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ÚZEMNÍ PLÁN HVOZDEC - TEXTOVÁ ÁST
a)

Vymezení zastav⌥ného území
Na území obce Hvozdec je k datu 10.1.2018 vymezeno celkem ↵est zastav n ch území.
Vymezení zastav ného území je znázorn no ve v kresové ⌃ásti územního plánu: v kres
základního ⌃len ní území (1) a hlavní v kres (2).
b)

Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Vymezení e⌦eného území
⇤e↵ené území se nachází v okresu Beroun, St⌦edo⌃eském kraji. ⇤e↵en m územím je správní
území obce Hvozdec (⌃íseln kód: 531235), které tvo⌦í katastrální území Hvozdec (⌃íseln kód: 650285) a
katastrální území Hvozdec v Brdech (⌃íseln kód: 930326). Ve správním území jsou dva sídelní útvary
Mrtník a Hvozdec.
b.2) Koncepce rozvoje e⌦eného území
Územní plán Hvozdec si klade za cíl vytvo⌦it územní p⌦edpoklady pro zachování specifické
rázovitosti venkovského sídla, zachovat a podpo⌦it p⌦írodní hodnoty krajiny. Pro rozvoj podstatná je dobrá
dopravní dostupnost v t↵ích sídelních útvar (Ho⌦ovice).
Cílem územního plánu je:
ochrana urbanistick ch a architektonick ch hodnot
stabilizace obyvatelstva návrhem dostate⌃ného rozsahu nov ch ploch pro smí↵enévenkovské vyu✏ití ve Hvozdci,
p⌦edcházení nedostatku pracovních p⌦íle✏itostí vytvá⌦ením územních podmínek pro
vznik pracovních p⌦íle✏itostí zejména v terciérní sfé⌦e (slu✏by, drobné podnikání),
plochách podél vodote⌃e preferovat p⌦írodní funkce s ohledem i na povod ová rizika, zv ↵ení ekologické stability krajiny ochranou existující zelen a návrhem opat⌦ení pro
udr✏ení vody v krajin .
Katastr Hvozdec v Brdech je sou⌃ástí lesního masivu St⌦edních Brd. Území je vyhlá↵enou
Chrán nou krajinnou oblastí Brdy a CHOPAV (chrán ná oblast p⌦irozené akumulace vod). Brdy jsou
v znamnou zdrojnicí a zásobárnou kvalitní pitné vody v rámci siln osídlen ch st⌦edních ech.
St⌦ední Brdy mají optimální vojenskou pozici nedaleko Prahy ⌃i N mecka. Brdy jsou i po zru↵ení
Vojenského újezdu pova✏ovány za oblast d le✏itou pro obranu R (ODOS - objekt d le✏it pro obranu
státu). Územní plán nadále respektuje zájmy A R v ⌦e↵eném území.
b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území

v⇣území.

Kulturn⌥-historické hodnoty
Územní plán Hvozdec vytvá⌦í podmínky pro ochranu v↵ech kulturn -historick ch hodnot

Návrhem ÚP je respektováno základní prostorové ⌃len ní zastav ného území:
Vesnice Hvozdec p⌦edstavuje koncentrovan sídelní útvar st⌦edního rozsahu. Jedná se o
homogenní urbanistick soubor hospodá⌦sk ch a obytn ch staveb na náhorní plo↵in ve vyv ↵ené ⌃ásti
katastru (místo styku ⌃ty⌦ díl⌃ích povodí). Základní urbanistické schema sídla tvo⌦í historické jádro obce
dolo✏ené ji✏ na po⌃átku v pol. 16. století, - tj. centrální návesní prostor, do které se obracejí p vodní
zem d lské usedlosti, s navazující p vodní domká⌦skou - venkovskou zástavbou rozmíst nou podél
hlavních komunika⌃ních tah . T ✏i↵t stavebního rozvoje 20. století spadá do jihov chodní ⌃ásti
ohrani⌃ené lesními pozemky. Celé toto území má charakter rodinného bydlení s men↵ími zahradami.
Domy stojí na pozemcích p⌦evá✏n v izolované poloze, jednotn osazené podle zalo✏en ch uli⌃ních ⌃ar.
Postupn byla obec té✏ dovybavena n kolika objekty ob⌃anské vybavenosti (konzum, po✏ární
zbrojnice). Hospodá⌦skou funkci (slu✏by, v roba el. energie) plní zejména areál na v chodním okraji
Hvozdce. V stavba z posledních let je soust⌦ed ná do okrajov ch poloh (jih, sever) obce, n které domy
mají v razn vilov charakter. Nová zástavba nevytvá⌦í prostorov kvalitní uli⌃ní prostranství a p sobí
neuspo⌦ádan m dojmem.
Mrtník - malá venkovská osada na terénu pom rn prudce klesajícímu do údolnice erveného
potoka s p⌦ilehl mi vodními plochami, se h⌦bitovním kostelem narození Panny Marie a farou v
dominantní vyv ↵ené poloze. P vodní rozvoln ná zástavba n kolika zem d lsk ch usedlostí byla
dopln na zejména objektem ↵koly a n kolika domky a chatami na minimálních pozemcích umíst n ch v
návaznosti na vodní plochu Drátenického rybníka a rekrea⌃ní zástavbu v sousedním katastru Chaloupky.
-

V⇣⌦e↵eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty:
Na celé území obce se musí nahlí✏et jako na území s archeologick mi nálezy;
Evidované kulturní památky (v↵e Mrtník):
35524/2-321 - areál h⌦bitovního kostela Narození Panny Marie;
1
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-

-

-

16519/2-323 - Bo✏í muka u studánky nad h⌦bitovem;
27137/2-324 - krucifix (pam tní kovov k⌦í✏) u h⌦bitova.
Architektonicky v znamn mi stavbami jsou (vyjma kulturních památek) do dne↵ní doby
dochované p⌦íklady:
fara (Mrtník),
roubená p⌦ízemní chalupa s trojdílnou dispozicí z p⌦elomu 18. a19. století
⌃. 021(Hvozdec),
zd ná chalupa ⌃. 020 (Hvozdec),
roubená chalupa s podsíní ⌃. 6 (Hvozdec),
tradi⌃ní chalupy ⌃p. 11, 13, 15, 17, 40, 43 p⌦evá✏n z první poloviny 19.
století (Hvozdec),
návesní kapli⌃ka se d⌦ev nou zvoni⌃kou a k⌦í✏kem (SÚ Hvozdec).
Drobné památky v míst (nejsou doposud kulturními památkami):
pomník padl m poblí✏ Obecního ú⌦adu Hvozdec,
k⌦í✏ p⌦i cest (Hvozdec - Mrtník),
d⌦ev n k⌦í✏ u kostela (Mrtník).
k⌦í✏ na Mrtnické skále.
Veduta Mrtníka s dominantním kostelem Narození Panny Marie a farou.
Z hlediska jedine⌃né struktury zástavby dochovan centrální návesní prostor Hvozdce, do které
se obracejí p vodní zem d lské usedlosti, s navazující p vodní domká⌦skou - venkovskou
zástavbou rozmíst nou podél hlavních komunika⌃ních tah .
Dochované tvarosloví p vodních staveb historického jádra i ucelené domká⌦ské zástavby v
obou sídelních útvarech, stejn jako prostorov kvalitní uli⌃ní prostranství souvislé domká⌦ské
v stavby (Hvozdec) - zp sob ochrany je stanoven podmínkami pro v stavbu v kapitole f.).

P írodní hodnoty
Územní plán Hvozdec vytvá⌦í podmínky pro ochranu v↵ech p⌦írodních hodnot v⇣území, které
v⇣zásad respektuje a je s⇣nimi koordinován. V t↵ina dochovan ch p⌦írodních prvk je územním plánem
zapojena do systému ÚSES (biocentra, biokoridory, interak⌃ní prvky).
P⌦írodní hodnoty v k.ú. Hvozdec:
Z hlediska krajinotvorn ch zp sob vyu✏ívání se jedná o smí↵enou krajinu plo↵in a pahorkatin
na okraji lesního masivu Brd. P⌦eva✏ují lesy a louky. Nezanedbateln v znam má kulturn -historick
potenciál krajiny a to zejména malebn p sobící panorama dominantní vertikály h⌦bitovního kostela
Narození Panny Marie (SÚ Mrtník) kontrastující s rozlehlou plochou Drátenického rybníka. Nositelem
biologické rozmanitosti této kulturní krajiny je zejména v ji✏ní ⌃ásti ⌦e↵eného území ekosystém nivy
erveného potoka a p⌦ilehl ch vodních ploch.
Pr m rná nadmo⌦ská v ↵ka v ⌦e↵eném území se pohybuje v rozmezí 410 a✏ 530 m n.m.
Nejv ↵e polo✏ená ⌃ást - Chlum (kóta 536 m n.m.) je místní dominantou, nejni✏↵ím místem ⌦e↵eného
území je úpatí Chlumu p⌦i západní hranici na kót 405 m n.m. Intravilán obce Hvozdec se nachází na
náhorní plo↵in ve vyv ↵ené ⌃ásti katastru (místo styku ⌃ty⌦ díl⌃ích povodí), Mrtník se rozprostírá na
terénu prudce klesajícímu do údolnice erveného potoka s p⌦ilehl mi vodními plochami.
-

-

-

Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ⌃len ní ⌦e↵eného území:
p⌦írodn hodnotn krajinn celek zahrnující náhorní plo↵inu na okraji lesního masivu Brd, kde
p⌦eva✏ují lesy a louky, mén orná p da. Místní dominantou je Chlum (536 m n.m.) - p⌦evá✏n
listnat porost s mal m zastoupením jehli⌃nan .⇣Agrocenóza roz⌃len ná remízky a
travinok⌦ovinat mi porosty podél komunikací, polních cest, drobn ch vodote⌃í a meliora⌃ních
p⌦íkop ;
p⌦írodn hodnotn krajinn celek zahrnující ekosystém nivy erveného potoka a p⇥ilehl⇤ch
vodních ploch;
kulturn historick potenciál krajiny:
Hvozdec – historické jádro obce dolo✏ené ji✏ na po⌃átku v pol. 16. století, tj. centrální prostor,
do které se obracejí p vodní zem d lské usedlosti.
Mrtník - malá venkovská osada v malebném údolí erveného potoka s dominantním
h⌦bitovním kostelem narození Panny Marie a farou.
V⇣⌦e↵eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty:
památn strom – javor klen (Acer pseudoplatanus), kód 104163; u h⌦bitovní zdi p⌦ed bo⌃ním
vchodem do kostela na parc.⌃. 554; nyní jen torzo kmene o obvodu 430 cm - ponecháno pod
ochranou kv li kolonii mravenc Camponotus ligniperda;
v znamné krajinné prvky (VKP) ze zákona - lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (i katastráln
neevidované);
p⌦írodní biotopy, které se v území vyskytují:
- mozaika trávník a lu✏ních spole⌃enstev v niv erveného a Ml nského potoka – mezofilní
ovsíkové louky (biotop T1.1), aluviální psárkové louky (T1.4), vlhké pchá⌃ové louky (T1.5), vlhká
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⇣
-

