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Obec K�e⇧ovice

�.j. 501/2017                                                                  V K↵e⌥ovicích dne 7.12.2017

ÚZEMNÍ PLÁN K⇥E�OVICE

Zastupitelstvo obce K⇥E�OVICE, p↵íslu�né podle ustanovení § 6 odst. 5 písm c) zákona 
⌥. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ↵ádu (stavební zákon), ve zn ní 
pozd j�ích p↵edpis�, za pou⇣ití ustanovení § 54 stavebního zákona, § 171 zákona ⌥. 
500/2004 Sb., správní ↵ád a § 13 vyhlá�ky ⌥. 500/2006 Sb., o územn  analytick✏ch 

podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn  plánovací 
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ÚZEMNÍ PLÁN K⇤E�OVICE - TEXTOVÁ �ÁST

a) Vymezení zastav ného území
 V ↵e�eném území se k 10. 3. 2017 je vymezeno celkem 98 samostatn✏ch 
zastav n✏ch území:
- K↵e⌥ovice u Neveklova  (19)
- Vlkonice u Neveklova  (7) 
- Ho↵etice   (20)
- Krchleby   (6) 
- Nahoruby   (20)  
- ⌃ivoho��   (26).   
 Zastav né území je vyzna⌥eno graficky ve v✏kresu ⌥. 1 územního plánu (V✏kres 
základního ⌥len ní území) a ve v✏kresu ⌥. 2 územního plánu (Hlavní v✏kres).

b) Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

 V✏klad pojm�

 Stavba
 Stavbou se rozumí ve�kerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 
montá⇣ní technologií, bez z↵etele na jejich stavebn  technické provedení, pou⇣ité 
stavební v✏robky, materiály a konstrukce, na ú⌥el vyu⇣ití a dobu trvání. Do⌥asná stavba 
je stavba, u které stavební ú↵ad p↵edem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se 
pova⇣uje také v✏robek plnící funkci stavby.

 Soubor staveb
 je ozna⌥ení pro vzájemné provozn  a ekonomicky související stavby, jimi⇣ se 
uskute⌥⌦uje v✏stavba na souvislém území nebo za spole⌥n✏m ú⌥elem.

 Rodinn✏ d�m
 Stavba pro bydlení, ve které více ne⇣ polovina podlahové plochy odpovídá 
po⇣adavk�m na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto ú⌥elu ur⌥ena;

 Bytov✏ d�m
 Stavba pro bydlení, ve které více ne⇣ polovina podlahové plochy odpovídá 
po⇣adavk�m na trvalé bydlení a je k tomuto ú⌥elu ur⌥ena

 Zem d lská usedlost
 Zem d lská usedlost (statek), soubor staveb, kter✏ tvo↵í zejména budova s 
obytnou ⌥ástí, stodola, chlévy apod.

 Zem d lská stavba
 Stavba pro chov hospodá↵sk✏ch zví↵at, p↵ípravu a skladování produkt� 
⇣ivo⌥i�né v✏roby, p↵ípravu a skladování krmiv a steliva, p stování rostlin, skladování a 
poskliz⌦ovou úpravu produkt� rostlinné v✏roby, skladování a p↵ípravu prost↵edk� 
v✏⇣ivy, p↵ípravk� na ochranu rostlin a rostlinn✏ch produkt� a pro zem d lské slu⇣by

 Stavba pro v✏robu a skladování
 Stavba ur⌥ená pro pr�myslovou, ↵emeslnou a jinou v✏robu, pop↵ípad  pro 
slu⇣by mající charakter v✏roby, a dále pro skladování v✏robk�, hmot a materiál�, krom  
zem d lsk✏ch staveb ur⌥en✏ch pro skladování
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 V✏roba neru�ící
 V✏roba, která sv✏m provozováním, v✏robním a technick✏m za↵ízením 
nenaru�uje negativními ú⌥inky a vlivy provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí 
a nezhor�uje ⇣ivotní prost↵edí souvisejícího území nad p↵ípustnou míru.
 Pod neru�ící v✏robou se míní nap↵íklad drobná ↵emeslná v✏roba, tiskárny, 
truhlárny, autodílny, pekárny, v✏roba potravin a nápoj� odpovídající v✏�e uvedené 
charakteristice apod. Neru�ící slu⇣by a provozy  zahrnují nap↵íklad komunální slu⇣by – 
kade↵nické, masérské, ubytovací, sklená↵ské, instalatérské, topená↵ské, plynárenské, 
reklamní, informa⌥ní, láze⌦ské, realitní, prádelny, projek⌥ní, servisní, údr⇣ba zelen  
apod.
 
 Stavba ob⌥anského vybavení
 Stavba pro slu⇣by, t lesnou v✏chovu a rekreaci, kulturu, zdravotnictví a sociální 
pé⌥i, p↵ed�kolní za↵ízení, �kolství a u⌥ili�t , v du a v✏zkum apod.

 Stavba pro rodinnou rekreaci
 Stavba pro rodinnou rekreaci, její⇣ objemové parametry a vzhled odpovídají 
po⇣adavk�m na rodinnou rekreaci a která je k tomuto ú⌥elu ur⌥ena; nap↵íklad 
rekrea⌥ní domek, chata, rekrea⌥ní chalupa, zahrádká↵ská chata.

 Stavba ubytovacího za↵ízení
 Stavba nebo její ⌥ást, kde je poskytováno ubytování a slu⇣by s tím spojené 
(hotel, penzion, turistická ubytovna, kemp a skupina chat-bungalov�, kulturní nebo 
památkov✏ objekt vyu⇣ívan✏ pro p↵echodné ubytování apod.); stavbou ubytovacího 
za↵ízení není bytov✏ a rodinn✏ d�m a stavba pro rodinnou rekreaci.

 Udr⇣iteln✏ cestovní ruch
 Udr⇣iteln✏ je takov✏ cestovní ruch, kdy aktivity poskytovatel� slu⇣eb 
náv�t vník�m a vlastní aktivity náv�t vník� ovliv⌦ují místní komunitu, místní 
ekosystémy a biosféru pouze tak, ⇣e nevratn  nem ní místní komunitu, místní 
ekosystémy a biosféru a neomezují tak funkce biosféry a lidské aktivity v budoucnosti.

 Mobil-homy 
 neboli mobilní domy slou⇣í p↵evá⇣n  k bydlení ⌥i rodinné rekreaci, umo⇣⌦ující 
transport z místa na místo. Mobilní domy jsou ze zákona pova⇣ovány za v✏robky, které 
plní funkci stavby. 

 Drobná stavba
 stavba s jedním nadzemním podla⇣ím, pokud její zastav ná plocha 
nep↵esahuje 16 m2 a v✏�ka 4,5 m, která plní dopl⌦kovou funkci ke stavb  hlavní, a 
stavba na pozemcích ur⌥en✏ch k pln ní funkcí lesa, slou⇣ící k zaji��ování provozu 
lesních �kolek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastav ná plocha nep↵esahuje 
30 m2 a v✏�ka 5 m; za drobnou stavbu se nepova⇣uje stavba gará⇣e, skladu ho↵lavin a 
v✏bu�nin, stavba pro civilní ochranu, po⇣ární ochranu, stavba uranového pr�myslu a 
jaderného za↵ízení, sklad a skládka nebezpe⌥n✏ch odpad� a stavba vodního díla.

 Agroturistika
 je zp�sob trávení volného ⌥asu, jde o turistiku, v typick✏ch venkovsk✏ch 
podmínkách, n kdy i spojenou s dobrovolnou, neplacenou prací v 
zem d lství✓na✓venkov ✓(která m�⇣e b✏t spojena s pokrytím ⌥ásti náklad� na pobyt), 
nebo napodobováním tradi⌥ních (nebo sou⌥asn✏ch) venkovsk✏ch prací a zvyk�. 
Smyslem je poznání ⇣ivota zem d lc� a venkova, blízk✏ kontakt s zví↵aty (nap↵. jízda 
na koni), zem d lsk✏mi plodinami, zlep�ení vztahu k p�d  a venkovskému 
obyvatelstvu
✓
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 Ekoagroturistika
  je agroturistika provozovaná na certifikované ekologické farm . Ekologická 
farma nepou⇣ívá p↵i v✏rob  rostlin a chovu zví↵at ⇣ádné syntetické p↵ípravky ani 
hnojiva, zví↵ata jsou chována p↵irozen✏m zp�sobem.
✓
 Ekologické zem d lství
 je takov✏ zp�sob hospoda↵ení, kter✏ bere ohled na p↵irozené kolob hy a 
závislosti a umo⇣⌦uje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné potraviny. ✓Jeho 
prioritou je kvalita, nikoli kvantita produkce. Je zalo⇣ené na zásadách eti⌥t j�ího 
p↵ístupu v�⌥i chovan✏m zví↵at�m, ochrany ⇣ivotního prost↵edí, �et↵ení neobnoviteln✏ch 
zdroj�, ochran  zdraví✓populace ale i udr⇣ení zam stnanosti v✓zem d lství✓a 
na✓venkov ✓a udr⇣ení biodiverzity ✓(rozmanitosti rostlinn✏ch a ⇣ivo⌥i�n✏ch druh�). Je 
jedním z prost↵edk�✓ trvale udr⇣itelného rozvoje✓a od roku 1994✓je sou⌥ástí 
zem d lské politiky Evropské unie.
✓
 Drobná a st↵ední hospodá↵ská zví↵ata:
- st↵ední hospodá↵ská zví↵ata - ✓nap↵. ovce, kozy
- malá a drobná hospodá↵ská zví↵ata, nap↵. hrabavá a vodní dr�be⇣ (slepice,  
 kr�ty, kachny, husy), králíci, holubi a v⌥ely
✓
 Drobné p stitelské a chovatelské ⌥innosti:
drobná p stitelská ⌥innost – nepodnikatelské p stování zem d lsk✏ch plodin 
malop stitelsk✏m zp�sobem pro ú⌥ely samozásobování (nap↵. zásobování vlastní 
rodiny, zásobování u⌥ité skupiny obyvatel jako jsou sestry trapistky v klá�teru apod.)
drobná chovatelská ⌥innost – maloproduk⌥ní chovatelská ⌥innost st↵edních a drobn✏ch 
a st↵edních hospodá↵sk✏ch zví↵at pro ú⌥ely samozásobování, pokud nedochází k 
obt ⇣ování sousedních nemovitostí, a to zejména zápachem, a pokud se tak ned je 
podnikatelsk✏m zp�sobem
✓
 Drobná ↵emesla ✓(nebo také tradi⌥ní venkovská ↵emesla) 
 obory ↵emeslné povahy, které vyu⇣ívají p↵írodních materiál� a nejsou náro⌥né 
na fyzickou práci; které nevy⇣adují velké po⌥áte⌥ní investice, sv✏m charakterem 
zapadají do venkovsk✏ch oblastí, kde mohou prost↵ednictvím vzniku mal✏ch dílni⌥ek 
podporovat rozvoj cestovního ruchu. Nap↵. keramika bez hrn⌥í↵ského kruhu, tradi⌥ní 
voska↵ství a v✏roba sví⌥ek ze v⌥elího vosku, ko�íka↵ení, zpracování ov⌥í vlny, ↵ezbá↵ství, 
drátkování, pali⌥kování ....
✓
 Malov✏robní zem d lské hospoda↵ení
 rodinné statky se zna⌥n  rozdílnou specializací. Jedná se v t�inou o farmy s 
vysok✏m vkladem do práce.
✓
 Permakultura
 je p↵ístup k zem d lství zalo⇣en✏ na trvalé udr⇣itelnosti, ale i obnov  
p↵írodních zdroj�. Permakultura by m la b✏t sou⌥ástí ka⇣dého rodového statku,nebo� 
má p↵ízniv✏ vliv na celkovou biodiverzitu a poskytuje úto⌥i�t  pro mnoho druh� 
⇣ivocich�.
 
 Rodov✏ statek
  je pozemek o rozloze hektar a více, skládající se z mnoha p↵írodních prvk�, 
jako je ekozahrada, ovocné sady, louky, lesy, vodní plochy. ✓V✏sadba a p stování v�ech 
plodin je zalo⇣eno na principech permakultury a p↵írodních metodách hospoda↵ení.

 Ekozahrada
 zahrada vytvo↵ená na principech permakultury.
✓
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✓

 b.1) ⇤e�ené území
 ⇥e�en✏m územím je správní území obce K↵e⌥ovice, které se skládá celkem ze 
�esti katastrálních území:
 -  K↵e⌥ovice u Neveklova, 
 -  Vlkonice u Neveklova, 
 -  Ho↵etice, 
 -  Krchleby, 
 -  Nahoruby, 
 -  ⌃ivoho��.    .
 Ve správním území se nachází 14 místních ⌥ástí a 14 základních sídelních 
jednotek.

 b.2) Koncepce rozvoje ↵e�eného území
 Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú⌥elné vyu⇣ívání 
zastav ného území a zajistit ochranu nezastav ného území s ohledem na stávající 
p↵írodní a kulturní hodnoty v krajin . Územním plánem jsou vytvo↵eny podmínky 
zejména pro p↵im ↵en✏ (dle v✏znamu sídel) rozvoj bydlení/smí�eného venkovského 
vyu⇣ití v⌥etn  dopravní obsluhy. Územním plánem jsou navr⇣ena opat↵ení navazující 
na p�vodní urbanistickou strukturu jednotliv✏ch sídelních útvar� a jejich kulturn -
historick✏ch hodnot, opat↵ení s cílem upravit ve↵ejná prostranství a regulovat ⇣iveln✏ 
rozvoj v rekrea⌥ní oblasti.
 Územní plán K↵e⌥ovice si klade za cíl vytvo↵it územní p↵edpoklady pro 
zachování specifické rázovitosti, zachovat a návrhem podpo↵it p↵írodní a krajiná↵ské 
hodnoty kulturní krajiny. Územním plánem jsou navr⇣ena opat↵ení krajiná↵ská zejména 
v návaznosti na podvyu⇣ité zem d lské areály. Územním plánem jsou dány podmínky 
pro preventivní ochranu �ir�ího území p↵ed záplavami, podmínky pro zv✏�ení retence 
vody v krajin , podmínky pro zv✏�ení ekologické stability krajiny a ochrany lesních 
pozemk� p↵ed exploatací rekrea⌥ního nadu⇣ívání. 

 b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území

 Urbanistické kvality sídelních útvar�, kulturn -historické hodnoty
 ÚP K↵e⌥ovice vytvá↵í podmínky pro ochranu v�ech kulturn -historick✏ch a 
urbanistick✏ch hodnot v✓území.

