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1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Záměr pořídit Územní plán Záluží schválilo zastupitelstvo obce dne 23.2.2015 usnesením č. 8.
Městský úřad Hořovice převzal funkci pořizovatele dne 21.4.2015.
Na základě Územně analytických podkladů a Doplňkových průzkumů a rozborů byl vypracován návrh Zadání územního plánu. Oznámení o projednávání zadání (včetně návrhu Zadání) ze dne
17.7.2015 bylo vyvěšeno na úřední desky ORP Hořovice a OÚ Záluží a dokumentace byla jednotlivě
zaslána všem sousedním obcím, dotčeným orgánům a krajskému úřadu. Upravené znění Zadání
bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 7.9.2015 usnesením č. 30/2015 a zasláno zhotoviteli dne
14.9.2015.
Na podkladě schváleného Zadání byl zpracován návrh Územního plánu Záluží.
Pořizovatel dne 26.9.2017 oznámil v souladu s § 50 stavebního zákona společné jednání o
návrhu Územního plánu Záluží. Společné jednání proběhlo dne 19.10.2017. Po stanovenou dobu
bylo umožněno nahlížení do návrhu ÚP. Během zákonné lhůty k zasílání stanovisek a připomínek
nebyly uplatněny připomínky sousedních obcí, které by bylo nutné zapracovat do návrhu. Bylo uplatněno koordinované stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje SZ 117494/2017/KUSK ze dne
10.11.2017 s požadavkem na vyřazení zastavitelných ploch OS3 a VZ1 z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu. Změnou stanoviska ze dne 11.6.2018 byl vydán souhlas se zmenšenou zastavitelnou plochou OS3. Ostatní dotčené orgány neměly žádné požadavky.
V souladu s § 51 stavebního zákona byl návrh Územního plánu Záluží vč. stanovisek a připomínek došlých v zákonné lhůtě předložen dne 12.1.2018 krajskému úřadu. Krajský úřad Středočeského kraje jako nadřízený orgán na úseku územního plánování vydal stanovisko dne 29.1.2018
pod SZ_006079/2018/ KUSK ÚSŘ/JP.
V souladu s uplatněnými stanovisky a připomínkami byl zpracován upravený návrh Územního plánu Záluží.
Dne 23.10.2018 pořizovatel v souladu s § 52 stavebního zákona veřejnou vyhláškou oznámil
zahájení řízení o Územním plánu Záluží a zároveň oznámil konání veřejného projednání dne
10.12.2018. Návrh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 23.10.2018.
Pořizovatel vyhodnotil výsledky veřejného projednání a v souladu s § 53 odst. 1 stavebního
zákona zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných v průběhu řízení a dne 7.1.2019 vyzval dotčené orgány k uplatnění stanovisek. V obdržených stanoviskách nebyly požadovány žádné úpravy.
Dokumentace územního plánu zpracovaná zhotovitelem vč. odůvodnění doplněného pořizovatelem byla předložena zastupitelstvu obce.
Údaje o vydání územního plánu doplnil pořizovatel do schvalovací doložky.
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2. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
(podle §53 odstavec 4 Stavebního zákona a §53 odstavce 5a) Stavebního zákona)

Územní plán je zpracován v souladu s požadavky danými v § 53 Stavebního zákona.

2.a. Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje a s Územně plánovací dokumentací vydanou krajem
(viz §53 odstavec 4a) Stavebního zákona)

2.a.1. Soulad návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje (dále PÚR)
Politika územního rozvoje ČR (PÚR) byla schválena usnesením vlády ČR č.929 ze dne
20.7.2009. Na základě Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2008 rozhodla vláda ČR svým usnesením č.
596 ze dne 9. 8. 2013 o zpracování aktualizace PÚR ČR.
Z tohoto dokumentu vyplývají pro zpracování ÚP Záluží z republikových priorit zejména následující zásady obsažené v bodech 14, 14a, 15, 16, 17, 19, 20, 20a, 22, 24, 24a, 30, 32, 28 a 39:
Bod č.14 – Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity
území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná
cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive
obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje
tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány
její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Územní plán Záluží tento bod naplňuje především tím, že zajišťuje ochranu zemědělské krajiny. Nevytváří žádné odloučené plochy nové bytové výstavby. Veškeré
rozvojové plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování, plochy
technické infrastruktury a plochy občanského vybavení navazují bezprostředně na stávající zástavbu obce. Zároveň jsou respektovány přírodní hodnoty tím, že do prvků
územního systému ekologické stability není navrhována žádná výstavba ani zařízení
omezující jejich funkci. Územní plán respektuje přírodní hodnoty zachováním stávajících
i navrhovaných prvků ekologické stability. Územní plán vymezuje také plochy smíšené
nezastavěného území (remízky, krajinná zeleň, ochranná a izolační zeleň) a tím přispívá
ke stabilizaci a tvorbě krajiny a přírodního prostředí.
Územní plán si klade také jako jeden z hlavních cílů podporovat všechny druhy
cestovního ruchu počínaje pěší. Z tohoto důvodu územní plán vymezuje plochu smíšenou obytnou - venkovskou, která bude sloužit kromě hlavní funkce bydlení a podnikání i
např. pro ubytování turistů, budou zde poskytovány služby pro cyklisty, pěší turisty, poskytování služeb v oblasti služeb, informační centrum apod. Tyto návrhy podpoří rozvoj
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cestovního ruchu. Územní plán sice nenavrhuje plochy pro dopravu v klidu (např. parkoviště) ale umožňuje jejich budování v rámci nezbytné dopravní infrastruktury a ploch veřejných prostranství, aby byla zpřístupněna pro automobilovou dopravu nejatraktivnější
turistická místa v území obce Záluží.
Plochy změn využití území byly vymezeny s ohledem na návaznost na zastavěné
území a s respektováním jejich stávající urbanistické struktury. Nová výstavba musí respektovat charakter okolní zástavby a co nejvíce se mu přiblížit.

Bod č.14a - Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí
krajiny.
Územní plán si klade jako jeden z hlavních cílů ochranu kvalitní zemědělské půdy
(především orné) a proto navrhuje rozvojové plochy v bezprostřední návaznosti na zastavěné území. Snahou je také umisťovat tyto plochy na půdy s nižší třídou ochrany.
Územní plán navrhuje zastavitelné plochy rovnoměrně po celém obvodu obce, aby nedocházelo k vytváření nových ploch pro bydlení, které by se těžko zapojily a srostly
s nynější obcí a jejich obyvateli.
Územní plán také navrhuje (ve snaze o dosažení lepší ekologické funkce krajiny)
soustavu jednotlivých prvků ÚSES a tím vytváří prvky, které napomáhají upevnit stabilitu
volné krajiny a zajistit lepší průchodnost územím (migrace).
Bod č.15 - Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat
při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace
nebo snížení její úrovně.
V územním plánu Záluží je tato problematika řešena v rámci celkové urbanistické
koncepce, která sleduje přirozenou integraci zastavitelných ploch do stávajícího urbanistického půdorysu sídla. Cílem územního plánu je nevytvářet odloučené lokality obytných ploch, kde by se obyvatelé cítili odloučeni od obyvatel v historicky osídleném
území obce (se všemi z toho plynoucími důsledky). Navíc v obci existují velmi dobré
vztahy mezi trvale bydlícími obyvateli a těmi, kteří se zde rekreují v rámci chalupaření.
Územní plán nevytváří velké obytné celky, které by v budoucnu mohly vytvářet „samostatné obytné lokality“, ale zastavitelné plochy rovnoměrně rozmisťuje po obvodu a do
proluk zastavěného území.
Územní plán navrhuje také tři plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS1, OS2 a OS3). Hlavním cílem je, aby bylo umožněno setkávání a
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poznávání obyvatel z původní historické zástavby s obyvateli nových obytných lokalit
např. při sportovních a společenských akcích. K tomuto účelu přispěje i další plocha
navrženého veřejného prostranství – veřejná zeleň (ZV1), která bude sloužit jako park,
rekreační louka apod.
Bod č.16 – Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR
Územní plán plně respektuje geografickou polohu řešeného území v těsné blízkosti dálnice D5, která kromě negativních hygienických vlivů (hlučnost, prach, změna
klima apod.) nemá pro obec žádný přínos. Z této polohy vyplývají i návrhy na zvyšování
úrovně bydlení, především prostřednictvím relativně velkých stavebních pozemků, doplněných četnou zelení. Nastavení těchto regulativů je stanoveno v podmínkách využití
území pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. Územní plán si klade také za
cíl, zlepšit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, zejména prostřednictvím ubytování,
služeb turistům v rámci ploch občanského vybavení a ploch smíšených obytných. V jižní
části obce je vymezena plocha občanského vybavení – se specifickým využitím (OX1).
Tato plocha rozšíří stávající areál pro volný čas a bude určena např. pro arboretum,
park, louku pro volnočasové aktivity, veřejné prostranství a veřejnou zeleň pro plochu
bydlení BV4 apod.
V rámci ploch smíšených obytných umožňuje územní plán provozování komerčních aktivit zaměřených nejen na cestovní ruch, ale i na další služby, které budou odpovídat době svého vzniku. Služby, které budou v rámci jednotlivých rozvojových ploch
poskytovány, nebudou svým charakterem zaměřeny na využívání pouze v době turisticky nejatraktivnější, ale měly by sloužit i pro trvale bydlící obyvatele během celého
roku.
Bod č.17 - Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Obec Záluží disponuje vzhledem ke své velikosti dnes relativně dostatečnou ekonomickou základnou, zaměřenou především na zemědělství. Přesto vymezuje územní
plán za účelem vytvoření nových pracovních příležitostí další plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba na severním okraji Záluží (VD1, VD2 a VD3).
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Bod č.19 - Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat
zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně,
včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro
udržitelný rozvoj území.
Územní plán prověřil veškeré nevyužité areály v území a stanovil podmínky jejich
využití, s cílem hospodárně využít zastavěné území obce a zajistit především ochranu
zemědělské půdy. Nynější kapacita zemědělského areálu je v současné době dostačující a z toho důvodu není navržen areál k rozšíření. V řešeném území se v současné
době nenachází žádné rozsáhlé plochy brownfields, které by územní plán mohl navrhnout k jinému využití, proto nejsou navrženy žádné plochy pro přestavbu těchto areálů.
Územní plán navrhuje zastavitelné plochy v prolukách zastavěného území a
v bezprostřední návaznosti na něj a to z důvodu minimalizace nákladů na vybudování
technické a dopravní infrastruktury.
Bod č.20 – Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S
ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura
2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické
stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v
ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
Územní plán respektuje polohu obce uprostřed zemědělsky obhospodařované
krajiny a zohledňuje nadmístní navrhované prvky ÚSES. Územní plán nenavrhuje žádné
rozvojové záměry, které by negativně ovlivňovaly krajinný ráz. Územní plán řeší nové
rozvojové plochy v rámci zastavitelných ploch, event. v bezprostřední návaznosti na zastavěné území. Okolní volnou krajinu ponechává pro intenzivní zemědělskou výrobu.
Řešením územního plánu nedochází ke střetu zastavitelných ploch s prvky územního
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systému ekologické stability. Územní plán navrhuje v rámci lepšího začlenění obce do
volné, zemědělsky využívané krajiny ozelenění stávajícího zemědělského areálu. Pro
tuto zeleň nevymezuje přímo plochu, neboť ozelenění po obvodu by se mělo realizovat
v rámci stávajícího a navrhovaného areálu zemědělského družstva.
Značným zásahem do krajiny bude realizace VRT mezi obcí a dálnicí D5 (záměr
převzat ze ZÚR Středočeského kraje). Pro tuto stavbu vymezuje ÚP plochu koridoru
územní rezervy. VRT je sice navržena v souběhu s dálnicí D5, ale již nyní přichází do
střetu s regionálním koridorem ÚSES. I přes toto nevhodné řešení navržené v ZÚR
Středočeského kraje je v ÚP záměr převzat a respektován. Řešením by bylo vedení
VRT pod zemí, event. nad zemí.
Bod č.20a - Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V
rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Územní plán při svém návrhu rozvojových ploch vycházel po obvodu zastavěného
území z historických tras obslužných komunikací a polních cest. Tyto komunikace jsou
zachovány a v některých plochách jsou ponechány volné průchody, aby bylo možné
zaniklé komunikace v případě potřeby znovu obnovit. Územní plán nevytváří kompaktní
velké urbanizované celky, ale rozvoj rozdělil na menší zastavitelné plochy tak, aby byla
umožněna propustnost a přístupnost krajiny. Územním plán vymezuje prostupnost krajiny vymezením účelových komunikací a návrhem jednotlivých prvků ÚSES. Budování
dalších komunikací je přípustné v rámci stanovených podmínek pro plochy s rozdílným
způsobem využití jako nezbytná dopravní infrastruktura.
Bod č.22 - Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji
hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší,
cyklo, lyžařská, hipo).
Administrativní území obce Záluží je situováno do zemědělsky využívané oblasti.
V blízkém okolí obce Záluží se nenachází žádné nadregionálně významné památky.
Proto územní plán vymezuje plochy určené zejména pro krátkodobé ubytování a služby
v rámci ploch bydlení či ploch smíšených obytných. Územní plán vymezuje plochy, které
jsou z hlediska využití atraktivní. Jedná se například o plochu pro sport a rekreaci v západní části obce kolem koupaliště. Na ni téměř navazuje plocha občanské vybavenosti
se specifickým využitím OX1, s budoucím využitím např. arboretum, výstavní venkovní
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areál, areál pro volnočasové aktivity, veřejné prostranství pro plochu BV4 apod. Naopak
severně od obce jsou navrženy plochy občanského vybavení pro sport a rekreaci se
zaměřením např. na motokros, cyklokros BMX apod (OS2 a OS3).
Těmito specifickými aktivitami se snaží ÚP podpořit rozvoj cestovního ruchu a
cestování.
Rozvojové plochy pro sport a rekreaci jsou navrženy svojí velikostí odpovídající
nárůstu obyvatel v budoucích obytných lokalitách.
Bod č.24 – Vytvořit podmínky pro zlepšení dostupnosti území rozšířením a zkvalitněním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
zdraví. Možnosti nové výstavby posoudit vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na
změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvořit podmínky pro zvýšení
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšení jeho
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvořit v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy.
Pro zlepšení dostupnosti stávající i budoucí zástavby sídla nenavrhuje územní
plán na území obce nové místní a účelové komunikace, ale připouští jejich budování
v rámci ploch veřejných prostranství. Tyto plochy veřejných prostranství zpřístupní rozvojové plochy, které navrhuje územní plán.
Vzhledem k narůstajícímu významu obce Záluží jako obytného sídla v zázemí
města Hořovice, bude nutné posílení a zkvalitnění dopravní obslužnosti s ostatními sídly
a to zejména s Hořovicemi, Berounem a Královým Dvorem.
Zkvalitnění dopravního spojení bude důležité také vzhledem k budoucí úloze obce
v rámci cestovního ruchu, zejména v letním období. Územní plán nemůže řešit přímo
druh dopravy, ale v tomto území by preferoval dopravu např. ekologickými autobusy,
nebo např. v letních měsících (v rámci podnikatelských aktivit) cyklistickou dopravou
jako doplňkem rekreace. K takovýmto podnikatelským aktivitám jsou vymezeny plochy
smíšené obytné, v rámci kterých je možné takovéto aktivity zřídit a provozovat.
Vzhledem k předpokládanému rozvoji obce a budoucímu cílovému naplnění
všech ploch, se nepředpokládá výrazný nárůst dopravy, u kterého by musel územní plán
navrhovat ochranu před hlukem a emisemi vymezením samostatných ploch.
Značným problémem bude (v případě realizace nadzemní trasy) vedení VRT trati
podél severního okraje obce (mezi obcí a dálnicí). ÚP tento návrh ZÚR SK plně respektuje. V případě, že bude vysokorychlostní trať VRT vedena nad zemí, dojde k ovlivnění
obce Záluží minimálně hlukem z provozu na této trati. Již nyní je prostor mezi obcí a
dálnicí D5 značně zúžený plochou dálnice D5 a areálem zemědělského družstva a je
zde navržen i regionální koridor ÚSES (ten je také převzat ze ZÚR SK). Proto budou
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muset být učiněna značná opatření tak, aby došlo k minimalizaci ovlivnění obce hlukem
z provozu na této trati. Ideální by bylo vedení VRT pod zemí.
Územní plán navrhuje také plochu koridoru D096 pro propojení stávajících silnic
III/1143 a III/1141. Tento návrh značně sníží průjezdnou dopravu přes centrum obce.
Bod č.24a - Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky
pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od
průmyslových nebo zemědělských areálů.
Územní plán navrhuje plochy bydlení a plochy obytné smíšené zejména na jižní a
jihozápadní okraj zastavěného území a to hlavně z důvodu ochrany ploch bydlení před
hlukem, prachem a vibracemi z dálnice D5, která je hlavním negativním prvkem v území.
Územní plán nenavrhuje plochy bydlení a plochy smíšené obytné v bezprostřední návaznosti na plochy výroby a skladování, ale vymezuje mezi těmito plochami plochy zeleně ochranné a izolační.
Bod č.30 - Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti
i v budoucnosti.
Územní plán navrhuje vybudování čistírny odpadních vod na severním okraji
obce. ÚP navrhuje také rozšíření vodovodní sítě do rozvojových ploch řešeného území
a napojení nových ploch na kanalizační systém Záluží. Návrh plochy pro ČOV předpokládá budoucí rozvoj obce Záluží a proto pro ni vymezuje plochu, která je dostatečná i
pro případné rozšíření areálu ČOV tak, aby postačovala i pro případné naplnění všech
zastavitelných ploch.
Budování nezbytné technické infrastruktury (viz kapitola F - výrokové části ÚP) je
umožněno prakticky ve všech plochách s rozdílným způsobem využití s tím, že by měla
sloužit zejména potřebám jednotlivých ploch.
Bod č.32 - Při stanovováni urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé
prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezeni ploch přestavby.
Územní plán nenavrhuje větší plochy přestavby vzhledem k tomu, že v obci se
tyto vhodné plochy, které by bylo možné k přestavbě využít nenachází. Územní plán
navrhuje vzhledem k poloze obce uprostřed zemědělsky využívaných ploch v převážné
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míře plochy pro bydlení, aby se i nadále uchovala současná kvalita bydlení i vzhledem
k nedalekému městu Hořovice, kdy je předpoklad přesidlování obyvatel z města směrem na venkov.
Bod č.38 - Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny území ve všech rozvojových oblastech
a rozvojových osách je nutno sledovat zejména:
a) možnosti využití stávající veřejné infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje a dobudování při současném respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
území1,
b) rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení
prostorové sociální segregaci, fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými
plochami a záborům ploch veřejné zeleně sloužící svému účelu,
c) nové využití nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních a jiných ploch,
d) řešení rekultivace a revitalizace opuštěných areálů a ploch (např. předcházející
těžbou, průmyslovým využitím, armádou apod.), účelnou organizaci materiálových
toků a nakládání s odpady,
e) zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center,
f) ochranu a využití rekreačního potenciálu krajiny,
g) minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území.
Územní plán navrhuje zastavitelné plochy v bezprostřední návaznosti na zastavěné území či do jeho proluk a to zejména z důvodu snadného a hospodárného napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Územní plán navrhuje plochy rovnoměrně rozložené v řešeném území, aby nedocházelo k sociální segregaci obyvatel.
Plochy výroby a skladování jsou navrženy v návaznosti na stávající výrobní plochy, aby
nebyly ovlivněny jak stávající, tak ani zastavitelné plochy, určené pro bydlení.
Územní plán se zaměřil na ochranu kvalitního zemědělského půdního fondu a
z tohoto důvodu navrhuje veškeré zastavitelné plochy v bezprostřední návaznosti na
zastavěné území. Z důvodu ochrany krajinných hodnot a stabilizace krajiny ÚP vymezuje systém jednotlivých prvků ÚSES.
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(39) Úkoly pro územní plánování:
a) Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a
rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky
pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v
území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové
osy.
b) Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně
plánovací dokumentace krajů a obcí.
Územní plán se zaměřil na vymezení rozvojových ploch obce Záluží tak, aby byl
využit veškerý potenciál rozvojové osy OS1, která nemá na řešené území přímý vliv.
Vliv této rozvojové osy OS1 se na obec Záluží projeví spíše přes okolní rozvoj větších
měst Hořovice, Králův Dvůr a Beroun. V těchto městech je předpokládán rozvoj služeb,
zaměstnanosti, ploch výroby apod. A právě tento rozvoj velkých měst s sebou přináší
potřebu vymezení ploch bydlení pro obyvatele, kteří se budou z těchto měst stěhovat
za klidným a kvalitním bydlením do okolních obcí (včetně Záluží).
Rozvojové oblasti a osy
Řešené území leží mimo rozvojové oblasti vymezené v PÚR.
(52)

OS1 Rozvojová osa Praha-Plzeň- hranice ČR/Německo (-Nürnberg)
Vymezení:
Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významnou dopravní cestu, tj. dálnici
D5 a železniční trať č. 170 v úseku Praha-Stříbro.
Důvody vymezení:
Území ovlivněné dálnicí D5, železniční tratí č. 170 v úseku Praha-Stříbro (III. tranzitní železniční koridor) a spolupůsobením center osídlení Hořovice, Rokycany, Stříbro a Tachov. Navazuje na rozvojovou osu v zahraničí.
Řešené území náleží do rozvojové osy OS1. Přesto že se obec nachází v takto významné

rozvojové ose, ta nemá na obec žádný přímý vliv. Ten se na obec bude přenášet spíše přes větší
obce a města – Hořovice, Žebrák apod., pro něž bude obec Záluží sloužit jako obec s převažující
funkcí bydlení.
Požadavky vyplývající pro řešené území z PÚR ČR byly zpřesněny v rámci ZÚR SK a jejich
vyhodnocení je obsaženo v předchozí kapitole b.1.
Specifické oblasti:
Řešené území leží mimo specifické oblasti stanovené PÚR ČR.
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Koridory a plochy dopravní infrastruktury:
Řešené území nenáleží do žádné plochy dopravní infrastruktury vymezené v PÚR ČR. Řešeným územím probíhá koridor VR1 vymezený v PÚR ČR. Ta vymezuje tyto úkoly pro územní plánování:
Prověřit územní podmínky pro umístění rozvojového záměru a podle výsledků prověření zajistit ochranu území pro tento rozvojový záměr vymezením územních rezerv, případně vymezením
koridorů pro úseky (Dresden-) hranice SRN/ČR- Lovosice/Litoměřice-Praha, Plzeň-Praha, PrahaBrno, Brno-(Přerov)-Ostrava- hranice ČR/Polsko, Brno-Vranovice- Břeclav-hranice ČR.“
Územní plán vymezuje pro tuto dopravní stavbu územní rezervu koridoru VRT, přestože tento
návrh koliduje s regionálním prvkem ÚSES.
Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů:
Řešeného území se nedotýkají žádné plochy a koridory technické infrastruktury, vymezené
v PÚR ČR.

ZÁVĚR: Návrh územního plánu Záluží je s Politikou územního rozvoje ČR
v souladu.

2.a.2. Soulad návrhu územního plánu se Zásadami územního rozvoje Středočeského
kraje (dále ZÚR SK)
Pro ÚP Záluží jsou závazné „Zásady územního rozvoje Středočeského kraje“ (ZÚR SK), které
vydalo zastupitelstvo Středočeského kraje dne 19. 12. 2011 usnesením č.4-20/2011/ZK. Tyto ZÚR SK
byly vydány formou „Opatření obecné povahy“ dne 7. 2. 2012 a nabyly účinnosti dne 22. února 2012. O
vydání první aktualizace ZÚR SK rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 00718/2015/ZK ze dne 27.7.2015. Ode dne 4.9.2018 je účinná 2. aktualizace ZÚR Středočeského kraje.