⇣
-

tu✏ebníková lada (T1.6), st⌦ídav vlhké bezkolencové louky (T1.9), rákosiny eutrofních stojat ch
vod (M1.1) a degradované údolní jasanovo-ol↵ové luhy (biotop L2.2B);
- mozaika trávník a k⌦ovinat ch porost na svazích podél bezejmenného p⌦ítoku Ml nského
potoka (lokalita V Okrouhlíku) – mezofilní ovsíkové louky (T1.1), sekundární podhorská a
horská v⌦esovi↵t (T8.2B), vysoké mezofilní a xerofilní k⌦oviny (K3), nízké xerofilní k⌦oviny (K4);
- mozaika trávník na loukách náhorní plo↵iny – mezofilní ovsíkové louky (T1.1), ↵irokolisté
suché trávníky (T3.4D);
- mozaika travinok⌦ovinat ch spole⌃enstev v lokalit ihadla – mezofilní ovsíkové louky (T1.1),
acidofilní trávníky m lk ch p d (T5.5) a vysoké mezofilní a xerofilní k⌦oviny (K3);
- p⌦írodní a p⌦írod blízká lesní spole⌃enstva – hercynské dubohab⌦iny (L3.1), suché acidofilní
doubravy (L7.1).
liniové prvky doprovodné zelen katastráln evidované ⌃i prvky zelen na orné p d - meze,
remízky, plochy nelesní zelen , doprovodné zelen cest a vodote⌃í.
katastráln neevidované drobné vodote⌃e a malé vodní nádr✏e v krajin .
P⌦írodní hodnoty v k.ú. Hvozdec v Brdech:
Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ⌃len ní ⌦e↵eného území:
krajinn celek zahrnující ⌃ást Brdské vrchoviny (k.ú. Podluhy v Brdech). Území Brd je hodnotné
zejména z d vodu v skytu horsk ch a podhorsk ch fenomén , zachovalého hydrického re✏imu
oblasti a z d vodu minimálního vlivu lidského osídlení. V území se nachází ⌦ada vzácn ch
biotop a vyskytuje ⌦ada zvlá↵t chrán n ch druh organism . Zvlá↵tností území jsou druhotn
vzniklá rozsáhlá v⌦esovi↵t a sukcesní stadia. Horninové podlo✏í dalo vzniknout ⌦ad
pozoruhodn ch geologick ch jev (nap⌦. kamenná mo⌦e, skalní sruby, buli✏níkové kam ky).
Respektována jsou opat⌦ení pro ochranu krajinného rázu pro krajinnou oblast ObKR15 Brdy.
V⇣⌦e↵eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty (popis v ⌃ásti od vodn ní):
Chrán ná krajinná oblast (CHKO) Brdy – v znamné p⌦írodní a krajinné hodnoty:
geologické a geomorfologické lokality; k⇣severozápadu, nad údolí erveného potoka,
vybíhá vrch v razn m skalním ostrohem s⇣k⌦í✏em - tzv. Mrtnická skála.
spole⌃enstva p⌦írodního charakteru – zejména p⌦írod blízké lesy (reliktní bory,
kyselé a kv tnaté bu⌃iny, su ové lesy, podmá⌃ené a ra↵elinné smr⌃iny, poto⌃ní
ol↵iny), ra↵elini↵t ;
III. zóna odstup ované ochrany p⌦írody.

c)

Urbanistická koncepce
Dobrá dopravní dostupnost v ⌃i nad⌦azen m sídelním útvar m a kvalitní p⌦írodn -krajiná⌦ské
zázemí má v znamn vliv na stabilizaci stávajícího stavebního fondu (bydlení) a na rozvojové tendence
zejména v oblasti bydlení a drobného podnikání (v⌃etn hospoda⌦ení).
P vodní urbanistická struktura z stává zachována.
Z hlediska funk⌃ního vyu✏ití p⌦eva✏uje a nadále bude p⌦eva✏ovat charakter smí↵ené obytné
zástavby (historické jádro) a navazující plochy bydlení s p⌦eva✏ujícím venkovsk m charakterem zástavby.
Plochy v roby a ob⌃anské vybavenosti jsou stabilizované.
Cílem urbanistické koncepce je rovn ✏ zachovat historické jádro obou ⌃ástí (Hvozdec, Mrtník).
Hvozdec
Rozvoj mimo zastav né území je navr✏en zejména do prostorové cezury navazující jednak ze
severu na p vodní zástavbu venkovsk ch zem d lsk ch usedlostí historického jádra obce a z jihu na
p vodní domká⌦skou zástavbu - lokalita Z1. Tato zastavitelná plocha s p⌦edpokládanou skupinovou
zástavbou smí↵eného-venkovského charakteru je podmín na dal↵ím podrobn j↵ím zpracováním
urbanisty. V rámci studie bude nezbytné najít odpovídající prostorové ⌦e↵ení, které reaguje na pestrost a
charakter okolní zástavby.
Dále jsou pro zástavbu navr✏eny sva✏ité pozemky v severní okrajové poloze s podmínkami
omezujícími intenzívní v stavbu - lokality Z2, Z3 a koncová plocha navazující na stávající novodobou
v stavbu Z4 a Z2/1.
Mrtník
V Mrtníce extenzívní zástavba není navr✏ena vzhledem k místním prostorov m a limitním
podmínkám (zejména kulturn - historick potenciál, ochrana p⌦írody a krajiny, ochrana vod, záplavy). Pro
eventuální rozvoj bydlení (v⌃etn rekreace), malého a st⌦edního podnikání, slu✏eb bude prioritn vyu✏it
stávající stavební fond (revitalizace, rekonstrukce za podmínky zachování kulturn -historick ch hodnot).
Kompozi⌃ním zám rem v sídle je revitalizace údolí erveného resp. Ml nského potoka, které je
v územním plánu vymezeno plochami pro územní systém ekologické stability s navazujícími plochami
zelen a ploch smí↵eného nezastav ného území.
Krejcárek
Stávající území samoty Krejcárek nebude dále územn rozvíjeno.
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c.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm⌥ny v jejich vyu ití
Cílem koncepce uspo⌦ádání sídla je koordinace zájm a vztah v zastav ném území z hlediska
rozdíln ch mo✏ností jeho vyu✏ití, zájm ochrany urbanistick ch a architektonick ch hodnot v sídle. Za
tímto ú⌃elem územní plán stanovuje plochy s rozdíln m vyu✏itím v zastav ném (resp. zastavitelném)
území a liniové stavby v krajin .
Plochy jsou ⌃len ny podle charakteru vyu✏ití, limitujících jev a prostorového obrazu sídla na:
-

-

-

-

Plochy smí↵ené obytné - venkovské (SV)
Plochy ur⌃ené pro smí↵ené vyu✏ití vesnického charakteru, pro bydlení s vy↵↵ím podílem
hospodá⌦ské slo✏ky (zem d lská a ⌦emeslná v roba). Funkce bydlení je obvykle smí↵ena s
jin mi funkcemi.
Plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské (BV)
Plochy bydlení, ve kter ch p⌦eva✏ují rodinné domy s chovatelsk m a p stitelsk m zázemím pro
samozásobení s p⌦ím sí neru↵ících obslu✏n ch funkcí místního v znamu.
Plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (chaty, rekrea⌃ní domky).
Plochy ob⌃anského vybavení - ve⌦ejná infrastruktura (OV)
Plochy ur⌃ené pro ob⌃anskou vybavenost, která je nezbytná pro zaji↵t ní a ochranu základního
standardu a kvality ✏ivota obyvatel a její✏ existence v území je v zájmu státní správy a
samosprávy.
Plochy ob⌃anského vybavení - sport (OS)
Plochy zahrnují pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní ⌃innosti a regeneraci organismu a
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve⌦ejn ch prostranství.
Plochy ob⌃anského vybavení - h⌦bitovy (OH)
Plochy h⌦bitov v⌃etn technického zázemí a církevních staveb, pozemky související dopravní a
technické infrastruktury, ve⌦ejn ch prostranství a zelen .
Plochy v roby a skladování - lehk pr mysl (VL)
Plochy v robních areál lehkého pr myslu, negativní vliv nad p⌦ípustnou mez nesmí
p⌦esáhnout hranice areálu.
Plochy zelen - zele nezastaviteln ch soukrom ch zahrad (ZS) zahrnují plochy vyhrazené
zelen - soukromé zahrady - s od vodn n m omezením zastavitelnosti;
Plochy zelen - zele p⌦írodního charakteru (ZP) zahrnují pozemky zelen v sídle udr✏ované v
p⌦írod blízkém stavu, pozemky ostatní zelen v sídle mající nap⌦. ochrann a izola⌃ní charakter
apod.
Plochy technické infrastruktury - in✏en rské sít - vodní hospodá⌦ství (TI.1)
Zahrnují zejména pozemky vedení pro vodní hospodá⌦ství (vodovody, kanalizace) a staveb
za⌦ízení s nimi provozn souvisejících. Sou⌃ástí t chto ploch mohou b t i pozemky související
dopravní infrastruktury.
Plochy ve⌦ejn ch prostranství (PV)
zahrnují pozemky jednotliv ch druh ve⌦ejného prostranství
Plochy dopravní infrastruktury - silni⌃ní doprava (DS)
zahrnují zejména pozemky silnic a vybran ch místních komunikací.
Plochy dopravní infrastruktury - místní a ú⌃elové komunikace (DS.1)
zahrnují zejména pozemky místních komunikací a ú⌃elov ch komunikací v krajin .
V k.ú. Hvozdec v Brdech byly vymezeny Plochy dopravní infrastruktury - specifické (DSx)
zahrnující pozemky stávající ú⌃elové komunikace v CHKO Brdy.
Pro vymezené plochy jsou stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu✏ití
(podmínky plo↵ného a prostorového uspo⌦ádání - viz. kap. f).
c.2) Vymezení ploch p estavby
Návrhem ÚP Hvozdec není vymezena plocha p⌦estavby.
c.3) Vymezení zastaviteln ch ploch
Návrhem ÚP Hvozdec jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy ur⌃ené k zastav ní):
Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:
Specifické podmínky:

Z1
plochy smí↵ené obytné - venkovské (SV)
bydlení spojené s podnikáním a hospoda⌦ením v centrální ⌃ásti
sídla Hvozdec, ve⌦ejné prostranství, neru↵ící ob⌃anská vybavenost,
ve⌦ejná zele , zahrady, sady, louky.
Plochu*) prov ⌦it územní studií, rozhodování o zm nách v území je
podmín no dohodou o parcelaci. Ve studii navrhnout opat⌦ení
minimalizující negativní dopad v stavby na ráz krajiny. S eventuální
kompaktní intenzívní zástavbou navázat na stávající v stavbu ji✏n
od lokality. Respektovat tj. plo↵n nezastavovat území v kontaktní
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poloze s p vodním historick m jádrem umíst n m severn od
lokality.
Kontaktní trasu nadzemního vedení VN 22kV sm ⌦ující do zd né
trafostanice T 3484 navrhnout k likvidaci ⌃i p⌦elo✏ce.
Respektovat stávající za⌦ízení technické vybavenosti
(telekomunika⌃ní kabel, ve⌦ejná studna) a stávající ú⌃elové
komunikace. V dopravním ⌦e↵ení navrhnout p⌦ístup ke stávající
zastávce BUS.
*) Územní studie m ✏e, v p⌦ípad spole⌃ného zájmu obce a
vlastník , ⌦e↵it i kontaktní doposud nezastav né pozemky v
zastav ném území.
Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:
Specifické podmínky:

Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:
Specifické podmínky:

Z2
plochy smí↵ené obytné - venkovské (SV)
venkovské bydlení spojené s hospoda⌦ením v západní ⌃ásti sídla
Hvozdec
Rozvoj omezit maximáln na dv stavební parcely a zahrady,
dopravní p⌦ístup a otá⌃ení zásahov ch vozidel zajistit v souladu s
technick mi normami a právními p⌦edpisy.
Z3
plochy smí↵ené obytné - venkovské (SV)
venkovské bydlení spojené s hospoda⌦ením v západní ⌃ásti sídla
Hvozdec
Rozvoj omezit maximáln na dv stavební parcely a zahrady,
dopravní p⌦ístup a otá⌃ení zásahov ch vozidel zajistit v souladu s
technick mi normami a právními p⌦edpisy.

Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:
Specifické podmínky:

Z4
plochy bydlení - rodinné domy (BV)
venkovské bydlení v severozápadní ⌃ásti sídla Hvozdec
Rozvoj omezit maximáln na dv stavební parcely a zahrady,
dopravní p⌦ístup zajistit v souladu s technick mi normami a
právními p⌦edpisy.

Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:

Z 2/1
plochy bydlení - rodinné domy (BV)
plochy ve⌦ejn ch prostranství (PV)
venkovské bydlení v severozápadní ⌃ásti sídla Hvozdec
Parcela pro 1 RD a ve⌦ejné prostranství, dopravní p⌦ístup zajistit v
souladu s technick mi normami a právními p⌦edpisy.

Hlavní vyu✏ití:
Specifické podmínky:

Zastavitelné plochy a jejich dal↵í ⌃len ní jsou vymezeny graficky ve v kresech ⌃. 1 a 2 návrhu ÚP
Hvozdec (V kres základního ⌃len ní, Hlavní v kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní
vyu✏ití plochy, dal↵í p⌦ípustné, podmín n p⌦ípustné vyu✏ití a nep⌦ípustné vyu✏ití pro jednotlivé plochy je
uvedeno v kapitole f.1) Plochy s rozdíln m zp sobem vyu✏ití.