 Územním plánem jsou navr⇣eny zásady pro územn  rozvojovou a stavební 
⌥innost pro celé zájmové území:
- Omezení mo⇣nosti v✏stavby ve volné krajin  (nové samoty nejsou   
 navrhovány); 
- Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovsk✏ch  
 sídel je v cenn✏ch polohách orientován do zastav ného území charakteru  
 zastaviteln✏ch proluk  (s respektováním znak� urbanistické struktury) a do  
 kontaktu se zastav n✏m územím; 
- Zachování dimenze, m ↵ítka a hmot tradi⌥ní architektury u nové v✏stavby  
 situované v cenn✏ch lokalitách se soust↵ed n✏mi hodnotami  - regionu lidové  
 architektury (Z7  Vlkonice, Z4 Skr✏�ov - lokality navr⇣ené k prov ↵ení   
 územními studiemi)
- Zachování m ↵ítka a formy tradi⌥ních staveb p↵i novodobém architektonickém 
 v✏razu u nové v✏stavby v polohách mimo kontakt s cennou lidovou   
 architekturou (t✏ká se ostatních zastaviteln✏ch lokalit); 
- Zachování siluet a charakteru okraj� obcí s cennou architekturou,   
 urbanistickou strukturou a cennou lidovou architekturou; respektování  
 kulturních dominant historick✏ch sídel (K↵e⌥ovice, Hod tice, Krchleby).
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Pro oblast k. ú. ⌃ivoho�� a k. ú. Nahoruby jsou navr⇣eny tyto zásady:
-  Ochrana p↵írod  blízk✏ch partií svah� a zátok. 
-  Omezení v✏stavby v údolí Vltavy, orientace rozvoje k p↵estavb  a regeneraci  
 rekrea⌥ního území. Funk⌥ní regulativy rekrea⌥ního území jsou nastaveny k  
 mo⇣nosti dopln ní chyb jících funkcí ob⌥anského a technického vybavení a  
 zárove⌦ k redukci provizorní zástavby a devastovan✏ch ploch i redukci  
 ne↵ízeného/⇣ivelného rozvoje rekrea⌥ního nadu⇣ívání. 
- Omezení mo⇣nosti umíst ní staveb a technick✏ch za↵ízení v✏�kového   
 charakteru (v✏�ka p↵es 20 m na volném prostranství nebo p↵es 8 m nad  
 obklopující lesní porost) na exponovan✏ch horizontech a hranách údolí Vltavy.

Kulturn -historické hodnoty
 V✓↵e�eném území jsou dále jmenovit  respektovány a chrán ny tyto hodnoty:
- území s archeologick✏mi nálezy je celé správní území obce (v n m vymezené  
 archeologické zóny I. a II. stupn );
- kulturní památky;
- ⌥ásti katastr� K↵e⌥ovice u Neveklova a Vlkonice u Neveklova v⌥etn  sídelních 

útvar� ⌥i jejich ⌥ástí spadající do vymezeného Regionu lidové architektury, 
kter✏ je nutno respektovat a chránit p↵ed ne⇣ádoucími stavebními zásahy;

- architektonicky v✏znamné stavby (historické, církevní, zem d lské/
hospodá↵ské, novodobé);

- stavby a drobné objekty kulturního ⌥i architektonického v✏znamu (pomníky,  
 k↵í⇣e, Bo⇣í muka, kapli⌥ky, zvoni⌥ky, vyhlídková místa, v✏znamné aleje apod.),  
 které je nutno respektovat a chránit p↵ed ne⇣ádoucími stavebními zásahy.
 
 P↵írodní hodnoty
 Územní plán K↵e⌥ovice vytvá↵í podmínky pro ochranu v�ech p↵írodních 
hodnot v✓území v⌥etn  územního systému ekologické stability (dále té⇣ ÚSES), 
respektuje je a je s✓nimi koordinován. Krom  ÚSES (podrobn ji kapitola e.3) jde o tyto 
hodnoty:
- p↵írodní památka K↵e⌥ovick✏ potok v⌥etn  ochranného pásma – p↵edm tem 

ochrany je meandrující tok s v✏znamnou flórou a faunou;
 pozn. vzhledem k tomu, ⇣e nelze m nit hranici chrán ného území, je 

navr⇣eno specifické vyu⇣ití území pro plochy, které p↵ímo nesouvisí s 
ochranou p↵írody ale jsou sou⌥ástí p↵írodní památky. Jedná se o plochy 
p↵írodní památky v zastav ném územní se zv✏�en✏m zájmem ochrany p↵írody. 
Plochy jsou sou⌥ástí ve↵ejného prostranství – ve↵ejné zelen  (ZV), v ní⇣ je 
mo⇣né stabilizovat d tské h↵i�t , víceú⌥elové travnaté h↵i�t , p↵ípadn  
související za↵ízení nestavební povahy; ve�keré úpravy a formy pé⌥e budou 
pod↵ízeny zájm�m ochrany p↵írody;

- v✏znamné krajinné prvky (VKP) ze zákona: lesy, vodní toky a jejich nivy, 
rybníky;

- kulturní památka "Psané skály";
- kompozi⌥n  v✏znamná zele⌦ na ve↵ejn✏ch prostranstvích – v✏znamné stromy 

a stromo↵adí;
- p↵írodní biotopy:
 - údolní nivy a p↵ilehlé b↵ehové partie vodních ploch s rákosinami,  

 vegetací vysok✏ch ost↵ic, ovsíkov✏mi, pchá⌥ov✏mi a bezkolencov✏mi  
 loukami, tu⇣ebníkov✏mi lady, vrbov✏mi ol�inami a údolními jasanovo  
 ol�ov✏mi luhy;

 - plochy p↵irozen✏ch lesních spole⌥enstev – roztrou�en  v území  
 (dubohab↵iny, su�ové lesy, acidofilní bu⌥iny, bory);

 - skalní defilé v údolí Mastníku (�t rbinová vegetace, su�ové lesy,  
 bory);
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 - meze, remízky, doprovodná zele⌦, louky a pastviny – roztrou�en  po  
 celém území (vysoké mezofilní a xerofilní k↵oviny, ovsíkové louky,  
 pohá⌦kové pastviny).

- liniové prvky doprovodné zelen  katastráln  evidované ⌥i prvky zelen  na 
orné p�d , tj. meze, remízky, plochy nelesní zelen , doprovodné zelen  cest a 
vodote⌥í

- katastráln  neevidované drobné vodote⌥e a malé vodní plochy v krajin 

c) Urbanistická koncepce

 Rozvoj jednotliv✏ch sídel je navr⇣en v souladu s demografick✏m v✏vojem v 
jednotliv✏ch sídlech a stavem ve↵ejné infrastruktury obce. Pouze K↵e⌥ovice 
(“st↵edisková” obec s odpovídající ob⌥anskou vybaveností) mají potenciál rozvoje 
související s nár�stem po⌥tu trvale ⇣ijícího obyvatelstva, rozvoj ostatních sídel je 
odstup⌦ován dle v✏znamu.
 I nadále se p↵edpokládá dojí⇣�ka ⌥ásti obyvatel za prací mimo obec.Charakter 
území s p↵evahou obytné a rekrea⌥ní funkce se nebude m nit. 

 Sídelní struktura ani �ir�í vztahy nejsou územním plánem zásadním zp�sobem 
m n ny, nová sídla ani samoty ur⌥ené pro bydlení nebo rekreaci, které by 
nenavazovaly na zastav né území obce, nejsou navrhovány.

 Územním plánem je preferováno ↵e�ení p↵irozeného rozvoje sídla s 
p↵eva⇣ujícím vyu⇣itím pro venkovské bydlení ⌥i smí�ené venkovské vyu⇣ití v návaznosti 
na stávající zastav né území a stávající ve↵ejnou infrastrukturu. Vhodné zastavitelné 
plochy jsou vytypovány i v souladu se základní strategií v✏voje obce zejména na 
obecních pozemcích (K↵e⌥ovice). Územním plánem jsou rovn ⇣ vytypovány drobné 
územní rezervy pro rozvoj v rámci zastav ného území. 
 Rozvoj v✓návaznosti na samoty je umo⇣n n pouze ve zcela v✏jime⌥n✏ch 
p↵ípadech, které jsou zakresleny v grafické ⌥ásti územního plánu.
 Vyu⇣ití území je ↵e�eno tak, aby byla zaji�t na ochrana p↵írodních, historick✏ch 
a kulturních hodnot v území (viz. kapitola b.3) a aby nedocházelo k zat ⇣ování 
⇣ivotního prost↵edí a funkcí ekologické stability.
 Územní plán zachovává stávající v✏robní plochy. Stávající za↵ízení jsou zahrnuta 
do funk⌥ního vyu⇣ití ploch v✏roby a skladování, pokud je u nich zaji�t n p↵ístup z ploch 
dopravní infrastruktury. Nové zastavitelné plochy v✏roby a skladování nejsou z d�vod� 
dostate⌥n✏ch rezerv v podvyu⇣it✏ch v✏robních areálech navr⇣eny.

- Katastrální území K↵e⌥ovice u Neveklova
 
 K⌦e⌃ovice
 Územní plán navrhuje zachovat urbanistickou strukturu v historickém jádru, 
kde základ urbanistické struktury tvo↵í zástavba  zem d lsk✏ch usedlostí okolo 
nepravidelné návsi s b✏valou tvrzí na k↵i⇣ovatce cest; ochránit v✏znamnou stavební 
dominantu farní kostel sv. Luká�e s farou a pansk✏m statkem (tvrzí).
 Územní plán vymezuje plochu pro zpracování územní studie návsi. 
 Územní plán navrhuje rozvoj pro venkovské bydlení soust↵edit do SV okrajové 
⌥ásti K↵e⌥ovic (na obecní pozemky) mezi údolnici a Jaro��v vrch. Hlavní rozvojovou 
lokalitu je navr⇣eno od v✏chodu pohledov  odclonit/uzav↵ít plochou zelen , stejn  tak 
je v kontaktní plo�e s lesními pozemky navr⇣en pás ochranné zelen .
 Územní plán dále navrhuje rozvoj pro venkovské bydlení soust↵edit do 
v✏chodní okrajové ⌥ásti osady Na Drahách (na obecní pozemky). Rozvojovou lokalitu 
je navr⇣eno od silnice a v✏chodu pohledov  odclonit/uzav↵ít plochou zelen . 
 Územní plán preferuje v nivní poloze podél K↵e⌥ovického potoka v 
zastav ném území p↵írodní funkce (plochy sídelní zelen ).
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 Územní plán stabilizuje mo⇣nost rozvoje pro ve↵ejnou ob⌥anskou 
vybavenost/h↵i�t  na plochách ve↵ejné zelen  u areálu �kol.
 Územní plán navrhuje ochrannou zele⌦ ve stávajícím areálu zem d lského 
dru⇣stva v kontaktní poloze se zástavbou.
 
 Zhorn�
 Územní plán navrhuje zachovat p�vodní urbanistickou strukturu v historickém 
jádru, tj. zem d lské usedlosti situované podél cesty pod lesem nad údolnicí 
K↵e⌥ovického potoka, které tvo↵í hodnotn✏ soubor usedlostí.
 Rozvoj mimo zastav né území není vzhledem k ochran  kulturních a 
krajiná↵sk✏ch hodnot navr⇣en.

 Skr�↵ov
 Územní plán navrhuje zachovat p�vodní urbanistickou strukturu v historickém 
jádru – hodnotn✏ soubor zem d lsk✏ch usedlostí situovan✏ch podél cesty pod 
pravostrann✏m p↵ítokem K↵e⌥ovického potoka s rybní⌥kem, stávající zástavba zasahuje 
a⇣ do údolnice K↵e⌥ovického potoka, kde z d�vodu kontaktní polohy s p↵írodní 
památkou rozvoj není navrhován.
 Územní plán navrhuje lokalitu pro skupinovou zástavbu severn  od osady k 
prov ↵ení územní studií (kontaktní poloha s p�vodní zástavbou, poloha pohledov  
exponovaná).

 Samoty
 Rozvoj samot (nap↵. Ko��álka, Na Pasekách, Lipová) není navrhován. 
Intenzifikace zástavby v rámci stávajícího zastav ného území je mo⇣ná.
 V návaznosti na samotu V trov byla vymezena plocha pro venkovské bydlení 
(1RD), hospoda↵ení.

- Katastrální území Vlkonice u Neveklova

 Vlkonice
 Územní plán navrhuje zachovat urbanistickou strukturu v historickém jádru - 
zástavbu b✏val✏ch zem d lsk✏ch usedlostí okolo návsi nepravidelného tvaru s kaplí v 
t ⇣i�ti zástavby.
 Územní plán navrhuje prostorové regulativy omezující nevhodné dostavby/
p↵estavby v rámci zastav ného území.
 Územní plán navrhuje lokalitu pro skupinovou zástavbu do západní okrajové 
⌥ásti s napojením na stávající komunika⌥ní sí� k prov ↵ení územní studií (kontaktní 
poloha s p�vodní zástavbou, poloha pohledov  exponovaná).
 Územní plán vymezuje plochu pro venkovské bydlení v zahrad  v SZ ⌥ásti 
sídla.