V následujícím vyhodnocení jsou uvedeny pouze požadavky, vyplývající ze Zásad územního
rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK), které souvisí alespoň okrajově s návrhem územního plánu.
Ostatní priority obsažené v ZÚR SK, které se k navrhovanému řešení nevztahují, nejsou v následujícím textu uváděny:
1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského
kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a
udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních
plánů a při rozhodování o změnách ve využití území.
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V územním plánu Záluží jsou vytvořeny územní předpoklady pro řešení problematiky
stabilizace obyvatelstva řešeného území formou vymezení nových ploch bydlení (v rodinných
domech - venkovské, v bytových domech) a dále dalších ploch smíšených obytných (venkovských) a to tím způsobem, že jednotlivé relativně malé zastavitelné plochy jsou rovnoměrně
rozděleny po celém obvodu obce. Tím dojde k postupnému začleňování nových obyvatel mezi
současné obyvatele obce. Zároveň tím nedojde k vytváření samostatných lokalit nových obyvatel, kteří by se složitě integrovali mezi současné obyvatele obce.
Ekonomický pilíř je v řešeném území stabilizován respektováním stávajících ploch výroby a skladování (zemědělská výroba VZ a drobná a řemeslná výroba VD) na severním okraji
obce a návrhem plochy výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby VD1, VD2 a VD3
v severozápadní části obce. Ekonomický rozvoj obce je umožněn také v rámci ploch bydlení a
ploch smíšených obytných, kde je přípustné provozování drobných služeb a podnikatelských
aktivit.
Třetí pilíř, sledující úroveň životního prostředí, spočívá zejména v zachování a posílení
stability krajiny a v ochraně územního systému ekologické stability (LBC1, LBC2, LBK1, RBC
Štilec a RBK Bouchalka - Štilec), který tvoří základní kostru ekologické stability území a je v souladu s okolními sídly.
(04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na
městech Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Beroun, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Slaný, Rakovník, Benešov, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Neratovice, Říčany a blízkých městech KolínKutná Hora, Nymburk-Poděbrady. Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP:
Vlašim, Sedlčany, Čáslav, Mnichovo Hradiště, Votice, Hořovice, Dobříš, Český Brod. Vytvářet
podmínky pro zlepšení spolupráce blízkých měst Lysá nad Labem a Milovice, Nové Strašecí
a Stochov. Rozvíjet obslužný potenciál center v příměstském území Prahy, zejména Hostivice
a Jesenice pro potřeby jejich dynamicky se rozvíjejícího spádového území.
Území obce Záluží se nachází v zájmovém území města Hořovice, pro které bude vytvářet
podmínky pro kvalitní venkovského charakteru bydlení s drobnými podnikatelskými aktivitami.
(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní
dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby:
q) zlepšení spojení nižších center k vyšším a středním centrům a k trasám nadřazené silniční sítě;
Z podmínek obsažených v bodu 05 ZÚR se Územního plánu Záluží týká pouze bod q).
Územní plán stabilizuje stávající plochy dopravní infrastruktury a navrhuje v rámci těchto ploch
opatření a úpravy, která by vedla ke zlepšení stávajících šířkových a směrových poměrů stávajících komunikací a silnic. Nově navržené komunikace budou budovány v rámci ploch veřejných
prostranství s dostatečnými šířkovými a sklonovými parametry.
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Vzhledem k poloze obce Záluží a např. Hořovic a Berouna je dopravní spojení vyhovující jak
pro osobní dopravu, tak i pro dopravu hromadnou. Obcí prochází silnice II. třídy, která bude
v budoucnu obec obcházet jižně (kde je vymezen koridor pro tuto přeložku).
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit
zejména na:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
Územní plán vymezuje v rámci posílení kulturní krajiny jednotlivé prvky ÚSES. Územní plán
nenavrhuje žádné odloučené zastavitelné plochy, vybíhající do volné krajiny apod. Územní plán
zkompaktňuje a aronduje urbanistický půdorys a vymezuje zastavitelné plochy pouze v návaznosti na stávající zastavěné území.
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit
fragmentaci krajiny a srůstání sídel;
Územní plán vymezuje plochy, s cílem zachování a citlivého doplnění sídla, především pro
individuální bydlení zejména v návaznosti na místa, kde probíhala výstavba v nedávné době.
Územní plán nenavrhuje žádné rozvojové plochy do míst, kde by došlo k narušení venkovské
urbanistické struktury a osídlení architektonických a přírodních hodnot a k fragmentaci krajiny.
Plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit (v rámci drobné výroby) jsou navrženy severně od
obce do prostoru mezi obcí a dálnicí D5, aby nenarušovaly stávající ani budoucí charakter obce
např. hlukem, dopravou, prašností apod. Územní plán přebírá záměr ZÚR SK na vymezení
územní rezervy železničního koridoru vysokorychlostní trati VRT (dále jen VRT – označeno dle
značení Zásad územního rozvoje Středočeského kraje), která se významně podílí na fragmentaci krajiny bez ohledu na možný souběh se současnou dálnicí D5. Tato liniová stavba je velice
citelným zásahem do krajiny a to i v případě, pokud by byla železnice vhodněji vedena nad
nebo pod zemí a byla upravena její trasa. Tento záměr také značně koliduje s křížením regionálního biokoridoru v nejužším místě mezi stávající dálnicí D5 a zastavěným územím obce.
Dle Aktualizované Politiky územního rozvoje je tato územní rezerva značena VR1.
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje
zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na:
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení
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veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně včetně zelených prstenců kolem obytných
souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti
sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné
krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území;
Územní plán Záluží respektuje historický vývoj řešeného území a udržuje vyvážené a efektivní využívání zastavěného území, zejména s ohledem na polohu obce uprostřed zemědělsky
obhospodařovaných ploch. Územní plán vymezuje zastavitelné plochy v bezprostřední návaznosti na zastavěné území tak, že zkompaktňuje a aronduje urbanistický půdorys sídla. Územní
plán posiluje kvalitu života obyvatel a obytného prostředí návrhem na výstavbu výhradně rodinných domů s relativně velkými parcelami s cílem, aby zahradní zeleň výrazně převažovala
nad zpevněnými plochami. V rámci větších ploch navrhuje územní plán odpovídající veřejná
prostranství, která vhodně doplní stávající plochy veřejné zeleně. Prostupnost krajiny je zajištěna respektováním stávajících polních cest a návrhem ploch veřejného prostranství, které prostupnost území ještě zvýší.
2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v Politice územního rozvoje ČR a vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a rozvojových center
krajského významu
2.2. Rozvojové osy republikového významu
2.2.1. Rozvojová osa OS1 Praha – Beroun - Plzeň
(16) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
b) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity
obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny.
V ZÚR Středočeského kraje jsou uvedeny zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování pro rozvojové oblasti republikového
významu. Obec Záluží se nachází v rozvojové ose republikové úrovně OS1 (Praha – Beroun – Plzeň). Tato rozvojová osa však nemá na Záluží výrazný vliv. A to zejména z důvodu napojení obce
na dálnici D5, které je značně komplikované (napojení je přes několik větších obcí a měst). Relativně
dobré dopravní spojení je s městem Hořovice. Proto se vliv rozvojové osy bude uplatňovat hlavně
přes toto město. Zde bude soustředěna většina rozvojových ploch a obec Záluží se bude podílet na
rozvoji této osy OS1 zejména jako obec určená zejména k bydlení. I zde však územní plán navrhuje
plochy k podnikání a to v rámci drobných služeb a výroby.
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Územní plán navrhuje nejen rozvojové plochy zejména pro bydlení, podnikání a občanskou
vybavenost, ale zároveň také plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o plochu
technické infrastruktury – ČOV a plochu koridoru obchvatu obce situovaného v jižní částí řešeného
území. Územní plán v rámci ochrany krajiny nenavrhuje zastavitelné plochy do volné krajiny, ale
umisťuje je výhradně do bezprostřední návaznosti na zastavěné území, event. do proluk v rámci
sídel.
2.3. Rozvojové oblasti krajského významu
Územní plán Záluží se nenachází v žádné rozvojové oblasti krajského významu.
2.4. Rozvojové osy krajského významu
Územní plán Záluží se nenachází v žádné rozvojové ose krajského významu.
2.5. Centra osídlení
Územní plán Záluží se nenachází v žádném rozvojovém centru krajského významu.
2.5.4. Nižší centra významná
(74) ZÚR vymezují jako nižší centra významná města Benátky nad Jizerou, Čáslav, Čelákovice,
Český Brod, Hořovice, Lysá nad Labem, Mnichovo Hradiště, Sedlčany, Milovice, Hostivice, Dobříš;
(76) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj bydlení, obslužných i ekonomických aktivit;
Územní plán vymezuje zejména plochy pro bydlení a plochy smíšené obytné. Vymezením těchto
ploch si obec zachovává svou tradiční obytnou funkci. Ta je podpořena návrhem ploch občanského
vybavení a vymezením ploch pro podnikání (plochy drobné a řemeslné výroby). Drobné podnikání
je umožněno i v rámci ploch bydlení a ploch smíšených.
3. Zpřesnění specifických oblastí vymezených v Politice územního rozvoje ČR 2008 a vymezení specifických oblastí krajského významu
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.
Území obce Záluží se v žádné specifické rozvojové oblasti vymezené v PŮR a vymezené
specifické oblasti krajského významu nenachází.
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4. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v Politice územního rozvoje a vymezení ploch a
koridorů krajského významu:
4.1. Plochy a koridory dopravy
4.1.1. Plochy a koridory dopravy mezinárodního a republikového významu
4.1.1.1. Silniční doprava
Územní plán nevymezuje žádné plochy a koridory silniční dopravy mezinárodního či republikového významu.
4.1.1.2. Železniční doprava
(127) Dále jsou jako územní rezervy sledovány koridory
a) vysokorychlostních tratí (VR1) ve směrech na Plzeň (úsek Beroun – hranice kraje) a Brno
(úsek Poříčany – hranice kraje).
Územní plán vymezuje plochu koridoru územní rezervy pro VR1 a tuto rezervu zpřesňuje.
Koridor je situován mezi severní okraj obce a dálnici D5. Koridor je zpřesněn a šíře koridoru byla
určena tak, aby nedošlo k zásahu do stávajícího zastavěného území. Koridor je respektován a vymezen i přesto, že dochází ke kolizi s regionálním biokoridorem, který je také nutno respektovat,
neboť je vymezen v ZÚR SK stejně jako koridor územní rezervy VR1.
(128) ZÚR stanovují pro územní plánování úkol zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro
železniční dopravní stavby v šířce 600 m, neuvádí-li se u konkrétních koridorů jinak; koridor pro
umístění železniční tratě č.221 Praha – Benešov (úsek Praha – Strančice) se vymezuje v proměnné šířce od 150 m do 200 m; koridory pro zdvojkolejnění se vymezují v šířce 200 m. Tato
územní ochrana se vztahuje i pro tratě nadmístního významu (kap. 4.1.2.2.).“
Tento bod není možné v rámci územního plánu splnit, neboť koridor územní rezervy VRT (v
APÚR značeno VR1) je situován mezi stávající zástavbu obce na straně jedné a na straně druhé
(severní) je koridor omezen stávajícím tělesem dálnice D5. Do tohoto prostoru (velice nevhodně
vedeného v ZÚR SK) je navíc situován i regionální koridor ÚSES. Proto zde dochází ke střetu vedení
VRT a regionálního prvku ÚSES. Oba tyto prvky ovšem musí ÚP respektovat a zpřesnit. Z tohoto
důvodu byl koridor VRT vymezen tak, aby nedocházelo k zásahu do stávajícího zastavěného území.
Tímto prostorem mezi stávajícím zastavěným územím a tělesem dálnice D5 byla vymezena šíře
koridoru VRT.
4.1.1.3. Vodní doprava
Územní plán nevymezuje žádné plochy využitelné pro vodní dopravu.

ZÁLUŽÍ - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

20

4.1.1.4. Letecká doprava
Územní plán nevymezuje žádné plochy využitelné pro leteckou dopravu.
4.1.2. Plochy a koridory dopravy nadmístního významu
4.1.2.1. Silniční doprava
(138) ZÚR stanovují pro územní plánování úkol zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro
dopravní stavby:
a) pro silnice I. třídy koridor v šířce 300 m;
b) pro silnice II. (III.) třídy koridor v šířce 180 m.
Výše uvedené šířky mohou být proměnné, resp. menší, v závislosti na podmínkách průchodu koridoru daným územím s ohledem na jeho hodnoty a konfiguraci terénu. V případech rozšíření,
resp. rekonstrukce, kdy je koridor stabilizován, vymezuje se územní ochrana v poloviční šířce
(tj. 150, resp. 90 m).
Územní plán vymezuje koridor D096 - koridor silnice II/117: Záluží - jižní obchvat (dle ZÚR
Stř. kraje). Tento koridor byl zpřesněn a jeho šíře byla vymezena na 75m. V místech napojení byl
koridor rozšířen tak, aby bylo možné bezproblémové napojení na stávající silnice (prostor pro křižovatku).
4.1.2.2. Železniční doprava
Územní plán nenavrhuje žádné koridory železniční dopravy nadmístního významu.
4.1.2.3. Letecká doprava
(149) ZÚR nenavrhují plochy pro rozvoj letecké dopravy.

4.1.2.4. Hromadná doprava
ÚP nenavrhuje žádné plochy pro hromadnou dopravu nadmístního významu.
4.1.2.5. Cyklistická doprava
(154) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v
území:
a) vytvářet podmínky pro budování cyklistických stezek segregovaných od automobilového provozu,
a to zejména v intenzivně urbanizovaných územích.
Územní plán nenavrhuje nové cyklostezky, ale v rámci stanovených podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití připouští cyklistický provoz po stávajících silnicích II. a III.
třídy, po místních komunikacích a na zemědělských a lesních plochách a cestách. Dále je
umožněno jejich budování jako nezbytná dopravní infrastruktura.
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(155) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
b)

v

územních

plánech

obcí

navrhovat

nahrazení

cyklotras

nezávisle

vedenými

cyklostezkami, a to zejména v případech dálkových „cyklotras“, v území rozvojových oblastí (vč.
jejich okolí) a v turisticky atraktivních územích.
Územím obce Záluží není vedena žádná značená cyklotrasa. Územní plán nenavrhuje nové
cyklotrasy, ale v rámci stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití připouští jejich budování formou nezbytné dopravní infrastruktury. Ta musí být budována tak, aby
neznehodnocovala ZPF např. nevhodnou fragmentací, vznikem neobhospodařovatelných
ploch apod.. Cyklostezky či pěší komunikace budou vedeny po komunikacích určených např.
ke zpřístupnění jednotlivých pozemků (účelové komunikace), v co nejužším souběhu s těmito
komunikacemi či silnicemi, případně po obvodu ploch ZPF.
4.2. Plochy a koridory technické infrastruktury
4.2.1. Plochy a koridory technické infrastruktury mezinárodního a republikového Významu
Na území obce Záluží nejsou navrženy v rámci ZÚR žádné plochy a koridory technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu.
4.2.2. Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu
Na území obce Záluží nejsou navrženy v rámci ZÚR žádné plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu..
4.3.

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:
b) vymezení koridorů liniových záměrů dopravní a technické infrastruktury, které procházejí záplavovým územím; směrově řešit v nejkratší možné délce v závislosti na místních podmínkách;
Územní plán přebírá vymezení rezervy koridoru VRT z platných Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dle aktualizované PÚR ČR je koridor značen jako VR1 oproti platným ZÚR SK) a
zpřesňuje tuto rezervu. Severně od obce se dostává do kolize se záplavovým územím Q100. Do
tohoto území částečně zasahuje, ale vzhledem k tomu, že prostor, vymezený mezi severním okrajem obce a dálnicí D5 je velmi úzký, není možné jiné vedení koridoru tak, aby nezasahovalo do
záplavového území Q100. Z tohoto důvodu se doporučuje zvážit vedení trasy VRT jako podzemní
či nadzemní.
(191) ZÚR navrhují na základě doporučení SEA společná projektová opatření pro plochy a koridory
dopravy a technické infrastruktury, z nichž se území obce Záluží dotýká bod a:
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a) vytvářet podmínky pro ochranu obyvatelstva před hlukem z dopravy. U záměrů, kde existuje potenciální vznik rizika pro lidské zdraví (vlivy hluku a znečištění ovzduší), je nutno doložit ochranu
veřejného zdraví včetně projednání s příslušnými orgány nejpozději v rámci procesu EIA.
V rámci výstavby jednotlivých lokalit (zejména na jižním okraji obce) je nutné zajištění ochrany
obyvatelstva před hlukem, a to např. výsadbou izolační a ochranné zeleně, či dostatečnou vzdáleností od silničních ploch apod. Vzhledem k současné intenzitě a předpokládanému nárůstu dopravy
nehrozí po naplnění zastavitelných ploch velký nárůst dopravy a tím zvýšená hladina hluku z dopravy (zejména osobní).
Územní plán přebírá plochu rezervy koridoru VRT, který bude mít negativní vliv na obec a to
zejména hlučností. Proto území plán nenavrhuje žádné plochy bydlení či plochy smíšené obytné na
severní okraj obce, ale umisťuje zde plochy výroby a skladování, jejichž součástí by měla být i zeleň,
která částečně sníží negativní vliv VRT na obytnou část obce. Ideální řešení by bylo (kromě důvodů
výše uvedených) vedení VRT pod zemí. Tím by se negativní vliv VRT zcela eliminoval.
4.4. 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. Do území obce Záluží zasahuje regionální biocentrum „RBC 1424 Štilec“
a regionální biokoridor „RBK 1173 Štilec – Bouchalka“ . Pro tyto prvky nadregionálního a regionálního ÚSES platí následující zásady obsažené v následujícím bodě 194:
(194) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování
a)

respektovat

plochy

a nadregionální

a

úrovni

koridory
jako

pro

biocentra

nezastavitelné

s

a

biokoridory
využitím

pro

ÚSES

na

zvýšení

regionální
biodiverzity

a ekologické stability krajiny;
b) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory
ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení
schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí, a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině;
c) při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet z požadavků stanovených specifickými oborovými dokumentacemi.
Územní plán Záluží respektuje plochy regionálních prvků ÚSES a nenavrhuje do nich žádné
zastavitelné plochy. Územní plán přebírá pouze plochu územní rezervy koridoru VRT, která
plochu regionálního koridoru ÚSES křižuje (v nejméně vhodném a nejužším místě severně od
obce). Přesto oba tyto prvky ZÚR ÚP plně respektuje. Řešením by však bylo vedení VRT pod
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zemí nebo nad zemí. Územní plán připouští v rámci ÚSES budování pouze nezbytné technické
a dopravní infrastruktury a to pouze v rozsahu, nenarušujícím funkčnost těchto prvků ÚSES.
Návrh biocenter a biokoridorů vychází z požadavků daných oborovými specifickými dokumentacemi a jednotlivé prvky jsou navrženy tak, aby svými parametry plně vyhovovaly požadavkům
na funkčnost ÚSES.
(195) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou
ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy jejich minimální
parametry a zajištěna jejich funkčnost;
b) zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy prostorové parametry
biokoridorů.
Regionální biocentrum RBC 1424 „Štilec“ zasahující do severovýchodní části správního
území obce Záluží má v územním plánu vymezené dostatečné prostorové parametry (dle metodiky ÚSES v návaznosti na sousední katastrální území). To platí i pro regionální biokoridor
RBK 1173 Štilec – Bouchalka.
5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území
5.1. Přírodní hodnoty území kraje
(197) Přírodními hodnotami území kraje se rozumí:
i) skladebné části ÚSES:
- 1 regionální biocentrum,
- 1 regionální biokoridor,
- 2 lokální biocentra,
- 1 lokální biokoridor,
(198) ZÚR stanovují zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje těchto území, z nichž lze na území obce Záluží aplikovat body a, b, c, d, f, g, i, j, k a l:
a) respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot;
b) chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními hodnotami (ochrana biodiverzity a pozitivních charakteristik krajinného rázu, ekostabilizační a retenční funkce, trvale
udržitelné využívání vodních zdrojů, ochrana nerostného bohatství, apod.);
vliv navrhovaných staveb a přijmout náležitá kompenzační a eliminační opatření;
j) při vytváření lokální úrovně ÚSES respektovat ochranu a šetrné využití přírodních zdrojů;
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l) řešit střety dopravní a technické infrastruktury s územním systémem ekologické stability;
Územní plán Záluží chrání a podporuje plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními
hodnotami v území, především z důvodů hospodářsky intenzivně využívané krajiny. Z tohoto
důvodu jsou veškeré zastavitelné plochy vymezeny v prolukách zastavěného území či na něj
bezprostředně navazují. Jednotlivé navržené plochy změny využití území jsou navrženy tak,
aby současný půdorys zastavěného území doplňovaly, arondovaly a netvořily výběžky do volné
krajiny. Zastavitelné plochy jsou rozprostřené po celém obvodu obce rovnoměrně. Jsou vyloučeny veškeré výškové stavby.
Také umísťování lokálních prvků územního systému ekologické stability je řešeno tak, že jsou
respektovány, vymezeny a upřesněny jednotlivé prvky ÚSES a to jak na lokální, tak zejména
na regionální úrovni ÚSES. Pro umístění a vymezení biocenter a biokoridorů jsou využity stávající ekologicky stabilnější části zdejší krajiny, jako jsou lesy, rybníky, vodní toky, louky a existující porosty ekologicky významných dřevin. Prvky ÚSES jsou lokalizovány s cílem zajistit plnohodnotnou funkčnost krajiny i v dlouhodobém časovém horizontu.
Územní plán připouští budování nezbytných liniových staveb dopravní a technické infrastruktury, ale pouze v rozsahu, neohrožujícím funkčnost jednotlivých prvků ÚSES.
Územní plán vymezuje plochu územní rezervy koridoru VRT, který koliduje s regionálním prvkem ÚSES (RBK). Bohužel byly tyto prvky takto vymezeny v nadřazené územně plánovací dokumentaci ZÚR SK, kterou musí ÚP plně respektovat. Navíc je křížení navrženo v ZÚR SK do
nejméně vhodného místa v řešeném území. A to severně od obce – mezi stávající zastavěné
území a dálnici D5. Řešením je vedení VRT pod zemí. Tím by došlo i ke snížení negativního
vlivu této dopravní liniové stavby na obec Záluží.
5.2. Kulturní hodnoty území kraje
Ve správním území obce Záluží se nenacházejí žádné kulturní památky UNESCO, národní
kulturní památky, městská památková rezervace, městská památková zóna, vesnická památková rezervace, vesnická památková zóna, archeologická památková rezervace a krajinná
památková zóna ani nemovité kulturní památky. Přesto územní plán považuje původní historickou zástavbu v severní části obce za velmi hodnotnou a nenavrhuje do jejího okolí žádné
stavby či plochy, které by tuto hodnotu narušily či znehodnotily.
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(201) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování

o změnách

v souvislosti s ochranou a rozvojem kulturních hodnot
a) při realizaci rozvojových záměrů v širším okolí památkově chráněných území a objektů respektovat kulturně historické hodnoty (tj. především hodnoty urbanistické a architektonické) a zvažovat
možné střety s pozitivními znaky charakteristik krajinného rázu;
b) stanovit podmínky pro využití kulturních hodnot pro cestovní ruch, s tím, že budou prosazovány
trvale udržitelné formy cestovního ruchu a doprovodných služeb.
Územní plán Záluží respektuje původní historickou zástavbu, do jejíž blízkosti nenavrhuje
žádnou výstavbu. ÚP zachovává současný architektonicko - urbanistický výraz sídel a v rámci podmínek prostorového uspořádání stanovuje, aby nová výstavba respektovala architektonicko - urbanistický charakter okolní zástavby.
Na území obce je zástavba soustředěna především podél průjezdných silnic, z nichž pak
vybíhají vcelku pravidelné uliční řady. Obytná část obce je tvořena dvěma částmi. Severní – starší
část je tvořena návesním prostorem, obklopeným původními historickými staveními a hospodářskými budovami. Jedná se zejména o obytné objekty, které jsou situovány směrem do centra obce
a na ně navazující hospodářské budovy, které přechází do volné krajiny.
V novější části obce – směrem na jih a západ od severní historické části obce, převažuje individuální zástavba jednopodlažních nebo dvoupodlažních objektů pro bydlení. (výjimečně s obytným podkrovím). Tato část obce má převážně obytný charakter, s vyrovnanou výškovou hladinou
zástavby, přičemž téměř všechny stavby mají sedlové střechy, poměrně stejnorodé barevné řešení
i sklon střech. Jednotlivé objekty pro bydlení – zejména v jižní části obce jsou situovány štítem do
ulice a na jednotné stavební čáře. Tím vytváří charakteristický uliční prostor původních venkovských
zemědělských sídel.
Skoro ve všech částech Záluží jsou jednotlivé plochy pro bydlení doplněny menšími přidruženými plochami (dvorky, event. zahradami).
V obci jsou zastoupeny také plochy občanské vybavenosti veřejné i komerční a plochy pro
sport a tělovýchovu. Ty však svým charakterem, velikostí či výškou nijak nepřekračují výškovou
hladinu této části obce. Půdorys objektů je převážně obdélníkový či čtvercový.
V obci se nachází také několik bytových domů. Ty, které jsou umístěny v centru, nijak nenarušují svým objemem ani výškovou hladinou své okolí. Jedná se převážně o dvoupodlažní objekty
bez obytného podkroví. Jediný rušivý element vytváří bytový dům na východním okraji obce (při
výjezdu směrem na Hořovice). Ten narušuje zejména výškovou hladinu zástavby v obci, neboť se
jedná o objekt dvoupodlažní s obytným podkrovím. Nadměrnou výšku tohoto objektu umocňuje také
jeho situování do nejvyššího místa v obci. Tento objekt se bohužel uplatňuje zejména při dálkových
pohledech na obec. Tento negativní vliv by zmírnila např. výsadba zeleně přiměřené výšky a složení.