-

-

-

c.4) Vymezení systému sídelní zelen⌥
V obci je nutno chránit zele na vymezen ch plochách ve⌦ejn ch prostranstvích ⌃i na plochách
ve⌦ejn p⌦ístupn ch - jedná se o dominantní zele zejména u kostela Narození Panny Marie v
Mrtníku (zde i památn strom) a dal↵í v znamná zele na návsi ve Hvozdci ⌃i u Obecního
ú⌦adu.
Do systému sídelní zelen jsou zahrnuty zejména pozemky zahrad, sad a dal↵í p dy související
s obytn m územím, kde p⌦eva✏uje p⌦írodní ⌃i ochrann charakter (obecn se jedná o pozemky
nevhodné pro zástavbu). Jedná se nap⌦. o zahrady nacházející se v ochranném pásmu vodních
zdroj , v ochranném pásmu ve⌦ejného poh⌦ebi↵t , okrajov ch polohách sídla s v razn
p⌦írodním charakterem, v území sledovan ch záplav, v kontaktní poloze s lesními pozemky
apod). Tyto jsou vymezené jako plochy zelen - zele soukromá a vyhrazená (ZS).
Biokoridor LBK 1-10 procházející p⌦es zastav né území Mrtníka vymezuje plochy sídelní zelen
- zele p⌦írodního charakteru (ZP). Do t chto ploch je dále zahrnuty p⌦evá✏n lu⌃ní porosty v
rámci vymezeného LBC 10 v Mrtníce.
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d)

Koncepce ve ejné infrastruktury
d.1) Dopravní infrastruktura

Letecká doprava
Návrh územního plánu není ve st⌦etu se zájmy letecké dopravy - jsou respektována ochranná
pásma z neve⌦ejného vnitrostátního leti↵t Tlustice zasahující severní ⌃ást katastrálního území obce v⌃etn
sídelního útvaru Hvozdec. Návrh nep⌦edpokládá v ↵kovou zástavbu p⌦evy↵ující sou⌃asnou v ↵kovou
hladinu v sídle.
Silni⌃ní doprava
Systém silni⌃ní obsluhy ⌦e↵eného území je mo✏né pova✏ovat jako celek za vyhovující a
p⌦im ⌦en pot⌦ebám i v znamu sídla. Dopravní vazby jsou dostate⌃n zaji↵t ny silnicemi III. t⌦ídy. Systém
silni⌃ních komunikací z stane zachován.
V⇣dlouhodobém horizontu je t⌦eba po⌃ítat s postupnou úpravou tras silnic III. t⌦ídy pro vedení
návrhové kategorie S7,5/50; úpravy by m ly zohlednit po✏adavek na odd lení p ↵í a automobilové
dopravy v zastav ném území.
Místní komunikace
Návrh územního plánu v⇣souladu se zadáním zakládá nové rozvojové po⌃iny v⇣⌦e↵eném
správním území obce. Komunika⌃ní dostupnost t chto rozvojov ch lokalit je zaji↵t na bu⌥ prost⌦ednictvím
p⌦ipojení sjezdem na stávající komunika⌃ní sí obce (lokality Z2, Z3, Z4, Z2/1) s podmínkami na úpravu
↵í⌦kové dimenze p⌦ístupov ch cest a obrati↵ nebo návrhem nov ch místních komunikací v rámci územním
plánem podmín n ch územních studií (lokalita Z1).
Doprava v klidu
P⌦i realizaci nov navrhovan ch objekt je t⌦eba po⌃ítat se zaji↵t ním odpovídajících
pot⌦ebn ch po⌃t odstavn ch a parkovacích stání v rámci vlastních pozemk a to dle skute⌃n
navrhovan ch kapacit objekt .
Obsluha prost edky hromadné dopravy
Obsluha prost⌦edky hromadné dopravy je vyhovující a z stane zachována. Pro lokalitu Z1 je
dána podmínka k ⌦e↵ení v rámci územní studie - navrhnout p⌦ístup ke stávající zastávce BUS.
pozn.:

Cestní sí , cyklostezky, cyklotrasy a p ↵í trasy - viz. kapitola e.3).

-

d.2) Technická infrastruktura
Jsou p⌦ípustná tato nová za⌦ízení sítí technické infrastruktury v území:
⌦ady ve⌦ejného vodovodu a dal↵í za⌦ízení slou✏ící k zásobování pitnou vodou,,
stoky oddílné de↵ ové kanalizace a dal↵í za⌦ízení slou✏ící k odvád ní srá✏kov ch vod,
stl plynovodní ⌦ady,
trafostanice, v⌃etn p⌦ipojovacího vedení VN 22 kV,
podzemní kabelové trasy VN 22 kV nahrazující stávající vzdu↵ná vedení,
kabelové trasy NN,
kabelové trasy telekomunika⌃ní sít a dal↵í telekomunika⌃ní za⌦ízení,
kabelové trasy NN slou✏ící pro VO, svítidla VO,
kabelové trasy vedení místního rozhlasu, reproduktory místního rozhlasu.

Odvodn⌥ní území, srá kové odpadní vody
Stav likvidace de↵ ov ch vod v obci Hvozdec se nebude zásadn m nit. Stávající nezatrubn né
(rigolové) i zatrubn né úseky de↵ ové oddílné kanalizace obce Hvozdec jsou z⇣dne↵ního pohledu
technicky zna⌃n nedokonalé. V hledov je t⌦eba usilovat o d sledné do⌦e↵ení systému odvád ní
srá✏kové vody i v souvislostech na kone⌃né úpravy terénu a místních komunikací. V⇣p⌦ípad nové zástavby
v⇣rozvojov ch lokalitách pak lze doporu⌃it po podrobném hydrogeologickém pr zkumu likvidaci
srá✏kov ch vod zasakováním (p⌦ípadn té✏ akumulací s⇣následn m vyu✏itím této vody pro údr✏bu zelen
apod.). Srá✏kové vody ze zpevn n ch povrch místních komunikací a chodník budou v↵ak i zde
likvidovány roz↵í⌦ením a zdokonalením stávajícího systému de↵ ové oddílné kanalizace.
Protierozní a protipovod ová opat⌦ení jsou uvedena v kapitole e.4) a e.5).
Spla⌦kové odpadní vody
Bude zachován stávající systém (tam, kde jsou septiky, budou tyto zrekonstruovány na
bezodtokové jímky nebo budou nahrazeny nov mi bezodtokov mi jímkami, ve↵keré odpadní vody
akumulované v bezodtokov ch jímkách budou p⌦evá✏eny fekavozem a likvidovány na centrální ⌃istírn
odpadních vod).
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Zdroje vody, zásobování vodou
Obec Hvozdec je zásobena vodovodem pro ve⌦ejnou pot⌦ebu spole⌃n m pro obec Hvozdec a
místní ⌃ást Mrtník.
Územním plánem je v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací navr✏eno posílení
místního zdroje a to propojením dosavadního vybudovaného systému s p vodním vodovodním ⌦adem z
Ne⌦e✏ína do Ho⌦ovic, kter prochází osadou Mrtník. S ohledem na kolísání tlak v p⌦ivad ⌃i a pro zaji↵t ní
plynulé dodávky vody do vodojemu Hvozdec je navr✏eno vybudování akumula⌃ní nádr✏e (p⌦edpokládan
objem 20 m3) a p⌦e⌃erpávací stanice v prostoru prameni↵t Mrtník.
Pot⌦eba po✏ární vody bude i nadále zaji↵t na prost⌦ednictvím ve⌦ejného vodovodu (po✏ární
hydranty) ⌃i odb ry z nádr✏í (Mrtník, Hvozdec, vodní dílo Dráteník).
Elektrifikace
Po✏adavky na zv ↵ení stávajících odb r , pop⌦. nové el. odb ry budou i nadále ⌦e↵eny
posílením stávajících sítí NN a úpravou stávajících trafostanic (v m nou ⌃i p⌦idáním dal↵ích
transformátor ). Vzhledem k problematickému technickému stavu venkovních rozvod NN budou tyto
postupn nahrazovány kabelov mi.
Venkovní vedení VN ⇣22 kV, které k ní sm ⌦uje znehodnocuje hlavní rozvojovou lokalitu v obci.
Trasa nadzemního vedení VN 22kV sm ⌦ující do zd né trafostanice T 3484 je navr✏ena k likvidaci ⌃i
p⌦elo✏ce. Po konzultaci s provozovatelem sít je nezbytné konkrétní ⌦e↵ení následn up⌦esnit rovn ✏ v
rámci územní studie (lokalita Z1).
Zásobování zemním plynem
Prob hla plo↵ná plynofikace Komárova a obce Chaloupky. Na tuto stl plynovodní sí jsou
napojeny i domy v zájmovém území, které se nacházejí na hranici s k.ú. Komárov u Ho⌦ovic a k.ú.
Chaloupky. Vzhledem k této skute⌃nosti (za p⌦edpokladu, ✏e dimenze hlavních stl plynovodních ⌦ad
rozvodné sít budou upraveny tak, aby bylo mo✏no tuto sí roz↵í⌦it) bude mo✏ná plynofikace sídelního
útvaru Mrtník (resp. jeho ⌃ásti).
Telekomunikace
Návrhem ÚP jsou respektována stávající podzemní telekomunika⌃ní vedení místní
telekomunika⌃ní sít . V↵echna stávající nadzemní telekomunika⌃ní vedení budou postupn nahrazena
podzemní kabelovou trasou. Nové objekty budou podzemní kabelovou trasou p⌦ipojeny v✏dy.
Ve ejné osv⌥tlení
Rozvody VO budou realizovány i k zastaviteln m plochám. Nové vedení bude realizováno
soub ✏n s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase.
d.3) Ob⌃anské vybavení
Stávající funk⌃ní za⌦ízení ob⌃anského vybavení (ve Hvozdci - Obecní ú⌦ad se spole⌃ensk mi
prostory, hasi⌃ská zbrojnice, prodejna smí↵eného zbo✏í, návesní kapli⌃ka se zvoni⌃kou, sportovní areál,
d tské h⌦i↵t ; v Mrtníku - areál b valé základní ↵koly, areál h⌦bitovního ⌦ímskokatolického kostela Narození
Panny Marie) jsou zachována (podrobn popis v ⌃ásti od vodn ní).
Vzhledem k d le✏itosti za⌦ízení ob⌃anského vybavení pro rozvoj ⌦e↵eného území mohou b t
vybraná za⌦ízení umís ována dle podmínek funk⌃ního ⌃len ní území v zastav ném území a v
zastaviteln ch plochách. Samostatné plochy pro ob⌃anskou vybavenost nejsou navr✏eny
d.4) Ve ejná prostranství
Návrhem územního plánu jsou vymezeny stávající plochy ve⌦ejn ch prostranství v obci
zahrnující návesní prostranství a komunika⌃ní systém - místní a ú⌃elové komunikace. P⌦i úpravách
ve⌦ejného prostranství musí b t respektovány stávající prvky drobné architektury (nap⌦. kapli⌃ka na návsi
ve Hvozdci, k⌦í✏ky a pomníky (viz. kapitola b.3) a pro sídlo v znamná zele (viz. kapitola c.4).
Ve⌦ejn p⌦ístupné pozemky budou navrhovány podrobn j↵í územní studií podmín nou
územním plánem pro rozvoj v zastavitelné plo↵e Z1.
Návrhem zm ny ⌃. 2 územního plánu je v rámci lokality Z2/1 vymezena plocha ve⌦ejného
prostranství mezi zástavbou stávající a potenciální stavební parcelou.
d.5) Nakládání s odpady
Systém shroma✏⌥ování, sb ru, p⌦epravy, t⌦íd ní, vyu✏ívání a odstra ování komunálního odpadu
a systém nakládání se stavebním odpadem je upraven Obecn závaznou vyhlá↵kou obce Hvozdec.
V ⌦e↵eném území nejsou evidovány skládky, b valá obecní skládka (pozemky ⌃. 314/8, 314/5)
byla rekultivována.
Nové plochy, na kter ch by bylo p⌦ípustné ukládání odpad , nejsou navr✏eny. Sou⌃asná
koncepce zne↵kod ování odpad bude uplatn na i pro zastavitelné plochy.
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e)