 Podvlkonice
 Územní plán navrhuje lokalitu pro zástavbu smí�enou-venkovskou zástavbu v 
proluce.
 Územní plán navrhuje lokalitu pro zástavbu smí�enou - venkovskou zástavbu 
(hospoda↵ení, bydlení) ji⇣n  od Chytrého rybníka.

 Zádolí
 Územní plán vymezuje plochu pro skupinovou zástavbu venkovského bydlení 
v Zádolí s mo⇣ností napojení na stávající dopravní i technickou infrastrukturu.

- Katastrální území Ho↵etice

 Areál u Kramperova ml�na
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 Územní plán stabilizuje sou⌥asn✏ areál. 
 Rozvoj pro zástavbu není územním plánem navrhován. 
 Územní plán navrhuje krajiná↵ská opat↵ení:

⌥íslo funk⌥ní vyu⇣ití specifikace

K3 plochy zem d lské - areály 
chovu zví↵at (NZ3) 

revitalizace ladem ponechan✏ch zem d lsk✏ch 
pozemk� u b✏valého zem d lského areálu u 
Kramperova ml✏na; dal�í zástavba je mo⇣ná a⇣ na 
základ  prokázání, ⇣e je zaji�t na ochrana 
chrán ného lo⇣iskového území.

K4 plochy zem d lské - areály 
ekoagroturistiky (NZ4)  

areál ekoagroturistiky – tzv. Hektárek u 
Kramperova ml✏na; dal�í zástavba je mo⇣ná a⇣ na 
základ  prokázání, ⇣e je zaji�t na ochrana 
chrán ného lo⇣iskového území.

 Pro tento ú⌥el je navr⇣eno vyu⇣ívat i podvyu⇣ité stávající zem d lské stavby.
 Zástavba v lokalitách navr⇣en✏ch opat↵ení je omezena chrán n✏m lo⇣iskov✏m 
územím.

 Areál u Blechova ml�na
 Územní plán stabilizuje sou⌥asn✏ areál a stanovuje podmínky pro eventuální 
intenzifikaci zástavby v rámci stávajícího zastav ného území. Rozvoj pro zástavbu není 
územním plánem navrhován. 

 Strá✏ovice
 Územní plán navrhuje zachovat p�vodní urbanistickou strukturu v historickém 
jádru. Územní plán vymezuje plochu pro zpracování územní studie návsi. Územní plán 
navrhuje rozvoj pro smí�enou - venkovskou funkci soust↵edit do stávajícího 
zastav ného území charakteru proluk. Územní plán navrhuje omezit rozvoj pro plochy 
smí�ené obytné - na severním okraji sídla z d�vod� ochrany pohledov  exponované 
polohy p↵ed zástavbou – tj. rozvoj soust↵edit do kontaktu se stávajícími stavbami.
 Plochy areál� v✏roby a skladování jsou zapracovány do územního plánu ve 
stávajícím rozsahu bez mo⇣nosti navy�ování kapacit chovu.

 Ho⌦etice
 Územní plán navrhuje zachovat p�vodní urbanistickou strukturu. Územní plán 
vymezuje plochu pro zpracování územní studie návsi. Územní plán navrhuje rozvoj pro 
smí�enou - venkovskou funkci soust↵edit do proluk. 

 
 H�rka
 Územní plán navrhuje zachovat urbanistickou strukturu. Rozvoj mimo 
zastav né území není vzhledem k ochran  kulturních a krajiná↵sk✏ch hodnot navr⇣en.

 Hod�tice
 Územní plán navrhuje zachovat p�vodní urbanistickou strukturu v historickém 
jádru. Rozvoj mimo zastav né území není vzhledem k ochran  kulturních a 
krajiná↵sk✏ch hodnot navr⇣en.

 Brde⌃n�
 Územní plán navrhuje zachovat urbanistickou strukturu. Rozvoj mimo 
zastav né území není vzhledem k ochran  kulturních a krajiná↵sk✏ch hodnot navr⇣en.
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- Katastrální území Krchleby

 Krchleby
 Územní plán navrhuje zám ry rozvoje pro venkovské bydlení ⌥i smí�ené-
venkovské vyu⇣ití p↵ednostn  umis�ovat do proluk  a v návaznosti na stávající sí� 
dopravní a technické obsluhy (plocha Z24, Z6). 
 Územní plán navrhuje zachovat urbanistickou strukturu v historickém jádru  a 
v✏znamnou stavební dominantu pansk✏ dvorec (venkovsk✏ záme⌥ek). Územní plán 
navrhl  funk⌥ní vyu⇣ití panského statku v⌥etn  budovy záme⌥ku a �p✏chárku pro 
smí�ené - venkovské vyu⇣ití umo⇣⌦ující spojení s agroturistikou apod. 
 Územní plán v návaznosti na pansk✏ statek navrhuje krajiná↵ská opat↵ení: K1 - 
plochy zem d lské - areály chovu zví↵at (NZ3) revitalizace ladem ponechan✏ch 
zem d lsk✏ch pozemk� u b✏valého zem d lského areálu v Krchlebech.
 Územní plán ⌥áste⌥n  vymezuje v nivní poloze podél Vlkonického potoka v 
zastav ném území p↵írodní funkce (plochy sídelní zelen ).

 Lhotka
 Územní plán akceptuje p�vodní urbanistickou strukturu zástavby a ↵adí ji mezi 
plochy smí�ené obytné - rekrea⌥ní, akceptuje zástavbu chat a ↵adí ji mezi plochy 
rekreace - rodinná rekreace. Zachovává kompaktní charakter zástavby, uzav↵ené zelení. 

 Samoty
 Samoty jsou stabilizovány (nap↵. u Vlkonického potoka, Podchlumí). Rozvoj 
samot není navrhován zejména vzhledem k ochran  krajinného rázu. Intenzifikace 
zástavby v rámci stávajícího zastav ného území je mo⇣ná.

- Katastrální území Nahoruby

 Nahoruby
 Územní plán navrhuje zachovat urbanistickou strukturu v historickém jádru. 
Územním plánem je navr⇣ena p↵estavba nevyu⇣ívan✏ch zem d lsk✏ch objekt� v horní 
⌥ásti obce (pod lesem) pro smí�ené venkovské vyu⇣ití a je stabilizován ji⇣ d↵íve 
projednan✏ a postupn  uskute⌥⌦ovan✏ stavební rozvoj venkovského bydlení na ji⇣ním 
okraji sídla. Pozemky podél drobné vodote⌥e procházející zastav n✏m územím a v 
kontaktu se zem d lsk✏m areálem jsou vyhrazeny p↵edev�ím vzhledem p↵írodní/
ochranné funkci do ploch zelen  (soukromá a vyhrazená zele⌦). Územní plán v bli⇣�í 
návaznosti na zem d lsk✏ areál navrhuje krajiná↵ská opat↵ení: 

⌥íslo funk⌥ní vyu⇣ití specifikace

K2 plochy zem d lské - areály 
chovu zví↵at (NZ3) 

zalo⇣ení farmového chovu da⌦k� v Nahorubech

 Poli⌃any
 Územní plán akceptuje areál trapistického klá�tera Na�í Paní nad Vltavou a 
vymezuje v jeho zastav né ⌥ásti plochy smí↵ené obytné - církevní areály a v jeho 
nezastav né (oplocené) ⌥ásti  plochy zem�d�lské - areál klá↵tera se specifick✏mi 
regulativy respektujícími ⌥innost v rámci areálu. Územní plán navrhl  rozvoj pro 
smí�enou obytnou zástavbu v rámci zastav ného území osady (plocha na západním 
okraji osady).

 Samoty, chatové osady   
 Samoty a skupiny objekt� ve volné krajin  jsou akceptovány a ponechány k 
mo⇣né zástavb  pouze v hranicích zastav ného území. Rozvoj chatov✏ch lokalit a 

ÚZEMNÍ PLÁN K⇥E�OVICE

13



samot (nap↵. Na Kasárn , Mla⌥ina, U Bezou�k�, Percule, Podchlumí, Na B↵ezin ) není 
navrhován zejména vzhledem k ochran  krajinného rázu a obtí⇣nému dopravnímu 
p↵ístupu. Intenzifikace zástavby v rámci stávajícího zastav ného území je mo⇣ná.

- Katastrální území ⌃ivoho�� 
 
 Nová ⇧ivoho↵�
 Územní plán zachovává stávající koncepci novodobé osady, která je 
rekrea⌥ním st↵ediskem regionálního v✏znamu se zam ↵ením na koupání a provozování 
vodních sport�, s jednozna⌥nou preferencí pro za↵ízení volného cestovního ruchu.
 Územní plán vytvá↵í podmínky pro udr⇣iteln✏ cestovní ruch.
 Územní plán vymezuje plochu pro zpracování územní studie nástupního 
centrálního prostranství Nové ⌃ivoho�ti v⌥etn  obnovy ve↵ejné zelen .  

 Územní plán respektuje stávající plochy ob⌥anského vybavení komer⌥ního ⌥i 
ve↵ejného charakteru v nástupním prostoru do osady. Stabilizuje plochy pro dopravní 
vybavenost - parkovi�t . 
 V návaznosti na stávající zástavbu v centru osady navrhuje plochy smí�ené 
obytné - rekrea⌥ní pro rozvoj marginálního rozsahu charakteru proluk.
 Územní plán chrání stávající krajiná↵ské a p↵írodní hodnoty (unikátní poloha 
ostrohu se zálivy u v✏ústí kontaktních vodote⌥í, v✏hledy a pohledové panorama, zele⌦ 
na nelesních pozemcích a dal�í opticky p↵íznivé jevy). Územní plán chrání stávající 
historicko-kulturní hodnoty a architektonické hodnoty (nap↵. p↵ístavi�t  lodí p↵i v✏ústi 
drobné vodote⌥e v severov✏chodní ⌥ásti ⇣ivoho��ského meandru navazující na 
historickou cestní sí� - dnes tzv. stezka Opata Zaorala a p↵ívoz.
 
 Územní plán vytvá↵í podmínky pro regulaci zástavby, vylu⌥uje mo⇣nost 
navy�ování ubytovacích kapacit; vylu⌥uje mo⇣nost zahu�tování zastav ného území 
stavbami a v✏robky plnících funkci stavby (nap↵.“mobil-homy”, obytné p↵ív sy, 
maringotky, p↵íst↵e�ky), vylu⌥uje mo⇣nost p↵ístavby a nástavby provedené za ú⌥elem 
zvy�ování po⌥tu rekreant� i v plochách pro individuální rekreaci.
 Územní plán v zastav ném území chrání a vymezuje sídelní zele⌦ v polohách, 
kde má ochrannou/izola⌥ní funkci a p↵írodní charakter.
 Územní plán navrhuje optimální vyu⇣ití území a zejména organizaci provozu 
jednotliv✏ch forem rekreace (hromadné, individuální, nepobytové ve volné krajin ), 
které se navzájem ovliv⌦ují.
 Zaji��uje ochranu nezastav ného území v centru osady a v kontaktních 
polohách se zástavbou a to i v�⌥i umis�ování (i do⌥asném) zem d lsk✏ch i jin✏ch 
drobn✏ch  staveb a v✏robk� plnících funkci stavby (mobil-homy, obytné p↵ív sy, 
maringotky, p↵íst↵e�ky atd.).

 Samoty a skupiny objekt� ve volné krajin  jsou akceptovány a ponechány k 
mo⇣né zástavb  pouze v hranicích zastav ného území mimo rozestav nou skupinu 
chat u Ma↵íkova kopce a sportovní plochu k areálu d tského tábora.

 c.1) Vymezení zastaviteln✏ch ploch
 Územním plánem K↵e⌥ovice jsou vymezeny zastavitelné plochy (plochy 
ur⌥ené k zastav ní).
 Z hlediska vliv� morfologie terénu, krajinného p�sobení v dálkov✏ch 
pohledech, mo⇣ností napojení na urbanistickou strukturu stávajícího sídla, dostupnost 
sítí technické infrastruktury a mo⇣nosti dopravní obsluhy se p↵evá⇣n  jedná o plochy s 
optimálním rozvojov✏m potenciálem.

(K↵e�ovice)
Ozna⌥ení plochy:   Z1 
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Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   5 - 6 stavebních parcel
   Omezující podmínky: 
  Zástavba je podmín na napojením na centrální  

 �OV.
  Ochranné pásmo silnice.
Ozna⌥ení plochy:   Z2 
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
   plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové  

  komunikace (DS1)
   plochy sídelní zelen  - ochranná a izola⌥ní zele⌦  

  (ZO)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   10 - 12 stavebních parcel
   Omezující podmínky:   
   50 m od hranice lesa.
   Zástavba je podmín na napojením na centrální  

  �OV.
Ozna⌥ení plochy:   Z18 
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   1 stavební parcela
   Omezující podmínky:   
   Ochranné pásmo silnice.
  
(K↵e�ovice - Na Drahách)
Ozna⌥ení plochy:   Z3 
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
   plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové  

  komunikace (DS1)
   plochy sídelní zelen  - ochranná a izola⌥ní zele⌦  

  (ZO)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   max. 6 stavebních parcel
   Omezující podmínky: 
   50 m od hranice lesa.
  Zástavba je podmín na napojením na centrální  

 �OV.
(Skr✏�ov)
Ozna⌥ení plochy:   Z4 
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
   Omezující podmínky:   
   Plochu prov ↵it územní studií.
   50 m od hranice lesa.
(samota V trov)
Ozna⌥ení plochy:   Z5        
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   1 stavební parcela
   Omezující podmínky:    

  50 m od hranice lesa.
(Krchleby)
Ozna⌥ení plochy:   Z6            
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
   plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
   plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové  

  komunikace (DS1)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   3 stavební parcely - plochy smí�ené obytné -  

  venkovské (SV)  
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   3 stavební parcely - plochy bydlení - rodinné domy  
  venkovské (BV)

   Omezující podmínky:    
  50 m od hranice lesa.

   Respektovat vedení in⇣en✏rsk✏ch sítí (vodovod, tel.  
  kabel).