ZÁLUŽÍ - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

26

Východní okraj obce je zakončen areálem zemědělského družstva a plochy výroby a skladování. Tento areál je relativně dobře situován a jednotlivé objekty administrativy či hospodářské objekty nijak nenarušují či nepřevyšují výškovou hladinu obce.
Areály zemědělské výroby a ploch skladování je vhodné odclonit pásem izolační zeleně
v rámci tohoto areálu.
5.3. Civilizační hodnoty území kraje
(202) Za významné civilizační hodnoty Středočeského kraje jsou považovány:
a) centra sídelní struktury uvedená v kapitole 2.5;
b) nadmístní silniční síť tvořená dálnicemi D1, D5, D8, D11, rychlostními komunikacemi
Ve správním území obce Záluží se nachází významná civilizační hodnota dálnice D5. Ta však
(kromě hlučnosti, prachu, negativního krajinotvorného prvku, rozdělení krajiny apod.) nemá
pro obec žádný přínos. Totéž platí i pro navrhovanou VRT trať mezi obcí a dálnicí D5.
6. Vymezení cílových charakteristik krajiny
(204) ZÚR vymezují na území kraje následující krajinné typy:
Správní území obce Záluží se nachází v krajinném typu: „U31 - krajina příměstská“.
(206) ZÚR stanovují tyto základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území
a rozhodování o nich:
a) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní charakteristiky krajinného
rázu;
b) rozvíjet retenční schopnost krajiny;
c) respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich ochrany;
d) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových území před
vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině;
e)

cestovní

ruch

rozvíjet

ve

formách

příznivých

pro

udržitelný

rozvoj,

nepřipouštět

rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit;
f) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově
vhodnými stavbami;
g)

výškové

stavby

(větrné

elektrárny

apod.)

umisťovat

v

souladu

s

požadavky

na ochranu krajinného rázu;
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h) při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní
charakteristiky krajinného rázu, vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady
eliminovat.
Územní plán Záluží chrání a rozvíjí základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny vymezením prvků ÚSES, tzn. vymezením sítě přírodě blízkých ploch v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti
území. Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, příp. interakční prvky) jsou vymezovány na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich prostorových vztahů,
aktuálního stavu ekosystémů, prostorových parametrů a společenských limitů a záměrů.
Návrhem těchto prvků ÚSES se zároveň rozvíjí i retenční schopnost krajiny.
Územní plán nenavrhuje žádné rozšiřování ani intenzifikaci chatových lokalit.
Územní plán nenavrhuje žádné stavby negativně ovlivňující krajinný ráz. ÚP zkompaktňuje a
aronduje urbanistický půdorys. Územní plán nenavrhuje žádné zastavitelné plochy, které by
narušily krajinu např. umísťováním odloučených lokalit, ploch vybíhajících do volné krajiny či
plochy, které by nadměrně zatěžovaly krajinu, půdu, vodní toky apod. Územní plán navrhuje
v severní části obce plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba, které umožní
rozvoj ekonomického a výrobního potenciálu obce a vznik nových pracovních míst. Tyto plochy
budou po obvodu ozeleněny, aby zeleň vytvořila alespoň částečně přechod mezi zastavěným
územím a volnou krajinou.
V celém řešeném území jsou nepřípustné větrné elektrárny, pokud se jedná o samostatně
stojící stožáry. Ostatní drobné výrobny el. energie v rozsahu technického zařízení budov (FVE,
"větrníky" na střeše apod.) jsou přípustné.
6.2. KRAJINA PŘÍMĚSTSKÁ (U)
(210) ZÚR vymezují krajinu příměstskou v územích odpovídajících těmto charakteristikám:
a) polyfunkční charakter s významným zastoupením bydlení;
b) její části jsou dotčeny civilizačními jevy;
Územní plán vytváří podmínky pro polyfunkční využívání území a to nejen v rámci zastavitelných ploch, ale taktéž i stávajícího zastavěného území. Podmínky pro využití jednotlivých
ploch umožňují široké využití území např. v rámci bydlení, rekreace, služeb, ale i ploch pro
drobné podnikatelské aktivity, občanskou vybavenost apod. Jednotlivé podmínky využití jsou
stanoveny v kapitole F výrokové části ÚP.
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(211) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
a) vytvářet kvalitní prostředí pro krátkodobou rekreaci obyvatel vlastního území i centra (center)osídlení;
b) změny využití území nesmí snižovat její rekreační potenciál a prostupnost pro nemotorovou
přepravu.
Územní plán vytváří podmínky pro kvalitní bydlení a rekreaci hlavně vymezením dostatečně
velkých ploch pro jednotlivé objekty bydlení a rekreace, minimálním procentem zeleně jednotlivých pozemků apod. Územní plán nenavrhuje plochy pro drobné podnikání v oblasti výroby,
služeb a zemědělství do blízkosti ploch bydlení, ale diferencuje obec na část obytnou a část
určenou pro ekonomické aktivity. Tím jsou vytvářeny také podmínky pro kvalitní, klidné a čisté
bydlení bez narušení např. hlukem, prachem a např. dopravou z ploch výroby.
7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany
a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
7.1. Veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy
Označení
VPS
D096

Popis VPO
Koridor silnice II/117: Záluží jižní obchvat

ORP

dotčená obec

Dotčené katastrální území

Hořovice

Záluží

Záluží u Hořovic

Územní plán vymezuje plochu koridoru pro výstavbu výše uvedené veřejně prospěšné stavby. Tento
koridor je navržen tak, aby umožňoval i bezproblémové napojení na stávající silnice III. třídy.
7.2. Veřejně prospěšné stavby v oblasti elektroenergetiky
Územní plán nevymezuje žádnou VPS v oblasti elektroenergetiky převzatou ze ZÚR SK.
7.3. Veřejně prospěšné stavby v oblasti plynárenství
Územní plán nevymezuje žádnou VPS v oblasti plynárenství převzatou ze ZÚR SK.
7.4. Veřejně prospěšné stavby dálkovodů
Územní plán nevymezuje žádnou VPS v oblasti dálkovodů převzatou ze ZÚR SK.
7.5. Veřejně prospěšné stavby vodovodů
Územní plán nevymezuje žádnou VPS v oblasti vodovodů převzatou ze ZÚR SK.
7.6. Veřejně prospěšné stavby kanalizace
Územní plán nevymezuje žádnou VPS v oblasti kanalizace převzatou ze ZÚR SK.
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7.7. Veřejně prospěšné stavby – protipovodňová ochrana
Územní plán nevymezuje žádnou VPS v oblasti protipovodňové ochrany převzatou ze ZÚR SK.
7.8 Veřejně prospěšná opatření – územní systém ekologické stability
(237) ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy a koridory biocenter a biokoridorů
ÚSES:
Číslo VPO

NKOD

Popis VPO

ORP

dotčená obec

Dotčené katastrální území

Záluží

Záluží u Hořovic

Záluží

Záluží u Hořovic

Regionální biocentra
RC 1424

1424

Štilec

Hořovice
Regionální biokoridor

RK1173

1173

Bouchalka – Štilec

Hořovice

8. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí
(238) ZÚR stanovují následující požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí
při zpřesňování územního vymezení ploch a koridorů pro umístění staveb. Koordinace ploch a
koridorů VPS a VPO vymezených ZÚR budou probíhat v území dále uvedených ORP a obcí:
ORP
Hořovice

OBEC
Záluží

Veřejně prospěšné stavby
Doprava Technická infrastruktura
D096

Veřejně prospěšná opatření

Protipovodňová ochrana

ÚSES

-

RC 1424, RK 1173

-

Územní plán vymezuje koridor pro VPS D096 koridor silnice II/117 Záluží – Jižní obchvat.
9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování
(241) Plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro
rozhodování o změnách využití území, se nestanovují.
10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití
(242) Plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou
pro rozhodování o změnách jejich využití, se nestanovují.
11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich
využití pořízení a vydání regulačního plánu na žádost
(243) Plochy a koridory, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení
a vydání regulačního plánu na žádost, se nevymezují.
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12. Zadání regulačního plánu
(244) Zadání regulačního plánu se nestanovuje.
13.Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
(245) Stanovují se priority v oblasti veřejných investic, směřujících zejména do dopravní infrastruktury. Tyto prioritní záměry jsou členěny na investice státu (železnice, nadřazená silniční síť) a
investice kraje (silnice II. třídy).
Prioritní záměry v oblasti veřejných investic nejsou ve správním území obce Záluží uvedeny, neboť
se zde nevyskytují ani nenavrhují.

Závěr: Zpracovaný územní plán Záluží je s uvedenými Zásadami územního
rozvoje Středočeského kraje v souladu.
2.b. Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastavěného území
(viz §53 odstavec 4b) Stavebního zákona)

2.b.1. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování dle §18 Stavebního zákona
odst. 1 - Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace,
aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Územní plán Záluží je navržen s cílem zajistit udržitelný rozvoj řešeného území. Vzhledem
k tomu žádným způsobem negativně neovlivňuje zabezpečení trvalého souladu všech hodnot území
– přírodních, civilizačních a kulturních, čímž umožňuje naplňování principů udržitelného rozvoje.
Zejména jsou respektovány požadavky na účinnou ochranu životního prostředí a jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší (včetně vymezených prvků územního systému ekologické stability).
Návrh územního plánu vytváří podmínky pro zajištění stabilizace a posílení všech tří pilířů
udržitelného rozvoje formou návrhu ploch pro bydlení, výrobu a skladování a dále respektováním
přírodních ploch v krajině (včetně návrhu ÚSES), pro které zajistí stabilizaci přírodních podmínek
zejména v zemědělsky obhospodařované krajině.
Územní plán Záluží vytváří předpoklady pro územní rozvoj prostřednictvím návrhu zastavitelných ploch a stanovením podmínek využití pro zastavěné území i zastavitelné plochy. Těžištěm
zastavitelných ploch budou plochy bydlení a plochy smíšené obytné. V rámci občanské vybavenosti
bude stěžejní výstavba areálu pro tělovýchovu a sport.
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V rámci zajištění udržitelného rozvoje území navrhuje ÚP především ochranu hodnotného
kvalitního životního prostředí tím, že do něj nenavrhuje žádné rozvojové plochy. Zbývající krajina je
intenzivně využívaná pro zemědělské účely formou orné půdy.
Hospodářsky je obec závislá na vyjížďce za prací zejména do Hořovic, Berouna, Králova
Dvora a částečně i do Prahy, přestože v obci je určitý omezený počet pracovních příležitostí, který
by se však časem měl zvýšit v souvislosti s navrženým rozvojem obce – návrh ploch výroby a skladování a ploch smíšených obytných.
Podmínky sociální soudržnosti se v územním plánu vylepšují návrhem zastavitelných ploch
zejména pro bydlení – a to v různých lokalitách, které využívají buď přímou návaznost na zastavěné
území, či proluky uvnitř sídla. Vzhledem k decentralizaci ploch nové výstavby by mělo dojít k postupnému začlenění nových obyvatel do současné společnosti dnešních občanů.
Územní plán Záluží vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území prostřednictvím řešení urbanistické koncepce, která sleduje jako prioritu ochranu životního prostředí na celém území obce vymezením dostatečně velkých pozemků, s určením minimálního procenta zeleně,
návrhem lokálních a regionálních prvků ÚSES, při respektování krajinné zeleně a vodních ploch a
vodotečí a dále návrhem zeleně po obvodu zemědělského areálu a ČOV. ÚP navrhuje rozšíření
ploch výroby a skladování v severní části obce a zajišťuje tak přiměřený a dlouhodobý hospodářský
rozvoj obce. Soudržnost obyvatel zajišťuje ÚP ochrannou četných parkově upravených ploch veřejných prostranství a zejména ploch pro aktivní trávení volného času (v rámci ploch pro sport a rekreaci, kde se předpokládá setkávání občanů a jejich sbližování).
odst. 2 - Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Územní plán Záluží navrhuje podmínky pro rozvoj řešeného území tak, aby byl zajištěn
územní rozvoj obce v dlouhodobém časovém horizontu. Zároveň územní plán zohledňuje současné
možnosti obce, které jsou dané polohou obce v regionu - v relativní blízkosti měst Hořovice, Beroun
a Králův Dvůr, které disponují velkým ekonomickým, hospodářským a kulturním potenciálem. Z uvedeného vyplývá, že obec Záluží bude plnit vždy především funkci obytného sídla s rozvojem cestovních ruchu, než obce hospodářské či plně zaměřené na zemědělství, či průmysl.
Územní plán Záluží navrhuje komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání
území v rámci 4 ploch pro bydlení, 1 plochy smíšené obytné, 4 ploch občanského vybavení, 7 ploch
veřejných prostranství, 3 ploch výroby a skladování a dalších, s cílem dosažení souladu veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území obce. Přičemž ÚP zajišťuje i vyvážený společenský a hospodářský potenciál komplexního rozvoje území obce.
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odst. 3 - Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé
záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.
Zpracovatel, pořizovatel a obecní úřad zajistili spolu s příslušnými orgány územního plánování důsledné vyhodnocení a projednání všech stanovisek a připomínek vznesených během celého
procesu zpracovávání a projednávání územního plánu. Tímto postupem zároveň zajistili i bezproblémovou koordinaci veřejných a soukromých záměrů všech změn v území, sledujících výstavbu a
jinou činnost ovlivňující územní rozvoj obce a zajišťující ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů.
Územní plán byl zpracován v souladu s požadavky uvedenými v zadání územního plánu. V
maximální možné míře byly respektovány i limity v území.
odst. 4 - Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu
jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území
a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území
a míru využití zastavěného území.
Územní plán Záluží chrání ve veřejném zájmu přírodní prostředí obce formou vymezení dalších ploch zeleně, ploch ÚSES, ploch parkově upravených, veřejných prostranství, dále vodních
ploch (včetně vodotečí – především Stroupinského potoka) a zejména ploch zemědělského půdního
fondu (ZPF). S ohledem na ochranu ZPF určuje ÚP podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území, formou návrhu kompaktního, uceleného a arondovaného urbanistického půdorysu
sídla. Územní plán navrhuje zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné území sídla. Zároveň
zajišťuje maximální ochranu nezastavěného území a všech nezastavitelných pozemků. Územní plán
rovněž stanovil přípustný potenciál rozvoje území a míru zastavěného území, kterou ÚP limitoval
záborem ZPF v rozsahu max. 20 ha.
Územním plánem nebudou dotčeny stávající hodnoty území obce. Územní plán chrání historické a kulturní hodnoty území hlavně tím, že do jejich blízkosti, či do nich samotných nenavrhuje
žádné rozvojové plochy, nebo pouze okrajově. Pro tyto rozvojové plochy je stanoveno, že musí ctít
stávající architektonicko urbanistický charakter okolní zástavby a hodnot v nich.
Z historických hodnot se jedná zejména o pomník padlým 1. sv. války, a území s archeologickými nálezy (V habroví, Středověké a novověké jádro obce, Zálužský hrad).
Obec je hodnotná z hlediska architektonicky a urbanisticky hodnotných staveb, zejména
svým historickým jádrem v severní části obce. To je charakteristicky oválné návesním prostorem
s vodotečí a četnou doprovodnou zelení. Návesní prostor je obklopen původní historickou zástavbou
hospodářských usedlostí a objektů pro bydlení. Do tohoto prostoru územní plán nenavrhuje žádné
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rozvojové plochy právě z důvodu ochrany a zachování jednotnosti, stylu a charakteru původní zástavby.
Územní plán vytváří předpoklady pro posílení hlavní funkce v území, kterou je bydlení a současně nenarušuje podmínky udržitelného rozvoje. Tento rozvoj je navržen přiměřeně velikosti sídla.
Zastavitelné plochy a podmínky jejich využití jsou stanoveny tak, aby byl zachován charakter stávající zástavby.
ÚP Respektuje trasy a další ochranná pásma technického vybavení, která se v řešeném
území vyskytují.
odst. 5 - V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a
krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále
taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby,
zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v
nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu
veřejného zájmu výslovně nevylučuje.
Územní plán připustil, aby v řešeném území bylo možné umisťovat stavby, zařízení a jiná
opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a pro ochranu přírody a krajiny a dále pro
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a pro ochranu území před přírodními katastrofami a
pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu na ZPF za podmínky, že nebude narušen krajinný ráz. ÚP
stanovuje také podmínku prostorového uspořádání - na každých 100 ha ZPF max. 100m2 staveb a
výškovou hladinu 5m.
odst. 6 - Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem,
který neznemožní jejich dosavadní užívání.
Územní plán Záluží stanovil podmínky využití území tak, že v rámci všech ploch s rozdílným
způsobem využití území je umožněno realizovat nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu a
to jak v zastavěném, tak nezastavěném území. Tato nezbytná technická a dopravní infrastruktura je
přípustná za podmínky, že trasa neznemožní současné využívání. Bude realizována jako nadzemní
či podzemní, bude se jednat o nejkratší možnou trasu apod.

2.b.2. Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování dle §19 Stavebního zákona:
odst. 1a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
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Územní plán Záluží již v rámci Průzkumů a rozborů posoudil a zohlednil komplexní stav
území s ohledem na jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, přičemž konstatoval, že uvedené hodnoty jsou na území chráněny.
Území je narušeno především negativními vlivy dálnice D5, která prochází celým řešeným
územím severně od obce.
Dále jsou hodnoty, určující kvalitu životního prostředí a obytného standardu na území obce,
negativně ovlivněny provozem automobilové dopravy po průjezdních silnicích II. a III. třídy (prakticky
v nejvíce urbanizovaných územích obce) a také existencí velkého zemědělského areálu na severu
sídla. Přes tato potenciální nebezpečí navrhl Územní plán obce takovou urbanistickou koncepci rozvoje obce tak, že veškeré plochy navržené ke změně využití (zejména za účelem realizace bytové
výstavby), nejsou potenciálními nebezpečími, ohrožujícími životní a obytné prostředí obce, v žádném případě nejsou ovlivněny.
Jako hlavní podklad pro tvorbu územního plánu byly použity Územně analytické podklady
ORP Hořovice, dále terénní průzkumy projektanta a jako doplňující (např. ÚSES, inženýrské sítě
apod.) byly použity materiály, poskytnuté jednotlivými dotčenými orgány a organizacemi. Graficky
vyjádřitelné hodnoty (které jsou často i limitem využití území) jsou znázorněny v koordinačním výkrese a v textové části odůvodnění je proveden jejich výčet v kapitole i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území,
Územní plán stanovil koncepci rozvoje řešeného území ve výrokové části v kapitole B. a C.
Koncepce rozvoje byla navržena tak, aby zohledňovala současný stav území, jeho potenciál a možnosti dalšího rozvoje sídla a nejbližšího okolí. Územní plán rozsahem návrhových ploch (zejména
pro bydlení) vychází také z demografického vývoje obyvatelstva a také z polohy nedalekých měst
Hořovice a Beroun. Rozvoj obce je navržen tak, aby plnil funkci obytnou se základním vybavením
občanské vybavenosti, výrobní sféry a ploch pro sport a rekreaci.
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území,
vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
Rozvoj obce a vymezení zastavitelných ploch vychází z polohy obce relativně nedaleko měst
Hořovice a Beroun. Návrh zastavitelných ploch vychází ze současného stavu obce a jejího vývoje.
Při tomto návrhu byly zohledněny stávající možnosti pro rozvoj obce a to zejména dopravní napojení
a stávající veřejná infrastruktura. Územní plán proto stanovuje, že v rámci podmínek využití území
je nová veřejná infrastruktura přípustná v uvedených plochách s rozdílným způsobem využití (viz
kapitola F. výrokové časti textové zprávy).
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d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství,
Územní plán navrhuje plochy s rozdílným způsobem využití území tak, aby nebyla ovlivněna
stávající urbanistická struktura obce. Územní plán stanovuje využití zastavitelných i stabilizovaných
ploch za podmínek, které povoluje stavební zákon. V rámci těchto podmínek je stanoveno hlavní,
přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití území. Neméně důležité je stanovení podmínek prostorového uspořádání, které je důležité pro budoucí vzhled a charakter obce. Z tohoto důvodu je současný charakter zástavby pro jednotlivé části obce závazně definován.
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území,
Územní plán navrhuje podmínky využití jednotlivých zastavitelných ploch v souladu s možnostmi, které mu povoluje stavební zákon. Stávající charakter zástavby je popsán v kapitole c) výrokové části územního plánu a bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území příslušnému
stavebnímu úřadu. Cílem toho řešení je zajištění návaznosti nově vymezených zastavitelných ploch
na stávající zastavěné plochy se snahou o jejich maximální možné začlenění do stávající urbanistické struktury obce.
Územní plán Záluží stanovil podmínky pro provedení změn v území, na základě vyhodnocení
stávajícího architektonicko-urbanistického uspořádání sídla. V rámci tohoto hodnocení rozdělil ÚP
území sídla na 3 sektory s obdobnými architektonicko-urbanistickými strukturami, které je nutno respektovat. V prvé řadě se jedná o cenné území původní zástavby obce, ve kterém převládají hodnotná selská stavení podél Stroupinského potoka. Obdobně kvalitní je i novější – jižní polovina sídla,
ve které převládají novější dobře sturkturované obytné soubory individuálních rodinných domů. Třetí
část urbanizovaného území obce tvoří severovýchodní sektor sídla, kde dominuje rozsáhlý zemědělský areál a bytové domy městského typu. Toto uvedené rozdělení sídla Záluží se stalo určující
pro umístění a uspořádání staveb v rámci příslušných funkčních ploch (zejména ploch pro bydlení a
ploch pro výrobu a skladování), s cílem respektovat stávající charakter a hodnoty území.
f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
Územní plán Záluží neřeší (s ohledem na relativně omezený rozsah ploch) etapizaci
postupného využívání. Pouze vymezuje plochu územní rezervy – bydlení (R1).
Plochu rezervy R1 je možné využít v případě využití 75% rozlohy navržených rozvojových
ploch pro bydlení a ploch smíšených obytných.
Využití této plochy územní rezervy je také podmíněno zpracováním Změny územního plánu.
Využití této plochy je otázka několika desetiletí.
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g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
Územní plán Záluží nemusí v řešeném území vytvářet podmínky pro snižování ekologických
a přírodních katastrof, neboť k žádnému ohrožení přírodního prostředí v území obce nehrozí.
Protipovodňová opatření nejsou navržena. Územní plán respektuje vymezené záplavové
území a nenavrhuje do něj žádné plochy bydlení. Územní plán zachovává podél vodotečí volny,
nezastavitelný pruh pro umožnění přístupu k vodnímu toku.
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
Územní plán stanovuje podmínky využití ploch tak, aby bylo možné efektivně využít většinu
ploch (zejména v zastavěném území a zastavitelných plochách) s ohledem na změny ve společnosti
a to jak sociální, tak hospodářské. V tomto směru jsou regulativy ploch s rozdílným způsobem využití, do nichž jsou zařazeny pozemky v zastavěném i nezastavěném území natolik flexibilní, že umožňují jejich všestranné a různorodé využití (např. včetně různých druhů komerčních aktivit). To se
týká zejména umožnění podnikatelských aktivit v rámci ploch bydlení, ploch smíšených obytných,
ale i stanovení podmínek využití pro plochy výroby a skladování.
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu,
Územní plán stanovuje podmínky využití území s ohledem na charakter stávající zástavby a
využití řešeného území zejména u ploch bydlení a ploch smíšených obytných. Jako jeden z hlavních
cílů si územní plán stanovuje zachovat stávající charakter sídla, které plní převážně funkci kvalitního
venkovského bydlení, doplněnou přiměřenou funkcí výrobní.
j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území,
Územní plán navrhuje většinu ploch změn v zastavěném území, či v bezprostřední návaznosti na něj. Plochy jsou navrženy a situovány tak, aby v nejvyšší možné míře využívaly stávající (i
budoucí) veřejnou infrastrukturu.
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
V řešeném území se nenachází konkrétní plochy a objekty pro ochranu a bezpečnost státu
a pro civilní ochranu. K zajištění civilní ochrany budou využívány především objekty ve vlastnictví
obce.
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l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
Územní plán Záluží nenavrhuje s ohledem na neexistující potřebu realizace asanačních, rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území žádná opatření, která by tuto potřebu řešila. Území
dotčené výstavbou dálnice D5 bylo již rekultivováno a ani budoucí trasa VRT, nebo silničního obchvatu (které jsou v ZÚR SK navrženy přes řešené území) nebudou realizaci uvedených opatření
vyžadovat.
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů 4), 12) před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
Územní plán respektuje stávající limity v území, které vytváří předpoklady pro ochranu jednotlivých prvků území dle zvláštních právních předpisů. Ty jsou také zakresleny v koordinačním
výkrese. Jejich výčet je rovněž uveden v odůvodnění územního plánu.
Vzhledem k charakteru navrhovaného rozvoje obce pouze formou ploch bydlení, ploch smíšených obytných a v minimální míře ploch výroby a skladování nepředpokládá ÚP negativní vliv
těchto záměrů na území. Vzhledem k tomu nejsou navrhována ani žádná kompenzační opatření.
n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
Využití přírodních zdrojů se v řešeném území (s ohledem na polohu obce v zemědělsky využívané krajině) nepředpokládá. V celém řešeném území jsou nepřípustné větrné elektrárny, pokud
se jedná o samostatně stojící stožáry. Ostatní drobné výrobny el. energie (FVE, "větrníky" na střeše
apod.) jsou přípustné.
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a
památkové péče.
Při zpracování územního plánu byly uplatněny aktuální poznatky z výše uvedených oborů,
které byly aplikovány při návrhu urbanistické koncepce a při stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití.
Za účelem odborného řešení dané problematiky pracovaly na ÚP autorizované osoby.
odst. 2 - Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad
územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto
posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně
posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
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V textové části odůvodnění územního plánu (kapitola B.) je zpracováno podrobné vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje středočeského kraje.
V rámci Územního plánu Záluží nebylo nutné provést posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, neboť Krajský úřad Středočeského kraje nutnost uvedeného posouzení nepožaduje.

ZÁVĚR: Územní plán Záluží je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního
plánování, dle § 18 a §19 stavebního zákona.
2.c. Soulad územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
(viz §53 odstavec 4c) Stavebního zákona)
Územní plán je řešen v souladu s požadavky Zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění
č.225/2017 Sb.) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a novelizací a vyhlášky 500/2006 Sb. (v platném znění), o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Rovněž respektuje
§ 102 stavebního zákona č.183/2006 Sb., a zahrnuje do urbanistické koncepce i plochy ze stávajícího platného územního plánu.
Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty řešeného území. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území mj. tím, že do něj neumisťuje žádné zastavitelné plochy a naopak nezastavěné
území stabilizuje např. respektováním krajinné zeleně, remízků a vymezením jednotlivých prvků
ÚSES apod.
Územně plánovací dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a je zpracována oprávněnou osobou.

2.d. Soulad územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
(viz §53 odstavec 4.d.) Stavebního zákona)
V územním plánu jsou zohledněny požadavky vyplývajících ze zvláštních právních předpisů
(např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, obrany a bezpečnosti státu, civilní ochrany, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými jevy).
Dokumentace Územního plánu Záluží je v souladu se stanovisky dotčených orgánů, uplatněnými v průběhu projednávání. K řešení rozporů v rámci společného jednání o návrhu Územního
plánu Záluží nedošlo.
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2.d.1. Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
Ochrana před povodněmi, vymezení záplavových, ohrožených a ochranných oblastí
Územní plán žádná protipovodňová opatření nenavrhuje. Záplavové území Q100 je stanoveno
na Stroupinském potoce. Do něj však územní plán nenavrhuje žádné plochy pro bydlení či plochy
smíšené obytné. Záplavové území je zakresleno v koordinačním výkrese v grafické části této dokumentace. Územní plán ponechává volný nezastavitelný pás podél vodního toku Stroupinského potoka.
Varování a vyrozumění obyvatelstva
Pro varování obyvatelstva je využívána elektrická siréna obecního úřadu umístěná u hospodářského dvora směrem na Hořovice.
Vyrozumění obyvatelstva bude zabezpečeno i případným rozšířením bezdrátového rozhlasu
a dostatečnou slyšitelností místního rozhlasu i sirény v celém zastavěném území i v zastavitelných
plochách obce.
Ukrytí a ubytování evakuovaných osob
Pro účely shromažďování a provizorního ubytování evakuovaného obyvatelstva bude využita
budova Obecního úřadu a mateřské školy.
Pro ubytování bude využit také objekt restauračního zařízení (nyní mimo provoz a v soukromém vlastnictví).
Evakuace obyvatelstva
V případě ohrožení území obce bude evakuace obyvatelstva probíhat od budovy Obecního
úřadu, z návesního prostoru v severní části Záluží, či areálu u vodní nádrže v jižní části Záluží.
Hromadná stravovací zařízení a vývařovny
Na území obce se nachází stravovací zařízení pouze v rámci mateřské školy. Územní plán
žádné další zařízení nenavrhuje.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Uskladnění nezbytného materiálu civilní ochrany bude zajištěno v objektech ve vlastnictví
obce, případně orgánů státní správy. Nejvhodnější jsou prostory Obecního úřadu a mateřské školy,
event. restaurace (nyní mimo provoz v soukromém vlastnictví).