Koncepce uspo ádání krajiny

e.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm⌥ny v jejich vyu ití
Cílem koncepce uspo⌦ádání krajiny je koordinace zájm a vztah v⇣nezastav ném území
z⇣hlediska rozdíln ch mo✏ností jeho vyu✏ití, zájm ochrany p⌦írody a ochrany priorit a potenciál vyu✏ití
územních oblastí. Za tímto ú⌃elem územní plán stanovuje plochy s⇣rozdíln m zp sobem vyu✏ití i
v⇣nezastav ném území.
Plochy nezastav ného území jsou ⌃len ny podle charakteru vyu✏ití, limitujících jev a utvá⌦ení
krajiny na:
(W) plochy vodní a vodohospodá ské - zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok
a jiné pozemky ur⌃ené pro p⌦eva✏ující vodohospodá⌦ské vyu✏ití;
(NZ.1) plochy zem⌥d⌥lské / orná p da
(NZ.2) plochy zem⌥d⌥lské / trval travní porost
s⇣vysok m potenciálem produkce zem d lské v roby v⌃etn intenzivních forem
obhospoda⌦ování. Plochy zem d lské zahrnují zejména pozemky zem d lského p dního
fondu, v⌃etn polních cest, rozpt lené zelen , mezí, teras a terénních úprav; pozemky
staveb, za⌦ízení a jin ch opat⌦ení pro zem d lství a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury;
(NL) plochy lesní - zahrnují pozemky ur⌃ené k pln ní funkcí lesa, pozemky staveb a za⌦ízení
lesního hospodá⌦ství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
(NLx) plochy lesní specifické - plochy vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek vyu✏ití
pozemk pro les, v⌃etn jeho specifick ch funkcí v zájmovém území d le✏itém pro obranu
státu spadajícím do ochranného pásma Posádkového cvi⌃i↵t (PC) Jince.
(NP) plochy p írodní - s⇣nejv t↵ím p⌦írodním potenciálem a pot⌦ebou ochrany p⌦írodních
prvk (vymezená lokální biocentra); plochy p⌦írodní nej⌃ast ji zahrnují ji✏ vymezené nebo
k⇣vymezení ur⌃ené prvky ochrany p⌦írody a jejich nejbli✏↵í okolí, pop⌦. plochy prvk systému
ekologické stability apod.; v jime⌃n pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
(NS(x)) plochy smí⌦ené nezastav⌥ného území - zahrnují zpravidla pozemky ur⌃ené k pln ní
funkcí lesa, pozemky zem d lského p dního fondu, p⌦ípadn pozemky vodních ploch a koryt
vodních tok bez rozli↵ení p⌦eva✏ujícího zp sobu vyu✏ití. Do plochy smí↵ené nezastav ného
území jsou zahrnuty pozemky p⌦irozen ch a p⌦írod blízk ch ekosystém a pozemky související
dopravní a technické infrastruktury. P⌦ijatelné formy vyu✏ití jsou vyzna⌃eny p⌦íslu↵n m indexem,
jsou dány regulativy a musí b t v✏dy v vzájemném souladu. Index p⌦ípustn ch funkcí: p p⌦írodní, v - vodohospodá⌦ská, z - zem d lská, l - lesní, o - ochranná/izola⌃ní/protierozní, r rekrea⌃ní, s - sportovní, d- dopravní.
Pro vymezené plochy v⇣nezastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro
stabilizaci nebo zm ny v⇣jejich vyu✏ití (regulativy vyu✏ití - viz. kap. f), které jsou prost⌦edkem pro
usm rn ní budoucího utvá⌦ení krajiny.
Posouzena byla mo✏nost podmíne⌃n p⌦ípustné v stavby v⇣prolukách zastav ného území v⇣SÚ
Mrtník, resp. roz↵í⌦ení sou⌃asného zastav ného území podél komunikace do Ne⌦e✏ína o novou
zastavitelnou plochu (pro roz↵í⌦ení zahrad):
Jedná se o území v minulosti pozorovan ch a dále sledovan ch záplav (údolní niva), které je
nevhodné pro v stavbu. P⌦i extrémních srá✏kov ch pom rech se voda opakovan rozlévá z m lkého
koryta Ml nského potoka na okolní travní porosty a do zahrad SÚ Mrtník (na hranici s k.ú.Chaloupky);
V lokalit je evidovan trval travní porost na parc. 469/1, k.ú. Hvozdec, p dy jsou za⌦azeny do
BPEJ 5.68.11 - gleje modální i modální zra↵elin lé, gleje histické, ⌃ernice glejové zra↵elin lé na nivních
ulo✏eninách v okolí men↵ích vodních tok , p dy úzk ch depresí v⌃etn svah , obtí✏n vymezitelné,
st⌦edn t ✏ké a✏ velmi t ✏ké s nep⌦ízniv m vodním re✏imem;
Na plo↵e byl provád n pr zkum v rámci kontextového mapování Natura a v lokalit byla
zji↵t na mozaika p⌦írodních biotop T1.1 – mezofilní ovsíkové louky (70%), T1.5 – pchá⌃ové louky (20%) a
T1.9 – st⌦ídav vlhké bezkolencové louky (10%). Jedná se o p⌦irozené a polop⌦irozené travinné formace,
p⌦írodní stanovi↵t soustavy Natura 2000: p⌦írodní stanovi↵t 6410 - bezkolencové louky na vápnit ch,
ra↵elin ch nebo hlinit ch p dách (Molinion caeruleae) a stanovi↵t 6510 extenzivní se⌃ené louky ní✏in a✏
do podh ⌦í (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis). Jedná se tedy o vzácn j↵í spole⌃enstvo
lu⌃ních porost , extenzivn obhospoda⌦ované, st⌦ídav vlhké nehnojené louky na oglejen ch p dách se
siln kolísající hladinou podzemní vody. Roz↵í⌦ení zastav ného území, resp. roz↵í⌦ení zahrad, by
znamenalo zm nu kultury, nutn odvodn ní lokality a tím následnou ztrátu p⌦írodních biotop ,
které jsou chrán ny v rámci soustavy Natura 2000.
Na základ v ↵e uveden ch skute⌃ností není doporu⌃eno roz↵i⌦ování zahrad do nivy Ml nského
potoka (území sledovan ch záplav, p dy s nep⌦ízniv m vodním re✏imem, p⌦írodní stanovi↵t soustavy
Natura 2000, VKP ze zákona – údolní niva). Lokalita je funk⌃n za⌦azena do plochy nezastavitelné
smí↵eného vyu✏ití NSpzv.
Byl prov ⌦en zám r zalesnit obecní pozemek 314/5, k.ú. Hvozdec (rozloha cca 5716 m2)
navazující na PUPFL: Lokalita je vedena jako trval travní porost, ve skute⌃nosti se pravd podobn jedná
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o b valou obecní skládku, která byla v minulosti vyu✏ívána pro ukládání inertního odpadu, plocha byla
upravena a v sou⌃asné dob je ponechána ladem bez dal↵ího vyu✏ití. Lokalita je vystavena po⌃ínající
sukcesi, za⌃íná zar stat náletem k⌦ovin.
Vzhledem k tomu, ✏e plocha ji✏ nebude vyu✏ívána pro zem d lské ú⌃ely a bezprost⌦edn
navazuje na lesní pozemky, je doporu⌃eno plochu zalesnit. K zalesn ní je doporu⌃eno cca 6300 m2 parc.⌃. 314/5 (TTP), ⌃ást 314/8 (ost.pl.neplodná) a ⌃ást 588 (ost.pl.jiná); v↵echny parcely jsou ve
vlastnictví Obce Hvozdec.
Lokalita je funk⌃n za⌦azena do plochy nezastavitelné smí↵eného vyu✏ití NSpl.
Podíl zelen ve v t↵in vymezen ch ploch nezastav ného území krajiny je t⌦eba zvy↵ovat, a to
p⌦i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, v⌃etn interak⌃ních prvk , liniové doprovodné
zelen komunikací, vodote⌃í a mezí, zatravn ním nebo dopln ním ploch nelesní zelen s⇣p⌦írodní funkcí.
Rodová a druhová skladba zelen musí vycházet z⇣p vodních rostlinn ch spole⌃enstev (⌃ern ↵ová
dubohab⌦ina, jasanovo-ol↵ové luhy).
e.2) Územní systém ekologické stability
Návrh ÚP Hvozdec závazn vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to
na lokální úrovni. Nadregionální ani regionální prvky se v ⌦e↵eném území nevyskytují.
Lokální systém tvo⌦í skladebné prvky - biocentra, biokoridory a interak⌃ní prvky. Jedná se o
vybranou soustavu vnit⌦n ekologicky stabiln j↵ích segment krajiny, ú⌃eln rozmíst n ch na základ
funk⌃ních a prostorov ch kritérií. ÚSES se skládá z prvk funk⌃ních a navr✏en ch k zalo✏ení. V ⌦e↵eném
území se vyskytují pouze prvky funk⌃ní, krom díl⌃ího úseku zatrubn ného Ml nského potoka v
zastav ném území.
Minimální velikost lokálního biocentra by m la b t 3 ha, minimální ↵í⌦ka lokálního biokoridoru
15 m (spole⌃enstvo lesní, kombinované), 20 m (spole⌃enstvo lu⌃ní). Pro spole⌃enstvo kombinované
(lu⌃ní + lesní) je mo✏né p⌦eru↵ení do 50 m zastav nou plochou, 80 m ornou p dou a 100 m p⌦i
ostatních kulturách. Interak⌃ní prvky nedosahují parametr biocenter a biokoridor , v znamn se v↵ak
podílejí na zv ↵ení ekologické stability v⇣krajin .
-

-

-

-

-

Lokální biocentra (LBC)
LBC 10 "Dráteník" - lokální biocentrum vymezené, funk⌃ní a✏ ⌃áste⌃n funk⌃ní; rozloha v
⌦e↵eném území 7,4 ha (celkem 8,2 ha). Biocentrum zahrnuje Drátenick rybník s b⌦ehov m a
lu✏ním porostem a p⌦ilehl mi vlhk mi loukami, mimo ⌦e↵ené území litorální pásmo erveného
rybníka.
Cílov stav: vodní, lu⌃ní a b⌦ehové porosty
Návrh opat⌦ení: louky nehnojit, pravideln kosit.
LBC 26 "Kamenn vrch" - lokální biocentrum vymezené, funk⌃ní; rozloha 6,73 ha. Lesní
odd lení 912, porost H8,H6, H4. P⌦írod blízká a✏ ochuzená dubohab⌦ina s p⌦ím sí smrku a
borovice; lesní typ: 3K5 – kyselá dubová bu⌃ina bor vková, 3V1 – vlhká dubová bu⌃ina
net kavková.
Cílov stav: lesní porost p⌦irozené druhové skladby
Návrh opat⌦ení: p⌦i obnov lesního porostu podpo⌦it p⌦irozená spole⌃enstva dle lesní
typologické jednotky.
LBC 27 "Krejcárek" – lokální biocentrum vymezené, funk⌃ní; rozloha v ⌦e↵eném území 6,22 ha
(celkem 7,2 ha). V ⌦e↵eném území zahrnuje lesní porost v pramenné oblasti Tihavy, prameni↵t
a lu⌃ní porost, mimo ⌦e↵ené území pak rybník Velk Krejcárek (k.ú. Podluhy). Lesní odd lení
911, porosty A10,8,3; B10a, 10b, 4. P⌦irozená a✏ p⌦írod blízká spole⌃enstva – suché acidofilní
doubravy, dubohab⌦iny a poto⌃ní ol↵iny; lesní typ: 3I4 – uléhavá kyselá dubová bu⌃ina
⌃ern ↵ová, 3P1 – kyselá jedlová dubobu⌃ina s bikou chlupatou, 3V1 – vlhká dubová bu⌃ina
net kavková, 3O6 – jedlodubová bu⌃ina ↵ avelová.
Cílov stav: lesní porost p⌦irozené druhové skladby, spole⌃enstva prameni↵ , lu⌃ních a vodních
ploch
Návrh opat⌦ení: vyhovuje; p⌦i obnov lesního porostu podpo⌦it p⌦irozená spole⌃enstva dle
lesní typologické jednotky; louky nehnojit, pravideln kosit.
Lokální biokoridory (LBK)
LBK 1-10 - lokální biokoridor vymezen , funk⌃ní, v zastav ném území p⌦eru↵en (zatrubn ná
⌃ást náhonu); zahrnuje Ml nsk potok s b⌦ehov m a doprovodn m porostem v⌃etn rybní⌃ku
na vodote⌃i. Délka 500 m, ↵í⌦ka 20-42 m.
Cílov stav: vodní, lu⌃ní a b⌦ehové porosty
Návrh opat⌦ení: ponechání p⌦irozenému v voji
LBK 10-25 - lokální biokoridor vymezen , v ⌦e↵eném území funk⌃ní. Zahrnuje litorální pásmo a
b⌦ehov porost erveného rybníka, erven potok v⌃etn b⌦ehového a doprovodného porostu,
v ⌦e↵eném území pak navazující zalesn n skalnat svah. Délka v ⌦e↵eném území 424 m.
Cílov stav: vodní, b⌦ehové a lesní porosty p⌦irozené druhové skladby
Návrh opat⌦ení: ponechat stávající vyu✏ití
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-

-

-

-

LBK 10-28 - lokální biokoridor vymezen , ⌃áste⌃n funk⌃ní a✏ funk⌃ní. Zahrnuje bezejmenn
p⌦ítok Ml nského v⌃etn navazujících luk a rybní⌃ku, lesní porost a remízky mezi poli. ⌅í⌦ka min.
20 m, délka 1676 m.
Cílov stav: vodní, lu⌃ní, b⌦ehové a lesní porosty p⌦irozené druhové skladby, liniová
spole⌃enstva s d⌦evinami.
Návrh opat⌦ení: louky nehnojit, pravideln kosit, p⌦i obnov lesního porostu podpo⌦it p⌦irozená
spole⌃enstva dle lesní typologické jednotky a STG.
LBK 26-(25-9) - lokální biokoridor vymezen , funk⌃ní. Veden lesním porostem v oblasti mezi
Kamenn m vrchem a Osekem; v ⌦e↵eném území dva segmenty délky 497m a70 m; ↵í⌦ka min.
20 m.
Cílov stav: lesní porosty p⌦irozené druhové skladby
Návrh opat⌦ení: p⌦i obnov lesního porostu podpo⌦it p⌦irozená spole⌃enstva dle lesní
typologické jednotky.
LBK 26-27 - lokální biokoridor vymezen , funk⌃ní. Veden okrajem lesního porostu v oblasti
mezi Kamenn m vrchem (LBC 26) a Krejcárkem (LBC 27). Délka 262 m, ↵í⌦ka min. 20 m.
Cílov stav: lesní porosty p⌦irozené druhové skladby, p⌦irozen lesní plá↵
Návrh opat⌦ení: p⌦i obnov lesního porostu podpo⌦it p⌦irozená spole⌃enstva dle lesní
typologické jednotky.
LBK 27-28 - lokální biokoridor vymezen , funk⌃ní. Veden lesním porostem mezi lokálními
biocentry LBC 27 a LBC 28, p⌦evá✏ná ⌃ást koridoru je na území k.ú. Podluhy. Délka v ⌦e↵eném
území 97 m, ↵í⌦ka min. 20 m.
Cílov stav: lesní porosty p⌦irozené druhové skladby
Návrh opat⌦ení: p⌦i obnov lesního porostu podpo⌦it p⌦irozená spole⌃enstva dle lesní
typologické jednotky.