(Vlkonice)
Ozna⌥ení plochy:   Z7 
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
   plochy sídelní zelen  - ochranná a izola⌥ní zele⌦  

  (ZO)
   Omezující podmínky: 
   Plochu prov ↵it územní studií.
   Ochranné pásmo silnice. 
Ozna⌥ení plochy:   Z8  
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   1 stavební parcela
 
(Podvlkonice)
Ozna⌥ení plochy:   Z9 
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   1 stavební parcela
   Omezující podmínky:  
   Nadzemní vedení NN.
   50 m od hranice lesa.
   Chrán né lo⇣iskové území.
Ozna⌥ení plochy:   Z10 
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   1 stavební parcela
   Omezující podmínky: 
   50 m od hranice lesa.
   Chrán né lo⇣iskové území.
Ozna⌥ení plochy:   Z22
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy rekreace- rekrea⌥ní slu⇣by (RS)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   1 stavební parcela
   Omezující podmínky: 
   Chrán né lo⇣iskové území.
(Zádolí)
Ozna⌥ení plochy:   Z11
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy bydlení - rodinné domy venkovské(BV)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   5 stavebních parcel
   Omezující podmínky:    

  Kabelové vedení telekomunika⌥ní sít .
   Ochranné pásmo silnice. 
(Strá⇣ovice)
Ozna⌥ení plochy:   Z12
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
   plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦  

  (ZS)
Maximální kapacita vyu⇣ití:    2 stavební parcely
   Omezující podmínky: 
   Kabelové vedení telekomunika⌥ní sít .
(Ho↵etice)
Ozna⌥ení plochy:   Z 13
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   2 stavební parcely
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(Nahoruby)
Ozna⌥ení plochy:   Z14
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   4 stavební parcely
   Omezující podmínky:   
   Ochranné pásmo silnice.
   Kabelové vedení telekomunika⌥ní sít .
   Dopravní obslu⇣nost prov ↵it v navazujícím ↵ízení.
Ozna⌥ení plochy:   Z15
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   2 stavební parcely
   Omezující podmínky: 
   50 m od hranice lesa.
(Nová ⌥ivoho��)
Ozna⌥ení plochy:   Z 16
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy smí�ené obytné - rekrea⌥ní (SR)
   plochy sídelní zelen  - ochranná a izola⌥ní zele⌦  

  (ZO)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   1 stavební parcela
   Omezující podmínky: 
   50 m od hranice lesa.
Ozna⌥ení plochy:   Z 17 
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy smí�ené obytné - rekrea⌥ní (SR)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   1 stavební parcela
   Omezující podmínky: 
   50 m od hranice lesa. 
Ozna⌥ení plochy:   Z19 
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   16 stavebních parcel
   Omezující podmínky: 
  50 m od hranice lesa.
Ozna⌥ení plochy:   Z20 
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy rekreace - hromadná rekreace (RH)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   1 stavební parcela (sportovní plocha - h↵i�t )
   Omezující podmínky: 
  50 m od hranice lesa.
Ozna⌥ení plochy:   Z21
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   1 stavební parcela

 
 Vymezení zastaviteln✏ch ploch v zastav ném území
 ÚP K↵e⌥ovice jsou vymezeny zastavitelné plochy pro zástavbu v zastav ném 
území. 
 
(Poli�any)
Ozna⌥ení plochy:   Z23
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   3 stavební parcely
(Krchleby) 
Ozna⌥ení plochy:   Z24 
Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   2 stavební parcely
(Vlkonice)
Ozna⌥ení plochy:   Z25
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Funk⌥ní vyu⇣ití:   plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Maximální kapacita vyu⇣ití:   1 stavební parcela

 Zastavitelné plochy a jejich dal�í ⌥len ní jsou vymezeny graficky ve v✏kresech 
⌥. 1 a 2 návrhu ÚP K↵e⌥ovice (V✏kres základního ⌥len ní, Hlavní v✏kres). 
 V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyu⇣ití plochy, dal�í 
p↵ípustné, podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití a nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé plochy je 
uvedeno v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp�sobem 
vyu⇣ití.

 c.2) Vymezení systému sídelní zelen 
 Systém sídelní zelen  tvo↵í zejména plochy ve↵ejn  p↵ístupné zelen  na 
ve↵ejn✏ch prostranstvích (ZV), plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS), 
plochy sídelní zelen  – ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO)  a plochy zelen  p↵írodního 
charakteru (ZP).  

- Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
 Ve↵ejn  p↵ístupné parky, zahrady, sady, lesoparky, aleje, stromo↵adí apod. 

Plochy ve↵ejné zelen  jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní ochrany p↵evá⇣n  
parkov  upraven✏ch pozemk� v sídlech.

- Plochy sídelní zelen  – soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS)
 Plochy sídelní zelen  – soukromá a vyhrazená zele⌦ jsou vymezeny zejména 

za ú⌥elem vyu⇣ívání zahrad a dal�ích pozemk� zem d lského p�dního fondu 
nacházejících se v zastav ném území.

- Plochy sídelní zelen  – ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO)
 Plochy sídlení zelen  – ochranná a izola⌥ní zele⌦ jsou vymezeny zejména za 

ú⌥elem zachování ochranného /izola⌥ního charakteru prvk� zelen  
nacházejících se v zastav ném území. 

- Plochy zelen  p↵írodního charakteru (ZP) 
 V druhové skladb  budou zastoupeny vesm s domácí d↵eviny, geograficky 

p�vodní, v✓ka⇣dém p↵ípad  vhodné pro dané stanovi�t .  

 Ostatní zele⌦, jako nap↵. soukromé zahrady u rodinn✏ch dom�, zele⌦ u 
ob⌥anského vybavení ⌥i u v✏robních ploch, je sou⌥ástí ploch s rozdíln✏m zp�sobem 
vyu⇣ití v zastav ném území.
 Stávající plochy zelen , zejména ve↵ejn  p↵ístupné, jsou územním plánem 
stabilizovány.
 Systém sídelní zelen  je provázán s p �ími trasami, s nimi⇣ spoluvytvá↵í 
prostory pro pobyt a pohyb lidí.
 V maximální mí↵e musí z�stat zachována i stávající zele⌦ v plochách zejména 
obytné zástavby a plochách rekreace (Nová ⌃ivoho��), která mimo jiné za⌥le⌦uje 
zástavbu do krajiny a je v✏znamnou sou⌥ástí systému sídelní zelen .
 Územní plán vytvá↵í podmínky pro vznik ploch ve↵ejné zelen  v nov✏ch 
zastaviteln✏ch plochách.
 Územní studie prov ↵í mo⇣nost obnovy sídelní zelen  v rámci návrhu 
rekonstruk⌥ních a revitaliza⌥ních zásah� v K↵e⌥ovicích, na Nové ⌃ivoho�ti, v Ho↵eticích 
a Strá⇣ovicích. 
 Územní plán navrhuje Plochy sídelní zelen  – soukromá a vyhrazená zele⌦ 
(ZS) v rámci zastavitelné plochy ve Strá⇣ovicích.
 Územní plán navrhuje Plochy sídelní zelen  – ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO) v 
rámci zastaviteln✏ch ploch ve K↵e⌥ovicích, K↵e⌥ovicích - Na Drahách, Vlkonicích a Nové 
⌃ivoho�ti.
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d) Koncepce ve↵ejné infrastruktury

 d.1) Dopravní infrastruktura

 Vodní doprava 
 Vltava je vodní cesta v zájmovém území dopravn  v✏znamná zejména pro 
rekrea⌥ní plavidla.
 Vodní tok Vltava spole⌥n  s vodním tokem Mastník je územním plánem 
za↵azen z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití území do stabilizovan✏ch ploch dopravní 
infrastruktury - vodní doprava (DV) s regulativy vycházející ze sou⌥asného stavu 
vyu⇣ívání.

 Silni�ní doprava
 Nosnou komunika⌥ní trasou ve vlastním ↵e�eném území je silnice II. t↵ídy a to 
II/105 Sedl⌥any - K↵e⌥ovice - Neveklov. Systém silni⌥ních tras II. t↵ídy v ↵e�eném území 
obce dále dopl⌦ují trasy silnic III. t↵ídy.
 Trasy silnic II. a III. t↵ídy je t↵eba pova⇣ovat za dlouhodob  stabilizované.
 Systém silni⌥ních tras v zájmovém území je územním plánem za↵azen z 
hlediska funk⌥ního vyu⇣ití území do stabilizovan✏ch ploch dopravní infrastruktury - 
silnice (DS) s regulativy vycházející ze sou⌥asného stavu vyu⇣ívání.

Navazující sí� místních a ú⌥elov✏ch komunikací
 Pr�jezdní úseky silnic II. a III. t↵ídy jsou tedy páte↵ními trasami celého 
↵e�eného území, na které jsou p↵ipojeny místní a ú⌥elové komunikace zp↵ístup⌦ující 
⌥ásti obce a⇣ jednotlivé objekty a jednotlivé obhospoda↵ované pozemky a plochy. 
Komunika⌥ní systém je mo⇣no pova⇣ovat za stabilizovan✏. 
 Návrh územního plánu v✓souladu se zadáním zakládá nové rozvojové po⌥iny 
v✓↵e�eném správním území obce. Komunika⌥ní dostupnost t chto rozvojov✏ch lokalit je 
zaji�t na bu� prost↵ednictvím p↵ipojení sjezdem na stávající komunika⌥ní sí� obce 
anebo návrhem nov✏ch místních komunikací a to konkrétn  v hlavní rozvojové lokalit  
v K↵e⌥ovicích a v lokalit  Na Drahách. K↵i⇣ovatky se silnicemi nejsou navr⇣eny.
 Návrh územního plánu sv✏mi regulativy umo⇣⌦uje ⌥áste⌥nou postupnou 
obnovu d↵íve zru�en✏ch ú⌥elov✏ch komunikací a polních cest s✓cílem zlep�it 
prostupnost krajiny a podpo↵it p �í. 
 Sí� místních a ú⌥elov✏ch komunikací v zájmovém území je územním plánem 
za↵azena z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití území do ploch dopravní infrastruktury - místní a 
p↵ístupové komunikace (DS1) s regulativy vycházející ze sou⌥asného stavu vyu⇣ívání.

 P �í doprava v zastav ném území 
 V návaznosti na úpravy návsi ve K↵e⌥ovicích k prov ↵ení územní studií je 
navr⇣eno doplnit p �í propojení po chodníkem z návsi po kamenném tarasu sm rem k 
lokalit  Na Drahách. 
 
 Nová ⌃ivoho��
 P �í tahy ve sm ru centrum - plá⇣ové plochy (zejména nejnav�t vovan j�í 
ve↵ejná plá⇣ za tenisov✏mi kurty) a sm rem do p↵írodního zázemí rekrea⌥ního lesa 
jsou respektovány (územním plánem vymezeny jako plochy dopravní infrastruktury - 
místní a p↵ístupové komunikace (DS1) a jako plochy sídelní zelen  - ochranná a 
izola⌥ní zele⌦ (ZO)) . Hlavní promenádní trasy jsou situovány na terénní hranu nad 
zátokou Mastník s vyhlídkou na ostrome⌥sk✏ ostroh a cesty spojující autokemp, p↵ívoz 
a plá⇣. Ty jsou ⌥áste⌥n  v sou⌥asnosti za↵azeny do sít  turistick✏ch tras.

Doprava v klidu

- Nová ⌃ivoho��
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 Osada je rekrea⌥ním st↵ediskem regionálního v✏znamu se zam ↵ením na 
koupání a provozování vodních sport�. Postupn✏m neustál✏m zahu��ování rekrea⌥ní 
zástavby v⌥etn  tzv. mobil-hom� a zkapacit⌦ováním objekt� hromadné rekreace do�lo 
k neúm rnému dopravnímu zatí⇣ení zájmového území v sezónních m sících. 
 Odstavná a parkovací stání se ↵e�í jako sou⌥ást stavby, nebo jako provozn  
neodd litelná ⌥ást stavby, anebo na pozemku stavby, vlastník�/provozovatel� 
rekrea⌥ních za↵ízení a staveb. 
 V návaznosti na hlavní p↵íjezdovou trasu je situováno záchytné parkovi�t . 
Dal�í parkovi�t  je situováno v návaznosti na areály hromadné rekreace (u 
Juniorcampu Tobogán). Parkovi�t  na Nové ⌃ivoho�ti jsou územním plánem za↵azena z 
hlediska funk⌥ního vyu⇣ití území do ploch dopravní infrastruktury - dopravní 
vybavenost (DS2) s regulativy vycházející ze sou⌥asného stavu vyu⇣ívání. 

- Ostatní sídla
 V zastav ném území jsou p↵im ↵en  uspokojeny nároky na odstavování a 
parkování vozidel. U za↵ízení v✏roby a ob⌥anské vybavenosti je zaji�t no odstavování 
vozidel na vlastních pozemcích nebo na ve↵ejn  p↵ístupn✏ch plochách. Odstavná stání 
pro území obytné zástavby jsou zaji�t na na pozemcích rodinn✏ch dom�.

 Pro pokrytí pot↵eb dopravy v klidu u navrhovan✏ch objekt� pro bydlení, 
vybavenosti ⌥i jin✏ch objekt� se i nadále bude postupovat ve smyslu p↵íslu�n✏ch 
p↵edpis�, ve kter✏ch se stanovuje, ⇣e odstavná a parkovací stání se ↵e�í jako sou⌥ást 
stavby, nebo jako provozn  neodd litelná ⌥ást stavby, anebo na pozemku stavby.
 Územní plán pln  respektuje sou⌥asné kapacity, které slou⇣í pro odstavování 
a parkování vozidel obyvatel a náv�t vník� obce.
 Územní plán navrhuje plochu územní rezervy UR2 pro dopravní vybavenost 
(parkovi�t ) v návaznosti na stávající plochy parkovi�� na Nové ⌃ivoho�ti.