ZÁLUŽÍ - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

40

Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva
Na území obce se nenachází žádná lůžková zdravotnická zařízení. Pro zabezpečení obyvatelstva je dostupná nemocnice v Hořovicích, v Berouně, v Rokycanech a v Praze.
Zdroje nebezpečných látek v území
Zdroje nebezpečných látek se v řešeném území nenacházejí.
Možnosti vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo hranice zástavby
Nebezpečné látky určuje ÚP vyvážet a uskladňovat v areálu výroby a skladování v severní
části Záluží.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou
vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu
z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií
Na území obce se nenachází žádný nezávislý zdroj elektrické energie. Nouzové zásobování
je možné pouze pomocí mobilních energocentrál.
Plochy využitelné k záchranným likvidačním a obnovovacím pracím a přežití obyvatelstva
K záchranným likvidačním a obnovovacím pracím a přežití obyvatelstva budou využity plochy
v areálu výroby a skladování v severní části obce, vázané na základní komunikační systém obce.
Plochy pro řešení bezodkladných pohřebních služeb
Pohřební služby jsou zajištěny na stávajícím hřbitově v městysu Cerhovice.
Plochy pro likvidaci uhynulých zvířat
V případě havarijního stavu řídí likvidaci uhynulých zvířat okresní nákazová komise podle
pohotovostního plánu. Zahraboviště budou vybrána podle konkrétní situace a budou hydrologicky
posouzena.

ZÁLUŽÍ - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

41

Požární ochrana
V rámci požární ochrany obce je nutné navrhovat jednotlivé stavby tak, aby se předcházelo
vzniku požáru a aby byla v případě požáru nebo jiného ohrožení staveb umožněna bezpečná evakuace osob, popř. zvířat a věcí a aby byl umožněn účinný zásah při likvidaci požáru a záchranných
pracích. Zároveň je nutné v rámci jednotlivých objektů zabránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky a mimo stavbu. Požární ochrana je zajištěna SDH Záluží a profesionálním sborem
Beroun – detašované pracoviště Hořovice.
Objekty požární ochrany
Požární zbrojnice se nachází na severním okraji návsi v centru obce.
Zdroje vody k hašení požárů
Jako zdroj vody k hašení požárů slouží v Záluží stávající vodovod. Mohou být použity také
vodní plochy jižně od stávajícího sportovního areálu a vodní nádrž na jihu obce. V nově navržených
plochách budou budovány hydranty dle platných předpisů. Přesné umístění hydrantů navrhne následující dokumentace (dokumentace pro územní řízení a stavební povolení inženýrských sítí). Hydranty budou řádně označeny a zapracovány do Požárního řádu obce.

3. NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z §53 ODSTAVEC 5A – F. STAVEBNÍHO ZÁKONA
3.a. Výsledek přezkoumání územního plánu podle §53 odstavec 4
(viz §53 odstavec 5a) + předchozí kapitola §53 odst. 4a) -d)
-

Územní plán Záluží je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR (včetně Aktualizované Politiky územního rozvoje ČR) a se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje (včetně
aktualizací).

-

Územní plán obsahuje Cíle a úkoly územního plánování ÚP dle §18 a 19 Stavebního zákona.

-

ÚP splňuje v rámci textové a grafické dokumentace požadavky obsažené ve Vyhlášce
č.500/2006 Sb. – příloha č.7.
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3.b. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení, včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
(viz §53 odstavec 5b) Stavebního zákona)
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není součástí návrhu územního plánu, jelikož
(dle § 50, odst. 1 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) zadání neobsahovalo požadavek na jeho zpracování.
Územní plán nenavrhuje žádné plochy, které by vyžadovaly vyhodnocení z hlediska vlivu
na životní prostředí.

3.c. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
(viz §53 odstavec 5c) Stavebního zákona)
Zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, stanovisko se nevydává.

3.d. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo
podmínky zohledněny nebyly
(viz §53 odstavec 5d) Stavebního zákona)
Zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, stanovisko se nevydává.

3.e. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
(viz §53 odstavec 5e) Stavebního zákona)

3.e.1. Urbanistická koncepce
Koncepce rozvoje území obce Záluží vychází z její geografické polohy uprostřed zemědělsky
využívaných ploch, v těsném sousedství dálnice D5 a nedaleko větších sídel Hořovice, Žebrák, a
Cerhovice. Vzhledem k tomu, že velká část řešeného území je intenzivně zemědělsky obhospodařována, zaměřil se územní plán zejména na ochranu zemědělského půdního fondu a stabilizaci krajiny. Vzhledem k tomu (jak je již výše uvedeno) se řešené území obce Záluží nachází nedaleko
větších měst, sleduje územní plán zejména rozvoj ploch pro bydlení a ploch smíšených obytných. A
to z důvodu, že obec je i nyní využívána hlavně k bydlení. Územní plán vytváří podmínky pro kvalitní

ZÁLUŽÍ - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

43

bydlení nedaleko měst Hořovice, Beroun, Králův Dvůr s dobrou ekonomickou, kulturní a hospodářskou základnou. V těchto okolních městech je zastoupena i vyšší občanská vybavenost. Ta je doplněna občanskou vybaveností obce Záluží (mateřská škola, obecní úřad, prodejna smíšeného zboží
(základní potraviny a drogistické zboží), restaurace a společenský sál (nyní mimo provoz v soukromém vlastnictví) apod..
V současné době je v obci nejrozvinutější ekonomická základna, kterou tvoří zemědělství.
Areál zemědělské výroby (v současné době již pouze rostlinné) se nachází na severovýchodním
okraji obce, kde zaujímá značnou část řešeného území. Poněkud méně vhodně se do architektonicko-urbanistického prostředí sídla začlenily nadměrně velké stavby v rámci tohoto areálu z druhé
poloviny 20. století. Avšak i přes tento nedostatek si obec zachovala svůj výrazně dominantní venkovský charakter sídla.
Územní plán z dílčích negativních zkušeností z tvorby obytného prostředí vychází a navrhuje
pro další územní rozvoj řešeného území individuální výstavbu formou rodinných domů a v omezené
míře navrhuje rozšíření ploch pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba jako budoucí
hospodářská a ekonomická základna pro drobné podnikatele. Přestože se obec Záluží nachází
v těsné blízkosti dálnice D5, nemá na dálnici přímé napojení. Z tohoto důvodu ÚP nenavrhuje žádné
velkoobjemové plochy pro skladování a výrobu.
Pro posílení významu obce Záluží v rámci cestovního ruchu jsou vymezeny plochy smíšené
obytné, které budou sloužit jako zázemí pro turistický ruch (zejména ubytování, služby pro turisty,
cykloservis, informační služby apod.). Jako podpora pro cestovní ruch a plochy pro sport a rekreaci
jsou také navrženy plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS2 a OS3)
severně od dálnice. Ty budou sloužit pro motokros, cyklotrial, bmx a podobně.
Mírnějším územním rozvojem projde také jižní část Záluží, kde jsou navrženy (v souladu
s převažujícím charakterem využití území pro bydlení) plochy občanského vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení (koupaliště, rekreační louka, hřiště apod.) a plochy občanského vybavení -se
specifickým využitím OX1 (rekreační louka, arboretum, park apod.), které bude sloužit zároveň i jako
plocha veřejného prostranství (veřejná zeleň) pro sousední plochu bydlení (BV4). Výše uvedené
plochy rozšíří stávající občanskou vybavenost a plochy veřejného prostranství, aby bylo jejich množství v souladu s předpokládaným rozvojem obce a nárůstem obyvatel.
Urbanistická koncepce dlouhodobého územního rozvoje obce Záluží sleduje především
zkompaktnění a arondaci urbanistického půdorysu sídla Záluží.
Rozvojové plochy jsou navrženy buď do proluk zastavěného území, nebo na něj bezprostředně navazují. A to nejen z důvodu ochrany přírody, ale i vzhledem k finančním úsporám z hlediska napojení na sítě technické a dopravní infrastruktury. Nové zastavitelné plochy nemají žádné
nežádoucí prstovitě vybíhající výběžky a zachovávají si i po realizaci převážně původní urbanistický
půdorys, kopírující historickou zástavbu sídla.
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Návrh územního plánu veškeré historické hodnoty obce plně zhodnocuje a ponechává lokální
i dálkové pohledy na Záluží jako trvalou hodnotu obce.
Všechny rozvojové plochy budou napojeny prostřednictvím nových místních komunikací vymezených v rámci ploch veřejných prostranství.
Územní plán navrhuje rozlohu stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů na plochách
bydlení – v rodinných domech - venkovské v zastavěném území min. 600 m2 a na ostatních
plochách mimo zastavěné území min. 750 m2 (BV2 min 700m2), dále na plochách smíšených
obytných – venkovských za předpokladu min. rozlohy stavebního pozemku 700 m2 v zastavěném
území a mimo zastavěné území 800 m2 a v rámci ploch bydlení – v bytových domech BH je
požadavek na minimální plochu v zastavěném území 600 m2 činí kapacita rozvojových ploch
navržených územním plánem cca 61 rodinných domů v rámci návrhu územního plánu.
Ve zvlášť odůvodněných případech (např. zbytkové parcely, proluky, parcely po dělení a
sloučení pozemků) je možná odchylka od min. velikosti 20%,
Dále je stanovena max. velikost pozemků pro RD a to pro plochu BV4 – 1 500 m2 a pro plochu
SV1 – 4 000 m2. Tyto velikosti pozemků jsou nastaveny z důvodu ochrany před výstavbou na
pozemcích o velikostech neodpovídajících stávajícímu charakteru obce. To platí jak pro spodní, tak
i pro horní hranici.
Z demografického hlediska tak vytváří územní plán předpoklady pro výrazný rozvoj tohoto
sídla. Pokud by se naplnily plochy vymezené územním plánem pro novou bytovou výstavbu, mohl
by se počet obyvatel Záluží zvýšit ze současných 516 na cca 730 obyvatel v rámci návrhu, tj. o
cca 40% současného stavu (tento teoretický výpočet cílového počtu obyvatel vychází
z předpokládaného počtu tři a půl obyvatele na jeden nový rodinný dům a z očekávaného úbytku
bytů ve výši 0,6 % ročně).
Jako zvlášť důležité považuje Územní plán přírodní hodnoty obce Záluží, které tvoří základní
předpoklad jejího celkového komplexního rozvoje, který respektuje skutečnost, že se se obec
nachází nedaleko rozsáhlých lesních komplexů CHKO Křivoklátsko a CHKO Brdy, které atraktivitu
tohoto přírodního prostředí ještě zvyšují.
S ohledem na bezproblémovou lokalizaci nových ploch a bezproblémové řešení technické
a dopravní infrastruktury nebylo nutné řešit návrh územního plánu ve variantách.
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3.e.2. Limity využití území
Území plán respektuje v rámci přijatého řešení následující limity využití území:
•

ochranné pásmo dálnice D5 (100m),

•

ochranné pásmo silnic II/114, III/1141, III/1143 (15m),

•

ochranné pásmo neveřejného vnitrostátního letiště Hořovice (op s výškovým omezením staveb a op s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN),

•

ochranné pásmo vodovodních řadů (1,5 m),

•

ochranné pásmo kanalizačních řadů (1,5 m),

•

ochranné a bezpečnostní pásmo VTL a STL plynovodu,

•

manipulační pruh podél vodních toků pro umožnění přístupu správci toků (6 m),

•

ochranné pásmo trafostanic (7 m),

•

ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie VVN 110 kV (12 m),

•

ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie VN 22 kV (10 m),

•

ochranné pásmo podzemního vedení elektrické energie VN 22 kV (1 m),

•

ochranné pásmo místních spojových kabelů (1,5 m),

•

regionální ÚSES,

•

lokální ÚSES,

•

vzdálenost 50 m od okraje lesa,

•

záplavové území Q100

•

archeologická naleziště

•

hranice BPEJ a třídy ochrany ZPF

•

koridor silnice II/117 Záluží – jižní obchvat

•

územní rezerva VRT (převzato ze ZÚR SK, v APÚR značeno VR1)

3.e.3. Komplexní zdůvodnění vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby, systému sídelní zeleně a dalších navržených ploch
Územní plán navrhuje 22 zastavitelných ploch:
-

4 plochy bydlení – v rodinných domech - venkovské (BV1-BV4)

-

1 plocha smíšená obytná – venkovská (SV1)

-

1 plocha občanského vybavení – se specifickým využitím (OX1)

-

3 plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS1-OS3)

-

3 plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD1-VD3)

-

5 ploch veřejného prostranství - veřejná prostranství (PV1-PV5)

-

2 plochy veřejného prostranství - veřejná zeleň (ZV1-ZV2)

-

1 plocha dopravní infrastruktury – silniční (DS1)
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-

1 plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI1)

-

1 plocha zeleně – ochranná a izolační (ZO1).

Územní plán navrhuje 3 plochy koridorů a územních rezerv:
-

1 plocha územní rezervy pro bydlení (R1)

-

1 plocha územní rezervy VRT (dle ZÚR SK)

-

1 plocha koridoru D096 – koridor silnice II/117 Záluží – jižní obchvat (dle ZÚR SK)

Zdůvodnění vymezení a využití jednotlivých zastavitelných ploch a ploch přestavby uvádí následující tabulka:
Zastavitelná plocha

Rozloha
v ha

BV1
Plocha bydlení –
v rodinných domech
- venkovské

0,2898

BV2
Plocha bydlení –
v rodinných domech
- venkovské

0,149

BV3
Plocha bydlení –
v rodinných domech
- venkovské

0,1834

BV4
Plocha bydlení –
v rodinných domech
- venkovské

2,6854

SV1
Plocha smíšená
obytná – venkovská

3,1524

OX1
Plocha občanského
vybavení – se specifickým využitím

0,9437

Zdůvodnění změny využití plochy v rámci Návrhu ÚP
- plocha převzata z platné ÚPD
- plocha vyplní místo mezi venkovním vedením el. energie a zastavěným územím
- plocha navazuje na zastavěné území
- plocha navazuje na současnou zástavbu RD
- plocha je přístupná ze stávající místní komunikace
- plocha je snadno napojitelná na stávající technickou infrastrukturu
- orientační kapacita 3 rodinné domy
- dostatečně velká plocha vzhledem k přechodu do nezastavěného
území
- pozemky byly již rozděleny pro výstavbu RD, jsou zapsány v KN
- plocha převzata z platné ÚPD
- zarovnání urbanistického půdorysu východní části sídla dle stávající
plochy veřejného prostranství
- plocha navazuje na zastavěné území
- plocha je přístupná ze stávající místní komunikace
- plocha je snadno napojitelná na stávající technickou infrastrukturu,
- orientační kapacita 1 rodinný dům
- plocha vyplní prostor mezi stávajícím zastavěným územím a venkovním vedením 22 kV
- plocha navazuje na stávající zástavbu RD
- plocha převzata z platné ÚPD
- plocha je přístupná ze stávající místní komunikace
- plocha je snadno napojitelná na stávající technickou infrastrukturu,
- plocha vyplňuje proluku ve stávajícím zastavěném území
- orientační kapacita 2 rodinné domy
- plocha navazuje na současnou zástavbu RD
- plocha převzata z původního územního plánu a vzhledem k ochraně
ZPF značně zredukována
- plocha navazuje na zastavěné území
- plocha je snadno napojitelná na stávající dopravní infrastrukturu
- plocha je snadno napojitelná na stávající technickou infrastrukturu,
- orientační kapacita 28 rodinných domů
- plocha navazuje na současnou zástavbu RD
- plocha převzata z původního územního plánu
- plocha navazuje na zastavěné území a na stávající plochy smíšené
obytné a rozšiřuje je
- plocha je snadno napojitelná na dopravní stávající technickou infrastrukturu
- orientační kapacita cca 30 rodinných domů
- plocha převzata z platné ÚPD
- dopravní napojení ze stávající silnice procházející podél západního
okraje plochy OX1
- plocha je snadno napojitelná na stávající technickou infrastrukturu
- podpora cestovního ruchu
- doplnění občanské vybavenosti v obci
- doplnění ploch veřejného prostranství (veřejné zeleně)
- plocha navazuje na zastavěné území
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Zastavitelná plocha
OS1
Plocha občanského
vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení
OS2
Plocha občanského
vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení
OS3
Plocha občanského
vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení

Rozloha
v ha

1,2128

1,1102

0,0525

VD1
Plocha výroby a
skladování – drobná
a řemeslná výroba

2,1484

VD2
Plocha výroby a
skladování – drobná
a řemeslná výroba

0,5238

VD3
Plocha výroby a
skladování – drobná
a řemeslná výroba

1,4121

PV1
Plocha veřejného
prostranství - veřejná
prostranství

0,0919

PV2
Plocha veřejného
prostranství - veřejná
prostranství

0,1679

PV3
Plocha veřejného
prostranství - veřejná
prostranství

0,0091

PV4
Plocha veřejného
prostranství - veřejná
prostranství

0,002

PV5
Plocha veřejného
prostranství - veřejná
prostranství

0,0036

Zdůvodnění změny využití plochy v rámci Návrhu ÚP
- návaznost na stávající areál pro sport
- snadné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- rozšíření areálu pro sport a rekreaci
- doplnění chybějící občanské vybavenosti
- podpora rozvoje sportu
- návaznost na zastavěné území
- snadné dopravní napojení na stávající silnici
- podpora ploch pro sport a rekreaci
- doplnění chybějící občanské vybavenosti
- vhodná poloha vzhledem ke vzdálenosti od obytného území vzhledem k možným hlučnějším sportovním aktivitám
- snadné dopravní napojení na stávající silnici
- podpora ploch pro sport a rekreaci
- doplnění chybějící občanské vybavenosti
- vhodná poloha vzhledem ke vzdálenosti od obytného území vzhledem k možným hlučnějším sportovním aktivitám
- plocha převzata z platné ÚPD a značně zredukována
- dopravní obsloužení ze stávající místní komunikace a silnice
- snadné napojení na technickou infrastrukturu
- plocha situována směrem k dálnici, aby se minimalizoval vliv případných podnikatelských aktivit na obytné území
- podpora vzniku pracovních míst a hospodářské základny obce
- vytvoření nových pracovních míst
- plocha převzata z platné ÚPD
- dopravní obsloužení ze stávající místní komunikace a silnice
- snadné napojení na technickou infrastrukturu
- plocha situována směrem k dálnici, aby se minimalizoval vliv případných podnikatelských aktivit na obytné území
- podpora vzniku pracovních míst a hospodářské základny obce
- vytvoření nových pracovních míst
- plocha převzata z platné ÚPD
- dopravní obsloužení ze stávající místní komunikace a silnice
- snadné napojení na technickou infrastrukturu
- plocha situována směrem k dálnici, aby se minimalizoval vliv případných podnikatelských aktivit na obytné území
- podpora vzniku pracovních míst a hospodářské základny obce
- vyplnění plochy mezi zastavěným územím a koridorem pro VRT
- vytvoření nových pracovních míst
- dopravní obsloužení zastavitelných ploch TI1 a VD3
- zachování prostupnosti území
- možné budoucí využití při obnově polní cesty a zpřístupnění zemědělských pozemků
- snadné napojení na stávající silnici
- dopravní obsloužení zastavitelné plochy SV1
- zachování stávající účelové komunikace, včetně rozšíření, aby splňovala požadavky veřejného prostranství
- přístup k hospodářskému areálu z nezastavěného území
- rozšíření stávající plochy veřejného prostranství
- dopravní obsloužení plochy BV1
- zachování prostupnosti území po obvodu obce
- minimální zábor ZPF
- zajištění obslužnosti jednotlivých parcel
- rozšíření stávající plochy veřejného prostranství
- dopravní obsloužení plochy BV1
- zachování prostupnosti území po obvodu obce
- minimální zábor ZPF
- zajištění obslužnosti jednotlivých parcel
- rozšíření stávající plochy veřejného prostranství
- dopravní obsloužení plochy BV2 a BV3
- zachování prostupnosti území po obvodu obce
- minimální zábor ZPF
- zajištění obslužnosti jednotlivých parcel
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Zastavitelná plocha

Rozloha
v ha

ZV1
Plocha veřejného
prostranství - veřejná
zeleň

1,5355

ZV2
Plocha veřejného
prostranství - veřejná
zeleň

0,1668

DS1
Plocha dopravní infrastruktury - silniční

0,3328

TI1
Plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě

0,7951

ZO1
Plocha zeleně –
ochranná a izolační

0,3328

Plocha územních
rezerv a koridorů
R1
Plocha územní rezervy pro bydlení
D096
Koridor silnice II/117
Záluží – jižní obchvat (dle ZÚR
Střed. Kraje)
Územní rezerva
VRT (dle ZÚR Středočeského kraje)

Zdůvodnění změny využití plochy v rámci Návrhu ÚP
- bez záboru ZPF
- rozšíření stávající plochy zeleně
- plynulý přechod zastavěného území do volné krajiny
- vytvoření ploch zeleně, která v obci chybí a navazuje na stávající
areál pro sport a rekreaci
- odclonění obce od rozsáhlých ploch orné půdy
- vypuštění plochy pro bydlení v platné ÚPD - nahrazení zelení
- zachování břehové zeleně podél vodoteče na východním okraji zastavěného území
- zachování zpřístupnění vodoteče
- zachování prostupnosti území
- bez záboru ZPF
- vytvoření naučné stezky, in-line dráhy, cyklostezky apod.
- zachování prostupnosti území
- minimální zábor ZPF
- zachování cesty pro zemědělskou techniku
- plocha pro čistírnu odpadních vod
- návaznost plochy na vodní tok
- dobré napojení na technickou a dopravní infrastrukturu
- vhodně situované místo v nejnižší části obce podél vodoteče
- plocha vymezena na základě dokumentace pro územní rozhodnutí
- plocha vymezena jako izolační zeleň mezi návrhovou plochou výroby
a skladování a stávající plochou smíšenou obytnou
- bez nároku na odnětí ZPF
- snížení možného hlukového zatížení plochy smíšené obytné jižně od
plochy VD3

Rozloha
v ha

Zdůvodnění změny využití plochy v rámci Návrhu ÚP
- rezerva pro plochu bydlení
- návaznost na budoucí zastavěné území
- snadné napojení na budoucí dopravní a technickou infrastrukturu

2,7619

14,6348

33,3293

- koridor vymezený pro budoucí propojení – obchvat obce Záluží
- koridor převzat z nadřazené ÚPD ZÚR Středočeského kraje
- koridor vymezený včetně ploch pro umístěná napojení na stávající
silnice (křižovatky)
- plocha zpřesněna vzhledem k záboru ZPF
-

koridor vymezený pro vysokorychlostní trať
koridor převzat z nadřazené ÚPD ZÚR Středočeského kraje
plocha zpřesněna vzhledem k záboru ZPF
koridor upřesněn a šířka vymezena tak, aby nezasahovala do zastavěného území i vzhledem k záboru ZPF

Z demografického hlediska vytváří územní plán předpoklady pro stabilizaci a přiměřený rozvoj sídla. Pokud by se naplnily plochy vymezené územním plánem pro novou bytovou výstavbu,
mohlo by Záluží zvýšit počet obyvatel ze současných cca 515 na cca 730 obyvatel (tj. o více než 40
% současného stavu - tento teoretický výpočet cílového počtu obyvatel vychází z předpokladu, že
velikost stavebních pozemků pro nové obytné objekty bude činit průměrně 800 m2, a z očekávaného
úbytku bytů ve výši 0,6 % ročně).
Při naplnění plochy rezervy (v případě Změny ÚP, která by toto umožnila) by v případě výstavby cca 24 RD s počtem obyvatel cca 85 stoupl celkový počet obyvatel na cca 830. To je ovšem
dlouhodobý horizont v desítkách let.
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3.e.4. Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury
3.e.4.1 Občanské vybavení
V rámci ploch občanského vybavení vymezuje územní plán jednu plochu občanského vybavení – se specifickým využitím (OX1) v jižní části obce při silnici III/1141, sloužící pro rozšíření stávajícího areálu arboreta, rekreační louky plochy volnočasových aktivit. nebo jako plocha veřejného
prostranství (veřejná zeleň) sloužící pro plochu bydlení BV4.
Tato plocha (OX1) vyplní proluku mezi stávajícím areálem a zastavěným územím obce.
Dále územní plán vymezuje tři plochy občanského vybavení - tělovýchovné a sportovní zřízení (OS1, OS2 a OS3). Plocha OS1 je vymezena v okolí vodní nádrže na jižním okraji obce. Návrh
slouží pro vybudování zázemí koupaliště, rekreační louky, plochu pro pořádání kulturních akcí, sportoviště apod..
Zbývající plochy OS2 a OS3 vyplňují prostor v místě křížení dálnice D5 a silnice II/114. Tyto
dvě plochy budou sloužit pro areál motokrosu, cyklotrialu, bmx apod. Zde lze na relativně bezpečném místě provozovat tyto motoristické a cyklistické sporty.
Návrh těchto ploch vychází ze současné vybavenosti obce Záluží jednotlivými zařízeními
občanské vybavenosti, která je zastoupena mateřskou školou, společenským sálem s restaurací
(nyní mimo provoz v soukromém vlastnictví), obchodem se smíšeným zbožím a hasičskou zbrojnicí.
Drobné služby v rámci občanské vybavenosti a plochy pro tělovýchovu a sport jsou přípustné
i v plochách bydlení - v rodinných domech a v plochách smíšených obytných venkovských, jako
související občanská vybavenost a je možné je dle potřeby realizovat nad rámec návrhu územního
plánu.
Do ploch občanského vybavení – veřejné vybavenosti je v Záluží zařazena také hasičská
zbrojnice a kaplička v centru obce (v návesním prostoru).