Interak ní prvky
Na lokální úrovni jsou vymezeny interak⌃ní prvky zahrnující p⌦írod blízká spole⌃enstva a
p⌦írodní biotopy. Na základ pr zkum byly v⇣⌦e↵eném území vymezeny následující interak⌃ní prvky:
IP1
ihadla – skalnat vr↵ek (541 m n.m.) nad obcí Hvozdec zar stající k⌦ovinami a
porostem charakteru lesa, místní dominanta, místo v hledu. Mozaika p⌦írodních
biotop mezofilní ovsíkové louky (T1.1), acidofilní trávníky m lk ch p d (T5.5) a
vysoké mezofilní a xerofilní k⌦oviny (K3); rozloha 1,4 ha.
Návrh opat⌦ení: nezales ovat, louky nehnojit, pravideln kosit, mimo okraje potla⌃it
ne✏ádoucí d⌦eviny, zákaz skládkování
IP2
Ke Chlumu – lemové spole⌃enstvo p⌦i okraji lesního porostu; rozloha 0,18 ha.
Návrh opat⌦ení: ponechání p⌦irozenému v voji
IP3
Remízek - kal v louce s porostem, pravd podobn p vodn prameni↵t , dnes
podchyceno melioracemi; rozloha 646 m2.
Návrh opat⌦ení: ponechání p⌦irozenému v voji
IP4
Na Kutinách – doprovodn porost cesty a drobné vodote⌃e, navazující mezofilní
ovsíková louka mezi lesním porostem; rozloha 1,85 ha.
Návrh opat⌦ení: louky nehnojit, pravideln kosit; zdravotní v b r v liniovém
spole⌃enstvu podél cesty a drobné vodote⌃e
IP5
V po✏árech – meliora⌃ní strouha a rybní⌃ek s b⌦ehov m a doprovodn m porostem
p⌦i okraji obce Hvozdec; rozloha 0,41 ha.
Návrh opat⌦ení: obnova b⌦ehového porostu okolo rybní⌃ka
IP6
U lesa – meliora⌃ní strouha s doprovodn m a b⌦ehov m porostem, travinobylinná
lada; délka 176 m.
Návrh opat⌦ení: ponechání p⌦irozenému v voji
IP7
Pod lesem – travnatá cesta mezi poli, ojedin le ke⌦ov porost; délka 177 m
Návrh opat⌦ení: pravidelné kosení travního porostu
IP8
V Okrouhlíku - mozaika trávník a k⌦ovinat ch porost na svazích nad cestou podél
bezejmenného p⌦ítoku Ml nského potoka – mezofilní ovsíkové louky (T1.1),
sekundární podhorská a horská v⌦esovi↵t (T8.2B), vysoké mezofilní a xerofilní
k⌦oviny (K3), nízké xerofilní k⌦oviny (K4); rozloha 1,06 ha.
Návrh opat⌦ení: pravidelné kosení ⌃i pastva lu⌃ních porost , mimo okraje
odstra ování náletov ch d⌦evin, pro⌦ezávka vy↵↵ích náletov ch d⌦evin.
IP9
Mrtnická skála – té✏ zvaná Ne⌦e✏ínská skála je cca 30 m vysoká buli✏níková
skála s⇣k⌦í✏em na vrcholu, vystupující ze severozápadního úpatí Jedové hory
nad cestu podél erveného potoka. Skalní ostroh s k⌦í✏em má p⌦írodn krajiná⌦sk v znam.
Návrh opat⌦ení: ponechání p⌦irozenému v voji.
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e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Cestní sí↵
Plochy zem d lské a lesní jsou p⌦ístupné historicky vzniklou sítí ú⌃elov ch komunikací. Tato sí
umo✏ ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizovaná. V návrhové ⌃ásti jsou
zakresleny katastráln vedené ostatní plochy/ ostatní komunikace jako DS1. Cesty slou✏í zejména
zem d lskému vyu✏ití. Krom zp⌦ístupn ní pozemk cesty zvy↵ují prostupnost krajiny a mohou b t vyu✏ity
i jako vycházkové ⌃i cyklistické trasy. Stávající systém ú⌃elov ch komunikací z stane zachován.
Dopln ní dal↵ích cest v⇣plochách nezastav ného území je mo✏né, umo✏ ují to stanovené
podmínky funk⌃ního vyu✏ití ploch v krajin .
-

Cyklostezky, cyklotrasy a p⌥⌦í trasy
⇤e↵en m územím prochází zna⌃ené turistické trasy:
- modrá (Jankovsk Ml n - Zbiroh - Komárov - Jince - Buková),
- zelená (Kokotské rybníky - Rokycany - Stra↵ice - Ho⌦ovice - Lochovice).
Cyklotrasy:
V roce 2002 byla z⌦ízena zna⌃ená cyklistická trasa s ⌃íseln m ozna⌃ením 0006 procházející
obcemi Rpety - Podluhy - Hvozdec - Mrtník - Komárov. Trasa je vedena kombinovan po
stávajících ú⌃elov ch komunikacích, silnicích III. t⌦ídy a místních komunikacích.
P ↵í trasy i cyklotrasy jsou územním plánem stabilizovány.

e.4) Protierozní ochrana
V území se projevuje vodní eroze a to zejména v severov chodní a✏ v chodní poloze katastru.
Intenzívní hospodá⌦ské vyu✏ívání t chto pozemk je doprovázeno v znamnou m rou funkcí
p doochrannou, protierozní.
Zem d lsk m subjekt m hospoda⌦ícím na erozn ohro✏en ch pozemcích jsou územním
plánem doporu⌃ena tato opat⌦ení:
opat⌦ení organiza⌃ní zahrnují p⌦edev↵ím:
- vhodné umíst ní p stovan ch plodin,
- pásové p stování plodin
- optimální tvar a velikost pozemku
- vegeta⌃ní pásy mezi pozemky
- záchytné travní pásy
opat⌦ení agrotechnická:
- zásada provád ní agrotechnick ch operací ve sm ru vrstevnic,
- p dochranné obd lávání,
- protierozní orba.
Funkci protierozní ochrany tvo⌦í zejména prvky ÚSES a trvalé travní porosty. Dal↵í protierozní
opat⌦ení lze dle pot⌦eby budovat v⇣souladu se stanoven mi podmínkami vyu✏ití ploch v⇣nezastav ném
území. V plochách smí↵eného nezastav ného území s⇣indexem p - p⌦írodní, o - ochranná/protierozní, v vodohospodá⌦ská budou ve vy↵↵í mí⌦e uplatn ny prvky zvy↵ující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé
travní porosty, liniové porosty a rozpt lená zele .
Podmínkou protierozní ochrany je zachování katastráln evidovan ch trval ch travních porost .
Vzhledem k potenciální mo✏nosti eroze na rozhraní orné p dy a lesa je doporu⌃eno ponechat úzk
travnat lem ↵í⌦ky min. 20 m, p⌦ím p⌦echod orná p da-les by se nem l nikde vyskytovat.
e.5) Ochrana p ed povodn⌥mi
Pro hlavní místní recipient erven potok jsou správcem toku stanovena záplavová území Q100, které pouze nepatrn okrajov zasahuje jihozápadní ⌃ást ⌦e↵eného území a to v ⌃ásti erven
potok nad Jalov m potokem (PF 172 - PF 175). Umíst ní staveb v záplavov ch územích a na pozemcích p⌦i
vodních tocích podléhá souhlasu vodohospodá⌦ského orgánu podle zákona o vodách.
V ji✏ní okrajové ⌃ásti katastrálního území Hvozdec se p⌦i extrémních srá✏kov ch pom rech voda
opakovan rozlévá z m lkého koryta Ml nského potoka na okolní travní porosty a do zahrad SÚ Mrtník
(na hranici s k.ú. Chaloupky) - jedná se o území v minulosti pozorovan ch a dále sledovan ch záplav
(údolní niva), které je nevhodné pro v stavbu.
-

Protipovod ová opat⌦ení ve funk⌃ním a prostorovém uspo⌦ádání území:
Opat⌦ení územn organiza⌃ní:
v území ohro✏eném povodn mi nejsou navrhovány rozvojové lokality ur⌃ené pro zástavbu;
v p⌦ípad nezbytnosti situování staveb (v rámci sou⌃asn zastav ného území) do území
ohro✏eném povodn mi, musí stavebn -technická opat⌦ení stanovit odpovídající rozsah,
konstruk⌃ní ⌦e↵ení a zp sob v stavby. Je t⌦eba, aby objekty m ly úrove p⌦ízemí nad v ↵kou
hladiny tzv. návrhové povodn , aby se v suterénu po⌃ítalo s odpovídajícím typem provozu, aby
objekty netvo⌦ily p⌦í⌃nou (v znamnou hydraulickou) p⌦eká✏ku, m ly vhodn tvar a byly
situovány ve sm ru po proudnici;
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-

-

-

-

navr✏ena jsou opat⌦ení zvy↵ující reten⌃ní kapacitu území - vyhrazení dostate⌃n ↵irok ch pás
pozemk podél vodote⌃í a v okolí obce smí↵en m funkcím (index p - p⌦írodní, v vodohospodá⌦ská, o - ochranná). V plochách smí↵eného nezastav ného území s⇣indexy „p“, „v“,
„o“ budou ve vy↵↵í mí⌦e uplatn ny prvky zvy↵ující reten⌃ní kapacitu území, tzn. trvalé travní
porosty, liniové porosty a rozpt lená zele ;
v⇣území ur⌃eném k⇣zástavb je t⌦eba zabezpe⌃it, aby odtokové pom ry z⇣povrchu
urbanizovaného území byly po v stavb srovnatelné se stavem p⌦ed ní. Odvodn ní nutno ⌦e↵it
kombinovan m systémem p⌦irozené / um lé retence, nap⌦. vsakem na pozemcích, odvedením
obvodov m drená✏ním systémem do jímek v⇣nejni✏↵ím míst plochy (regulovan odtok do
recipientu, pop⌦. následné vyu✏ití vody pro zálivku v⇣dob p⌦ísu↵ku).
nep⌦ípustné je zatrub ování vodote⌃í a za⌦ízení na odvod povrchov ch vod, podmín né
p⌦ípustné je zatrub ování pro pot⌦eby dopravy (podmínkou bude projednání a povolení
vodoprávního orgánu); u silni⌃ních p⌦íkop bude zatrub ování podmín n p⌦ípustné v hradn
v zastav ném území, podmínkou bude povolení speciálního silni⌃ního stavebního ú⌦adu.
Protipovod ová opat⌦ení na vodních tocích:
ve stanoveném záplavovém území jsou dána omezení ve smyslu §67 zákona ⌃. 254/2001Sb.
(zkrácen : zákaz t ✏by nerost , skladování odplavitelného materiálu, z⌦izování oplocení, tábor
a kemp );
kolem vodních tok (i neregistrovan ch nebo ob⌃asn ch) je nutno zachovat nezastav né
manipula⌃ní pásy, aby byla umo✏n na údr✏ba koryta, v zastav ném území o ↵í⌦ce minimáln 6
m (drobné vodote⌃e);
koryta tok a svodnice je t⌦eba ⌃istit a udr✏ovat;
je t⌦eba zvy↵ovat kapacitu pr to⌃ného profilu koryt pod mostky;
p⌦i úpravách tok je nutno pou✏ívat nap⌦. p⌦i opevn ní b⌦eh p⌦írodních materiál namísto
betonov ch prvk ;
je zakázáno volné skladování odplaviteln ch látek podél toku.