Ve↵ejná autobusová doprava
 Obsluha území prost↵edky hromadné dopravy je realizována pravidelnou 
autobusovou dopravou a z�stane zachována ve stávajícím rozsahu.
 
pozn.:  Cykloturistika - viz. kapitola e.3)
 

 d.2) Technická infrastruktura

 Odvodn ní území, srá⇣kové odpadní vody
 Srá⇣kové odpadní vody jsou v zastav n✏ch územích zvládány následovn : u 
jednotliv✏ch nemovitostí s pou⇣itím vsaku nebo akumula⌥ních prvk� (s následn✏m 
vyu⇣íváním nap↵. pro zavla⇣ování zelen ). De��ová kanalizace je zaúst na do 
nejbli⇣�ích recipientních prvk� a je rozvinuta v n kter✏ch místních ⌥ástech, jinde je 
vyu⇣íván systém p↵íkop�, struh a propustk�
 Zp�sob likvidace de��ov✏ch vod se nebude zásadn  m nit. P↵i vymezování 
stavebních pozemk� musí b✏t spln n po⇣adavek na vsakování de��ov✏ch vod nebo 
jejich zadr⇣ení na pozemku p↵ed jejich svedením do oddílné de��ové kanalizace 
vycházející z platn✏ch provád cích p↵edpis�.

 Spla�kové odpadní vody

 (K↵e⌥ovice) 
 V K↵e⌥ovicích je navr⇣ena nová oddílná spla�ková kanaliza⌥ní sí� pro ve↵ejnou 
pot↵ebu s centrální �OV K↵e⌥ovice.
 Systém bude rozvinut i do lokalit rozvoje. U nov  vymezen✏ch zastaviteln✏ch 
ploch v t�ího rozsahu v K↵e⌥ovicích je zástavba podmín na napojením na centrální 
�OV.
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 (Osady, samoty)
 Na samotách bude i nadále zachován stávající systém tj. jímky na v✏voz ⌥i 
domovní �OV (tam, kde jsou septiky, budou tyto zrekonstruovány na bezodtokové 
jímky nebo budou nahrazeny nov✏mi bezodtokov✏mi jímkami). Na Nové ⌃ivoho�ti jsou 
odpadní vody od provozovatel� kempu soust↵ed ny do �OV.
 Likvidaci odpadních vod ze staveb pro bydlení z nov  vymezen✏ch 
zastaviteln✏ch ploch pomocí domovních �OV p↵es p�dní vrstvy vsakem lze povolit  
pouze v✏jime⌥n  na základ  vyjád↵ení osoby s odbornou zp�sobilostí. Likvidovat 
odpadní vody tímto zp�sobem nelze u plo�n  v✏znamn j�ích lokalit.

 Zásobování pitnou vodou

 (K↵e⌥ovice, Zhorn✏, Skr✏�ov, Krchleby, Vlkonice, Podvlkonice)
 Zásobování pitnou vodou je zaji�t no skupinov✏m vodovodem K↵e⌥ovice, 
zásobujícím obce Zhorn✏, Skr✏�ov, K↵e⌥ovice, Krchleby a Vlkonice. Vlastníkem a 
provozovatelem vodovodu je Obec K↵e⌥ovice.
 Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se m nit ani 
v✓budoucnosti, p↵ipojenost bude dokon⌥ena realizací vodovodních p↵ípojek.

 (Nahoruby, Poli⌥any)
 Zásobování pitnou vodou zaji��ováno obecním vodovodem. Vlastníkem a 
provozovatelem vodovodu je Obec K↵e⌥ovice.
 Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se m nit ani 
v✓budoucnosti, p↵ipojenost bude dokon⌥ena realizací vodovodních p↵ípojek.

 (⌃ivoho��)
 Zásobování pitnou vodou je zaji��ováno obecním vodovodem, kter✏m je 
zásobováno 100% obyvatel. V letních m sících zásobování vody posíleno ⌥erpáním 
vody ze Slapské nádr⇣e – zátoka Mastník. �erpaná voda je upravována v✓mobilní 
úpravn  vody. 
 V✓obci se rovn ⇣ nacházejí studny k✓individuálnímu zásobování vodou.
 Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se m nit ani 
v✓budoucnosti.

 (Ostatní sídelní útvary)
 Strá⇣ovice, Brde⌥n✏, H�rka, Ho↵etice, Hod tice, Lhotka a samoty nejsou 
zásobeny pitnou vodou z ve↵ejného vodovodu. Obyvatelé pou⇣ívají ke svému 
zásobování soukromé studny. Zem d lsk✏ areál Strá⇣ovice (chov prasat) pou⇣ívá 
vlastní zdroj vody. Mno⇣ství vody ve studnách je dostate⌥né. Zásobování z 
individuálních zdroj� bude probíhat i nadále za p↵edpokladu trvalého sledování kvality 
vody ve vyu⇣ívan✏ch studních.
 
 Zásobování energiemi
 Z hlediska energetick✏ch zdroj� se v ↵e�eném území nacházejí pouze tepelné 
zdroje men�ích v✏kon�. Pro vytáp ní byt� jsou vyu⇣ívána zejména fosilní paliva, d↵evo, 
elektrické p↵ímotopy. Tento stav z�stane zachován. Plo�ná plynofikace zájmového 
území není vzhledem k velikosti sídla ekonomicky reálná.
 Po⇣adavky na zv✏�ení el. p↵íkon�, pop↵. nové el. odb ry budou ↵e�eny 
postupn  podle vznikajícího po⇣adavku a finan⌥ních mo⇣ností úpravou stávajících 
distribu⌥ních sítí (posílením stávajících trafostanic). Návrhem je respektováno 
ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanic, p↵ípadné p↵elo⇣ky s 
ohledem na nové stavební po⌥iny v sídle jsou mo⇣né.
 Z↵izování dal�ích trafostanic dle skute⌥n✏ch pot↵eb zásobování elektrickou 
energií je p↵ípustné. Nové trafostanice budou p↵ipojeny z páte↵ního vedení VN 22 kV 
venkovním vedením nebo v ⌥ástech procházejících sídlem v podzemní trase kabelem 
VN 22 kV. 
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 Telekomunikace
 Návrhem ÚP jsou respektována stávající podzemní telekomunika⌥ní vedení 
místní telekomunika⌥ní i dálkové sít . V�echna stávající nadzemní telekomunika⌥ní 
vedení budou postupn  nahrazena podzemní kabelovou trasou.
 Nové objekty budou podzemní kabelovou trasou p↵ipojeny v⇣dy.

 Radiokomunikace
 V oblasti radiokomunikací je d�le⇣ité zajistit ochranu radioreléov✏ch spoj�, pro 
jejich⇣ provoz je nutné zajistit p↵ímou viditelnost spolupracujících stanic.
 Územním plánem jsou respektovány stávající za↵ízení: základnová stanice 
ve↵ejné radiotelefonní sít , vysíla⌥, anténní systém radiového vyhledávacího za↵ízení.
a stávající radioreléové trasy vedené p↵es zájmové území.

 Ve↵ejné osv tlení a místní rozhlas
 V rámci tras venkovního vedení distribu⌥ní sít  NN je paraleln  realizována sí� 
VO (ve↵ejného osv tlení). Sí� místního rozhlasu je rozvedena pouze ve K↵e⌥ovicích. 
�ást rozvodu ve↵ejného osv tlení je v trase podzemního kabelového vedení.
 Rozvody VO budou realizovány i k zastaviteln✏m plochám. Nové vedení bude 
realizováno soub ⇣n  s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase.

 d.3) Ob�anské vybavení
 Územním plánem jsou vymezeny a stabilizovány stávající plochy zahrnující 
stávající funk⌥ní za↵ízení ob⌥anského vybavení ve↵ejné vybavenosti (podrobn✏ popis v 
⌥ásti od�vodn ní):
- plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV),
- plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby (OH),
- plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS),
- plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední (OM).

 Vzhledem k d�le⇣itosti za↵ízení ob⌥anského vybavení pro rozvoj ↵e�eného 
území mohou b✏t vybraná za↵ízení umís�ována dle podmínek funk⌥ního ⌥len ní území 
v zastav ném území a v plochách rozvoje, d�raz je kladen zejména mo⇣nosti rozvoje 
související s turistikou.

 d.4) Ve↵ejná prostranství
 Územním plánem jsou vymezeny stávající: 
- plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV) zahrnující p↵evá⇣n  komunika⌥ní systém s  

centrálními prostranstvími,
- plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV) zahrnující p↵evá⇣n  

pozemky s v✏znamnou ve↵ejnou zelení.
- Ve↵ejn✏ prostor u lokalit skupinové v✏stavby je t↵eba rozvíjet s d�razem na 

jeho pobytovou funkci, v ⇣ádném p↵ípad  se nesmí omezit pouze jako nutné 
dopravní koridory.

- Návrhy úpravy parteru stávajícího ve↵ejného prostranství je podmín no 
prov ↵it územní studií - viz. kapitola k.1).

 d.5) Nakládání s odpady
 Obecn  závazná vyhlá�ka Obce K↵e⌥ovice stanovuje systém shroma⇣�ování, 
sb ru, p↵epravy, t↵íd ní, vyu⇣ívání a odstra⌦ování komunálních odpad�, v⌥etn  
systému nakládání se stavebním odpadem, v souladu s platn✏mi právními p↵edpisy.
 Systém bude uplatn n i pro lokality rozvoje.

 Likvidací biologicky rozlo⇣iteln✏ch odpad� (BRO)
 V zájmovém území se nachází n kolik podvyu⇣it✏ch areál� v✏roby a 
skladování. V rámci ploch v✏roby a skladování - zem d lská v✏roba (VZ) je p↵ípustné 
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umis�ovat pozemky staveb a za↵ízení slou⇣ících k zabezpe⌥ení údr⇣by ve↵ejn✏ch ploch a 
prostranství (technické a úklidové slu⇣by; sb r odpadu; obecní kompostárna apod.)
 Likvidací biologicky rozlo⇣iteln✏ch odpad� vznikl✏ch zejména údr⇣bou 
travnat✏ch ploch rekrea⌥ních areál� na Nové ⌃ivoho�ti je navr⇣eno ↵e�it 
kompostováním, za ú⌥elem vytvá↵ení humusu, kter✏ lze vrátit do p�dy. 

e) Koncepce uspo↵ádání krajiny

 e.1) Promítnutí koncepce uspo↵ádání krajiny do ploch s rozdíln✏m 
zp�sobem vyu⇣ití v krajin  a stanovení podmínek pro zm ny v jejich vyu⇣ití 

 Územní plán koordinuje zájmy a vztahy v nezastav ném území z hlediska 
rozdíln✏ch mo⇣ností vyu⇣ití jeho potenciálu, ochrany hodnot a zejména ochrany 
p↵írody.

 Územní plán chrání krajinu p↵ed zástavbou a dal�ím nevhodn✏m vyu⇣itím, které 
by se dotklo hodnot území.

 Plochy nezastav ného území jsou ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících 
jev� a utvá↵ení krajiny na: 

! Plochy vodní a vodohospodá�ské (W) - zahrnují pozemky vodních ploch, koryt 
vodních tok� a jiné pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití. 

! Plochy p�írodní (NP) - s✓nejvy��ím p↵írodním potenciálem v✓území a pot↵ebou 
ochrany p↵írodních prvk�. P↵írodní plochy nej⌥ast ji zahrnují ji⇣ vymezené nebo 
k✓vymezení ur⌥ené prvky ochrany p↵írody a jejich nejbli⇣�í okolí (vybrané plochy 
systém� ekologické stability – biocentra). Tyto plochy v ↵e�eném území zahrnují 
prostory P↵írodní památky K↵e⌥ovick✏ potok mimo zastav né území a prostory 
lokálních biocenter.
 

! Plochy lesní (NL) – plochy vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek vyu⇣ití 
pozemk� pro les, v⌥etn  jeho hospodá↵sk✏ch funkcí.

! Plochy zem⌃d⌃lské (NZ) – jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 
p↵eva⇣ující zem d lské vyu⇣ití. Plochy zem d lské jsou v závislosti na celkovém 
charakteru prost↵edí dále d leny na:
- plochy zem⌃d⌃lské - nivy  (NZ1) - prioritou je ochrana p↵írodního charakteru 

zem d lsk✏ch p�d (trval✏ch travních porost� a extenzivn  vyu⇣ívan✏ch polí) v 
údolních nivách vodních tok�;

- plochy zem⌃d⌃lské – zahrady a sady, záhumenky (NZ2) - jsou vymezeny za 
ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵eva⇣ující zem d lské vyu⇣ití na plochách, 
které souvisejí se zastav n✏m územím a jsou vyu⇣ívány p↵evá⇣n  jako oplocené 
zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky.

- plochy zem⌃d⌃lské - areály chovu zví�at (NZ3) – plochy trval✏ch travních 
porost� (pastvin) ur⌥ené k v✏b hu hospodá↵sk✏ch zví↵at a koní ve vazb  na 
zastav né území a zem d lské areály, ladem ponechané pozemky v plo�e 
b✏val✏ch zem d lsk✏ch areál� navr⇣ené k revitalizaci.

- plochy zem⌃d⌃lské - areály ekoagroturistiky (NZ4) - jsou vymezeny za 
ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵eva⇣ující zem d lské vyu⇣ití spojené ✓s 
v✏sadbou a p stováním v�ech plodin na principech permakultury a p↵írodních 
metodách hospoda↵ení (bioprodukce, v⌥ela↵ství, malochov hospodá↵sk✏ch 
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zví↵at za ú⌥elem spásání). P↵ístup k zem d lství je zalo⇣en✏ na trvalé 
udr⇣itelnosti i obnov  p↵írodních zdroj�.

- plochy zem⌃d⌃lské - areál klá tera (NZ5)  - plochy zem d lské v✏roby v 
uzav↵eném areálu Trapistického klá�tera Na�í Paní nad Vltavou v Poli⌥anech; tj. 
území zem d lsky obhospoda↵ované.