3.e.5. Doprava
3.e.5.1 Silnice
Návrh řešení dopravy na území obce vychází ze současného stavu silniční sítě na území
obce. Řešeným územím prochází dálnice D5 Praha - Rozvadov a celkem 3 silnice II. a III. třídy.
Silnice II/114 je hlavní komunikační osou a obslužnou silnicí pro obec Záluží. Vychází jižně
od města Benešov ze silnice I/3, prochází Záluží a severně od Záluží se napojuje na silnici II/605.
Silnice III/1143 vychází v centru obce ze silnice III/1141 a je vedena jihovýchodním směrem,
kde se mimo řešené území napojuje na silnici II/114 severozápadně od města Hořovice.
Většina silnic, a to jak II. tak i III. třídy by si vzhledem k předpokládanému budoucímu nárůstu
dopravního zatížení zasloužily nejen rozšíření a zlepšení povrchu, ale i četné dílčí směrové úpravy.
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Ty územní plán přímo nenavrhuje, ale v rámci podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití
připouští jejich budování (nezbytná dopravní infrastruktura).
Územní plán navrhuje jižně od obce koridor D096 silnice II/117 Záluží – jižní obchvat. Tento
záměr je převzat z nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR Středočeského kraje. Územní
plán vymezuje koridor o šíři min. 75m v úseku mezi napojeními na silnice III/1141 a III/1143. V místě
napojení na stávající silnice je koridor rozšířen z důvodu bezproblémového napojení na stávající
silnice. V současné době není možné určit tvar napojení (křižovatky) a proto je koridor rozšířen na
potřebnou šíři pro budoucí křižovatku.
Vymezení koridoru a následná realizace silnice je důležitá zejména z důvodu odlehčení centra obce transitní dopravou. Tímto návrhem se část dopravy převede právě mimo obec.
Pozemky, které nebudou pro výstavbu silnice využity budou sloužit dosavadnímu účelu tak,
jak je ÚP vymezuje (především ZPF).

3.e.5.2 Místní komunikace
Územní plán žádné nové místní a účelové komunikace nenavrhuje a to z toho důvodu, že
navržené plochy jsou přístupné buď ze stávajících komunikací, nebo z navrhovaných ploch
veřejného prostranství – veřejná prostranství (PV1-PV5). V rámci těchto ploch je přípustné
umisťovat mimo jiné místní a účelové komunikace. V případě potřeby lze nové místní a účelové
komunikace budovat jako součást ploch s rozdílným způsobem využití jako nezbytnou
dopravní infrastrukturu pro potřeby jednotlivých ploch. Minimální šířka nových veřejných
prostranství, (jejíž součástí budou obousměrné místní komunikace, zpřístupňující novou bytovou
výstavbu) činí 8 m.
Místní komunikace se nachází převážně v zastavěném území Záluží. V grafické části
dokumentace jsou zakresleny jako stávající veřejná prostranství.
Návrh výše uvedených ploch PV1-PV7 je odůvodněn potřebou zpřístupnit následující plochy:
Plocha veřejného
prostranství
PV1
Plocha veřejného
prostranství - veřejná prostranství
PV2
Plocha veřejného
prostranství - veřejná prostranství
PV3
Plocha veřejného
prostranství - veřejná prostranství
PV4
Plocha veřejného
prostranství - veřejná prostranství

Zdůvodnění návrhu plochy v rámci Návrhu ÚP
- dopravní obsloužení zastavitelných ploch TI1 a VD3
- zachování prostupnosti území
- možné budoucí využití při obnově polní cesty a zpřístupnění zemědělských pozemků
- snadné napojení na stávající silnici
- dopravní obsloužení zastavitelné plochy SV1
- zachování stávající účelové komunikace, včetně rozšíření, aby splňovala požadavky veřejného prostranství
- přístup k hospodářskému areálu z nezastavěného území
- rozšíření stávající plochy veřejného prostranství
- dopravní obsloužení plochy BV1
- zachování prostupnosti území po obvodu obce
- minimální zábor ZPF
- zajištění obslužnosti jednotlivých parcel
- rozšíření stávající plochy veřejného prostranství
- dopravní obsloužení plochy BV1
- zachování prostupnosti území po obvodu obce
- minimální zábor ZPF
- zajištění obslužnosti jednotlivých parcel
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Plocha veřejného
prostranství
PV5
Plocha veřejného
prostranství - veřejná prostranství

Zdůvodnění návrhu plochy v rámci Návrhu ÚP
- rozšíření stávající plochy veřejného prostranství
- dopravní obsloužení plochy BV2 a BV3
- zachování prostupnosti území po obvodu obce
- minimální zábor ZPF
- zajištění obslužnosti jednotlivých parcel

Územní plán navrhuje jednu plochu dopravní infrastruktury - silniční. Ta bude sloužit jako
účelová komunikace - např. naučná stezka, in-line dráha, cyklostezka, cesta pro pěší apod. Tato
komunikace by měla být vyloučena z automobilové dopravy tak, aby byla zajištěna naprostá bezpečnost uživatelů a mohla sloužit i např. pro kulturní akce, cyklistické a in-line závody apod.

Plocha veřejného
prostranství
DS1
Plocha dopravní infrastruktury - silniční

Zdůvodnění návrhu plochy v rámci Návrhu ÚP
- vytvoření naučné stezky, in-line dráhy, cyklostezky apod.
- zachování prostupnosti území
- minimální zábor ZPF
- zachování cesty pro zemědělskou techniku

Ostatní plochy navržené územním plánem budou přístupné ze stávajících komunikací či
ploch veřejných prostranství.
Cílem ÚP je zajištění dobré dopravní dostupnosti všech navrhovaných ploch stávajícími
i nově navrženými komunikacemi v rámci ploch veřejných prostranství a polními a lesními cestami
zpřístupnění ploch pro zemědělskou výrobu.

3.e.5.3 Železnice
Řešeným územím v současnosti žádná železniční trať neprobíhá. Nejbližší železniční zastávka (na trati č.170 Praha - Plzeň) se nachází se cca 1 km západně od obce – vlaková zastávka
Cerhovice.
Územní plán vymezuje koridor územní rezervy VRT. Tento koridor je vymezen mezi severním okrajem obce Záluží a dálnicí D5. Šíře koridoru je vymezena tak, aby nezasahovala do zastavěného území a nevznikaly neobhospodařovatelné plochy mezi obcí a koridorem. Proto je navržen
rozvoj obce v rámci ploch výroby a skladování, technické infrastruktury a zemědělské výroby
zejména na severní okraji zastavěného území.
Koridor územní rezervy je převzat z nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR Středočeského kraje a v rámci Územního plánu Záluží je zpřesněn.
Koridor, tak jak byl navržen v ZÚR, koliduje s regionálním prvkem ÚSES, kde se v nejužším
místě řešeného území kříží právě s koridorem VRT. Ideální by bylo vedení koridoru VRT pod zemí
či nad zemí. Přesto ÚP tento prvek ÚSES respektuje.
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3.e.5.4 Veřejná doprava
Územní plán nenavrhuje v organizaci veřejné autobusové dopravy žádné změny. Autobusové
spojení Záluží s okolními sídly (Hořovice, Žebrák, Zbiroh, Beroun) vcelku odpovídá potřebám obyvatel. Poněkud horší je dostupnost obce veřejnou dopravou během víkendu.
V řešeném území se v současné době nachází 4 autobusové zastávky v každém směru (U
kovárny I, U kovárny II, V Brance, Záluží – transf.).
Všechno tyto zastávky se nachází v obci.
Jejich stav je poměrně uspokojivý, někde však nejsou upraveny „zálivy“ pro zajíždění autobusů do zastávek mimo vozovku. Umístění nových zálivů autobusových zastávek územní plán jako
koncepční dokument v měřítku 1 : 5 000 neřeší, formou podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití však umožňuje v příslušných funkčních plochách budování staveb nezbytné dopravní infrastruktury.

3.e.5.5 Komunikace pro pěší a cyklisty
Nové cyklostezky nejsou navrhovány. Cyklistická doprava bude i nadále využívat stávajících
silnic II. a III. třídy a málo frekventovaných místních komunikací.
Další nové cesty pro pěší a cyklisty jsou přípustné v rámci podmínek využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Cyklostezky a komunikace pro pěší jsou přípustné
v rámci podmínek využití za podmínky, že budou vedeny po okraji ploch ZPF či v co nejužším souběhu s komunikacemi či silnicemi.
V současné době vede přes řešené území neznačená – doporučená cyklotrasa z Hořovic do
Újezda nebo do Oseku. To je vzhledem k významu obce, charakteru území a např. počtu památek
dostačující.
Po jižní hranici řešeného území Záluží vede jedna turistická trasa z Hořovic do Mýta. Územní
plán žádnou turistickou trasu nenavrhuje. Ovšem jejich budování připouští v rámci podmínek využití
území.

3.e.5.6 Plochy pro dopravu v klidu
Územní plán nenavrhuje nová parkoviště. Stávající odstavné plochy vyhovují současným potřebám obce a pro nové plochy bydlení jsou stanoveny parkovací plochy jako přípustné využití a
dále stání nejméně pro dvě vozidla na jednotlivých parcelách rodinných domů formou podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Dále jsou stanoveny podmínky v rámci ploch bydlení
v bytových domech, kde je podmínka min. 1 parkovací místo na bytovou jednotku v rámci pozemku
bytového domu.
ÚP připouští budování parkovišť v rámci podmínek využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jako nezbytná dopravní infrastruktura.
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Parkoviště pro nákladní automobily je možné zřídit v rámci podmínek využití území v plochách
výroby a skladování, aby nedocházelo k odstavování v centru obce jako se to děje nyní. V současné době je možné budování parkovišť nákladních automobilů i v rámci stávajících ploch výroby
a skladování.

3.e.5.7 Vodní doprava
V území se nenachází žádní vodní tok, využívaný k vodní dopravě, proto územní plán žádné
využívání vodní dopravy nenavrhuje.

3.e.6. Zdůvodnění řešení technické infrastruktury
3.e.6.1 Zásobování vodou
Obec Záluží ( 369 – 380 m n. m) má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Je zásobován
vodou ze skupinového vodovodu BKDZH.
Voda je přivedena přivaděči ukončenými ve vodojemu Šibeničák u Hořovic.
Z vodojemu Šibeničák je voda gravitačně vedena přes vodovodní síť města Hořovice na hranici zástavby města. V armaturní šachtě na vodovodním řadu Tlustice začíná přívodní řad DN 100
z PVC, který gravitačně přivádí vodu do obce Záluží.
Vlastní rozvodná síť je kombinovaná (větevná a v centrální části obce okruhovaná). Vodovodní řady jsou DN 50 - 100. Vodovodní potrubí je z PVC a PRE. Na začátku obce je armaturní
šachta s dávkování chlornanu.
Vlastníkem vodovodu je obec a provozovatelem vodovodu je VaK Beroun a.s.
Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou
vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu
z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Výpočet potřeby vody:
Současný počet obyvatel obce činí cca 516. Pro výpočet současné potřeby vody se
předpokládá:
a) 100 % bytů s průměrnou potřebou 120 l/os./den
b) občanská a technická vybavenost u obcí do 1 000 obyvatel - průměrná potřeba
20 l/os./den.
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S ohledem na převažující zástavbu rodinnými domy se uvažuje s budoucí potřebou vody
na 1 obyvatele (v bytech s obvyklým technickým standardem) 120 l/os/den; v bytech s nadprůměrným standardem cca 150 l/os/den.
Současný stav
1.Obyvatelstvo - bytový fond
Průměrná denní potřeba vody Qp = 516 x 120 l/os

61,92 m3/d

2.Občanská vybavenost
516 obyvatel po 20 l/os

10,32 m3/d

Občanská vybavenost celkem

10,32 m3/d

3.Místní drobné aktivity (odhad)

4,00 m3/d

4.Zemědělská výroba
30 pracovníků po 120 l
3,60 m3/d
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zemědělská výroba celkem
3,60 m3/d
Průměrná denní spotřeba vody v Záluží činí celkem Qp = 79,84 m3/d 3,32 m3/h = 0,92 l/s
Maximální denní spotřeba vody Qm = 1,5 x 79,84 = 119,76 m3/d = 4,99 m3/h = 1,38 l/s
Maximální hodinová spotřeba vody Qh = 1,8 x 4,99 = 8,982 m3/h = 2,49 l/s
Potřebná akumulace (maximální vydatnost zdrojů):V = 60 % x Qm = 71,85 m3.
Návrh:
1.Obyvatelstvo - bytový fond
149 obyvatel á 120 l

17,88 m3/d

64 obyvatel á 150 l

9,6 m3/d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------27,48 m3/d

Obyvatelstvo celkem
2.Občanská vybavenost

4,26 m3/d

213 obyvatel po 20 l/os

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občanská vybavenost celkem

4,26 m3/d

3.Místní drobné aktivity (odhad)

4,00 m3/d

4.Průmyslová výroba
10 pracovníků po 120 l (odhad)

1,20 m3/d

Průměrná plánovaná denní potřeba vody pro obec Záluží Qp celkem 36,94/ m3/d = 0,43 l/s
Maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x Qp = 55,41 m3/d = 2,31 m3/h = 0,64 l/s
Maximální hodinová potřeba Qh = 1,8 x Qm = 4,15 m3/h = 1,15 l/s
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Pro zásobování obce po naplnění všech navrhovaných ploch vychází požadavek na zásobování vodou:
Průměrná denní potřeba vody Qp pro obec Záluží celkem 116,78 m3/d = 4,86 m3/h = 1,35 l/s
Maximální denní potřeba vody Qm = 1,4 x Qp = 163,49 m3/d = 6,81 m3/h = 1,89 l/s
Maximální hodinová potřeba Qh = 1,8 x Qm = 12,26 m3/h = 3,41 l/s
Potřebná akumulace (maximální vydatnost zdrojů): minimálně 60 % hodnoty Qm, zvětšená o požární zásobu, tj. 163,49 x 0,60 = 98 + 33 = 131 m3.
Vzhledem ke stávající kapacitě vodojemu Šibeničák 2 x 2000 m3 a při předpokládaném rozvoji obce které jsou na vodojem napojeny by měla být kapacita vodojemu dostačující při naplnění
všech rozvojových lokalit. Ovšem pro případné překlenutí spotřeby vody v odběrových špičkách by
bylo vhodné vybudování záložního akumulačního vodojemu. Územní plán nevymezuje plochu pro
tento vodojem – neboť není jasné, jaký se bude v budoucnu realizovat (věžový, podzemní apod.),
ale připouští jeho vybudování jako nezbytná technická infrastruktura v rámci podmínek využití
území.
Výpočet vychází i z faktu, že mnoho obcí a měst přechází se zásobováním vodou na zásobování ze zdroje pitné vody Želivka.

3.e.6.2 Likvidace odpadních vod
Obec Záluží nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní vody
jsou zachycovány v bezodtokých jímkách (žumpách), případně po předčištění na domovních ČOV
likvidovány v souladu s platnými vodoprávními povoleními
V návrhu územního plánu se předpokládá výstavba splaškové kanalizace a její napojení na
ČOV na severozápadním okraji obce u silnice II/114. Zde je vymezena plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI1).
V obci Záluží bude vybudována oddílná kanalizace pro veřejnou potřebu v celkové délce cca
4,2 km.
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody.
Vyčištěná odpadní voda bude odváděna přes měrný objekt do Stroupinského potoka.
Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod do recipientu.
Výpočet množství odpadních vod
Množství splaškových vod (po naplnění zastavitelných ploch) je dáno spotřebou vody, která
je vypočtena výše. Výpočet je proveden dle ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
Průměrný odtok splaškových odpadních vod Qs = Qp x 0,9:
NÁVRH: 1,35 x 0,9 = 1,215 l/s
Tato hodnota je ovšem pouze statistická, neboť převládá odtok nerovnoměrný v průběhu 24
hod. Nerovnoměrnost odtoku splaškových vod se vyjadřuje součiniteli hodinové nerovnoměrnosti

ZÁLUŽÍ - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

56

odtoku v závislosti na počtu připojených obyvatel na danou kanalizační síť. Příslušným součinitelem
kh se vyjadřují maximální odtoky jako násobek průměrné odtokové hodnoty Qs a koeficientu kh :
Qsmax.= Qs x kh
Výhledovému počtu obyvatel Záluží (cca 730 obyvatel) odpovídá hodnota kh 2,2. Jelikož však
obsahuje součinitel 100% rezervu (tj. plnění stok pouze 50 %), vychází maximální odtok splaškových odpadních vod ze Záluží takto:
NÁVRH : 2,2 x QS = 2,1 x 1,215 = 2,673 l/s
Obdobně byl stanoven i minimální průtok (jeho stanovení ověřuje průtokové charakteristiky v
potrubí a následná opatření zabraňují usazování nečistot v potrubí) jako průměrný noční průtok:
Qsmin. = Qs x 0,67:
NÁVRH = 1,215 x 0,67 = 0,814 l/s
Při projektování nové ČOV je již předpokládán nárůst počtu obyvatel a parametry ČOV budou
takové, aby zvládly i případné naplnění plochy územní rezervy R1. Plocha vymezená pro ČOV
v rámci technické infrastruktury – inženýrské sítě je taková, aby bylo umožněno event. rozšíření
ČOV.

3.e.6.3 Odtokové poměry, vodní toky a nádrže
Územní plán úpravy vodních toků na území obce nenavrhuje. Územní plán připouští zatrubnění vodních toků a příkopů pouze za podmínky, že se bude jednat o úsek pro zajištění přístupů na
pozemky a přechody dopravní infrastruktury.
Hlavními recipienty řešeného území jsou Drozdovský potok (číslo hydrologického pořadí 111-04-0360-0-00) a Stroupinský potok (číslo hydrologického pořadí 1-11-04-0350-0-00 a 1-11-040330-0-00), které odvádí vodu z centrální a ze severní části řešeného území. Červený potok (číslo
hydrologického pořadí 1-11-04-0300-0-00) odvádí vodu z jižní části území
3. řád 1-11-04 – Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici
Řešené území patří do povodí:
I.

řádu - Labe,

II.

řádu - Berounka

III. řádu - Litavka a Berounka po Loděnici
Záplavové území bylo v řešeném území stanoveno a je vyznačeno v koordinačním výkrese.
Do záplavového území nejsou umístěny žádné plochy bydlení či plochy smíšené obytné.
V řešeném území se nachází několik menších vodních ploch. Jedná se zejména o vodní
plochy na Stroupinském potoce. Jihozápadně od obce se nachází první vodní plocha (požární nádrž). Druhá je situována na západním okraji nové výstavby na jihu obce. Tento rybník je částečně
obklopen zelení s plochou pro sport a rekreaci a dětským hřištěm.
ZÁLUŽÍ - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

57

3.e.6.4 Elektrická energie
Obec Záluží je zásobována elektrickou energií prostřednictvím venkovního vedení 22 kV, které
prochází východně, západně a jižně od obce. Z něj nadále prostřednictvím venkovního vedení
do jednotlivých trafostanic.
Územím prochází (východně od obce) venkovní vedení elektrické energie 110 kV.
To však nemá na rozvojové plochy a obec samotnou žádný vliv.
Územní plán nenavrhuje kromě jedné přeložky trafostanice, která bude zásobovat nové zastavitelné plochy, konkrétní lokalizaci nových trafostanic. Územní plán pouze připouští výstavbu trafostanic v přípustných podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití pro jednotlivé
funkční plochy navržené k zástavbě na území celé obce.
Územní plán navrhuje přemístění stávající trafostanice (východně od centra obce) směrem na
východ (TS1). Tento návrh je z důvodu zrušení části venkovního vedení, které v současnosti omezuje využití návrhové plochy BV1. Posunutí trafostanice směrem na východ umožní plnohodnotné
využití pozemků pro výstavbu budoucích RD.
Územní plán stanovuje, že komunikace a vedení vysokého napětí musejí být umisťovány v zastavitelných plochách tak, aby byly v souladu s požárními předpisy.
V současné době je elektrická energie rozváděna po katastru Záluží prostřednictvím 7 trafostanic.
TS 1 - na jižním okraji obce při silnici III/1141. Jedná se o příhradovou trafostanici.
TS 2 - západně od centra obce, na okraji zastavěného území. Trafostanice příhradového typu.
TS 3 – východně od stávajícího sportovního areálu v centru obce. Jedná se o zděnou trafostanici.
TS 4 – areál čerpací stanice na severním okraji obce u dálnice D5 – směr Praha. Jedná se o zděnou
trafostanici.
TS 5 – trafostanice u silnice č.III/1443 při výjezdu z obce. Příhradová trafostanice.
TS 6 - severovýchodní okraj obce v areálu benzinové čerpací stanice – směr Plzeň. Jedná se o
zděnou trafostanici.
TS 7 – trafostanice v areálu průmyslové výroby na severním okraji obce u silnice II/114. Jedná se o
u silnice č.III/1443 při výjezdu z obce. Kiosková trafostanice.
Všechna vedení elektrické energie a trafostanic jsou plně respektována, včetně jejich ochranných pásem.
Výpočet nárůstu spotřeby elektrické energie
V budoucnu se předpokládá následující nárůst spotřeby elektrické energie:
Návrh celkem ...........259 kW
Výpočet vychází z následujících předpokladů:
a) stupeň elektrizace "A" (ČSN 332130) - základní stupeň se počítá pro 80 % z celkového počtu
nových rodinných domů (61), tj. v případě Záluží pro 48 rodinných domů,
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b) stupeň elektrizace "B" (tj. základní stupeň + elektrické vaření + ohřev teplé vody + elektrické
topení) - počítá se pro 20 % z celkového počtu nových rodinných domů, tj. v případě Záluží pro 13
rodinných domů
a) = Pb1 = 5,5 x nb x 0,3 = 5,5 x 106 x 0,3 = 79 kW
a1) = Pb2 = 18 x nb x 0,3 = 18 x 27 x 0,3 = 70 kW
Dále se předpokládá nárůst spotřeby elektrické energie v důsledku realizace těchto zařízení:
výroba, podnikání – 40 kW
občanská vybavenost – 30 kW
sportovní plochy – 40 kW

3.e.6.5 Plyn
Územní plán nenavrhuje konkrétní rozšíření plynofikace obce, avšak v podmínkách pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití připouští výstavbu budování nezbytné technické infrastruktury
jako nedílné součásti nové výstavby.

3.e.6.6 Spoje
Územní plán nenavrhuje konkrétní rozšíření místní telefonní sítě. Její budování je přípustné,
v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití na celém území obce, kde je technická infrastruktura uváděna jako nedílná součást nové výstavby. Do obce je veden spojový kabel
z Hořovic podél silnice II/114.

3.e.6.7 Odpadové hospodářství
Územní plán nenavrhuje žádné změny v současném způsobu likvidace odpadů.
Likvidace veškerého (tj. domovního, separovaného i nebezpečného) odpadu z obce je v současné době prováděna prostřednictvím oprávněné firmy, která odváží odpad na skládku v Hořovicích (na hranici s obcí Záluží).
Konkrétní umístění budoucích kontejnerů na tříděný odpad bude řešeno v rámci následných
dokumentací.

3.f. Zdůvodnění návrhu koncepce uspořádání krajiny, územního systému ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozních opatření a ochrany
před povodněmi, rekreace a dobývání ložisek nerostných surovin
3.f.1. Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny
Uspořádání a ochrana krajiny a území Záluží vychází z architektonicko urbanistického a
územně technického řešení Územního plánu, přičemž prioritou je zachování historicky vytvořeného
urbanistického půdorysu Záluží. Územní plán připouští pouze změny využívání území v prolukách
stávající zástavby, event. na plochách bezprostředně navazujících na zastavěné území. Podmínkou
zachování současné urbanistické struktury sídel je respektování jejich klasické venkovské zástavby.
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Územní plán koordinuje zájmy a vztahy v nezastavěném území z hlediska rozdílných možností
využití krajiny s ohledem na ochranu hodnot a zejména ochranu přírody.
Nezastavěné území (krajina) je v maximální míře chráněno před novou zástavbou. V žádném
případě není v krajině možná nová výstavba staveb pro rodinnou rekreaci. Pro účely rodinné rekreace připouští ÚP využití ploch bydlení či ploch smíšených obytných.

3.f.1.1 Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je zajištěna sítí místních a účelových komunikací, které jsou využívány ke
zpřístupnění jednotlivých pozemků.
Územní plán nenavrhuje konkrétní výstavbu nových účelových komunikací, avšak připouští
jejich budování jako nezbytnou dopravní infrastrukturu v rámci stanovených podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití.
Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině (za „oplocení“
nejsou považovány oplocenky na PUPFL z důvodů ochrany před škodami způsobenou zvěří či dočasná oplocení pastvin). Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci zastavěného
území nebo zastavitelné plochy, přičemž musí zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému obce na síť účelových komunikací v krajině.

3.f.1.2 Opatření k protierozní ochraně půdy
V rámci stanovení podmínek pro využití příslušných ploch s rozdílným způsobem využití je
přípustné budování opatření ke zvýšení protierozní ochrany půdy v nezastavěném území (to se týká
hlavně zatravňování, budování protierozních mezí, eventuálně dalších suchých nádrží, pokud nejsou zařazeny do ploch změn v krajině).

3.f.1.3 Vodohospodářská a protipovodňová opatření
V řešeném území je vyhlášeno záplavové území na Stroupinském potoce. ÚP do něj nenavrhuje žádné rozvojové plochy bydlení či plochy smíšené obytné.
ÚP nenavrhuje žádná opatření pro zvýšení ochrany území před velkými vodami, ale v rámci
stanovených podmínek pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití umožňuje jejich budování.
ÚP ponechává podél koryta vodních toků a vodních ploch volné nezastavěné a neoplocené
území o šíři min. 6 m od břehové hrany na obě strany (tzv. potoční koridor) - pro průchod velkých
vod a zároveň jako manipulační pruh pro účel správy a údržby vodního toku;

3.f.2. Ochrana přírody
Jak již bylo v předchozích kapitolách „Odůvodnění“ a zejména ve „Výrokové části“ textové
dokumentace Územního plánu Záluží zdůrazněno, je přírodní hodnota řešeného území velice vysoká a územní plán považuje její ochranu za prakticky nejdůležitější prioritu řešení územního rozvoje
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obce. Ochrana se týká nejen výrazné a velmi významné krajinotvorné zeleně na území obce, ale i
veškeré sídelní zeleně v zastavěném území obce a doprovodné zeleně podél komunikací (silničních
i místních a účelových). Důležitou součástí přírodních a celkových ekologických hodnot obce, a
zejména krajinotvorných struktur, je i zeleň ve volné krajině a v rámci zahrad v urbanizovaném
území, které v rámci vzájemné výtvarně hodnotné symbiózy dotvářejí pozoruhodně hodnotný krajinný ráz, zejména z dálkových pohledů.
V rámci řešeného území existuje rovněž i vyvážený poměr zastoupení jednotlivých struktur
vytvářejících obraz o využívání území v rámci jednotlivých urbanizovaných i neurbanizovaných
ploch. Na území obce se nachází tyto hlavní krajinotvorné plochy, které tvoří:
orná půda – 353,11 ha
zahrada - 10,18 ha
travní porost - 38,11 ha
vodní plochy a toky - 6,30 ha
I přes uvedenou diverzifikaci krajinných struktur patří obec mezi zemědělsky intenzivně využívané území, což sebou přináší i určitá rizika z hlediska ekologické stability řešeného území.