Hlavním ú⌃elem vodních d l Dráteník a Záskalská je akumulace povrchové vody pro zaji↵t ní
povolen ch odb r vody pro úpravu na pitnou vodu a pro pr myslové vyu✏ití a zaji↵t ní minimálního
pr toku pod p⌦ehradou. Vzhledem k poloze a velikosti nádr✏í mají tyto p⌦ehrady sv j v znam pro sní✏ení
pr chodu velk ch vod.
Povodí Vltavy, státní podnik, rekonstruoval vodní díla Dráteník a Záskalská, aby nedo↵lo k
ohro✏ení stability hráze p⌦i p⌦ípadn ch velk ch povodních. U obou vodních d l do↵lo ke zv ↵ení odolnosti
hráze a kapacity v pustn ch za⌦ízení tak, aby p⌦ípadné mimo⌦ádné povodn byly bezpe⌃n p⌦evedeny.
e.6) Rekreace
Jedná se o obec s vysok m rekrea⌃ním potenciálem. Obec se nachází v blízkosti VVP Jince.
Turisty p⌦itahuje z⌦ícenina hradu Valdeka na kraji VVP, koupání nabízí vodní nádr✏e Dráteník i Záskalská
(k.ú. Chaloupky). Dobré podmínky jsou pro zejména pro cykloturistiku a turistiku, v zim lze okolí obce
vyu✏ít jako ideální terén pro b ✏ka⌦e.
Rekreace se uskute⌃ uje zejména formou pobytové krátkodobé rekreace (chata⌦ení,
chalupa⌦ení) v⇣sídle, zejména v Mrtníku ve vazb na Drátenick rybník a rekrea⌃ní objekty v Chaloupkách.
Areál b valé základní ↵koly v Mrtníku (aktuáln po rekonstrukci) je pronajímán mláde✏nickou organizací Pion r Kladno pro ú⌃ely aktivní rekreace a vzd lávání mláde✏e.
V⇣nezastav ném území (v krajin ) není mo✏né umis ovat ✏ádné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci (viz. podmínky vyu✏ití ploch - kap. f).
Nezastav né území bude i nadále slou✏it pro nepobytovou rekreaci - p ↵í turistiku a cyklistiku,
pro kterou budou vyu✏ívány ú⌃elové cesty v⇣krajin .
e.7) Dob vání lo isek nerostn ch surovin
Ochrana a dob vání lo isek nerostn ch surovin
Do ⌦e↵eného území nezasahují chrán ná lo✏iskové území, nejsou vymezeny dob vací prostory
⌃i sledovány prognózní zdroje nerostn ch surovin. Z⇣hlediska vyu✏itelnosti p⌦írodních zdroj ✏ádné vyu✏ití
území nep⌦edstavuje rizikov faktor.
Poddolovaná území, hlavní d lní díla
k.ú. Hvozdec:
Dle registru Geofondu R je zde evidováno poddolované území ⌃. 1459 Hvozdec po b valé
t ✏b ✏elezné rudy (do 19. století). Jeho celková v m ra ⌃iní 23,7 ha. Poddolované území se nachází na
lesních pozemcích.
V p⌦ípad realizace stavby na poddolovaném území je nutn bá sk posudek a doporu⌃uje se
postup podle SN 73 00 39 “ Navrhování objekt na poddolovaném území”.
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Po okraji tohoto poddolovaného území jsou v terénu patrná hlavní d lní díla související s
dob váním ✏elezn ch rud :
- 28864 JZ okraj pinkového tahu Hvozdec
- 9871 pinky Chlum (⌅achta)
- 28866 SV okraj pinkového tahu Hvozdec
- 28865 st⌦ed pinkového tahu Hvozdec.
-

k.ú. Hvozdec v Brdech:
do k.ú. Hvozdec v Brdech z jihu zasahuje poddolované území 1486 , které se nachází p⌦evá✏n
na lesních pozemcích.
Sesuvná území
V ⌦e↵eném území nejsou evidována území sesuvná.

f)

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

f.1) Druhy ploch s rozdíln m zp sobem vyu ití
Uspo⌦ádání funk⌃ního vyu✏ití ploch je vymezeno ve v kresu ⌃. 2 (Hlavní v kres). Dal↵í
podmínky prostorového uspo⌦ádání a po✏adavky na umis ování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy
jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce.
Územní plán Hvozdec vymezuje z hlediska funk⌃ního vyu✏ití tyto druhy ploch a podmínky jejich
vyu✏ití:
Plochy smí⌦ené obytné - venkovské (SV)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
bydlení se smí↵enou funkcí pro podnikatelské aktivity (zejména
zem d lská ⌃i ⌦emeslná v roba) a ve⌦ejnou vybavenost
v⇣libovolném pom ru k⇣bydlení, pokud ostatní vyu✏ití není
v⇣hygienickém rozporu s⇣funkcí bydlení
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky staveb pro bydlení v rodinn ch domech (v⌃etn dom a
usedlostí s⇣hospodá⌦sk m zázemím), souvisejících zahrad a dal↵ích
zem d lsk ch pozemk ,
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci (pouze v↵ak stávající),
pozemky ve⌦ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:
Do ploch smí↵en ch obytn ch lze zahrnout pozemky ob⌃anského
vybavení a neru↵ící v roby se stavbami a za⌦ízeními, za podmínky,
✏e tyto sv m provozováním a technick m za⌦ízením nenaru↵ují
u✏ívání staveb a za⌦ízení ve svém okolí a nesni✏ují kvalitu prost⌦edí
souvisejícího území a které sv m charakterem a kapacitou
nezvy↵ují dopravní zát ✏ v území a spl ují tak po✏adavky obecn
platn ch p⌦edpis na umís ování staveb a za⌦ízení v plochách
s p⌦eva✏ujícím obytn m vyu✏itím.
Chov hospodá⌦sk ch zví⌦at není vylou⌃en, pokud spl uje obecn
platné p⌦edpisy.
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
P⌦i ve↵ker ch stavebních ⌃innostech nesmí dojít k naru↵ení
dochovan ch historick ch, urbanistick ch a architektonick ch
hodnot daného místa nebo k naru↵ení architektonické jednoty
celku (nap⌦íklad souvislé zástavby v ulici) - nutno respektovat
stávající uli⌃ní ⌃áry, m ⌦ítko i charakter p⌦eva✏ující zástavby.
Z d vodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo✏no stavby
pro bydlení (stavby pro rekreaci) a dal↵í související stavby, v⌃etn
pr ⌃elí budov, v nich✏ jsou okna obytn ch místností, umístit a✏ na
hranici pozemku (p⌦ípustn kontakt s místní komunikací).
Nové stavby a zm ny staveb nesmí p⌦ev ↵it nejvy↵↵í p⌦ilehlé
objekty (mezi p⌦ilehlé objekty pat⌦í v↵echny obytné stavby ur⌃ující
charakter místa).
Pro zastavitelné plochy je dána podmínka procentuálního
zastoupení zelen na stavebních pozemcích min. 70%.
V ↵ková hladina zástavby v zastaviteln ch plochách max. 2
nadzemní podla✏í (v⌃etn podkroví).
Na sva✏it ch pozemcích domy osazovat do p vodního terénu tak,
jak je obvyklé u p vodních venkovsk ch stavení (tj. bez náro⌃n ch
terénních úprav).
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Plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské (BV)
Rozd lení plochy dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
Plochy bydlení, ve kter ch p⌦eva✏ují rodinné domy s chovatelsk m
a p stitelsk m zázemím pro samozásobení s p⌦ím sí neru↵ících
obslu✏n ch funkcí místního v znamu.
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky souvisejících zahrad a dal↵ích zem d lsk ch pozemk ,
pozemky ve⌦ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky staveb pro rodinnou
rekreaci, za p⌦edpokladu spln ní podmínek dan ch provád cími
p⌦edpisy ke stavebnímu zákonu.
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího ob⌃anského
vybavení se stavbami a za⌦ízeními, které sv m provozováním a
technick m za⌦ízením nenaru↵ují u✏ívání staveb a za⌦ízení ve svém
okolí a nesni✏ují kvalitu prost⌦edí souvisejícího území a které sv m
charakterem a kapacitou nezvy↵ují dopravní zát ✏ v území a spl ují
tak po✏adavky obecn platn ch p⌦edpis na umís ování staveb a
za⌦ízení v plochách s p⌦eva✏ujícím obytn m vyu✏itím. Tyto stavby a
za⌦ízení musí b t v územní men↵in vzhledem k plochám bydlení.
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní, zejména pozemky pro budovy obchodního prodeje o
v m ⌦e v t↵í ne✏ 1 000 m2.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
P⌦i ve↵ker ch stavebních ⌃innostech nesmí dojít k naru↵ení
dochovan ch historick ch, urbanistick ch a architektonick ch
hodnot daného místa nebo k naru↵ení architektonické jednoty
celku (nap⌦íklad souvislé zástavby v ulici) - nutno respektovat
stávající uli⌃ní ⌃áry, m ⌦ítko i charakter p⌦eva✏ující zástavby.
Z d vodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo✏no stavby
pro bydlení (stavby pro rekreaci) a dal↵í související stavby, v⌃etn
pr ⌃elí budov, v nich✏ jsou okna obytn ch místností, umístit a✏ na
hranici pozemku (p⌦ípustn kontakt s místní komunikací).
Nové stavby a zm ny staveb nesmí p⌦ev ↵it nejvy↵↵í p⌦ilehlé
objekty (mezi p⌦ilehlé objekty pat⌦í v↵echny obytné stavby ur⌃ující
charakter místa).
Pro zastavitelné plochy je dána podmínka procentuálního
zastoupení zelen na stavebních pozemcích min. 70%.
V ↵ková hladina zástavby v zastaviteln ch plochách max. 2
nadzemní podla✏í (v⌃etn podkroví).
Pro lokalitu Z2/1 je zastav ná plocha omezena na max. 200m2.
Plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
stávající pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
p⌦ípustné vyu✏ití:
stávající drobné ú⌃elové stavby,
pozemky dal↵ích za⌦ízení, které souvisejí a jsou slu⌃itelné s rekreací
(nap⌦. tábo⌦i↵t , rekrea⌃ní louky),
pozemky zahrad a dal↵ích zem d lsk ch pozemk ,
pozemky krajinné zelen ,
pozemky ve⌦ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Pro zm ny staveb a umís ování nov ch staveb v zastav ném území
platí, ✏e na pozemku m ✏e b t umíst n v✏dy pouze jeden objekt
stavby odpovídající rekrea⌃nímu vyu✏ití, ⌃i hospoda⌦ení na zahrad .
Maximální procentuální zastav nost je na stavebních pozemcích
15%.
Plochy ob⌃anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky staveb a za⌦ízení ob⌃anského vybavení ve⌦ejného
charakteru (pro vzd lávání a v chovu, sociální slu✏by, pé⌃i o
rodinu, zdravotní slu✏by, kulturu, ve⌦ejnou správu, ochranu
obyvatelstva, obchodní prodej a administrativu, ubytování,
stravování, slu✏by, v du a v zkum a láze ství, t lov chovu a sport).
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p⌦ípustné vyu✏ití:
podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:

nep⌦ípustné vyu✏ití:
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:

pozemky ve⌦ejn ch prostranství (v⌃etn d tsk ch h⌦i↵ , ve⌦ejné
zelen ap.),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
Do ploch ob⌃anského vybavení lze zahrnout stavby byt slu✏ebních
a majitel za⌦ízení ⌃i p⌦ípadn dal↵ích bytov ch jednotek, pokud
charakter této plochy a její uspo⌦ádání dovoluje umíst ní staveb
pro bydlení.
V↵e ostatní.
Nejsou vzhledem k rozsahu stanoveny.