! Plochy smí ené nezastav⌃ného území (NSX) - do plochy smí�ené 
nezastav ného území jsou zahrnuty pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod  blízk✏ch 
ekosystém� a pozemky dopravní a technické infrastruktury. P↵ijatelné formy vyu⇣ití 
jsou vyzna⌥eny p↵íslu�n✏m indexem, jsou dány regulativy a musí b✏t v⇣dy v 
vzájemném souladu.  
Plochy smí�ené nezastav ného území jsou v závislosti na celkovém charakteru 
prost↵edí dále d leny na:
- plochy smí ené - p�írodní krajinná zele⌥  (NSp) – plochy jsou vymezeny 

zejména za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro územní ochranu vymezeného 
územního systému ekologické stability (biokoridor�) a dal�ích ekologicky 
cenn✏ch území (ekologické kostry území) v zem d lské krajin , pro realizaci 
protierozních opat↵ení a revitalizace vodních tok�, opat↵ení pro ochranu 
povrchov✏ch a podzemních vod, pro ochranu p↵ed povodn mi a pro zv✏�ení 
reten⌥ních schopností krajiny;

- plochy smí ené - p�írodní a lesní zele⌥ (NSpl) – plochy jsou vymezeny 
zejména za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro územní ochranu vymezeného 
územního systému ekologické stability (biokoridor�) a dal�ích ekologicky 
cenn✏ch území  na lesních pozemcích a na pozemcích s v✏sadbami d↵evin 
charakteru lesa;

- plochy smí ené- p�írodní, plá�e (NSpr) – plochy jsou vymezeny za ú⌥elem 
ochrany b↵ehov✏ch partií mezi zastav n✏m územím a Vltavou v oblasti Nové 
⌃ivoho�t . Jedná se o plochy ur⌥ené pro odpo⌥inek u vody, kde prioritou je 
ochrana p↵írodního charakteru trval✏ch travních porost� a zelen ;

- plochy smí ené- sportovn⌃ rekrea⇧ní (NSsr) – plochy slou⇣ící pro sport a 
nepobytovou rekreaci. Jedná se o otev↵ené plochy ur⌥ené pro provozování 
sportovních aktivit na rekrea⌥ní úrovni. Sportovn  rekrea⌥ní plochy mohou b✏t 
oploceny a dopln ny o hygienická a sociální za↵ízení.

Pro takto vymezené plochy v✓nezastav ném území jsou územním plánem stanoveny 
podmínky pro stabilizaci nebo zm ny v✓jejich vyu⇣ití (regulativy vyu⇣ití - viz kap. f), 
které jsou prost↵edkem pro usm rn ní budoucího utvá↵ení krajiny.

Územní plán navrhuje zv✏�ení podílu zelen  ve smí�en✏ch plochách nezastav ného 
území, Podíl zelen  ve v t�in  vymezen✏ch ploch nezastav ného území je t↵eba 
zvy�ovat, a to p↵i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, v⌥etn  prvk� 
liniové doprovodné zelen  podél komunikací, vodote⌥í a mezí, zatravn ním nebo 
dopln ním ploch nelesní zelen  s p↵írodní funkcí. Rodová a druhová skladba této 
zelen  musí vycházet z p�vodních rostlinn✏ch spole⌥enstev. 
 
 
 e.2) Plochy zm n v krajin  
 Územním plánem jsou navr⇣eny plochy slou⇣ící k zalo⇣ení prvk� územního 
systému ekologické stability a prvk� protierozní ochrany (viz. kapitoly dále). Jedná se o 
návrh ploch smí�en✏ch nezastav ného území – p↵írodní krajinná zele⌦ (NSp).

 Dále jsou v ↵e�eném území navr⇣ena krajiná↵ská opat↵ení:
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⌥íslo funk⌥ní vyu⇣ití specifikace

K1 plochy zem d lské - areály 
chovu zví↵at (NZ3)

revitalizace ladem ponechan✏ch zem d lsk✏ch 
pozemk� u b✏valého    
zem d lského areálu v Krchlebech; 

K2 plochy zem d lské - areály 
chovu zví↵at (NZ3)

zalo⇣ení farmového chovu da⌦k� v Nahorubech;

K3 plochy zem d lské - areály 
chovu zví↵at (NZ3) 

revitalizace ladem ponechan✏ch zem d lsk✏ch 
pozemk� u b✏valého zem d lského areálu u 
Kramperova ml✏na; dal�í zástavba je mo⇣ná a⇣ na 
základ  prokázání, ⇣e je zaji�t na ochrana 
chrán ného lo⇣iskového území.

K4 plochy zem d lské - areály 
ekoagroturistiky (NZ4)  

areál ekoagroturistiky – tzv. Hektárek u 
Kramperova ml✏na; dal�í zástavba je mo⇣ná a⇣ na 
základ  prokázání, ⇣e je zaji�t na ochrana 
chrán ného lo⇣iskového území.

 e.3) Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 Návrh územního plánu K↵e⌥ovice vymezuje prvky územního systému 
ekologické stability na  nadregionální a lokální úrovni.  Regionální prvky se v ↵e�eném 
území nevyskytují. Celostátní systém je dopln n místní sítí lokálních biokoridor� a 
lokálních biocenter.
ÚSES je sí� skladebn✏ch ⌥ástí – biocenter, biokoridor� a na lokální úrovni té⇣ 
interak⌥ních prvk�, které jsou v✓krajin  na základ  prostorov✏ch a funk⌥ních kritérií 
ú⌥eln  rozmíst ny.  Podle prostorové funk⌥nosti se rozli�ují skladebné prvky funk⌥ní 
(existující, jednozna⌥n  vymezené) a navr⇣ené (nefunk⌥ní, navr⇣ené k zalo⇣ení). 
P↵írodní (funk⌥ní) skladebné ⌥ásti ÚSES, tj. biocentra, biokoridory i interak⌥ní prvky, 
jsou nezastaviteln✏m územím. Umis�ování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na 
p↵í⌥né p↵echody in⇣en✏rsk✏ch a dopravních staveb. Jiné umíst ní t chto staveb je 
v✏jime⌥n  p↵ípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních prostorov✏ch 
parametr�, dan✏ch p↵íslu�nou metodikou pro tvorbu ÚSES. Stavby procházející ÚSES 
by m ly b✏t uzp�sobovány tak, aby nevytvá↵ely migra⌥ní bariéru pro organismy. 

V plochách prvk� ÚSES musí b✏t zaji�t ny podmínky pro zachování a rozvoj 
genofondu, zvy�ování ekologické stability a p↵íznivé p�sobení na okolní krajinu. Pro 
prvky ÚSES platí regula⌥ní opat↵ení:
- regulace lesního hospodá↵ství s✓d�razem na druhovou skladbu d↵evin co  
 nejbli⇣�í p�vodním lesním spole⌥enstv�m;
- revitalizace vodních tok� tak, aby po spln ní nezbytn✏ch vodohospodá↵sk✏ch  
 funkcí plnily co nejv t�í m rou i funkce ekologické;
- u⇣ivatelé a vlastníci pozemk� se musí ↵ídit pravidly stanoven✏mi pro funkci  
 daného prvku ÚSES

Nadmístní systém ekologické stability

⇥e�en✏m územím prochází nadregionální biokoridor K60 "⇤t⌃chovice – Hlubocká 
obora", osa vodní (V) a osa mezofilní hájová (MH). Osa vodní je vedena st↵edem 
Vltavy, resp. st↵edem Slapské p↵ehrady a zahrnuje celou vodní plochu a p↵ilehlé 
b↵ehové partie. Osa mezofilní hájová je vedena mimo zastav né území na pravém 
b↵ehu Vltavy lesními porosty ve sm ru vrchol� Mastník -Vá⇣ná - Homole.  
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V rámci ÚP K↵e⌥ovice jsou hranice os nadregionálního biokoridoru zp↵esn ny a 
upraveny tak, aby neprocházely zastav n✏m územím. V trase nadregionálního 
biokoridoru jsou v po⇣adované vzdálenosti 400-700 m vlo⇣ena lokální biocentra, jsou 
sou⌥ástí nadregionálního biokoridoru:
osa vodní:
LBC K60/1.1  "Ostrome⇧ – Nová ⌅ivoho ⌦";  funk⇧ní 
Opat↵ení: mimo vodní plochu ochrana a podpora p↵irozené duhové skladby d↵evin, 
udr⇣ovat neoplocené plochy zelen  a extenzivní travnaté plochy, nepovolovat 
roz�i↵ování zástavby chat. Na ⌥ásti plochy p↵iléhající k zastav nému území  (na západ ) 
a k místní komunikaci DS1 (na severu) mo⇣no zalo⇣it lesopark.
osa mezofilní hájová:
LBC K60/2.2  "Mastník"; funk⇧ní 
Opat↵ení: ochrana a podpora p↵irozené duhové skladby d↵evin, které vylu⌥ují 
roz�i↵ování zástavby a za↵ízení.
LBC K60/5.6  "Lipovsk� les"; funk⇧ní 

Opat↵ení: ochrana a podpora p↵irozené duhové skladby d↵evin dle lesního typu

LBC K60/5.7  "Pod Homolí"; funk⇧ní 
Opat↵ení: ochrana a podpora p↵irozené duhové skladby d↵evin dle lesního typu

Lokální systém ekologické stability

Nadregionální (i regionální) úrove⌦ ÚSES je na lokální úrovni dopln na lokálními 
biokoridory (LBK), lokálními biocentry (LBC). Zaji�t na je návaznost na prvky ÚSES za 
hranicí ↵e�eného území.

Lokální biokoridory

LBK 2 "Nad Mastníkem" – lokální biokoridor funk⌥ní; v ↵e�eném území propojuje 
lokální biocentra LBC 2.1, LBC K60/2.2 a LBC K60/1.1. Jedná se o t↵i úseky :
Poho↵elka – Psané skály
Psané skály – Mastník
Mastník – Ostrome⌥
Opat↵ení: ochrana a podpora p↵irozené duhové skladby d↵evin, nepovolovat roz�i↵ování 
zástavby chat.
LBK 3 "Vlkonick� potok" – lokální biokoridor p↵evá⇣n  funk⌥ní. V trase biokoridoru 
vlo⇣eno p t lokálních biocenter: LBC 3.1, LBC 3.2, LBC 3.3, LBC 3.4 a LBC 3.5. V 
↵e�eném území vymezeno 6 úsek�:
Jepti�ka – Strá⇣ovick✏ rybník
Strá⇣ovick✏ rybník -  Podvlkonice
Podvlkonice – U Krchleb
U Krchleb – Na B↵ezin 
Na B↵ezin  – K↵e⌥ovick✏ potok
Opat↵ení: chránit p↵irozené koryto potoka, b↵ehové a lu⌥ní porosty, revitalizovat 
regulovanou ⌥ást toku, zajistit pr�chodnost - neoplocovat vodní plochy, omezit 
intenzivní chovy ryb.
LBK 4 "K�e⇧ovick� potok" – lokální biokoridor p↵evá⇣n  funk⌥ní.. V trase biokoridoru 
vlo⇣ena dv  lokální biocentra: LBC 4.1, LBC 4.2. V ↵e�eném území vymezeny 3 úseky:
Pod Le�tinou – Pod V trovem
Pod V trovem – Pod Velb hy
Pod Velb hy – Mastník
Opat↵ení: chránit p↵irozené koryto potoka s b↵ehov✏mi porosty a zbytky extenzivních 
luk, zajistit pr�chodnost - neoplocovat vodní plochy, v plo�e PP K↵e⌥ovick✏ potok 
postupovat dle Plánu pé⌥e.
LBK 5 "Kaplansk� vrch - K60" – biokoridor suché ↵ady ⌥áste⌥n  funk⌥ní, v polní trati 
navr⇣en✏ k zalo⇣ení. V ↵e�eném území v trase biokoridoru vlo⇣eno �est biocenter: LBC 
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5.1, LBC 5.2, LBC 5.3, LBC 5.4, LBC 5.5, LBC K60/5.6. V ↵e�eném území vymezeno 8 
úsek�:
Kaplansk✏ vrch – Borovina u Lhotky
Borovina u Lhotky – Na h�rkách
Na h�rkách – Podvlkonice
Podvlkonice – Dubí 
Dubí – Milovka
Milovka – U dobré lípy
U dobré lípy – Hol✏ vrch
Hol✏ vrch – Lipovsk✏ les
Opat↵ení: p↵i obnov  lesního porostu podpo↵it p↵irozenou druhovou skladbu d↵evin 
dle lesních typ�.  Na n kolika místech nutno propojit zalo⇣ením lesního porostu v min. 
�í↵ce 20 m.
LBK 6 "Paseky - Pod V⌃trovem" – lokální biokoridor p↵evá⇣n  funk⌥ní.V trase 
biokoridoru vlo⇣eno lokální biocentrum LBC 6.1. 
V ↵e�eném území vymezeny 2 úseky:
Paseky – Lísek
Lísek – Pod V trovem
Opat↵ení: chránit p↵irozené koryto potoka s b↵ehov✏mi porosty a zbytky extenzivních 
luk.
LBK 7 "Poho�elka - U dobré lípy" – lokální biokoridor suché ↵ady ⌥áste⌥n  funk⌥ní, 
a⇣ nefunk⌥ní, propojovací, v polní trati navr⇣en✏ k zalo⇣ení. V trase biokoridoru vlo⇣eno 
lokální biocentrum LBC 7.1. 
V ↵e�eném území vymezeny 2 úseky:
Poho↵elka – U Percule
U Percule – U dobré lípy
Opat↵ení: na orné p�d  zalo⇣it pás �í↵ky min. 20 m, tj. zalo⇣it TTP, mimo plochy 
odvodn ní doplnit d↵evinami p↵irozené druhové skladby, obnova historick✏ch cest.
LBK 8 "Podvlkonice - Zádolí" – lokální biokoridor funk⌥ní, propojovací.
Opat↵ení: chránit p↵irozené koryto potoka s b↵ehov✏mi porosty a mok↵adní 
spole⌥enstva ponechat sukcesnímu v✏voji
LBK 9 "Strá�ovick� rybník – V Lesích pod R� ovkou" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  
funk⌥ní, propojovací.
Opat↵ení: chránit p↵irozené koryto potoka s b↵ehov✏mi porosty a mok↵adní 
spole⌥enstva, v polní trati doplnit d↵evinami p↵irozené druhové skladby.
LBK 10 "Nad dvorem - Vlkonick� potok" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; do 
↵e�eného území zasahuje okrajov  dv ma úseky: 
Nad dvorem – K↵e⌥ovick✏ potok
Kaplansk✏ vrch – Vlkonick✏ potok
Opat↵ení: podél polní cesty p↵i severním okraji Ho↵etic zalo⇣it pás zelen  p↵irozené 
druhové skladby v po⇣adované �í↵ce min. 20 m.
LBK 11 "Na dalek�ch - Jepti ka" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní, p↵evá⇣n  
veden mimo ↵e�ené území po pozemcích lesa a krajinné zelen  (k.ú. Suchdol u 
Prosecké Lhoty).
Opat↵ení: na orné p�d  zalo⇣it pás TTP v �í↵i min. 20 m, mimo plochu odvodn ní 
doplnit d↵evinami p↵irozené druhové skladby.
LBK 12 "Jepti ka - Harvaniny" – lokální biokoridor p↵evá⇣n  nefunk⌥ní, navr⇣en✏ k 
zalo⇣ení na orné p�d . 
Opat↵ení: na orné p�d  zalo⇣it pás TTP v �í↵i min. 20 m, doplnit d↵evinami p↵irozené 
druhové skladby.
LBK 13 "Mlad⇧insk� potok", úsek Mo⌥idla - K60;  lokální biokoridor funk⌥ní.
Opat↵ení: zachovat stávající stav.