3.f.3. Územní systém ekologické stability
Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění biodiverzity a biologické rozmanitosti. Ta je definována jako variabilita všech žijících organismů a jejich
společenstev a zahrnuje rozmanitost jak v rámci druhů, tak i mezi druhy a zajišťuje rozmanitost ekosystémů.
Určitou představu o zastoupení přírodních prvků na území obce Záluží poskytuje koeficient
ekologické stability Kes (tj. podíl výměry ploch relativně stabilních k výměře ploch relativně nestabilních - Míchal 1985).
Koeficient ekologické stability Kes je v zájmovém území 0,1.
Klasifikace koeficientů Kes (Lipský, 1999):
Kes < 0.10: území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce
musí být intenzívně a trvale nahrazovány technickými zásahy,
0.10 < Kes < 0.30: území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy
0.30 < Kes < 1.00: území intenzivně využívané, zejména zemědělskou výrobou, oslabení
autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie,
1.00 < Kes < 3.00: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu
s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových vkladů,
Kes > 3,00: stabilní krajina s převahou přírodních a přírodě blízkých struktur.
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Z uvedeného vyplývá, že na území obce Záluží se jedná o území s narušením přírodních
ploch, základní ekologické funkce musí být intenzivně a trvale nahrazeny technickými zásahy. Jedná
se o území nadprůměrně využívané zejména zemědělskou výrobou, oslabení autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady
dodatkové energie.
Podstatou Územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch v
minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti území. Je však zřejmé, že vymezení, ochrana a případné doplňování chybějících částí této struktury je pouze jedním z kroků k trvale udržitelnému využívání krajinného prostoru,
protože existence takovéto struktury v území nemůže ekologickou stabilitu ani biodiverzitu zajistit
sama o sobě; což je pouze jedna z nutných podmínek pro její zajištění.
Zákon č. 460/2004 Sb., o ochraně přírody a krajiny, územní systém ekologické stability definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona
mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody a provádí ho orgány územního plánování a
ochrany přírody ve spolupráci s vodohospodářskými orgány, orgány ochrany zemědělského půdního
fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech
vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, přičemž jeho vytváření je veřejným zájmem, na
kterém se podílejí nejen vlastníci pozemků, ale i obec a potažmo stát.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (viz §2 stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z předpokladů „zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území“.
Zpracování návrhu ÚSES vycházelo z metodiky MŽP ČR "Rukověť projektanta místního
územního systému ekologické stability - metodika pro zpracování dokumentace", Jiří Löw a spolupracovníci a z metodiky Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje Brno "Metodika
zapracování ÚSES do územních plánů obcí, Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních
ÚSES ČR" a z učebnice „Metodické postupy projektování lokálního ÚSES“ Petr Maděra, Eliška Zimová (eds.), Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně a Löw a spol., Brno.
Jako podklady pro zpracování plánu ÚSES byly použity údaje z generelu ÚSES, jednotlivé
prvky byly také převzaty z ÚSES platného ÚPO Záluží, dále z ÚAP a ZÚR Středočeského kraje.
Prvky regionálního ÚSES byly převzaty ze ZÚR Středočeského kraje a upřesněny a vymezeny dle
skutečného stavu ploch v území v souladu s požadavky vyplývajícími z uvedených metodik.
Předkládaný návrh „Územního systému ekologické stability“, je dalším krokem, který směřuje
k aktivnímu přístupu při zabezpečování ekologické stability krajiny.
V administrativním území obce Záluží byla vymezena soustava 1 regionálního biokoridoru, 1
regionálního biocentra, 2 lokálních biocenter a 1 lokálního biokoridoru. Jejich současný stav a návrh
opatření jsou podány v následujících tabulkách.
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LOKÁLNÍ BIOCENTRA NA ÚZEMÍ OBCE ZÁLUŽÍ
Pořadové
číslo

Název

Rozloha

Současný stav

Navrhovaná opatření pro plnění funkce LBC

Funkčnost

Doplnit břehové porosty, zatravnění, dosadba keřů, zákaz hnojení, změna druhové skladby, rozhraní pole a louky lze osadit řadou stromů a keřů v regionu původních dřevin, zdravotní probírka
s upřednostněním listnáčů.

nefunkční

vymezit hranice biocentra, preferovat původní druhovou skladbu,
výsadba stromů a keřů, vymezení lučních společenstev

nefunkční

LBC 1

-

3,35 ha

orná půda, louky, vodní tok,
přírodní zeleň,

LBC 2

-

0,87 ha

orná půda, neodpovídající druhová skladba

LOKÁLNÍ BIOKORIDORY NA ÚZEMÍ OBCE ZÁLUŽÍ
Pořadové
číslo

Název

Délka/šířka

Současný stav

LBK 1

LBC 1 – katastr
Cerhovice

délka 934 m,
šířka min. 20 m

vodní tok, orná půda, krajinná zeleň, neodpovídající
druhová skladba

Navrhovaná opatření pro plnění funkce
LBC
revitalizace toku, louka, vodní tok, vodní plocha, břehový porost (doprovodný) zatravnění, dosadba keřů, dosadba stromů, kosení

Funkčnost
nefunkční

REGIONÁLNÍ BIOCENTRA
Pořadové
číslo

Název

Rozloha
v řešeném
území

Současný stav

Navrhovaná opatření

Funkčnost

1

RBC 1424 Štilec

3,03 ha

převážně lesní biocentrum na pravém břehu Stroupinského potoka,
louka, vodní tok, vodní plocha,

změna druhové skladby s přihlédnutím na danou lesní typologii.
Preference původní druhovou skladbu hlavně, dosadba stromů
a keřů

nefunkční

Navrhovaná opatření

Funkčnost

REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY
Pořadové
číslo

Název

1

RBK 1173 Bouchalka - Štilec

Délka v řešeném území

2,4 km

Současný stav

biokoridor převážně podél Stroupinského potoka, louka, vodní tok, změna druhové skladby, louka, dosadba stromů a keřů, doplvodní plocha, krajinná zeleň, ne- nění břehových porostů, revitalizace vodního toku
vhodná druhová skladba

nefunkční
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3.f.4. Zdůvodnění stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání ploch
s rozdílným způsobem využití
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy tak, aby umožňovaly na vhodných
místech mísení vzájemně slučitelných funkcí a zbytečně neomezovaly kvalitativní rozvoj sídla, a
aby nedocházelo ke vzájemným střetům jednotlivých funkcí v řešeném území.
Územní plán Záluží vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s Vyhláškou
č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
Nad rámec ploch uvedených v § 4 -19 této vyhlášky jsou vymezeny samostatné plochy
zeleně, což umožňuje § 3, odst. (4). Plochy zeleně jsou vymezeny tam, kde je vhodné tyto plochy
stabilizovat, či nově umístit a ochránit je před zástavbou. Jsou součástí systému sídelní zeleně.
Aby bylo dosaženo co největší flexibility využití jednotlivých ploch (a nebyla vyvolána potřeba častých změn územního plánu), jsou v maximální možné míře vymezeny plochy smíšené
obytné, které umožňují vedle bydlení i provozování drobných, a výrobních, event. jiných komerčních aktivit, činností a také služeb a v rámci občanské vybavenosti, které jsou slučitelné s funkcí
bydlení a nenarušují ji.
Při umisťování podmíněně přípustného využití je u mnoha ploch nutné dokladovat, že
bude dodržena kvalita životního prostředí, nebo případně pohoda bydlení (nebudou překročeny
např. limity hluku, emisí, prachu a pachů nad míru přiměřenou poměrům).
Nepřípustné využití, uvedené v podmínkách pro plochy s rozdílným způsobem využití,
nelze v dané ploše povolit. Pokud takovéto využití v ploše existuje, je nutné podnikat kroky k
ukončení jeho existence nebo kroky k transformaci na využití hlavní, přípustné či podmíněně
přípustné.
Pro zachování urbanistických hodnot a jejich rozvíjení (v rámci nové výstavby), jsou v podmínkách prostorového uspořádání stanoveny pro jednotlivé plochy limity, které je třeba dodržet.
Dalšími podmínkami prostorového uspořádání je zejména určení maximální výšky zástavby, které má zamezit narušení panoramatu sídla tak, aby nedošlo k narušení převažující výškové hladiny zástavby a narušení hmotové proporce objektů určených pro rodinné bydlení, které
bude v Záluží výrazně převažovat nad jinými způsoby využití území.

3.f.5. Zdůvodnění návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření
3.f.5.1 Plochy pro veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění dle §170 stavebního zákona
Z důvodu zajištění realizovatelnosti návrhu technické infrastruktury ÚP navrhuje veřejně
prospěšnou stavbu s možností vyvlastnění - plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě
(TI1). Ta bude sloužit jako plocha pro čistírnu odpadních vod.
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Dále ÚP vymezil jako veřejně prospěšnou stavbu plochu dopravní infrastruktury – silniční
(DS1). Tato plocha zajistí možnost realizovat např. cyklostezku, in line dráhu, turistickou stezku
apod.
Z nadřazené ÚPD (ZÚR SK) přebírá územní plán koridor D096 – koridor silnice II/117 Záluží – jižní obchvat. Tento koridor je vymezen z důvodu realizace budoucí přeložky silnice II/117,
která je v současné době vedena centrem obce. Vzhledem k tomu, že doposud není známa
přesná trasa přeložky, vymezuje ÚP pro tuto stavbu koridor, aby bylo umožněno trasu přizpůsobit
v rámci navrženého koridoru.

3.f.5.2 Plochy pro veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění §170 stavebního
zákona:
Z důvodu zajištění realizovatelnosti návrhů opatření v krajině, a se zohledněním požadavků zákona č.183/2006Sb., v platném znění (ve smyslu § 2 odst. (4) písm. l) a m) za použití §
170 stavebního zákona), navrhuje územní plán tyto záměry jako veřejně prospěšná opatření
s možností vyvlastnění.
Jedná se o následující prvky ÚSES:
- regionální biocentrum RBC 1424 Štilec
- regionální biokoridor RBK 1173 Bouchalka - Štilec
- lokální biocentrum LBC1, LBC2
- lokální biokoridor LBK1

3.f.5.3 Plochy pro veřejně prospěšné stavby s možností uplatnění předkupního práva dle
§101 stavebního zákona
ÚP nenavrhuje.

3.f.6. Plochy pro veřejně prospěšná opatření s možností uplatnění předkupního práva
§101 stavebního zákona:
ÚP nenavrhuje.

3.f.7. Odůvodnění vymezení územních rezerv
ÚP navrhuje 2 plochy, které by byly zařazeny do územních rezerv s cílem ochrany vymezeného území.
První plocha územní rezervy R1 je vymezena pro případ naplnění všech navržených ploch
bydlení. Plocha rezervy zaujímá rozlohu 2,76 ha, což při průměrné velikosti parcel 800 m2 je
odpovídá cca 24 rd s počtem cca 85 obyvatel.
Plochu rezervy R1 je možné využít až po zpracování změny ÚP a v případě využití 75%
rozlohy navržených rozvojových ploch pro bydlení a ploch smíšených obytných.
Územní plán dále vymezuje koridor územní rezervy VRT, který byl převzat ze ZÚR SK (dle
aktualizované PÚR ČR je koridor značen jako VR1 oproti platným ZÚR SK).
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3.f.8. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci
ÚP nenavrhuje žádné plochy, které by byly součástí ploch a koridorů, o kterých by byla
podmínka uzavření dohody o parcelaci.

3.f.9. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie
Územní plán nenavrhuje žádné plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie.

3.f.10. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním regulačního plánu
ÚP nenavrhuje žádné plochy, pro které by bylo nutno zpracovat regulační plán.

3.f.11. Odůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace)
ÚP nenavrhuje řešení, v rámci kterého by bylo nutné navrhnout na jednotlivých plochách
(určených ke změně využití území) pořadí realizace výstavby, pouze podmiňuje využití plochy
SV1 a BV4 funkční etapizací – jako první bude vyřešena (umístěna) veřejná infrastruktura (dopravní a technická, event. veřejná prostranství pro celou lokalitu); a až po té může dojít k zastavování jednotlivých parcel rodinnými domy a stavbami slučitelnými s podmínkami využití území.

3.f.12. Odůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
ÚP nenavrhuje žádné stavby, pro které by musel vypracovat projektovou dokumentaci
autorizovaný architekt.

3.g. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
(viz §53 odstavec 5f) Stavebního zákona)
Navržené zastavitelné plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování, plochy veřejných prostranství i plochy občanského vybavení a plochy technické infrastruktury navazují na zastavěné území, popř. vhodně doplňují půdorys sídla, s cílem zkompaktnit a
arondovat urbanistický půdorys Záluží. Umístění zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné
území je voleno hlavně z důvodu co nejmenšího záboru ZPF.
Navíc toto řešení je výhodné z hlediska nároků na napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu v obci, protože minimalizuje požadavky na investice nutné pro dobudování
výše uvedené infrastruktury.
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Potřebu vymezení zastavitelných ploch v obci Záluží určuje geografická poloha obce v západní části okresu Beroun a hlavně v blízkosti většího města Hořovice vzdáleného cca 3km.
Vzdálenost od větších sídel je také příznivá. Beroun je vzdálen 19km, Příbram 28km a Praha
54km.
Záluží patří, dle Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR), do rozvojové osy
OS1, která však nemá na obec žádný přímý vliv.
Jako nejvýznamnější hodnotu umožňující další rozvoj obytné funkce obce lze považovat
hodnotné přírodní prostředí v širším okolí Záluží. Jedná se o CHKO Křivoklátsko a CHKO Brdy.
Ty tvoří zejména rozsáhlé lesní komplexy, které umožňují rekreační a sportovní využití. Další
hodnotou je vybavení obce technickou infrastrukturou v rámci těchto médií: elektrická energie,
vodovodní síť, zásobování plynem a v blízké době i splašková kanalizace s napojením na ČOV.
Obec Záluží je převážnou měrou obec, kde je hlavní funkcí bydlení. Jedná se především o bydlení
v individuálních rodinných domech či v původní historické zástavbě (formou hospodářských
statků) na relativně velkých pozemcích. Právě díky této funkci se jedná o obec s množstvím zeleně a to díky zahradám přináležejícím k rodinným domům a zeleně podél Stroupinského potoka.
Také příznivý dosavadní demografický vývoj obce potvrzuje vhodnost relativně většího
navrženého demografického rozvoje obce. V roce 2001 měla obec 460 obyvatel a v roce 2011 již
481 obyvatel. V současné době žije v obci 516 obyvatel.
Z demografického hlediska vytváří územní plán předpoklady pro stabilizaci a přiměřený
rozvoj obce Záluží. Územní plán vymezuje na území obce celkem 3,31 ha ploch pro bydlení a
3,15 ha ploch smíšených obytných. Pokud by se tyto plochy vymezené územním plánem pro
novou bytovou výstavbu naplnily, mohly by Záluží zvýšit počet obyvatel o cca 213 tzn. ze současných cca 516 na cca 730 obyvatel, tedy o cca 40% současného stavu. Tento teoretický výpočet budoucího počtu obyvatel vychází z předpokladu, že velikost stavebních pozemků pro nové
obytné objekty bude činit cca 800 m2. Teoretický předpoklad je 61 nových rodinných domů.
V případě využití územní rezervy, by se celkový počet obyvatel zvedl o dalších cca 100
obyvatel, bydlících v 24 RD. Tento předpoklad je ovšem dán vyčerpáním návrhových ploch bydlení a ploch smíšených obytných a změnou ÚP, která by zařadila plochu územní rezervy do zastavitelných ploch.
Uvedený rozsah ploch pro novou bytovou výstavbu je nezbytný proto, aby se pokryl výrazný nárůst potřeby nových bytů v souvislosti s progresivním populačním vývojem obce v posledních letech a předpokladem stěhování obyvatel z větších měst do obcí v jejich bezprostřední
blízkosti.
Z hlediska dopravní infrastruktury je pro obec příznivá existence relativně nedalekého
napojení na dálnici D5 (Praha – Rozvadov), které je vzdálené cca 5 km (exit 34) a 11 km (exit
41). Hodnotná geografická poloha v zázemí města Hořovice a vhodné dopravní napojení do
okolních větších měst Beroun, Příbram, Zdice a relativně blízká Praha vytváří pro obec příznivé
předpoklady pro její další rozvoj, zejména v rámci ploch pro bydlení. Dobrým předpokladem je i
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relativně dobré hospodářské zázemí obce (plochy výroby a skladování, zemědělský areál) ale i
pracovní příležitost v okolních městech, s možností bydlení v kvalitním venkovském prostředí
obce Záluží.
S ohledem na nezbytné zdůvodnění nově vymezených ploch pro bydlení je uvedeno následující odůvodnění vymezení zastavitelných ploch pro bydlení dle metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj.
ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ PRO ÚP ZÁLUŽÍ
Současná rozloha zastavěného území.........................................................36,21 ha.
Návrh zastavitelných ploch ................6,45 ha
Rozdíl: 29,76 ha
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
- východiska:
a) v obci přibylo za posledních 20 let (1995 - 2015) cca 20 domů
b) v obci žije (informace k roku 2016 – www.risy.cz) celkem 516 obyvatel, z toho cca 78
osob (15,0 %) ve věku do 15 let, územní plán předpokládá, že cca 70% z nich bude chtít
v obci bydlet i nadále. tj. 55 obyvatel.
c) v obci žije (informace k 31.12.2015 – Český statistický úřad) celkem 356 obyvatel ve
věku od 15 let do 60 let stáří (69 %) - v rámci této skupiny populace lze předpokládat,
že v důsledku rozvodů, odstěhování se od rodičů, event. následkem jiného způsobu
dělení stávajícího soužití, se cca 50% obyvatel osamostatní a bude nárokovat nové
vlastní bydlení
d) obec má téměř ideální podmínky pro kvalitní bydlení
- dobrá dopravní dostupnost po silnici II/114
- poloha v přírodním prostředí nedaleko CHKO Křivoklátsko a CHKO Brdy
- poloha nedaleko větších měst Hořovice, Zdice, Beroun, Příbram a Rokycany
- poloha v sousedství dálnice D5 Rozvadov - Praha
- pracovní příležitosti v důsledku polohy v zemědělsky obhospodařovaném území
- pracovní příležitosti v nedalekých městech Beroun, Zdice, Hořovice a vzdálenější
Praze
- v obci se nachází základní občanská vybavenost (obecní úřad, mateřská škola,
hasičská zbrojnice, restaurace se společenským sálem – nyní mimo provoz), vyšší
vybavenost je v Hořovicích, Berouně, Zdicích
- možnosti vyžití v rámci tělovýchovné, sportovní činnosti a bohaté turistiky v nedalekých CHKO Křivoklátsko a CHKO Brdy
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- Odhad potřeby nových bytových jednotek
- s ohledem na demografický vývoj......................................34 b.j..................
- s ohledem na nechtěné soužití..........................................15 b.j..................
- s ohledem na geografickou polohu....................................10 b.j..................
- s ohledem na pracovní příležitosti.......................................5 b.j..................
Obec Záluží celkem………………………...…………....……64 b.j…………....
Vzhledem k charakteru obce a předpokládanému zájmu žadatelů o byt, se stanovuje poměr bytových jednotek (bj = v RD)
- BV v zastavěném území 600 m2 , mimo zastavěné území 750 m2
- SV v zastavěném území 700 m2 , mimo zastavěné území 800 m2
- +20 % počítaných pro veřejná prostranství), což činí následující počty b.j.:
Předpokládaná průměrná velikost jednotlivých pozemků – 850 m2
100 % bytů v rodinných domech........................................64 b.j.
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení za obec Záluží celkem
- v rodinných domech ...............cca 54 400 m2
+ 20% rezerva....................................10 880 m2
Potřeba ploch pro bydlení celkem = 65 280 m2
Návrh ploch pro bydlení v obci Záluží celkem činí 64 600 m2 což je odpovídající vypočtené
potřebě ploch pro bydlení 65 280 m2. Navržený rozvoj obce je odpovídající významu, poloze,
budoucímu rozvoji a charakteru obce. Navržený rozvoj obce je cílový.

4. NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHLÁŠKY Č.500/2006 SB., ČÁST II. ODSTAVEC 1A-D.
4.a. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Koordinace využívání území obce Záluží, z hlediska širších územních vztahů, vychází
z geografické polohy obce, která se nachází na západním okraji správního obvodu obce s rozšířenou působností – města Hořovic.
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Obec Záluží leží v těsném sousedství dálnice D5 Praha - Rozvadov. Tato dopravní stavba
prochází řešeným územím v západovýchodním směru. Vzhledem k tomu, že se na území obce
Záluží nenachází žádné přímé napojení na tuto dopravní stavbu, nemá dálnice přímý vliv na obec.
Přesto je obec dobře dostupná díky silniční infrastruktuře silnic II. a III. třídy a dálnice D5 s okolními městy Hořovice, Žebrák, Beroun, Zdice a relativně dostupné je i hlavní město Praha.
Přes řešené území prochází významné regionální prvky Územního systému ekologické stability.

Výřez z dokumentace ZÚR Středočeského kraje.
Jedná se o regionální biokoridor RK 1173 Bouchalka – Štilec a regionální biocentrum 1424
Štilec.
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Z nadřazené sítě dopravní infrastruktury prochází řešeným územím dálnice D5 Praha –
Rozvadov. Územní plán na základě nadřazené ÚPD vymezuje plochu koridoru územní rezervy
VRT mezi severním okrajem obce a dálnicí D5. Obchvat obce – koridor vymezený na jižním okraji
řešeného území je také převzat z nadřazené ÚPD ZÚR SK.

Z nadřazenýché sítí technické infrastruktury prochází řešeným územím venkovní vedení
110 kV. To sice prochází relativně blízko podél severovýchodního okraje samotné obce, ale její
rozvoj nijak nenarušuje či neomezuje.
Přes severní část řešeného území prochází plynovod VTL, který je veden do zemědělského
areálu v Záluží a druhé vedení zásobuje plynem město Hořovice.
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Z hlediska koordinace územního plánu (ÚP) s územně plánovacími dokumentacemi
sousedních obcí je návrh ÚP koordinován zejména s ohledem na návaznost jednotlivých prvků
ÚSES.
Obec Záluží sousedí na východě s obcí Tlustice (k.ú. Tlustice), na severovýchodě s dotýká
města Žebráku (k.ú. Žebrák), na severu sousedí s obcí Drozdov (k.ú. Drozdov v Čechách), na
severozápadě s městysem Cerhovice (k.ú. Cerhovice) na jihozápadě s obcí Újezd (k.ú. Újezd u
Hořovic), na jihu s obcí Osek (k.ú. Osek u Hořovic) a na jihu s městem Hořovice (k.ú. Hořovice).
Koncepce řešení územního plánu nemá na sousední katastrální území žádný vliv.
Obec Záluží neplní v rámci struktury osídlení v širším zájmovém území žádné mimořádně
významné funkce, které by měly charakter funkcí nadmístních. V sídle se nachází pouze zařízení
základní občanské vybavenosti - mateřská škola, základní obchodní síť (prodejna se základními
potravinami a drogistickým zbožím), obecní úřad, restaurace se sálem (nyní nevyužívaná v soukromém vlastnictví) a sportoviště. Vyšší občanská vybavenost je v Cerhovicích, Zdicích, Hořovicích a v Berouně.
Hospodářskou základnu obce Záluží tvoří především zemědělství místního zemědělského
družstva, které se nachází na severovýchodním okraji obce a drobné podnikatelské provozy.
V současné době musí vyjíždět téměř 30 % ekonomicky aktivních obyvatel Záluží do práce mimo
svou obec (dle údajů ČSÚ) .
Na katastru obce se nenachází žádné plochy určené k plnění funkce lesa.
Žádné další požadavky z návrhu územního plánu pro územně plánovací dokumentaci sousedních obcí nevyplývají.

4.b. Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Návrh územního plánu je zpracován v souladu se schváleným zadáním. Územní plán navrhuje rozvojové plochy s ohledem na současné potřeby obce a zároveň přiměřeně z hlediska
architektonicko-urbanistického významu obce, avšak vytváří dostatečný počet ploch pro dlouhodobý rozvoj obce, aby jej nebylo nutno řešit četnými změnami. Koncepce územního plánu vychází
z původního platného ÚP, kde přebírá většinu návrhových ploch, po jejich dostatečném prověření
a odůvodnění jejich potřeby. Územní plán nijak nadměrně nerozšiřuje původní návrh a snaží se
využít stávající možné proluky v zastavěném území. ÚP navrhuje zastavitelná území v bezprostřední návaznosti na zastavěné území. Část ploch, navržených v platném územním plánu převádí do ploch územní rezervy. Tím chrání kvalitní půdní fond v okolí obce a snižuje velikost zastavitelných ploch.
Územní plán tak pouze dílčím způsobem rozšiřuje a dotváří obec Záluží, aby splňovala
veškeré požadavky na vysoký standard bydlení a přitom si zachovala své historické hodnoty,
včetně hospodářského a ekonomického potenciálu daného stávajícími a navrženými plochami
výroby a skladování.
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Územní plán vymezením nových zastavitelných ploch nijak nenarušuje současné prostředí
obce. Naopak dojde k přirozenému scelování a arondování urbanistického půdorysu sídla.

