádné plochy pro výstavbu. Zastavitelné i nezastavitelné plochy
v území jsou dále regulovány pravidly ve zvláštní kapitole.

(207) ZÚR stanovují pro úkol pro územní plánování:
Upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy v územních plánech na základě
podrobnějších informací dostupných na této úrovni řešení dotčeného správního území.

V územním plánu obce Psáře je upřesněno situování ploch pro realizaci prvků ÚSES.
Rozvojové lokality, které jsou určené převážně pro bydlení v rodinných domcích a obytných
domech se nedotýkají žádných přírodních hodnot a prvků zeleně a částí ÚSES. Územní plán
respektuje stávající přírodní struktury v celé oblasti obce.

(219) V krajině relativně vyvážené stanovují ZÚR tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
a) dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a stabilních ploch;
b) změny využití území nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení vyváženého stavu.
Řešené území se nachází v relativně vyvážené krajině – N 20, vymezené v ZUR. Řešení
územního plánu chrání hodnoty krajiny tím, že vymezuje nové plochy pro zástavbu buď
dostavbou dosud nezastavěných ploch v zastavěném území jednotlivých sídel nebo nově
zastavitelné plochy přímo navazují na zastavěné části sídel. A to tak, aby dopad na krajinný
ráz byl co nejšetrnější. Žádné ze zastavitelných ploch se nedotýkají kulturních památek a
přírodních prvků.
A4 - VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY, VYPLÝVAJÍCÍMI Z PÚR ČR
Politika územního rozvoje ČR stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území, vymezuje rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se specifickými
hodnotami a se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu. Dále specifikuje
plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu.
Správní území obce Psáře, z hlediska Politiky územního rozvoje ČR :
- řešené území není zařazeno do rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v Kapitole
3 PUR,
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- území ve správě obce Psáře se nenachází v seznamu specifických oblastí, vymezených v kapitole
4 PUR,
- z hlediska kapitoly 5 Koridory a plochy dopravní infrastruktury PUR je v území obce situována
dálnice D1 – E50, E65,
- území obce se nenachází v seznamu koridorů technické infrastruktury a souvisejících rozvojových
záměrů, řešených v Politice územního rozvoje ČR
V návrhu územního plánu jsou respektovány tyto stanovené republikové priority. Navrhovaná
zástavba do těchto specifikovaných území nezasahuje. Návrh změny územně plánovací
dokumentace je v souladu zejména v bodě 14, kde je určeno chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a
kulturní hodnoty území, včetně urbanistického architektonického a archeologického dědictví,
zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, osídlení a kulturní krajiny a její turistické
atraktivity. Tyto zásady respektuje návrh územního plánu tím, že navrhuje jednotlivé rozvojové
lokality po území tak, že respektují stávající urbanistickou strukturu včetně komunikací a navazují na
stávající zástavbu. Rozvojové lokality nezasahují do daných přírodních a kulturních struktur
památek, respektují stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu a dané limity v území.
V návrhu ÚP jsou z PUR ČR zohledňovány definované strategie tím, že jsou v řešení vymezovány
nové zastavitelné plochy buď pro dostavbu dosud nezastavěných ploch v zastavěném území
jednotlivých sídel nebo nově zastavitelné plochy přímo navazují na zastavěné části sídel. A to tak,
aby dopad na krajinný ráz byl co nejšetrnější.
A5 - PROMÍTNUTÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP VLAŠIM DO ŘEŠENÍ :
Jedním z úkolů ÚAP je stanovení problémových jevů a střetů, které lze v zájmovém území
rozdělit do následujících skupin:
-

Lokality se nenachází v území s urbanistickými závadami
Nově zastavitelné plochy nejsou definovány na půdách zařazených do I. třídy ochrany
Na nových zastavitelných plochách nejsou střety s limity v území
Nově zastavitelné plochy jsou napojitelné na dopravní infrastrukturu a nepřispívají k
dopravním závadám
- V území nejsou definovány hygienické závady
- Řešené lokality rozvojové lokality se nedotknou stanovených ochranných pásem

B – VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Zadání územního plánu bylo vypracováno Městem Vlašim, zastoupeném ve smyslu ust.§6 zákona
č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu Odborem výstavby a územního pánování,
oprávněnou osobou ing. Jitkou Hořtovou v květnu 2012. Bylo projednáno s dotčenými orgány státní
správy a ostatními organizacemi. Zastupitelstvem obce Psáře bylo zadání územního plánu
schváleno dne 21.5.2012
V zadání územního plánu byly definovány zásady pro zpracování územního plánu, a to ve smyslu
podmínek platných nadřazených dokumentací, z hlediska požadavků obce na její rozvoj a
investorské záměry s ohledem na původní osídlení obce, na demografické předpoklady v území, na
kvalitu životního prostředí a kulturní dědictví, na možností technického vybavení předmětného území
i na dopravní napojení částí obce.
Návrh ÚP respektuje podmínky řešení zadání, respektuje vymezení prostorových vztahů v území a
bere v úvahu poznatky z místního šetření a technických podmínek v obci. Návrh vychází z daných
souvisejících prostorových i územních souvislostí, a to zejména:
-

uspořádání současné zástavby obce
přírodních systémů a územních systémů ekologické stability
konfigurace terénu
systému infrastruktury
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-

technických limitů využití území
ochranných a bezpečnostních pásem technické infrastruktury

V návrhu územního plánu jsou respektovány a zapracovány požadavky, vyplývající z projednání
zadání s dotčenými orgány. Z návrhu územního plánu v důsledku výsledků hlukové studie z r. 2009,
zpracované Pragoprojektem, ve smyslu limitujících izofón 50dB hluku z dálnice D1, byly vypuštěny
lokality pro bydlení, které se nacházely na straně obce přikloněné k dálnici. Zbývající lokality byly
v návrhu územního plánu přečíslovány do chronologické řady.
V zadání územního plánu nebylo požadováno řešení ve variantách.
V návrhu územního plánu byla použita metodika MINIS, vydaná Krajským úřadem Středočeského
kraje, kde jsou jednotlivé rozvojové plochy značeny dle odpovídajících kódů a jsou očíslovány.
(Všechny rozvojové plochy mají hlavní kód Z s číslem a podkód s určujícím využitím.)

C – VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR
Ze schváleného zadání územního plánu nevyplynuly žádné požadavky na řešení záležitostí
nadmístního významu v území, ani nebyly žádné nadmístní jevy a problémy k řešení
specifikovány obcí ani dotčenými orgány státní správy.

D - VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA.
Změnou územního plánu budou dotčeny zájmy ochrany zemědělského půdního fondu. Podle
metodického pokynu Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12.6.1996
č.j.OOLP/1067/96 se jedná o plochy v těchto třídách ochrany:
 ZASTAVITELNÉ PLOCHY

PLOCHA

FUNKCE

MÍSTO

Z01
Z02
Z03

VZ
BV
BV

Z04
Z05
Z06
Z07
Z08
Z 09
Z 10 A
Z 10 B
Z 11

VK
RI
OM
OM
VD
BV
SV
SV
BV
TI
VZ
DS

Dubovka
Dubovka
Dubovka
Dubovka
Dubovka
Dubovka
Veselka
Veselka
Veselka
Psáře
Psáře
Psáře
Psáře
Psáře
Psáře
Lipina

Z12
Z13
Z14

ST.OCHRAN
ROZLOHA
BPEJ
Y
5.29.04
3
0,302
5.29.04
3
0,116
5.29.04
3
0,276
5.29.11
2
0,078
5.29.14
3
0,234
5.50.11
3
0,286
ostatní pl., není BPEJ
0
5.37.16
5
0,161
5.37.16
5
0,795
5.29.04
3
1,111
5.29.04
3
0,400
5.29.04
3
0,420
5.37.16
5
1,938
5.29.14
3
0,161
5.29.14
3
0,354
ostatní pl., není BPEJ
0
6,632
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 PLOCHY PŘESTAVBY

PLOCHA

FUNKCE

MÍSTO

BPEJ

P 01
P02
P03

BV
VZ
OM

Psáře
Psáře
Veselka

5.29.04
5.29.14
5.29.04/ostatní pl.

P04

BV

Dubovka

5.29.04

ST.
ROZLOHA
OCHRANY
3
0,508
3
0,093
3
0,471
3

0,041
1,113

 PLOCHY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
Řešením územního plánu obce Psáře nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Řešení územního plánu se nebude týkat využitelnosti přírodních zdrojů.
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