Plochy ob⌃anského vybavení - sport (OS)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky staveb a za⌦ízení ob⌃anského vybavení pro aktivní nebo
pasivní sportovní ⌃innosti a regeneraci organismu,
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky ve⌦ejn ch prostranství v⌃etn ve⌦ejné zelen ,
pozemky ochranné zelen ,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Nejsou stanoveny.
Plochy ob⌃anského vybavení - h bitovy (OH)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky staveb a za⌦ízení ve⌦ejn ch poh⌦ebi↵ (h⌦bitov ), h⌦bitovní
kostely, márnice
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky ve⌦ejn ch prostranství v⌃etn ve⌦ejné zelen ,
pozemky ochranné zelen ,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Nejsou stanoveny.
Plochy v roby a skladování - lehk pr mysl (VL)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky staveb a za⌦ízení pro v robu (areály lehkého pr myslu) a
skladování,
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky ve⌦ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické vybavenosti (v⌃etn
alternativních zdroj el. energie, sb rného místa odpadového
hospodá⌦ství atp.)
pozemky a za⌦ízení ob⌃anské vybavenosti (zejména obchodní,
administrativní a správní budovy a za⌦ízení),
pozemky ochranné zelen ,
podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:
Negativní ú⌃inky a vlivy umis ovan ch staveb a za⌦ízení nesmí
naru↵ovat provoz a u✏ívání staveb a za⌦ízení ve svém okolí
(zejména pak staveb pro bydlení) nad p⌦ípustnou míru, danou
obecn platn mi p⌦edpisy.
Do ploch v roby a skladování lze zahrnout slu✏ební byty a byty
majitel za⌦ízení.
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Nep⌦ekro⌃it v ↵kovou hladinu zástavby danou sousedními objekty
v dané plo↵e. Sm rem k obytné zástavb je nutno zachovat/zalo✏it
ochrannou/izola⌃ní zele .
Pro zm ny staveb a umís ování nov ch staveb v zastav ném území
je dána podmínka procentuálního zastoupení zelen na stavebních
pozemcích minimáln 30%.
Plochy zelen⌥ - zele nezastaviteln ch soukrom ch zahrad (ZS)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky zahrad, sad , vinic a dal↵í zem d lské p dy související s
obytn m územím,
p⌦ípustné vyu✏ití:
revitalizace vodních ploch,
pozemky ostatní zelen v sídle mající nap⌦. ochrann charakter,
pozemky související dopravní infrastruktury ú⌃elové komunikace
slou✏ící p⌦evá✏n k obhospoda⌦ování zem d lsk ch pozemk ),
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pozemky související technické infrastruktury,
nep⌦ípustné vyu✏ití:
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:

V↵e ostatní.
Pro zm ny staveb a umís ování nov ch staveb v zastav ném území
platí, ✏e na pozemku m ✏e b t umíst n v✏dy pouze jeden objekt
stavby odpovídající vyu✏ití hospoda⌦ení na zahrad tak, aby nebyl
p⌦ekro⌃en koeficient zastavitelnosti 5%.

Plochy zelen⌥ - zele p írodního charakteru (ZP)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky zelen v sídle udr✏ované v p⌦írod blízkém stavu nap⌦íklad pr chod územního systému ekologické stability
zastav n m územím (biokoridory),
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky ostatní zelen v sídle mající nap⌦. ochrann a izola⌃ní
charakter,
údr✏ba a ochrana chrán n ch prvk p⌦írody,
údr✏ba a ochrana technického za⌦ízení,
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (v⌃etn
tras cykloturistick ch cest a nau⌃n ch stezek a staveb na vodních
tocích) slu⌃itelné s ú⌃elem ochrany p⌦írody a krajiny,
revitalizace vodních tok , vodních ploch v⌃etn um l ch vodních
nádr✏í
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Nejsou stanoveny.
Plochy technické infrastruktury - in en rské sít⌥ - vodní hospodá ství (TI.1)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi
provozn souvisejících za⌦ízení (vodovod , vodojem , kanalizace,
⌃istíren odpadních vod),
p⌦ípustné vyu✏ití ploch:
pozemky ve⌦ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní infrastruktury,
pozemky krajinné a sídelní zelen .
nep⌦ípustné vyu✏ití: Takové stavby a za⌦ízení (v⌃etn související dopravní obsluhy),
jejich✏ negativní ú⌃inky a vlivy naru↵ují provoz a u✏ívání staveb a
za⌦ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad
p⌦ípustnou míru, danou obecn platn mi p⌦edpisy.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.
Plochy ve ejn ch prostranství (PV)
hlavní vyu✏ití:
p⌦ípustné vyu✏ití:

nep⌦ípustné vyu✏ití:
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:

Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
pozemky jednotliv ch druh ve⌦ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury slu⌃itelné s
ú⌃elem ve⌦ejn ch prostranství (nap⌦. cyklotrasy, cyklostezky,
nau⌃né stezky, p⌦ístupové komunikace)
pozemky a za⌦ízení ob⌃anského vybavení, slu⌃itelné s ú⌃elem
ve⌦ejn ch prostranství,
V↵e ostatní.
Pro umís ování nov ch staveb v zastav ném území platí omezení
velikosti zastav né plochy do 25 m2.

Plochy dopravní infrastruktury - silni⌃ní doprava (DS)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky dálnic, silnic a vybran ch místních komunikací I. a II. t⌦ídy,
v jime⌃n té✏ místních komunikací III. t⌦ídy (v⌃etn pozemk , na
kter ch jsou umíst ny sou⌃ásti komunikace jako nap⌦. náspy,
zá⌦ezy, op rné zdi, mosty a doprovodná a izola⌃ní zele ,
protihluková opat⌦ení),
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky staveb dopravních za⌦ízení a dopravního vybavení
(zejména autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy).
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
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uspo⌦ádání:

P⌦i úpravách v zastav ném území a v zastaviteln ch plochách
zajistit bezpe⌃n pohyb chodc .

Plochy dopravní infrastruktury - místní a ú⌃elové komunikace (DS.1)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky místních komunikací III. t⌦ídy a ú⌃elov ch komunikací
(v⌃etn pozemk , na kter ch jsou umíst ny sou⌃ásti komunikace
jako nap⌦. náspy, zá⌦ezy, op rné zdi, mostky a doprovodná a
izola⌃ní zele ),
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky staveb dopravních za⌦ízení a dopravního vybavení
(zejména autobusové zastávky), trasy cykloturistick ch cest a
nau⌃n ch stezek
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Nejsou stanoveny.
Plochy dopravní infrastruktury - specifické (DSx)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky stávajících ú⌃elov ch komunikací v CHKO Brdy (v⌃etn
pozemk , na kter ch jsou umíst ny sou⌃ásti komunikace
jako nap⌦. náspy, zá⌦ezy, op rné zdi, mostky a doprovodná a
izola⌃ní zele ),
p⌦ípustné vyu✏ití:
trasy cykloturistick ch cest a nau⌃n ch stezek
nep⌦ípustné vyu✏ití:
Ve↵keré stavby v⌃etn staveb dle § 18 odst. 5 stavebního
zákona mimo typ a rozm r staveb uveden ch v
p⌦ípustném vyu✏ití.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Nejsou stanoveny.
Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vy✏ití:
pozemky vodních ploch,
pozemky koryt vodních tok v⌃etn doprovodn ch porost ,
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky ur⌃ené pro p⌦eva✏ující vodohospodá⌦ské vyu✏ití,
podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:
u v↵ech ploch vodních a vodohospodá⌦sk ch je mo✏né vyu✏ít
nepot⌦ebné ⌃ásti ploch shodn s p⌦iléhajícími plochami s
rozdíln m zp sobem vyu✏ití v nezastav ném území za podmínky,
✏e tato nepot⌦ebnost bude prokázána souladem s technick mi
normami a právními p⌦edpisy v⌃etn limit vyu✏ití území;
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Nejsou stanoveny.
Plochy lesní (NL)
Hlavní vyu✏ití:
P⌦ípustné vyu✏ití:

Podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:

Nep⌦ípustné vyu✏ití:

pozemky ur⌃ené k pln ní funkcí lesa.
(lesní porosty mimo území za⌦azená do ploch p⌦írodních, lesních
specifick ch a smí↵en ch)
pozemky staveb a za⌦ízení lesního hospodá⌦ství,
pozemky staveb a za⌦ízení související dopravní a technické
infrastruktury,
stavby, za⌦ízení a jiná opat⌦ení pro ochranu p⌦írody a krajiny, pro
sni✏ování nebezpe⌃í ekologick ch a p⌦írodních katastrof a pro
odstra ování jejich d sledk ,
opat⌦ení ke sni✏ování erozního ohro✏ení a zvy↵ování reten⌃ních
schopností území (nap⌦. t n ) - na území CHKO Brdy nejv ↵e do
plochy 0,5 ha,
revitalizace vodních tok , mal ch vodních nádr✏í ⌃i vytvá⌦ení jin ch
ekologicky stabilních ploch.
turistické a cyklistické stezky na ji✏ existující cestní síti,
vrty pro zásobování obyvatel okolních obcí pitnou vodou,
za⌦ízení a stavby k t mto vrt m nezbytn pot⌦ebná, zá⌦ezy na
jímání vod
dal↵í liniové stavby za podmínky prokázání, ✏e vedení jinou trasou
by bylo technicky a ekonomicky nep⌦im ⌦en náro⌃né
nová technická ⌃i dopravní infrastruktura, ve↵keré stavby v⌃etn
staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona mimo typ a
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rozm r staveb uveden ch v p⌦ípustném vyu✏ití. Nep⌦ípustná jsou
opat⌦ení ⌃i stavby zaji↵ ující odvodn ní pozemk .
Plochy lesní specifické (NLx)
Hlavní vyu✏ití:
Dal↵í p⌦ípustné vyu✏ití:

Podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:

Nep⌦ípustné vyu✏ití:

pozemky ur⌃ené k pln ní funkcí lesa – lesy vojenské
(lesní porosty mimo území za⌦azená do ploch p⌦írodních,
p⌦írodních specifick ch, lesních a smí↵en ch)
pozemky staveb a za⌦ízení lesního hospodá⌦ství,
pozemky staveb a za⌦ízení související dopravní a technické
infrastruktury,
stavby, za⌦ízení a jiná opat⌦ení pro ochranu p⌦írody a krajiny, pro
sni✏ování nebezpe⌃í ekologick ch a p⌦írodních katastrof a pro
odstra ování jejich d sledk ,
opat⌦ení ke sni✏ování erozního ohro✏ení a zvy↵ování reten⌃ních
schopností území (nap⌦. t n ) nejv ↵e do plochy 0,5 ha,
stavby pro pot⌦ebu zaji↵t ní obrany státu,
turistické a cyklistické stezky na ji✏ existující cestní síti,
vrty pro zásobování obyvatel okolních obcí pitnou vodou,
za⌦ízení a stavby k t mto vrt m nezbytn pot⌦ebná, zá⌦ezy na
jímání vod,
dal↵í liniové stavby za podmínky prokázání, ✏e vedení jinou trasou
by bylo technicky a ekonomicky nep⌦im ⌦en náro⌃né,
Z d vodu ochrany zájm A R a zabezpe⌃ení oprávn n ch zájm
obrany státu v tomto vymezeném území lze vydat územní
rozhodnutí a povolit ve↵kerou v stavbu jen na základ stanoviska
vlastníka nemovitosti a závazného stanoviska dot⌃eného orgánu
státní správy MO , SEM MO – OOÚZ⇤PNI.
zakázané ⌃innosti na území Posádkové cvi⌃i↵t Jince a v zájmov ch
územích d le✏it ch pro obranu státu.
nová technická ⌃i dopravní infrastruktura, ve↵keré stavby v⌃etn
staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona mimo typ a
rozm r staveb uveden ch v p⌦ípustném vyu✏ití. Nep⌦ípustná jsou
opat⌦ení ⌃i stavby zaji↵ ující odvodn ní pozemk .