Zadání Územního plánu vymezilo následující úkoly, které byly zaměřeny na:
A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
A1. Urbanistická koncepce, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch,
A1.a. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje,
Podle Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje České republiky, schválené dne
15.4.2015, (dále jen „APÚR“) jsou nově definované podmínky pro zařazení obcí do rozvojové osy
OS1 (výrazná vazba na napojení na D5 nebo železniční trať č. 170). V případě rozporů se současným vymezením v ZÚR bude iniciována změna ZÚR.
Správní území obce neleží ve vymezené specifické oblasti dle APÚR.
Do územního plánu budou zapracovány republikové priority územního plánování
(zejména č.14, 19, 20a, 24a, 32), týkající se urbanistické koncepce. Musí být respektována kritéria, podmínky a úkoly podle článků 38 a 39.
Řešené území obce Záluží se nachází v rozvojové ose OS1, která byla vymezena PÚR
ČR. Tato rozvojová oblast je vymezena dálnicí D5. Vzhledem k tomu, že obec nemá přímé napojení na tuto dopravní stavbu, nemá na obec žádný přímý vliv a obec Záluží bude plnit i nadále
funkci zejména obytnou s drobným podnikáním či zemědělskou výrobou.
Splnění jednotlivých bodů PÚR ČR je podrobně zpracováno v kapitole b.2 Soulad návrhu
územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR.
A1.b. upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem, ZÚR
Stč. kraje stanovují tyto priority pro zajištění udržitelného rozvoje území:

- Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které
vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit
zejména na:

− zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné venkovské urbanistické

struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci
krajiny a srůstání sídel;

Územní plán chrání přírodní, kulturní a civilizační hodnoty tím, že např. do původní historické
zástavby nenavrhuje žádné plochy, které by toto narušily. ÚP vymezuje systém ÚSES, kterým je
podporována stabilizace a rozvoj krajinných hodnot a krajiny samotné. ÚP stanovuje podmínky
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pro využití území tak, aby byly zachovány historické, kulturní a přírodní hodnoty. ÚP nenavrhuje
plochy, které by narušily např. dálkové pohledy na obec apod. ÚP nenavrhuje ani odloučené
lokality ve volné krajině, naopak využívá proluky v území, či navrhuje zastavitelné plochy v bezprostřední návaznosti na zastavěné území.

ZÚR Stč. kraje stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:
- pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel a využití
dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí;
- vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu vč. kongresové turistiky s využitím potenciálu
historických center a dalších významných kulturních památek;
Územní plán navrhuje v rámci podmínek využití jednotlivých ploch využití s širokým spektrem možností a to z důvodu, aby jednotlivé plochy umožňovaly mnohostranné využití, které je
slučitelné s danými plochami bez omezení sousedních ploch.
Územní plán umožňuje v rámci podmínek využití ploch podporu cestovního ruchu formou
ubytování a služeb. Dále ÚP vymezuje v rámci ploch občanského vybavení plochy pro sport a
rekreaci.

Z platných ZÚR Stč. kraje plynou pro řešené území tyto úkoly:
- ověřit rozsah zastavitelných ploch s ohledem na kapacity veřejné infrastruktury,
- zajistit ochranu koridorů pro VPS, tedy zejména sem neumísťovat významné stavby technické
infrastruktury a rozvojové plochy,
- koordinovat územně plánovací činnosti dotčených obcí při zpřesňování vymezených ploch
a koridorů.
Územní plán prověřil kapacitu jednotlivých zdrojů technické infrastruktury a dle toho je i navržen rozvoj obce – viz kapitola i.5 Technická infrastruktura této textové části.
ÚP vymezuje pro jednotlivé VPS koridory, či územní rezervy. Jejich vymezením je zajištěna
ochrana před využitím jiným způsobem. Územní plán vymezuje a zpřesňuje koridory a plochy
v návaznosti na okolní územní plány.
ÚP nevymezuje koridor VRT o šířce 600m, jak požaduje ZÚR – textová část, neboť dle grafické části ZÚR SK je zde koridor zúžen v potřebné délce z důvodu nedostatku prostoru mezi obcí
a tělesem dálnice D5. Ani tento koridor však není možné dodržet, neboť by zasahoval do zastavěné části obce Záluží. Tento bod tedy není možné z výše uvedených důvodů splnit.
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A1.c. upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a
rozborů
Dle ÚAP Středočeského kraje nejsou v řešeném území vymezeny žádné problémy krajské
úrovně.
Z ÚAP ORP Hořovice vyplývají tyto urbanistické problémy v území:

- Charakter území by mohl být narušen necitlivou novou výstavbou (špatné umístění, zástavba
v krajině, nevhodné měřítko apod.). Územní plán vymezí v území jasnou urbanistickou strukturu a posoudí potřebný rozsah ploch k zastavění.
- V plochách omezených limity využití území bude posouzena potřeba upřesnění základních
podmínek prostorového uspořádání území.
- Zastavitelné plochy nebudou umísťovány na území s archeologickými nálezy I. kategorie a v
zaplavovaném území.
- U všech zastavitelných ploch navržených mimo zastavěné území bude posouzen soulad s urbanistickou koncepcí územního plánu.
Územní plán navrhuje plochy odpovídající potřebám obce a vymezuje je tak, aby nedošlo
k nevhodnému umístění, velikosti plochy apod. ÚP navrhuje plochy rovnoměrně rozmístěné v návaznosti na zastavěné území a s ohledem na stávající plochy výroby a dopravních staveb. ÚP
navrhuje plochy pro bydlení do míst, kde je možnost zajistit kvalitní a pohodové bydlení v rámci
zastavitelných ploch.
ÚP vymezuje pro jednotlivé zastavitelné plochy podmínky využití tak, aby byla zajištěna kvalita bydlení např. minimální velikostí pozemků, procentem zeleně, podlažností apod..
ÚP navrhuje rozvojové plochy do záplavového území Q100, neboť se jedná o plochu technické infrastruktury - ČOV, a také z důvodu, že přebírá projektovou dokumentaci na stavbu ČOV.
ÚP také navrhuje plochu výroby a skladování v tomto území Q100, neboť se jedná o plochy, které
budou tomuto umístění přizpůsobené svým charakterem a využitím tak, aby nedošlo ke zhoršení
stavu v případě povodní a využití území nebránilo plynulému průchodu např. povodňové vlny,
poklesu hladiny apod.
Z ÚAP ORP Hořovice vyplývá potřeba:

- řešit kapacitu nové bytové výstavby s ohledem na občanskou vybavenost obce a na kapacitu
zdrojů vody
- každou novou zastavitelnou plochu doplnit na hranici s nezastavěným územím zelení s cílem
přirozeného přechodu zastavitelných ploch do volné krajiny,
- řešit nejen plošné, ale i výškové vlivy staveb na krajinu, umisťovat stavby s ohledem na reliéf
krajiny,
- definovat podmínky řešící konflikt zastavěných území a zastavitelných ploch s ochranou
PUPFL nebo plošně chráněných území,
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- stanovit výškovou a objemovou skladbu zástavby odpovídající výškové zástavbě v obci tak,
aby nevznikaly nevhodné dominanty,
- doplnit do příslušných výkresů územního plánu veřejná prostranství a cyklostezky propojující
jak jednotlivé zóny, tak i zastavěné území s volnou krajinou.
- jako součást podmínek využití pro plochy veřejných prostranství stanovit povinnost zajistit
bezpečný pohyb chodců.
ÚP navrhuje bytovou výstavbu v rozsahu, kdy bude zajištěna odpovídající občanská vybavenost. Územní plán stanovuje, že budování občanského vybavení je možné nejen v plochách
k tomu určených, ale např. i v plochách bydlení, plochách smíšených obytných apod., a to z důvodu, aby bylo možné její budování v místě, které nyní ÚP neumí nyní vymezit.
Územní plán v rámci stanovených podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití navrhuje výškovou hladinu staveb (podlažnost), procento zeleně (zahrad) a minimální
velikost pozemků, aby byl zajištěn přirozený přechod ze zastavěného území a zastavitelných
ploch do volné krajiny a byla zajištěna také kvalita bydlení.
ÚP vymezuje zastavitelné plochy v těsné návaznosti na zastavěné území nebo do proluk
zastavěného území a to hlavně z důvodu ochrany ZPF.
ÚP vymezil také architektonicko-urbanistický charakter stávající zástavby a určuje, že nová
zástavby musí tento charakter respektovat a musí se mu blížit.
ÚP vymezuje veřejná prostranství v rámci ploch s rozdílným způsobem využití a v rámci podmínek využití umožňuje budování např. cyklostezek jako nezbytné dopravní infrastruktury a to i
mimo zastavěné území.
ÚP nevymezuje kolem zastavitelných ploch bydlení a ploch smíšených obytných na hranici
s nezastavěným územím „obvodovou“ zeleň, neboť jsou v převážné většině navrhovány plochy
pro bydlení, které mají stanovenou procentuální velikost zeleně (zahrada), které vytvoří přirozený
přechod do volné krajiny.
Obvodová a izolační zeleň je stanovena v podmínkách prostorového uspořádání využití
ploch s rozdílným způsobem využití pro Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení (OS), Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) a Plochy výroby a skladování – drobná řemeslná výroba (VD).
A1.d. další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování
územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány
a veřejností.

Zpráva o uplatňování územního plánu nebyla zpracována a není podkladem pro tento územní
plán. Potřebné podklady zadání byly zpracovány v rámci doplňujících Průzkumů a rozborů.
Požadavky jednotlivých dotčených orgánů byly zpracovány a vyhodnoceny v průběhu projednávání územního plánu.
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Požadavky obce vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů:

- konkrétní (s použitím označení ploch podle platného ÚPO):
• zachování zastavitelných ploch č. 6 a 7 , určených současným ÚPO pro výrobu a sklady. Obec
povařuje jejich zachování za důležité, zejména pro obyvatele obce. Plocha č. 6 je jediným vhodným
místem pro ČOV na jejíž stavbu již bylo vydáno stavební povolení. Upozornění: dle ÚAP pro obec
Záluží a ZÚR Stč. kraje je podél severní části urbanizovaného území obce navržen koridor VRT
Praha - Plzeň. Další zúžení koridoru není možné.
Návrh územního plánu tyto plochy přebírá a vymezuje je ve stejném rozsahu. Vzhledem
k tomu, že koridor VRT (vymezený dle ZÚR SK) zasahuje do stávajících ploch, územní plán tento
koridor zpřesňuje a v nezbytné míře určuje šířku koridoru tak, aby bylo možné vymezení těchto
zastavitelných ploch.

• zachování zastavitelné plochy č. 12 . plocha je ve stávajícím územním plánu vymezena podél
východního okraje Záluží. Využití této plochy již bylo zahájeno, přesto nelze pominout její důsledky na ZPF.
Návrh územního plánu tyto plochy přebírá a vymezuje je ve stejném rozsahu. Plocha navazuje na zastavěné území a toto rozšiřuje se snahou o co nejmenší zábor ZPF.

• zachování zastavitelné plochy č. 13 vč. 13a , která zabírá rozsáhlé území na jihovýchodě obce.
Charakter těchto pozemků odpovídá rozvoji obce v dlouhodobém výhledu. Dle zastupitelstva
obce důležité, že plocha č. 13a tvoří součást stávajících parcel zasahujících do zastavěného
území. Vzhledem k ochraně ZPF lze na ploše 13a vymezit rezervu.
Plocha č.13 byla v návrhu ÚP vymezena jako návrhová. Plocha č.13a byla vzhledem
k ochraně ZPF zařazena do ploch územní rezervy R1.

• vymezení plochy č. 10 . Nejde o samostatnou plochu, ale o stavbu, kde je cílem obce vybudovat
zde architektonicky citlivě řešený obytný objekt, který se vhodně začlení do okolní zástavby.
ÚP vymezuje tuto plochu jako plochu stabilizovanou a její využití je navrženo dle podmínek
využití ploch s rozdílným způsobem využití. ÚP objekty přímo neřeší, určuje podmínky pro využití
ploch.

• architektonicko-urbanistické uspořádání plochy č. 9 . Nový ÚP musí zvážit možnost rozšíření
areálu, rozšíření možností jeho využití a formu ozelenění.
ÚP prověřil a navrhl rozšíření zemědělského areálu na východním okraji obce, ale vzhledem
ke stávající nevyužité kapacitě zemědělského areálu a vzhledem k nesouhlasnému stanovisku
orgánu ochrany ZPF, nebylo toto rozšíření navrženo a záměr byl vypuštěn. Ozelenění vymezují
podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití.

ZÁLUŽÍ - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

77

• vymezení plochy č. 4 a 5 . V současnosti jde částečně o zastavěné území (FVE), částečně
o plochu koridoru VRT. Je nutné nově určit hranice ploch a podmínky jejich využití.
ÚP vymezuje tyto plochy jako plochy výroby a skladování – drobná řemeslná výroba. V rámci
vymezení těchto ploch byla zpřesněna i územní rezerva koridoru VRT.
Ta již v současné době koliduje s regionálním prvkem ÚSES. Řešením je vedení VRT
pod zemí nebo nad zemí. VRT i regionální koridor byl vymezen dle nadřazené ÚPD – ZÚR SK.

• vymezení lokalit uvedených v platném ÚPO jako plochy veřejné zeleně. Obec požaduje zachování orné půdy až k plotům stávajících zahrad, protože tyto zahrady tvoří přirozený okraj
zastavěného území obce s charakteristickými humny.
Návrh ÚP tento požadavek respektuje a dle něj vymezuje plochy využití.
Pro urbanizované území se na základě současného územního plánu předpokládá vymezení
těchto ploch:

Plochy zastavěné a zastavitelné (s uvedením budoucích kódů podle MINIS):
- plochy pro bydlení nebo smíšené obytné plochy, - pro stávající plochy bydlení s možností využití stávající zástavby rovněž pro občanské vybavení nebo služby nerušícího charakteru.
Rozsah ploch pro bydlení zohlední stávající demografický vývoj, návrhové plochy
nepřesáhnou 20 % nad ověřené potřeby obce.
Potřeby a vyhodnocení rozsahu návrhových ploch jsou zpracovány v kapitole 3.g Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

- plochy pro rekreaci – nové plochy nejsou požadovány, dříve vymezené budou prověřeny pro
využití bydlení nebo ponechání v ZPF, příp. jiné krajinné funkci.
Plochy pro rekreaci nejsou vymezeny. Rekreace v území je realizována formou chalupaření.
ÚP vymezuje v rámci ploch občanského vybavení rozšíření stávajících ploch pro sport a rekreaci.

- plochy pro občanské vybavení – bude prověřeno, zda je nutné jejich samostatné vymezení
nebo jestli stačí přípustnost občanského vybavení v plochách smíšených obytných; v případě
zachování bude plocha bývalé prodejny prověřena s ohledem na možné využití pro bydlení.
ÚP vymezuje plochy občanského vybavení v rámci ploch stabilizovaných. ÚP navrhuje
pouze rozšíření ploch občanského vybavení pro tělovýchovu a sport a dále vymezuje jednu plochu občanského vybavení – se specifickým využitím. Ta doplní stávající plochu téhož využití a
bude sloužit jako rekreační louka, arboretum, park, prostranství pro volnočasové aktivity, plocha
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veřejného prostranství (veřejná zeleň) apod. Plochy občanského vybavení jsou přípustné i např.
v plochách bydlení, smíšených obytných apod.

-plochy pro veřejná prostranství - jako nová veřejná prostranství budou zařazeny navržené
místní komunikace. Samostatná nová veřejná prostranství pro shromažďování (návsi) se doporučuje vymezit úměrně velikosti navržených ploch, s přihlédnutím k jejich deficitu v již zastavěném území. Vznik zastavitelných ploch o výměře nad 2 ha se nepředpokládá.
Územní plán nevymezuje nové komunikace pro zpřístupnění jednotlivých ploch, ale v rámci
ploch navržených veřejných prostranství připouští jejich budování.
Územní plán navrhuje na každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, plochy smíšené obytné,
rekreace nebo občanského vybavení souvislou plochu 1 000 m2 veřejného prostranství. Tato
plocha veřejného prostranství bude v následných dokumentacích vymezena jako jedna ucelená
plocha s kompaktním neroztříštěným urbanistickým půdorysem. Do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.

-plochy veřejné zeleně - bude prověřena potřeba vymezení nových ploch.
ÚP nevymezuje nové plochy veřejné zeleně, jejich budování je přípustné v rámci ploch s rozdílným způsobem využití.

− plochy smíšené výrobní - budou prověřeny možnosti využití původního zemědělského areálu
a rozsah potřebných nových ploch

ÚP nevymezuje rozšíření stávajícího zemědělského areálu z důvodu, že stávající areál není
plně využit a také z důvodu nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany ZPF k návrhu na rozšíření
areálu.
Dále ÚP vymezuje plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba pro drobné podnikatele. Tím přispívá hlavně k tvorbě pracovních příležitostí. ÚP umisťuje tyto plochy do blízkosti
dálnice a do míst, která jsou nejvíce vzdálená od ploch bydlení aby nebyla ovlivněna kvalita bydlení.

− plochy sídelní zeleně - systém zeleně bude doplněn vymezením ochranné zeleně zejména
podél ploch bydlení směrem ke zdrojům hluku
ÚP navrhuje nové plochy sídelní zeleně ZV1 (podél jihozápadního okraje obce) a ZV2 (mezi
zastavitelnou plochou BV4 a zastavěným územím). Obě plochy jsou vymezeny jako plochy veřejného prostranství – veřejná zeleň.

ZÁLUŽÍ - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

79

ÚP vymezuje také jednu plochu ZO1 – zeleň ochranná a izolační. Ta je vymezena jako přechod mezi stávajícími plochami smíšenými obytnými a navrhovanou plochou výroby a skladování
– drobná a řemeslná výroba VD3.
Sídelní zeleň je také součástí podmínek využití jednotlivých ploch, kdy je určeno max. procento zastavění a tím dáno i minimální procento zeleně u jednotlivých ploch.
ÚP vymezuje podél severní části obce regionální koridor, který také přispěje ke zmírnění
hlukové zátěže obce z provozu na dálnici D5.

− plochy občanského vybavení
- OV - veřejná infrastruktura (pokud bude samostatné vymezení účelné)
- OS - tělovýchova a sport
Viz bod výše

− technická infrastruktura
- TI – inženýrské sítě (pokud bude samostatné vymezení účelné)
ÚP vymezuje plochu technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI1) pro potřeby vybudování
ČOV.

− plochy veřejných prostranství
- PV – bez dodatku,
- ZV – zeleň
viz bod výše

− plochy zeleně
- ZP – přírodního charakteru
Územní plán vymezuje plochy zeleně přírodního charakteru jako plochy smíšené nezastavěného území – přírodní (NSp). Jedná se zejména o liniovou, rozptýlenou a doprovodnou zeleň.

− plochy dopravní infrastruktury (podrobněji viz A2.d)
- DS – silniční
Územní plán zařazuje do ploch dopravní infrastruktury silniční plochy dálnice D5, náspy, zářezy, mosty apod. a dále plochy a pozemky silnic II. a III. třídy. ÚP vymezuje jednu návrhovou
plochu DS1, z důvodu využití např. jako in-line dráha, cyklostezka, nebo naučná turistická trasa
nebo okruh.
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- DZ – železniční (územní rezerva)
ÚP vymezuje pro vysokorychlostní trať VRT koridor územní rezervy v prostoru mezi obcí a
dálnicí D5. Ten ovšem koliduje s regionálním prvkem ÚSES. Řešením je vedení VRT pod zemí,
event. nad zemí.
A2. Koncepce veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a
možnosti jejích změn,
A2.a. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
Splnění požadavků týkajících se veřejné infrastruktury je podrobně zpracováno v kapitole
b2. Soulad návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR této textové části odůvodnění ÚP Záluží.
ÚP vymezuje a zpřesňuje dle nadřazené ÚPD ZÚR SK územní rezervu pro koridor VRT.
A2.b. upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
Podrobné splnění požadavků s územně plánovací dokumentací vydanou krajem je popsáno
v kapitole b. této textové zprávy odůvodnění ÚP Záluží.
A2.c. upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a
rozborů,
Dle ÚAP Středočeského kraje se v území uplatňují problémy k řešení:

- záplavové území Stroupinského potoka - ohrožení území bude při řešení ÚP zhodnoceno
a prověřen případný vliv na vymezování změn v území.
Územní plán respektuje vymezené záplavové území a neumisťuje do něj žádné plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy občanského vybavení apod. Záplavové území je zakresleno
v koordinační výkrese grafické části ÚP. Úp vymezuje v záplavovém území plochu technické infrastruktury a plochu výroby a skladování.

Z ÚAP ORP Hořovice vyplývají tyto problémy k řešení
- posoudit stávající komunikace zajišťující příjezd k novým zastavitelným plochám z hlediska
kapacity budoucího dopravního provozu.
ÚP nenavrhuje směrové a šířkové úpravy, ale nevymezuje pro ně plochy, neboť budování
nezbytné technické infrastruktury je přípustné v rámci využití ploch s rozdílným způsobem využití.

ZÁLUŽÍ - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

81

Územní plán navrhuje koridor silnice D096 jižní obchvat Záluží. Tento záměr je převzat
z nadřazené ÚPD a v rámci ÚP je zpřesněn. Dopravní obslužnost zastavitelných ploch je zajištěna formou stávajících a navržených zastavitelných ploch veřejných prostranství.

-v území dosud nebyla vybudována kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod; kanalizace
a čištění odpadních vod budou řešeny v územním plánu v souladu s územními plány sousedních obcí a s PRVKÚK,
ÚP vymezuje plochu technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI1) pro vybudování areálu
čistírny odpadních vod (ČOV).
ÚP je v souladu s PRVaK Středočeského kraje

- doplnit do příslušných výkresů územního plánu veřejná prostranství propojující jak jednotlivé
zóny, tak i zastavěné území s volnou krajinou,
V rámci grafické dokumentace jsou zakresleny plochy veřejných prostranství. Prostupnost
krajiny je umožněna v rámci ploch dopraví infrastruktury. Budování nezbytné dopravní infrastruktury je také přípustné v rámci skoro všech podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Migrační prostupnost je zajištěna zejména stanovením podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití a to zejména tak, že dočasné stavby, zařízení a jiná opatření pro
účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona, jsou možná za podmínky zachování prostupnosti
krajiny a za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu

− určit úseky komunikací, které tvoří dopravní závady (ať už nedostatečnou šířkou nebo kolizí
automobilové a pěší dopravy) a posoudit, zda jejich odstranění zařadit do veřejně prospěšných staveb nebo opatření,

Územní plán nenavrhuje konkrétní úseky komunikací k úpravám, budování nezbytné dopravní infrastruktury je přípustné v rámci téměř všech ploch s rozdílným způsobem využití. ÚP
nenavrhuje žádné VPS pro úpravu těchto „dopravních závad“.

- vyřešit problémy vyplývající z neexistence splaškové kanalizace,
ÚP vymezil v rámci ploch technické infrastruktury – inženýrské sítě plochu TI1, pro vybudování areálu čistírny odpadních vod. Konkrétní kanalizační řady ÚP nenavrhuje, neboť budování
nezbytné technické infrastruktury je přípustné v rámci téměř všech ploch s rozdílným způsobem
využití.
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A2.d. další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování
územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány
a veřejností.
Zpráva o uplatňování územního plánu nebyla zpracována a není podkladem pro tento
územní plán. Potřebné podklady zadání byly zpracovány v rámci doplňujících Průzkumů a rozborů.
Požadavky obce vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů:
- dopravní infrastruktura

- zrušení vymezení trasy nové silnice s přemostěním dálnice D5 – Plocha č. 1. Návrh této silnice
se dnes jeví jako nadbytečný, protože stávající silnice II/114 po úpravách plně vyhovuje spojení Hořovice - silnice II/605 (Praha-Rozvadov).
ÚP již tuto trasu nenavrhuje.

- vyřešení dopravy v klidu zejména v prostoru návsi.
ÚP plochy dopravy v klidu přímo nevymezují, ale umožňují budování parkovišť v rámci ploch
veřejných prostranství, ploch bydlení, ploch smíšených obytných apod. Podrobnější vymezení
ploch bude řešeno v rámci dalších podrobnějších studií, územních rozhodnutí apod.
- technická infrastruktura

Územní plán posoudil stávající kapacity inženýrských sítí v kapitole I.5 Technická infrastruktura této textové části odůvodnění ÚP.
Územní plán řeší odpadové hospodářství v kapitole I.6 Odpadové hospodářství této textové
části odůvodnění ÚP.
-

veřejná prostranství

Konkrétní požadavky obce:

- vymezení plochy označené písmenem c . Jedná se o veřejné prostranství – původní historickou náves se vzrostlými stromy a s požární zbrojnicí. Je nutné vyřešit podmínky využití tohoto
prostranství vč. souvisejícího návrhu nové plochy pro odstavování vozidel.
Územní plán vymezil tuto plochu jako stabilizovanou s využitím veřejného prostranství. Jeho
podrobné využití bude určeno dalšími stupni projektové dokumentace (územní řízení apod.).
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- vymezení plochy č. 19 , určené v platném ÚP pro občanskou vybavenost. Doporučuje se
ponechat území nezastavěné a využitelné jako veřejné prostranství.
Územní plán vymezil tuto plochu jako stabilizovanou s využitím veřejného prostranství –
veřejná zeleň a plocha pro sport a rekreaci.
Územní plán navrhuje na každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, rekreace nebo občanského vybavení souvislou plochu 1 000 m2 veřejného prostranství. Jedná se o plochy BV4 a SV1.
Tyto plochy veřejných prostranství budou vymezeny v následných dokumentacích – např.
k územnímu rozhodnutí jako jedna ucelená plocha s kompaktním neroztříštěným urbanistickým
půdorysem.

- Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury
Územní plán nevymezuje žádné nové plochy, které jsou přímo učeny jako veřejná občanská
vybavenost. ÚP vymezuje plochy pro tělovýchovná a sportovní zařízení a dále plochu se specifickým využitím (park, arboretum, rekreační louka apod). Budování občanské vybavenosti je přípustné v plochách bydlení, plochách smíšených obytných a to dle konkrétních požadavků na občanskou vybavenost.
A3. Koncepce uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18
odst. 5 stavebního zákona,
A3.a. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
Podrobné splnění požadavků z uvedené dokumentace je uvedeno v kapitole b.2 Soulad návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR této textové části odůvodnění ÚP Záluží.

A3.b. upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
Podrobné splnění požadavků z uvedené dokumentace je uvedeno v kapitole b.1 Soulad návrhu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

A3.c. upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a
rozborů
V ÚAP Středočeského kraje nejsou pro řešené území definovány žádné problémy k řešení.
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Územní plán kromě návrhu územní rezervy koridoru VRT žádné liniové stavby nenavrhuje.
V současné době není známo, zda se bude jednat o pozemní či podzemní vedení VRT. Tento
návrh koliduje s návrhem regionálního prvku ÚSES, který zajišťuje migrační průchodnost územím. Vhodné by bylo vedení VRT pod nebo nad zemí.
Územní plán zajišťuje průchodnost vymezením ploch nezbytné dopravní infrastruktury i v nezastavěném území (polní cesty, účelové komunikace apod.).
Územní plán stanovuje v rámci podmínek využití jednotlivých ploch minimální procento zeleně tak, aby byl zajištěn plynulý přechod ze zastavěného území a zastavitelných ploch do volné
krajiny. ÚP navrhuje v rámci ploch výroby a skladování ozelenění těchto ploch formou izolační a
obvodové zeleně.
Pro plochy ÚSES byly vymezeny podmínky využití jednotlivých prvků ÚSES.