Lokální biocentra 
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LBC 60/1.1, LBC 60/2.2, LBC 60/5.6 a LBC 60/5.7 jsou sou⌥ástí nadregionálního 
biokoridoru NRBK K60, popis prvk� je uveden v kapitole "Nadmístní systém ekologické 
stability".
LBC 2.1 "Psané skály" – lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní.
Opat↵ení: chránit p↵ed zástavbou! (ve vazb  na zastav né území a chatové osady), 
chránit památku p↵ed znehodnocením, porosty ponechat p↵irozenému v✏voji.
LBC 3.1 "Jepti ka" – lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní.
Opat↵ení: extenzivní hospoda↵ení, ochrana litorálního pásma a pob↵e⇣ní vegetace, 
degradované ⌥ásti luk ponechat p↵irozené sukcesi, kv tnaté louky pravideln  kosit 1-2x 
ro⌥n , nehnojit. 
LBC 3.2 "Strá�ovick� rybník" - lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní.
Opat↵ení: extenzivní hospoda↵ení, ochrana litorálního pásma a pob↵e⇣ní vegetace, 
ol�iny a degradované ⌥ásti luk ponechat p↵irozené sukcesi, v porostech na stráni 
podpo↵it listná⌥e.
LBC 3.3 "Podvlkonice" - lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní.
Opat↵ení: území bude vyu⇣íváno jako extenzivní trvalé travní porosty, ojedin le s 
v✏sadbou domácích listnat✏ch d↵evin. Plocha bude plnit funkci krajinotvornou a funkci 
rekrea⌥ní plochy p↵írodního charakteru (pobytová louka, ve↵ejn  p↵ístupné h↵i�t  
p↵írodního charakteru). V✓ rámci tohoto území lze realizovat pouze do⌥asné lehko 
p↵emístitelné objekty z✓ p↵írodních materiál� (nap↵. lavi⌥ky). Na tomto území nelze 
budovat zpevn né komunikace, odstavné plochy ani upravené sportovní plochy.  
LBC 3.4 "U Krchleb" – lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní.
Opat↵ení: chránit koryto a b↵ehové porosty vodního toku, chránit zbytky extenzivních 
luk, intenzivní louky p↵evést na extenzivní – nehnojit, neorat, kosit 1-2 x ro⌥n .
LBC 3.5 "Na B�ezin⌃" – lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní.
Opat↵ení: chránit koryto a b↵ehové porosty vodního toku, chránit zbytky extenzivních 
luk – pravideln  kosit 1-2x ro⌥n , chránit meze s p↵irozen✏mi porosty.
LBC 4.1 "Pod V⌃trovem" – lokální biocentrum vymezené, ⌥áste⌥n  funk⌥ní.
Opat↵ení: revitalizace potoka – obnova meandr� a dopln ní b↵ehov✏ch porost�, vrbiny 
a ol�iny ponechat p↵irozenému v✏voji, p↵em na intenzivních luk na extenzivní kv tnaté 
louky. 
LBC 4.2 "Pod Velb⌃hy" – lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní.
Opat↵ení: chránit koryto a b↵ehové porosty vodního toku, chránit zbytky extenzivních 
luk, p↵i obnov  porost� na svazích podpo↵it p↵irozenou druhovou skladbu d↵evin dle 
lesního typu.
LBC 5.1 "Borovina u Lhotky" – lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní.
Opat↵ení: p↵i obnov  porostu zachovat a podporovat p↵irozenou skladbu d↵evin dle 
lesního typu. 
LBC 5.2 "Na h↵rkách"– lokální biocentrum vymezené, ⌥áste⌥n  funk⌥ní.
Opat↵ení: p↵i obnov  porostu podporovat p↵irozenou skladbu d↵evin dle lesního typu.
LBC 5.3 "Dubí"– lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní.
Opat↵ení: p↵i obnov  porostu podporovat p↵irozenou skladbu d↵evin dle lesního typu.
LBC 5.4 "U dobré lípy" – lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní.
Opat↵ení: p↵i obnov  porostu podporovat p↵irozenou skladbu d↵evin dle lesního typu. 
LBC 5.5 "Hol� Vrch" – lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní.
Opat↵ení: p↵i obnov  porostu podporovat p↵irozenou skladbu d↵evin dle lesního typu.
LBC 6.1 "Lísek" – lokální biocentrum vymezené, ⌥áste⌥n  funk⌥ní.
Opat↵ení: p↵i obnov  porostu podporovat p↵irozenou skladbu d↵evin dle lesního typu.
LBC 7.1 "U Percule" - lokální biocentrum vymezené, nefunk⌥ní, navr⇣ené k zalo⇣ení. 
Opat↵ení: na orné p�d  zalo⇣ení TTP a místy doplnit liniové porosty stanovi�tn  
vhodn✏mi d↵evinami. 

Podrobn✏ popis jednotliv✏ch prvk� ÚSES je uveden v textu Od�vodn ní.

Krajinná zele⌦ (NSp)
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Plochy zelen  mimo lesní porosty, ⌥asto na plochách d↵ív j�ích pastvin, luk, n kdy i 
polí, nebo neplodné p�dy, kde je v sou⌥asnosti více ⌥i mén  vzrostl✏ stromov✏ porost 
spontánn  vze�l✏, n kdy náletem z blízkého lesa. 

Jedná se o plo�nou, bodovou a liniovou zele⌦ v✓ zem d lské krajin  (remízy, meze, 
ostr�vky zelen , strouhy, rokle  atd., které mohou slou⇣it jako refugium a biotop zvlá�t  
chrán n✏ch druh� ⇣ivo⌥ich�), která dopl⌦uje biocentra a biokoridory.

Tyto plochy mají p↵írodní ráz, které je nutno zachovat – jde o nelesní zele⌦, která 
odd luje plochy r�zn✏ch funkcí. Ru�ení p↵írodních prvk� v krajin  je vylou⌥eno.

 e.4) Prostupnost krajiny
 Plochy zem d lské a lesní jsou p↵ístupné historicky vzniklou sítí ú⌥elov✏ch 
komunikací. Tato sí� umo⇣⌦ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je 
stabilizována.  Cesty slou⇣í zejména hospodá↵skému (zem d lskému a lesnickému 
vyu⇣ití), cykloturistice a p �í turistice. Dopln ní dal�ích cest v✓plochách nezastav ného 
území je mo⇣né, umo⇣⌦ují to stanovené podmínky funk⌥ního vyu⇣ití ploch v krajin .
 Územním plánem jsou stabilizovány stávající p �í turistické trasy, nau⌥né 
stezky a cyklotrasy.
 Prostupnost krajinou nesmí b✏t naru�ena oplocením pozemk� ve volné 
krajin  vyjma ploch specifikovan✏ch v kapitole f (nap↵. záhumenky, areály). Oplocování 
pozemk� zem d lského p�dního fondu a  lesních pozemk� je podmín n  p↵ípustné 
na základ  prokázání jejich vhodnosti v navazujícím správním ↵ízení. Prokázání 
p↵ípustnosti je mo⇣né v od�vodn n✏ch p↵ípadech nap↵. p↵i vymezení ochrann✏ch 
pásem vodních zdroj�. Za „oplocení“  nejsou pova⇣ovány oplocenky na PUPFL a 
do⌥asná oplocení pastvin pomocí ohradníku ⌥i d↵ev n✏ch bradel, tj. ohrazení pro 
pastvu hospodá↵sk✏ch zví↵at nebo lesnick✏ch oplocenek pro zaji�t ní nov✏ch v✏sadeb 
d↵evin. Ani tyto v�ak nesmí naru�ovat  sí� místních a ú⌥elov✏ch komunikací a bránit 
volné migraci ⇣ivo⌥ich� a pr�chodnosti krajinou.
 P↵i oplocování ⌥i ohrazování pozemk�, které nejsou vylou⌥eny z práva volného 
pr�chodu musí vlastník ⌥i nájemce zajistit technick✏mi nebo jin✏mi opat↵eními 
mo⇣nost jejich volného pr�chodu na vhodném míst  pozemku.

 e.5) Protierozní ochrana, vodohospodá↵ská a protipovod⌦ová opat↵ení 

 Protierozní ochrana
 V pr�m ru m�⇣eme nahlí⇣et na p�dy v ↵e�eném území jako na p�dy 
ohro⇣ené vodní erozí (spodní obr.). V ↵e�eném území se nacházejí p�dy s vy��í 
sklonitostí, kde je nutné dodr⇣ovat osevní postupy, vylou⌥it �iroko↵ádkové kultury a v 
nejvíce ohro⇣en✏ch místech zatrav⌦ovat ⌥i osazovat pícniny (jetel, vojt �ka).
 Funkci protierozní ochrany tvo↵í zejména prvky ÚSES a trvalé travní porosty. 
Podmínkou protierozní ochrany je zachování katastráln  evidovan✏ch trval✏ch travních 
porost�. Dal�í protierozní opat↵ení lze dle pot↵eby budovat v✓souladu se stanoven✏mi 
podmínkami vyu⇣ití ploch v✓nezastav ném území. Územním plánem jsou navr⇣eny 
(jako zm ny vyu⇣ití území nestavební povahy) plochy opat↵ení slou⇣ící k zalo⇣ení prvk� 
územního systému ekologické stability, protierozním ú⌥ink�m a zvy�ování ekologické 
stability krajiny.

 Vodohospodá↵ská a protipovod⌦ová opat↵ení
 Pro místní recipienty není stanoveno záplavové území.  Lokáln  v�ak m�⇣e 
docházet ke zv✏�ení hladiny podzemní vody a k jejímu vystoupání a⇣ k povrchu zem . 
V✓rámci návrhu ÚP jsou navr⇣ena opat↵ení pro zv✏�ení ochrany území p↵ed velk✏mi 
vodami:
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- podél koryta vodního toku je ⇣ádoucí zachovat volné nezastav né a 
neoplocené území o �í↵i min. 6 m od b↵ehové hrany na ob  strany (tzv. poto⌥ní 
koridor) - pro pr�chod velk✏ch vod a zárove⌦ jako manipula⌥ní pruh pro ú⌥el správy a 
údr⇣by vodního toku;
- navr⇣ena jsou opat↵ení zvy�ující reten⌥ní kapacitu území - vyhrazení 
dostate⌥n  �irok✏ch pás� pozemk� podél vodních tok� smí�en✏m funkcím (NZ1 
plochy zem d lské – nivy, NSp – krajinná zele⌦). V plochách smí�eného 
nezastav ného území s✓indexem p - p↵írodní budou ve vy��í mí↵e uplatn ny prvky 
zvy�ující reten⌥ní kapacitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt✏lená 
zele⌦;
- v✓území ur⌥eném k✓zástavb  je t↵eba zabezpe⌥it, aby odtokové pom ry 
z✓povrchu urbanizovaného území byly po v✏stavb  srovnatelné se stavem p↵ed ní. 
Odvodn ní  nutno ↵e�it kombinovan✏m systémem p↵irozené / um lé retence, nap↵. 
vsakem na pozemcích, odvedením  obvodov✏m drená⇣ním systémem do jímek 
v✓nejni⇣�ím míst  plochy (regulovan✏ odtok do recipientu, pop↵.  následné vyu⇣ití vody 
pro zálivku v✓dob  p↵ísu�ku).
- Na základ  hydrologick✏ch pr�zkum� bude nutné vyhodnotit místní 
podmínky, které mají vliv na volbu nakládání s de��ov✏mi vodami (propustnost 
podlo⇣í, vlastnosti podlo⇣í, hloubka horizontu podzemní vody apod.) a zpracovat 
jednotn✏ plán pro hospoda↵ení s de��ov✏mi vodami;
- V lokalitách, kde byly provedeny investice do p�dy (odvodn ní, závlahy) a 
které jsou sou⌥ástí rozvojov✏ch ploch, je t↵eba p↵íslu�n✏mi opat↵eními zajistit funk⌥nost 
zb✏vajících ⌥ástí t chto za↵ízení na okolních pozemcích.
- Vodohospodá↵ské meliorace ur⌥ené k odvod⌦ování (a p↵íp. k zavla⇣ování) 
pozemk�, bez ohledu na vlastnictví, jsou plnohodnotn✏mi dokon⌥en✏mi a funk⌥ními 
stavbami vodních d l. Jakékoli zásahy do t chto existujících staveb (tj. jejich údr⇣ba, 
opravy, úpravy, zm ny, zm ny u⇣ívání, zru�ení nebo odstran ní) se ↵ídí p↵íslu�n✏mi 
zákonn✏mi ustanoveními.
- ⇥e�eného území se dot✏ká vymezení záplavového území Vltavy a zvlá�tní 
povodn  vodního díla Orlík, zasahuje do rekrea⌥ní oblasti Nové ⌃ivoho�t  a  zátoky 
Mastníku. V ↵e�eném území nejsou navr⇣ena ⇣ádná opat↵ení k ochran  p↵ed 
povodn mi.
 Vymezen je dostate⌥n  �irok✏ pás smí�eného nezastav ného území – plá⇣í 
(NSpr). 

 e.6) Rekreace
 Vysoké krajiná↵ské hodnoty✓celého území p↵edur⌥ují jeho vyu⇣ívání k rekreaci, 
která je dnes vícemén  omezena na individuální formy pobytové rekreace 
(chalupa↵ení, chata↵ení).    
 Stávající plochy dal�ích chatov✏ch osad nebo skupin chat jsou ponechány 
p↵evá⇣n  v rozsahu ploch vymezen✏ch dle sou⌥asn  platné dokumentace. Rozvoj pro 
intenzivní chatovou zástavbu není navr⇣en vyjma ji⇣ rozestav né skupiny chat u 
Ma↵íkova kopce.