Plochy zem⌥d⌥lské (NZ)
- (NZ.1) plochy zem⌥d⌥lské / orná p da
- (NZ.2) plochy zem⌥d⌥lské / trval travní porost
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky zem d lského p dního fondu,
p⌦ípustné vyu✏ití:
prvky krajinné a doprovodné liniové zelen ,
pozemky související dopravní infrastruktury (místní ú⌃elové
komunikace slou✏ící zejména k obhospoda⌦ování zem d lsk ch
pozemk , mohou v↵ak b t vyu✏ívané jako cykloturistické cesty),
pozemky technické infrastruktury,
stavby a jiná opat⌦ení pot⌦ebná ke zp⌦ístupn ní pozemk , k
ochran a zúrodn ní p dního fondu, k ochran ✏ivotního prost⌦edí,
zvelebení krajiny a zv ↵ení její ekologické stability,
pozemky staveb, za⌦ízení a jin ch opat⌦ení pro zem d lství,
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
- pro zem d lskou produkci budou realizovány jen stavby, které
mají p⌦ímou vazbu na ⌃innost zaji↵ ovanou v dané plo↵e;
- dodr✏ovat základní principy pro udr✏ení ekologické stability
krajiny:
- po✏adavky obecné ochrany p⌦írody a krajiny,
- po✏adavky zákona o ochran ZPF (nap⌦. nezhor↵ovat vodní
re✏im v p d i v území, preferovat zm ny kultur ZPF ve prosp ch
ochrany p⌦írody a krajiny, ochrana p⌦ed erozní ohro✏eností,
zastoupení interak⌃ních prvk ).
- oplocování pozemk je p⌦ípustné v nezbytn ch p⌦ípadech: nap⌦.
ochranná pásma vodních zdroj I. stupn , v b hy, pastevecké
areály (formou ohradník ), apod.;
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Plochy p írodní (NP)
hlavní vyu✏ití:
p⌦ípustné vyu✏ití:
nep⌦ípustné vyu✏ití:
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:

Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
pozemky navr✏ené k ochran (biocentra)
pozemky ⌃ástí prvk ÚSES a zvlá↵t chrán n ch ⌃ástí p⌦írody.
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a
ve⌦ejn ch prostranství (v⌃etn tras turistick ch stezek, cyklostezek a
nau⌃n ch stezek) slu⌃itelné s ú⌃elem ochrany p⌦írody a krajiny
V↵e ostatní.
Nejsou stanoveny.

Plochy smí⌦ené nezastav⌥ného území (NS(x))
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
V razn polyfunk⌃ní krajinná území, kde nelze nebo není nutné
stanovit dominantní ⌃innost.
Plochy smí↵ené nezastav ného území „NS(x)“ jsou blí✏e popsány
indexem p⌦ípustn ch funkcí, a to kombinací zastoupen ch funkcí z
následující mno✏iny: p - p⌦írodní, v - vodohospodá⌦ská, z zem d lská, l - lesní, o - ochranná/izola⌃ní/protierozní, r rekrea⌃ní, s - sportovní, d - dopravní.
p⌦ípustné vyu✏ití:
p - p⇤írodní - územní ochrana zákonem chrán n ch území,
územní ochrana vymezeného územního systému ekologické
stability a dal↵ích ekologicky cenn ch území (zejména ekologické
kostry území);
ostatní plochy krajinné zelen , extenzivní sady a zahrady s travním
krytem, pozemky ochranné zelen ;
v - vodohospodá⇤ská - plochy s⇣vodohospodá⌦skou funkcí,
území vodních ploch a koryt vodních tok , plochy záplavov ch
území, plochy zahrnuté do ochrann ch pásem vodních zdroj ,
CHOPAV, p⌦ípadn dal↵ích vodohospodá⌦sky v znamn ch území;
revitalizace vodních tok , umíst ní vodohospodá⌦sk ch staveb
(vodního díla);
z - zem⇥d⇥lská - pozemky zem d lského p dního fondu (mimo
velkov robní formy) s up⌦ednostn ním mimoproduk⌃ních funkcí,
v⌃etn ú⌃elov ch komunikací slou✏ících k jejich obhospoda⌦ování,
extenzivní sady a zahrady s travním krytem – p⌦ipou↵t jí se
nezbytn nutná opat⌦ení a v stavba pro zaji↵t ní zem d lské
produkce (nap⌦. v stavba seníku, ohrazení pastvin apod.);
l - lesní - pozemky ur⌃ené k pln ní funkcí lesa (zejména les
zvlá↵tního ur⌃ení, lesy ochranné ap.) – p⌦ipou↵t jí se nezbytn
nutná opat⌦ení a v stavba pro lesní produkci; p stování d⌦evin
mo✏né za podmínek, ✏e budou pou✏ity p vodní (autochtónní)
d⌦eviny odpovídající danému stanovi↵ti;
o - ochranná/izola ní - prostor mezi r zn mi druhy funk⌃ního
vyu✏ití (nap⌦. izola⌃ní prostor mezi obytn mi a intenzivn
zem d lsky vyu✏ívan mi plochami ap.); izola⌃ní prostor mezi
obytn mi plochami a dopravními stavbami);
o - ochranná/protierozní - plochy, kde budou ve vy↵↵í mí⌦e
uplatn na opat⌦ení k⇣ochran p⌦ed vodní erozí, mo✏ná je
kombinace organiza⌃ních (zatravn ní) a agrotechnick ch
protierozních opat⌦ení (protierozní technologie p stování
plodin);
r - rekrea ní - vybavení a vybrané stavby a opat⌦ení pro
nepobytovou (!) rekreaci a sport (nap⌦. turistické cesty, cyklistické
stezky, nau⌃né stezky, odpo⌃ivné altánky a p⌦íst⌦e↵ky, pikniková
místa, vyhlídky, informa⌃ní prvky, sportovní a herní prvky – areály
zdraví, h⌦i↵t apod.);
s - sportovn⇥ rekrea ní - za⌦ízení pro sport a rekreaci ve volné
krajin bez trval ch staveb nap⌦. víceú⌃elové louky pro volno⌃asové
aktivity (travnatá víceú⌃elová h⌦i↵t , robinzonádní h⌦i↵t , areály
zdraví, nezpevn né cesty, in-line stezky apod.), zahradní úpravy
nenaru↵ující charakter území, altány pouze jako do⌃asné stavby;
d - dopravní - nezbytn nutná opat⌦ení a v stavba pro zaji↵t ní
dopravy v krajinné zón , ⇣pozemky s p⌦edpoklady pro v hledov
rozvoj dopravní infrastruktury, manipula⌃ní a odstavné ⇣plochy
apod.
- v stavba ú⌃elov ch komunikací,
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podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:
nep⌦ípustné vyu✏ití:

podmínky prostorového
uspo⌦ádání:

Brdy

- pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury
(v⌃etn tras cyklotras, cyklostezek, hipostezek, turistick ch p ↵ích
cest a nau⌃n ch stezek a staveb na vodních tocích),
- v stavba in✏en rsk ch sítí v⌃etn nezbytn ch technick ch za⌦ízení
na t chto sítích, jejich✏ trasování mimo plochu by neúm rn
zv ↵ilo náklady na jejich realizaci.
jen ty stavby (opat⌦ení), které mají p⌦ímou vazbu na ⌃innost
zaji↵ ovanou v dané plo↵e a za podmínek stanoven ch p⌦íslu↵n m
orgánem ochrany p⌦írody.
V↵e ostatní (nap⌦.):
hospoda⌦ení na pozemcích zp sobem vy✏adujícím intenzivní
technologie, pou✏ívání kejdy, silá✏ních ↵ av a ostatních tekut ch
odpad , aktivity a ⌃innosti, které jsou v rozporu se základními
funkcemi uveden mi v indexu,
nenávratné po↵kozování p dního povrchu,
zm ny vodního re✏imu, pokud nejsou v zájmu ochrany p⌦írody,
ochrany ZPF a ochrany lesa,
provád ní terénních úprav zna⌃ného rozsahu (tj. v znamn
naru↵ující morfologii terénu, vodní re✏im apod.),
zne↵kod ování odpad ,
v stavba za⌦ízení pro ⌃innosti velkov robního nebo intenzivního
charakteru,
v stavba a ⌃innosti nesouvisející s funkcemi zastoupen mi v dané
zón (jmenovit v stavba staveb pro pobytovou rekreaci a
zahrádká⌦sk ch chat).
Na území CHKO Brdy nová technická ⌃i dopravní infrastruktura,
ve↵keré stavby v⌃etn staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního
zákona mimo typ a rozm r staveb uveden ch v p⌦ípustném
vyu✏ití. Nep⌦ípustná jsou opat⌦ení ⌃i stavby zaji↵ ující odvodn ní
pozemk .
ve↵keré ⌃innosti musí b t v⇣souladu se zájmy ochrany p⌦írody a
krajinného rázu,
oplocování pozemk je p⌦ípustné v nezbytn ch p⌦ípadech: nap⌦.
ochranná pásma vodních zdroj I. stupn , v b hy, pastevecké areál
(formou ohradník ), lesní ↵kolky, apod.

f.2) Zájmy obrany státu promítnuté do ploch s rozdíln m zp sobem vyu ití na území CHKO

Zájmy obrany státu
Územní plán respektuje zájmy A R v ⌦e↵eném území. Vyu✏ívání území k vojenskému v cviku a
ubytování cvi⌃ících vojsk je specifikováno v resortních dokumentech, zejména statutem Posádkového
cvi⌃i↵t Jince, vypracovaného slo✏kami MO a vychází z⇣Rozhodnutí Újezdního ú⌦adu vojenského újezdu
Brdy, územní rozhodnutí o ochranném pásmu Posádkového cvi⌃i↵t Jince.
Ochranné pásmo Posádkového cvi⌃i↵t Jince:
vymezené Rozhodnutím Újezdního ú⌦adu vojenského újezdu Brdy, územní rozhodnutí o ochranném
pásmu Posádkového cvi⌃i↵t Jince. Z d vodu ochrany zájm A R a zabezpe⌃ení oprávn n ch zájm
obrany státu v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit ve↵kerou v stavbu jen na
základ závazného stanoviska MO , SEM MO – OOÚZ⇤PNI.
Zakázané ⌃innosti na území ochranného pásma Posádkového cvi⌃i↵t Jince:
Na pozemcích ochranného pásma posádkového cvi⌃i↵t bude vylou⌃ena ve↵kerá realizace
staveb, vyjma staveb pro pln ní funkcí lesa a staveb pro pot⌦ebu zaji↵t ní obrany státu, pro
pot⌦eby vodohospodá⌦sk ch staveb ⌃i turistické infrastruktury. (Ochranu územních zájm
zaji↵ uje SEM MO - OOÚZ⇤PNI)
T ✏ba nerostn ch surovin.
-

Dal↵í limity ve vyu✏ití území:
Leteck koridor LKR – 5 Jince,
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Plochy s rozdíln m zp sobem vyu ití v nezastav⌥ném území
-

(NLx) plochy lesní specifické - plochy vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek vyu✏ití
pozemk pro les, v⌃etn jeho specifick ch funkcí v zájmovém území d le✏itém pro obranu
státu spadajícím do ochranného pásma Posádkového cvi⌃i↵t (PC) Jince.

g)
Vymezení ve ejn⌥ prosp⌥⌦n ch staveb a opat ení, staveb a opat ení k zaji⌦↵ování obrany a
bezpe⌃nosti státu a ploch pro asanaci s právem vyvlastn⌥ní
Územním plánem Hvozdec jsou vymezeny stavby technické infrastruktury (in✏en rské sít ) s
právem vyvlastn ní:
VT1 - vodovod pro ve⌦ejnou pot⌦ebu - hlavní zásobovací ⌦ad, akumula⌃ní nádr✏ a p⌦e⌃erpávací
stanice v prostoru prameni↵t Mrtník.
Rozsah ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb s právem vyvlastn ní je vymezen ve v kresu ⌃. 3 (V kres
ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb, opat⌦ení a asanací).
h)
Vymezení ve ejn⌥ prosp⌥⌦n ch staveb a ve ejn ch prostranství s mo ností uplatn⌥ní
p edkupního práva
Územním plánem Hvozdec nejsou vymezeny.
i)
Vymezení ploch, ve kter ch je rozhodování o zm⌥nách v území podmín⌥no dohodou o
parcelaci
Územním plánem Hvozdec je vymezena plocha Z1, kde rozhodování o zm nách v území je
podmín no smlouvou s vlastníky pozemk a staveb, které budou dot⌃eny navrhovan m zám rem, jejím✏
obsahem musí b t souhlas s tímto zám rem a souhlas s rozd lením náklad a prosp ch spojen ch s
jeho realizací (tzv. dohodou o parcelaci).
j)

Vymezení ploch, ve kter ch je rozhodování o zm⌥nách v území podmín⌥no územní studií
Pro plochu Z1 vypl vají podmínky ze zhotovené územní studie.

k)

Údaje o po⌃tu list územního plánu a po⌃tu v kres
“Textová ⌃ást ÚP Hvozdec ve zn ní zm ny ⌃. 2 má 21 ⌃íslovan ch stran, titulní list a 4
ne⌃íslované strany (údaje o po⌦izovateli a projektantovi, záznam o ú⌃innosti a obsah. Grafická ⌃ást
územního plánu má 3 v kresy (1. V kres základního ⌃len ní území, 2. Hlavní v kres 3. V kres ve⌦ejn
prosp ↵n ch staveb, opat⌦ení a asanací).”
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