A3.d. další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování
územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány
a veřejností
Zpráva o uplatňování územního plánu nebyla zpracována a není podkladem pro tento
územní plán. Potřebné podklady zadání byly zpracovány v rámci doplňujících Průzkumů a rozborů.
Součástí ÚP je vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF, zpracované v souladu s právními předpisy. Navrhované plochy pro rozvoj obce jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území či do proluk tohoto zastavěného území.
V řešeném území se žádné PUPFL nevyskytují. ÚP vymezil v rámci koordinačního výkresu
vzdálenost 50m od lesa. Územní plán vymezuje podél vodních toků nezastavitelný pás, 6m od
břehové hrany.

− Požadavky obce vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů:
Požadavky uvedené v této části byly splněny a jsou popsány v jednotlivých kapitolách
územního plánu.
− Volná krajina je zachována, nejsou vytvářena nová sídla, sídelní lokality a samoty ani lokality rekreační zástavby.
− ÚP v rámci volné krajiny nenavrhuje žádné zastavitelné plochy.
− Zvláště chráněná přírodní území nejsou využívána jako plochy rekreace.
− V krajině jsou doplněny plochy pro lokální ÚSES.
− ÚP vymezil systém jednotlivých prvků ÚSES a určil podmínky pro jejich využití.
− ÚP vymezil jednotlivé min. parametry jednotlivých prvků ÚSES tak, aby byla zajištěna jejich
funkčnost.
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A4. Ochrana a rozvoj hodnot
A4.a. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
Podrobné splnění požadavků z uvedené dokumentace je uvedeno v kapitole b.2 Soulad návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR této textové části odůvodnění ÚP Záluží.

A4.b. upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
Podrobné splnění požadavků z uvedené dokumentace je uvedeno v kapitole b.1 Soulad návrhu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

A4.c. upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a
rozborů

− řešit nejen plošné, ale i výškové vlivy staveb na krajinu, umisťovat stavby s ohledem na
reliéf krajiny,
Územní plán vymezuje v rámci podmínek využití území i výškovou hladinu zástavby. Ta musí
respektovat i architektonicko-urbanistický charakter okolní zástavby.
Podrobné splnění požadavků z uvedené dokumentace je uvedeno v kapitole b.1 Soulad návrhu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

− zabránit výstavbě nevhodných dominant
Územní plán nenavrhuje plochy, které by se mohly stát dominantní v rámci obce. Zástavba
musí respektovat i architektonicko-urbanistický charakter okolní zástavby.
Územní plán chrání kulturní a historické hodnoty řešeného území tím, že do nich nenavrhuje
rozvojové plochy, nebo pouze okrajově. Na území s archeologickými nálezy bude dle platné legislativy před využitím proveden podrobný archeologický průzkum.
Pomník obětem I. světové války se nachází v plochách veřejných prostranství, které umožňují patřičnou ochranu např. formou veřejné zeleně, zpevněnými či travnatými plochami apod.
Jedná se o podrobnost, kterou ÚP neřeší.

Požadavky obce:
Musí být respektovány veškeré hodnoty, které byly identifikovány v doplňujících průzkumech
a rozborech. Požadavkům na zachování hodnot bude přizpůsobeno jak využití ploch, tak i jejich
prostorové uspořádání.
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kulturní hodnoty
- kaplička u silnice II/114, - nachází se mimo řešené území
- kaplička na návsi; - je vymezena v rámci ploch občanského vybavení. Její ochrana je zajištěna vymezením plochy veřejné zeleně v jejím bezprostředním okolí

• urbanistické hodnoty:
- sportovní areál tělovýchovné jednoty (TJ Záluží),
- areál veřejného prostranství v okolí rybníka „Prostřední“ se dvěma cennými červenolistými
duby,
- část Stroupinského potoka za obecním úřadem a parkem, kde se vyskytují ondatry;
Územní plán tyto urbanistické hodnoty respektuje a vymezuje pro ně odpovídající funkce
v rámci ploch s rozdílným způsobem využití.

• architektonické hodnoty:
Bude posouzena povinnost u uvedených staveb zachovat původní členění a plastické prvky fasád. Bude posouzeno, zda a u kterých staveb bude stanovena povinnost zpracovat architektonickou část projektů přestavby autorizovaným architektem.
Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití. ÚP neřeší jednotlivé objekty,
jejich výtvarné, tvarové a podobné charakteristiky. To bude předmětem následných dokumentací
např. územního řízení apod. ÚP stavby, u kterých je stanovena povinnost zpracovat architektonickou část projektů přestavby autorizovaným architektem, nebo za spoluúčasti architekta, neurčuje.

B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit
B.a) upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje,
Podle APÚR není vymezení ploch ani koridorů územních rezerv požadováno.

B.b) upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem,

V ZÚR je vymezen koridor územní rezervy dopravní stavby:
• koridor vysokorychlostní dopravy VR 1 – (Nürnberg-) hranice SRN/ČR-Plzeň-Praha.
Tento koridor bude převzat v plném rozsahu.
Koridor byl z nadřazené územně plánovací dokumentace převzat a byla zpřesněna jeho
šířka. Vzhledem k tomu, že dle podkladů koridor zasahuje i do zastavěné části, byl zpřesněn
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a zúžen na nezbytnou délku v těsném sousedství zastavěného území. Šířka byla určena jako
nejužší místo mezi dálnicí D5 a zastavěným územím.
B.c) upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů
a rozborů,

ÚAP Středočeského kraje ani ÚAP ORP Hořovice nevymezují vlastní plochy ani koridory
územních rezerv ÚAP.
B.d) další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování
územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány
a veřejností.

Zpráva o uplatňování územního plánu nebyla zpracována a není podkladem pro tento
územní plán. Potřebné podklady zadání byly zpracovány v rámci doplňujících Průzkumů a rozborů

Požadavky obce:

− zachování zastavitelných ploch původního ÚPO.
− Přesto je nutné prověřit oprávněnost jejich rozsahu a u těch, které nebudou převzaty do návrhu, posoudit, zda je ponechat jako plochy územních rezerv a pro jaké využití;

− bude posouzena potřeba koridorů pro trasy technické infrastruktury;
− vymezení dalších ploch a koridorů územních rezerv se nepředpokládá.
Územní plán přebírá většinu zastavitelných ploch, vymezených v platné ÚPD. Jednu část
návrhu plochy pro bydlení vymezuje jako území rezervu.
Koridory technické infrastruktury nejsou vymezeny. Budování technické infrastruktury je přípustné v rámci podmínek využití území téměř u všech ploch.

C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,
C.a) upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje,
APÚR tyto stavby, opatření ani asanace nevymezuje.
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C.b) upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem,

V ZÚR je vymezena plocha VPS:
• dopravní stavba D096 – silnice II/117: Záluží, jižní obchvat;
V územním plánu bude trasa této dopravní stavby upřesněna a zastavitelné plochy budou navrženy tak, aby nedocházelo ke konfliktům v území.
ÚP vymezuje pro tuto VPS koridor, který byl v rámci ÚP zpřesněn. Zastavitelné plochy jsou
dostatečně vzdálené od tohoto návrhu a nedochází ke konfliktu u jednotlivých návrhů zastavitelných ploch.

ZÚR umísťují do řešeného území jako veřejně prospěšné opatření Územní systém ekologické
stability (ÚSES):
• RC 1422 Štilec,
• propojující regionální biokoridor RK 1173.
U veřejně prospěšných opatření převzatých ze ZÚR Stč. kraje bude prověřen jejich potřebný
rozsah. V případě konfliktu s jinými limity využití území nebo záměry na využití území bude
iniciována změna ZÚR Stč. kraje.
ÚP vymezuje tyto regionální prvky ÚSES jako VPO a v rámci návrhu ÚP pro ně stanovuje
i podmínky využití.
Návrh tohoto regionálního koridoru se dostává do konfliktu s územní rezervou koridoru VRT,
kde dochází ke křížení v nejužším místě severně od obce. Řešením je vedení VRT pod zemí,
event. nad zemí.

C.c) upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a
rozborů,
ÚAP Středočeského kraje ani ÚAP ORP Hořovice vlastní veřejně prospěšné stavby, opatření
ani asanace nevymezují.
Podle ÚAP ORP Hořovice je problémem v území územní rezerva pro koridor VRT. Tato trať
by ve své pozemní verzi neúnosně zatížila území hlukem, fragmentací a zneprůchodněním krajiny a omezením možností rozvoje urbanizovaného území.
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C.d) další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování
územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány
a veřejností.
Zpráva o uplatňování územního plánu nebyla zpracována a není podkladem pro tento
územní plán. Potřebné podklady zadání byly zpracovány v rámci doplňujících Průzkumů a rozborů.

Požadavky obce:

− Bude posouzena nutnost zařazení vybraných navržených staveb veřejné infrastruktury nebo

navržených prvků ÚSES mezi veřejně prospěšné stavby nebo opatření. Seznamy VPS, VPO
i asanací budou obsahovat čísla dotčených pozemků podle evidence nemovitostí
Územní plán nenavrhuje žádnou VPS nebo žádné VPO, pro které by bylo nutno uvést čísla

dotčených pozemků. Všechna VPS i VPO jsou uvedena v kapitole „G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ výrokové části Územního plánu Záluží. Plochy asanací nebyly vymezeny.

D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie
nebo uzavřením dohody o parcelaci,
Nadřazená územně plánovací dokumentace ani územně plánovací podklady se těmito
podrobnostmi nezabývají.
Plochy, které budou prověřeny Územní studii, či regulačním plánem územní plán nenavrhuje.
E. Případný požadavek na zpracování variant řešení

Nadřazená územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady se těmito podrobnostmi nezabývají.
Obec nepožaduje variantní zpracování územního plánu.

F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Územní plán je zpracován v rozsahu správního území platného v době zpracování ÚP. Textová i grafická část dokumentace návrhu je zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon č.225/2017 Sb.), a v rozsahu přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
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způsobu evidence územně plánovací činnosti (vše v platném znění). Textová, tabulková a grafická část je obsahově zpracována i v souladu s ustanovením § 3 odst. 1, 2 a 3 vyhlášky č.
13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF a přílohy č. 3 k vyhlášce. Rozsah navrhovaného záboru ZPF není vyšší, než je v platném Územní plánu obce. ÚP bilancuje
zábory ZPF a umisťuje největší rozvojové plochy hlavně na půdy s II. třídou ochrany, neboť v bezprostředním okolí obce jsou situovány pouze půdy s třídou ochrany ZPF I. a II.
Pro názvy a grafické značení ploch byla použita metodika MINIS.
Grafická i textová část je zpracována dle kapitoly „F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu
územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení“ ze Zadání Územního plánu Záluží.
G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území.
Krajský úřad Středočeského kraje jako orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv návrhu
na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. V souladu s koordinovaným stanoviskem Krajského
úřadu Středočeského kraje č.j. SZ_097940/2015/KUSK ze dne 10.8.2015 se zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nepožaduje.
Závěr: Zadání územního plánu je dle výše uvedených bodů a jejich vyhodnocení
v rámci Návrhu ÚP v drtivé většině splněn. Body které splněny nebyly, jsou řádně odůvodněny a popsány v předchozím textu.

4.c. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Územní plán nevymezuje žádné plochy ani koridory nadmístního významu, které nejsou řešeny
v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.

4.d. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
4.d.1. n.1 Ochrana půdního fondu
Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF,
údaje o druhu pozemku dotčené půdy
Celkem jsou na správním území obce Záluží navrženy rozvojové plochy o celkové rozloze
18,27 ha (včetně plochy rezervy obchvatu).
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Celkový zábor ZPF činí 15,1887 ha. Z tohoto rozsahu je 9,0921 ha (59,86%) ploch lokalizováno na orné půdě; 0,2573 ha (1,69%) na zahradách a 5,8393 ha (38,45%) na trvalých travních
porostech a 2,1571 ha mimo plochy ZPF.
Z celkového rozsahu záboru ZPF (včetně koridoru obchvatu) připadá 3,9830 ha
(26,22%) na I. třídu, na II. třídu ochrany 10,5519 ha (69,47%) a na III. třídu ochrany ZPF
0,6538 ha (4,30 %). Vzhledem k poloze IV. a V. třídy ochrany ZPF v území se zábor na těchto
třídách nevyskytuje.
Požadavky týkající se trvalého odnětí ZPF v návrhu jsou obsaženy v závěrečné tabulce
této kapitoly.
Z hlediska funkčního využití se na záborech zemědělského půdního fondu podílejí v obci
nejvíce plochy výroby a skladování 4,0695 ha (26,79 %).
Dále plochy bydlení - v rodinných domech – venkovské 3,3258 ha (21,89%), plochy smíšené obytné – venkovské jsou zastoupeny 3,1524 ha (20,76%), plochy občanského vybavení –
tělovýchovná a sportovní zařízení 1,683 ha (11,08%), plochy výroby a skladování – zemědělská
výroba 1,5141 ha (9,03%), plocha koridoru D096 1,1 ha (4,21%), plocha občanského vybavení –
se specifickým využitím 0,9437 ha (6,21%), plocha technické infrastruktury - inženýrské sítě
0,6402 ha (0,6729%), plocha veřejného prostranství – veřejná prostranství 0,1719 ha (0,18%) a
plocha dopravní infrastruktury – silniční 0,1022 ha (1,14%).
Údaje o skutečných investicích vložených do půdy.
V řešeném území byly provedeny meliorace. Jedná se zejména o jižní část, severně od
centra obce a drobné plochy po obvodu katastrálního území.
Meliorace zasahují 9,8837 ha do ploch záboru ZPF.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby.
Plánovanou výstavbou nedojde k narušení žádných objektů zemědělské prvovýroby. Ty
ponechává územní plán beze změny.
Údaje o významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových
úprav.
Pro k.ú. Záluží nebyly dosud zpracovány "Pozemkové úpravy". Avšak s ohledem na skutečnost, že územní plán bude do doby zahájení prací na Pozemkových úpravách schválen, lze
předpokládat, že bude možno projekt Pozemkových úprav budoucímu uspořádání obce přizpůsobit.
Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a katastrálních území.
Územní plán je řešen pro celé správní území obce Záluží. Grafická část je zpracována na
podkladu katastrální mapy, která zobrazuje katastrální území.
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Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvhodnější
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
Územní plán Záluží byl řešen s cílem soustředit budoucí plochy pro výstavbu především
do ploch, které bezprostředně navazují na stávající zástavbu obce. Díky tomuto řešení nedochází
k vytváření samostatných obytných souborů na plochách, které by narušovaly celistvost zemědělských půd a vytvářely tak těžko obdělávatelné enklávy mezi zastavěným územím a nově navrhovanými plochami budoucí výstavby. Další výhodou urbanistického řešení územního plánu je
skutečnost, že prostřednictvím nové výstavby zkompaktňuje a aronduje současný urbanistický
půdorys sídel do komplexně uceleného útvaru bez obtížně přístupných a těžko obdělávatelných
ploch, které by byly uvnitř plánované zástavby, eventuálně podél jejího nepravidelně uspořádaného obvodu.
Zdůvodnění návrhu jednotlivých ploch viz kapitola I.2 odůvodnění.
Znázornění průběhu hranic zastavěného území obce a hranic pozemkové držby, tras základních zemědělských účelových komunikací
V rámci grafické dokumentace územního plánu věnované problematice ochrany ZPF je
uvedena hranice zastavěného území obce zahrnující stávající zastavěné plochy a území obce
zastavěné k 1.září 1966 podle zákresů v mapách evidence nemovitostí, jak to ukládá § 12 v odstavci 1, vyhlášky č.13/1994 Sb. v platném znění.
Údaje o zařazení pozemků zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
Na správním území obce Záluží se nachází celkem 15 BPEJ.
Prvá číslice pětimístného kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu v rámci
České republiky (od 0 do 9, t.j. od nejteplejšího a nejsuššího po nejchladnější a nejvlhčí klimatický
region). Obec Záluží leží v klimatickém regionu č.5 (mírně teplý, mírně vlhký), s průměrnou roční
teplotou 7-80C a s průměrným ročním úhrnem srážek 550-650 mm). V rámci tohoto klimatického
regionu se zde vyvinulo 11 z celkového počtu 78 hlavních půdních jednotek.
HPJ 11 Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách (prachovicích), středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry.
HPJ 12 Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně slabě
oglejených forem na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou spodinou, až středně skeletovité, vododržné, ve spodině s místním převlhčením
HPJ 14 Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlínách
(prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí,
středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry
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HPJ 15 Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených variet na svahových hlínách
s eolickou příměsí, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé
pouze s krátkodobým převlhčením.
HPJ 16 Luvizemě modální a hnědozemě arenické, eventuálně i slabě oglejené na lehkých až
zahliněných terasách, pískovcích a štěrkopíscích s překryvem písčitých spraší a prachovic v mocnosti 30 až 60 cm, zrnitostně středně těžké lehčí, až slabě skeletovité, vláhově
méně příznivé až nepříznivé
HPJ 21 Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě
na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech
HPJ 22 Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo
písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející
HPJ 47 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem
k dočasnému zamokření.
HPJ 58 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké
nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé
HPJ 59 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové poměry nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu
HPF 68 Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních uloženinách, středně těžké
až velmi těžké, trvale pod vlivem hladiny vody v toku.
Konkrétní odnětí ZPF uvádí tabulka na následujících stranách, kde jsou zohledněny zásadní požadavky na řešení důsledků odnětí ZPF dle Přílohy č.3 k vyhlášce č.13/1994 Sb. v platném znění.
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Souhrnná přehledná tabulka odnětí ZPF

číslo lokality

Způsob využití plochy

Celkový
zábor
ZPF
[ha]

BV1

Plocha bydlení - v rodinných domech - venkovské

0,2898

BV2

Plocha bydlení - v rodinných domech - venkovské

0,1490

BV3

Plocha bydlení - v rodinných domech - venkovské

0,1742

BV4

Plocha bydlení - v rodinných domech - venkovské

2,7128

orná
půda

3,0026
3,0840

3,1524

3,0840

0,9437

0,9437

0,9437

0,9437

1,4245

0,4860

0,2060

0,2060

0,0525

0,0525

1,6830

0,7445

Plochy občanského vybavení - se specifickým využitím - celkem
Plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
Plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sporOS2
tovní zařízení
Plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sporOS3
tovní zařízení
Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení celkem
OS1

VD1

Plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba

2,1484

VD2

Plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba

0,5254

VD3

Plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba

1,3957

Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - celkem

trvalé
travní
porosty

2,7128

3,3258

Plocha občanského vybavení – se specifickým využitím

ovocné
sady

0,1742

3,1524

OX1

zahrady

0,1490

Plocha smíšená obytná - venkovská

Plochy smíšené obytné - venkovské celkem

vinice

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1490

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0821

4,0695

0,0000

0,0000

0,0000

0,0821

0,0000

0,2898

0,1490

0,98

0,1490

0,1490

0,1550

1,15

2,6391

17,86

0,1490
0,1742

II.

1,2597

1,4531

III.

0,1742

1,8727

1,4531

1,6507

1,5017

0,0684

1,6507

1,5017

0,0000

0,8592

0,0845

0,8592

0,0845

0,8552

0,5693

0,9385

0,2898

0,2791

0,0000

IV.

0,0000

v zastavěném
území

V.

0,0000

3,2222

21,90

0,1742

20,75

3,1516

3,3258

3,1524

3,1524

3,1524

3,1524

0,9437

0,9437

0,9437

0,9437

6,21

0,7483

6,21

0,9999

9,38

1,4245

1,4245

0,2060

1,36

0,2060

0,2060

0,0525

0,35

0,0525

0,0525

1,6830

1,6830

2,1484

2,1484

0,2585

0,8552

2,1484

2,1484

0,4433

0,5254

1,3957

1,3957

3,9874

0,0000

0,0306

0,0844

4,0695

0,5693

0,0000

0,0000

0,0000

0,9999

11,08

1,9179

14,14
3,46

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,5254

0,5254
1,3957

1,3957

3,5441

4,0695

0,48

0,0730

0,0730

0,56

0,0844

0,0844

1,1328

9,19

3,0507

26,79

0,0919

0,5254

Plocha veřejného prostranství – veřejná prostranství

0,0730

0,0730

PV2

Plocha veřejného prostranství – veřejná prostranství

0,0844

0,0538

PV3

Plocha veřejného prostranství – veřejná prostranství

0,0091

0,0091

0,0091

0,0091

0,06

0,0091

0,0091

PV4

Plocha veřejného prostranství – veřejná prostranství

0,0018

0,0018

0,0018

0,0018

0,01

0,0018

0,0018

PV5

Plocha veřejného prostranství – veřejná prostranství

0,0036

0,0036

0,0036

0,02

0,0036

0,0036

0,1064

1,13

0,1719

0,1719

PV1

Plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství - celkem

0,1719

0,0730

0,0000

2,7128

0,7483
0,0000

0,0000

2,7128

20,75

0,0000

0,0000

0,1742

0,1742

0,0000

0,9385

0,0000

1,91

0,2898

I.

0,0684

0,0000

celkem

%

Zábor ZPF podle tříd ochrany
[ha]

0,2898

Plochy bydlení - individuální v rodinných domech - vesnické - celkem
SV1

chmelnice

mimo zastavěné
území

Investice do
půdy

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
[ha]

0,0036
0,1377

0,0000

0,0000

0,0036

0,0000

0,0306

0,0989

0,0730
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číslo lokality

DS1

Způsob využití plochy

Celkový
zábor
ZPF
[ha]

Plocha dopravní infrastruktury - silniční

Plochy dopravní infrastruktury - silniční - celkem
TI1

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
[ha]
orná
půda

0,1022

0,0796

0,1022

0,0796

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

0,0000

0,0226

I.

0,0000

0,0000

0,1022

0,6402
0,0000

0,0000

III.

IV.

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,6402

0,0000
1,1000

Plochy koridoru - celkem

1,1000

1,1000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,1000

0,0000

0,0000

ZÁBOR ZPF CELKEM

15,1887

9,0921

0,0000

0,0000

0,2573

0,0000

5,8393

3,9830

10,5519

0,6538

%

100,00

59,86

0,00

0,00

1,69

0,00

38,45

26,22

69,47

4,30

0,6402

0,0000

0,0000

0,0000

mimo zastavěné
území

celkem

0,1022

0,1022

0,0000

0,1022

0,0000
4,21

0,67
0,0000

0,6562

4,21

1,1000

7,24

0,0000

1,1000

7,24

0,0000

0,0000

9,8837

100,0000

0,00

0,00

65,07

100

1,1000

0,6402

0,6402

1,1000

1,1000

0,0000

1,1000

1,1000

0,6996

14,4891

15,1887

celkem

Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské

0,1742

3,1516

3,3258

Plochy smíšené obytné - venkovské

0,0000

3,1524

3,1524

Plocha občanského vybavení – se specifickým využitím

0,0000

0,9437

0,9437

Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení

0,0000

1,6830

1,683

Plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba

0,5254

3,5441

4,0695

Plocha veřejného prostranství – veřejná prostranství

0,0000

0,1719

0,1719

Plocha dopravní infrastruktury - silniční

0,0000

0,1022

0,1022

Plocha technické infrastruktury - inženýrské sítě

0,0000

0,6402

0,6402

Plocha koridoru D096

0,0000

1,1000

1,1

0,6996

14,4891

15,1887

Celkem

0,0000

0,6562

1,1000

Zábor ZPF v ha
mimo zav zastavěném
stavěné
území
území

v zastavěném
území

V.

0,6402

D096

Využití plochy

0,6402

%

0,67

Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě - celkem
D096 KORIDOR SILNICE II/117

0,0000

II.

0,1022

0,6402

Plocha technické infrastruktury - inženýrské sítě

trvalé
travní
porosty

0,0226
0,0000

Investice do
půdy

Zábor ZPF podle tříd ochrany
[ha]
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0,10

Zábor ZPF v ha
Kultura

v zastavěném
území

mimo zastavěné
území

celkem

Orná půda

-

9,0921

9,0921

Chmelnice

-

-

-

Vinice

-

-

-

Zahrady

0,0821

0,1752

0,2573

Ovocné sady

-

-

-

Trvalé travní porosty

0,6175

5,2218

5,8393

Celkem

0,6996

14,4891

15,1887

Třída ochrany

Zábor ZPF v ha
mimo zav zastavěném
stavěné
území
území

celkem

I.

0,1742

3,8088

3,983

II.

0,5254

10,0265

10,5519

III.

0,6538

-

0,6538

IV.

-

-

0

V.

-

-

0

Celkem

1,3534

13,8353

15,1887

0
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4.d.2. n.2 Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa
Všeobecné údaje o lesích v řešeném území
V řešeném území se nacházejí žádné lesní pozemky.
Navrhovaná opatření
Vzhledem k intenzivnímu zemědělskému využití řešeného území územní plán žádné
lesní pozemky nevymezuje. A to i z důvodu nedalekých rozsáhlých lesních komplexů CHKO
Křivoklátsko a CHKO Brdy.
V řešeném území se nepředpokládají žádné lesnické rekultivace.
Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa
Územní plán nenavrhuje žádný zábor PUPFL

5. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ
V předepsané lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky.

6. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Na základě návrhu pořizovatele schválilo zastupitelstvo obce toto vyhodnocení:
požadavek Ministerstva dopravy ČR, uplatněný ve stanovisku zaslaném k veřejnému
projednání, doplnit do textu i do výkresů ochranné pásmo letiště Hořovice.
Uvedené úpravy byly zapracovány do dokumentace předložené zastupitelstvu ke
schválení.

7. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU
VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje 98 stran.
Grafická část odůvodnění územního plánu sestává celkem ze 3 výkresů.
Koordinační výkres – v měřítku 1:5 000
Širší vztahy – v měřítku: 1:50 000
Předpokládané zábory půdního fondu - v měřítku 1:5 000
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