 Nová ⌃ivoho��
 Stávající koncepce osady, která je rekrea⌥ním st↵ediskem regionálního 
v✏znamu se zam ↵ením na koupání a provozování vodních sport�, s jednozna⌥nou 
preferencí pro za↵ízení volného cestovního ruchu, je ponechána beze zm n.
 Vylou⌥ena je mo⇣nost zahu�tování zastav ného území stavbami a v✏robky 
plnících funkci stavby, nap↵.“mobil-homy”, obytné p↵ív sy, maringotky, p↵íst↵e�ky; 
 Vylou⌥ena je mo⇣nost p↵ístavby a nástavby provedené za ú⌥elem zvy�ování 
po⌥tu rekreant� i v plochách pro individuální rekreaci.

 Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy rekreace v zastav ném 
území, které se dále d lí na:
 - plochy rekreace – hromadná rekreace (RH);
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 - plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)  
 Dále jsou v nezastav ném území vymezeny plochy smí�ené nezastav ného 
území s rekrea⌥ní funkcí:  
 - plochy smí�ené - p↵írodní, plá⇣e (NSpr);
 - plochy smí�ené - sportovn  rekrea⌥ní (NSsr).
 Nezastav né území bude i nadále slou⇣it pro nepobytovou rekreaci - p �í 
turistiku a cyklistiku, pro kterou budou vyu⇣ívány ú⌥elové cesty v✓krajin .

 e.7) Ochrana nerostn✏ch surovin, horninové prost↵edí 
 Územní plán respektuje v✏skyt ní⇣e uveden✏ch lo⇣isek �t rkopísk� - lo⇣iska 
jsou v✓grafické ⌥ásti zakreslena a v✓textové ⌥ásti Od�vodn ní uvedena s✓tím, ⇣e 
po⇣adavky vypl✏vající z✓jejich p↵ípadné t ⇣by územní plán ne↵e�í, nebo� s✓t ⇣bou na 
t chto lo⇣iscích není v✓rámci zpracovávaného územního plánu uva⇣ováno.
 Územní plán zaji��uje územní ochranu:
 -chrán ného lo⇣iskového území stavebního kamene;
 -prognózního lo⇣iska stavebního kamene.
 V ↵e�eném území jsou evidována poddolovaná území a hlavní d�lní díla 
v⌥etn  deponií (popis v od�vodn ní). Lokality navrhovaného rozvoje jsou umíst na 
mimo tato poddolovaná území.
 V ↵e�eném území nejsou evidována  sesuvná území ⌥i svahové deformace. 
 Zám ry navrhované do plochy CHLÚ jsou ojedin lé a t✏kají se ploch Z9, Z10
K3 a K4. V✓plochách Z9, Z10, K3 a K4 le⇣ících v✓CHLÚ je stanoveno podmín n  
p↵ípustné vyu⇣ití, ✓které umo⇣ní zástavbu a⇣ na základ  prokázání, ⇣e stavební a dal�í 
⌥inností nedojde k✓negativnímu ovlivn ní CHLÚ.

f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití
 
 f.1) Vymezení druh� ploch z hlediska funk�ního vyu⇣ití

 ÚP K↵e⌥ovice vymezuje z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití tyto druhy ploch a 
podmínky jejich vyu⇣ití:

 Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
 Plochy bydlení - rodinné domy venkovské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro bydlení v p↵evá⇣n  rodinn✏ch domech v kvalitním prost↵edí, 
umo⇣⌦ujícím neru�en✏ a bezpe⌥n✏ pobyt a ka⇣dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, 
dostupnost ve↵ejn✏ch prostranství a ob⌥anského vybavení.
Hlavní vyu⇣ití: stavby rodinn✏ch dom�, 
P↵ípustné vyu⇣ití: související zahrady a dal�í zem d lské pozemky. 
 stavby pro rodinnou rekreaci,
  ve↵ejná prostranství,
  související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:ob⌥anské vybavení se stavbami a za↵ízeními, které:

 - sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením  
 nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,

 - nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
 - sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní  

 zát ⇣ v území,
 - spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na  

 umís�ování staveb a za↵ízení v plochách s   
 p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.

 U kontaktní zástavby v navazujícím ↵ízení prov ↵it hlukové 
limity - zdroj hluku ze silni⌥ní komunikace (silnice II. 
t↵ídy) a dal�ích ⌥inností. Stavby pro bydlení lze umis�ovat 
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v lokalit  Z3 a Z7 a⇣ na základ  prokázání budoucím 
investorem, v✓rámci ✓navazujícího správního ↵ízení, 
dodr⇣ení spln ní hygienick✏ch limit� hluku.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, 
zejména stavby pro v✏robu a skladování, zem d lské 
stavby, ⌥erpací stanice pohonn✏ch hmot, nákladní 
dopravu, budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t�í ne⇣ 
1 000 m2,

 ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na 
⇣ivotní prost↵edí p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je 
stavba umíst na, limity uvedené v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání: Nová v✏stavba v zastav ném území bude p↵izp�sobena 
p�vodní okolní zástavb  a uli⌥ní front . 

 Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo 
navrhovan✏mi úpravami dojít k naru�ení dochovan✏ch 
historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot 
daného místa nebo k naru�ení architektonické jednoty 
celku.

Prostorové uspo↵ádání pro plochy návrhu:
Ozna⌥ení plochy:   Z2, Z3, Z6, Z7, Z11, Z12
   min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastav ná plocha/parcela: 200 m2

V✏�ková regulace:   max. 1 nadzemní podla⇣í, p↵ípadn  s obytn✏m  
  podkrovím 

Ozna⌥ení plochy:   Z8  
   Zástavbu umístit do SV okraje plochy.
Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace:   max. 1 nadzemní podla⇣í, p↵ípadn  s obytn✏m  
  podkrovím

Ozna⌥ení plochy:   Z14
   min. velikost stavební parcely 1200 m2

Max. zastav ná plocha/parcela -
V✏�ková regulace:   max. 1 nadzemní podla⇣í, p↵ípadn  s obytn✏m  

  podkrovím  

 Plochy bydlení - bytové domy (BH)
 Plochy bydlení - bytové domy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek 
pro bydlení v p↵evá⇣n  bytov✏ch domech v kvalitním prost↵edí, umo⇣⌦ujícím neru�en✏ 
a bezpe⌥n✏ pobyt a ka⇣dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve↵ejn✏ch 
prostranství a ob⌥anského vybavení.
Hlavní vyu⇣ití: stavby bytov✏ch dom�,
P↵ípustné vyu⇣ití: ve↵ejná prostranství, v⌥etn  d tsk✏ch h↵i��, 
 související zem d lsky vyu⇣ívané pozemky (zahrady a 

záhumenky),
  související dopravní a technická infrastruktura, v⌥etn  

samostatn  stojících gará⇣í pro osobní automobily.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:ob⌥anské vybavení se stavbami a za↵ízeními, které:

 - sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením  
 nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,

 - nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
 - sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní  

 zát ⇣ v území,
 - spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na  

 umís�ování staveb a za↵ízení v plochách s   
 p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
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 U kontaktní zástavby v navazujícím ↵ízení prov ↵it hlukové 
limity - zdroj hluku ze silni⌥ní komunikace (silnice II. 
t↵ídy). Stavby pro bydlení umis�ovat za podmínky 
dodr⇣ení limit� hluku.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, 
zejména stavby pro v✏robu a skladování, zem d lské 
stavby, ⌥erpací stanice pohonn✏ch hmot, nákladní 
dopravu, budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t�í ne⇣ 
1 000 m2,

 ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na 
⇣ivotní prost↵edí p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je 
stavba umíst na, limity uvedené v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání:  Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo 
navrhovan✏mi úpravami dojít k naru�ení architektonické 
jednoty celku. 

 Plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
 Plochy smí�ené obytné - venkovské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro bydlení a pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání staveb 
ob⌥anského vybavení a neru�ící v✏roby. Chov hospodá↵sk✏ch zví↵at není vylou⌥en, 
pokud spl⌦uje obecn  platné p↵edpisy.
Hlavní vyu⇣ití: stavby pro bydlení, souvisejících zahrad a dal�ích 

zem d lsk✏ch pozemk�.
P↵ípustné vyu⇣ití: stavby pro rodinnou rekreaci,
  ve↵ejná prostranství,
  související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:ob⌥anské vybavení (nap↵. ubytovací za↵ízení - penzion) a 

neru�ící v✏roba se stavbami a za↵ízeními, které:
 - sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením  

 nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,
 - nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
 - sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní  

 zát ⇣ v území,
 - spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na  

 umís�ování staveb a za↵ízení v plochách s   
 p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.

 Stavby pro bydlení lze umis�ovat v lokalit  Z1 a Z18 a⇣ na 
základ  prokázání budoucím investorem v✓rámci 
navazujícího správního ↵ízení dodr⇣ení spln ní 
hygienick✏ch limit� hluku

 V✓plo�e Z9 a Z10 lze umístit zástavbu a⇣ na základ  
prokázání, ⇣e je zaji�t na ochrana chrán ného 
lo⇣iskového území.✓

Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, 
zejména ⌥erpací stanice pohonn✏ch hmot, nákladní 
dopravu, budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t�í ne⇣ 
1 000 m2,

 ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na 
⇣ivotní prost↵edí p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je 
stavba umíst na, limity uvedené v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání:  Nová v✏stavba v zastav ném území bude p↵izp�sobena 
p�vodní okolní zástavb  a uli⌥ní front . 

 Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo 
navrhovan✏mi úpravami dojít k naru�ení dochovan✏ch 
historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot 
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daného místa nebo k naru�ení architektonické jednoty 
celku.

Prostorové uspo↵ádání pro plochy návrhu:
Ozna⌥ení plochy:   Z1 
   min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace:   max. 1 nadzemní podla⇣í, p↵ípadn  s obytn✏m  
  podkrovím

Ozna⌥ení plochy:   Z18 
Max. zastav ná plocha/parcela 200 m2

V✏�ková regulace:   max. 1 nadzemní podla⇣í, p↵ípadn  s obytn✏m  
  podkrovím

Ozna⌥ení plochy:   Z4, Z15
   min. velikost stavební parcely 1200 m2

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace:   max. 1 nadzemní podla⇣í, p↵ípadn  s obytn✏m  
  podkrovím  

Ozna⌥ení plochy:   Z5, Z9, Z10, Z13     
Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace:   max. 1 nadzemní podla⇣í, p↵ípadn  s obytn✏m  
  podkrovím   

Ozna⌥ení plochy:   Z6            
   min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastav ná plocha/parcela: 200 m2

V✏�ková regulace:   max. 1 nadzemní podla⇣í, p↵ípadn  s obytn✏m  
  podkrovím 

 Plochy smí�ené obytné - církevní areály (SM1)
 Plochy smí�ené obytné - církevní areály jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
p↵im ↵eného vyu⇣ívání, zachování staveb Trapistického klá�tera Na�í Paní nad Vltavou v 
Poli⌥anech. Tato území mají v✏razn✏ polyfunk⌥ní charakter (ob⌥anská vybavenost, 
bydlení, slu⇣by).
Hlavní vyu⇣ití: církevní a jiné nábo⇣enské stavby,
P↵ípustné vyu⇣ití: stavby pro bydlení i ubytování,
 ve↵ejná prostranství v⌥etn  parkovacích ploch,
 ve↵ejné poh↵ebi�t ,
  související dopravní a technická infrastruktura, 
 zahrady a nádvo↵í.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:ve↵ejné i komer⌥ní ob⌥anské vybavení a stavby a za↵ízení 

pro malov✏robu, ↵emeslnou ⌥i p↵idru⇣enou v✏robu, 
v✏robní i nev✏robní slu⇣by v⌥etn  p↵idru⇣eného 
skladování, se stavbami a za↵ízeními, které:

- sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují 
u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,

- nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
- sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v 

území,
- spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na 

umís�ování staveb a za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím 
obytn✏m vyu⇣itím v bezprost↵edním okolí.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, 
zejména ⌥erpací stanice pohonn✏ch hmot, nákladní 
dopravu, budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t�í ne⇣ 
ne⇣ 1 000 m2,
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 ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na 
⇣ivotní prost↵edí p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je 
stavba umíst na, limity uvedené v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání: Strukturu stávající zástavby a v✏�kovou hladinu nelze 
m nit.

 Plochy smí�ené obytné - rekrea�ní (SR) 
 Plochy smí�ené obytné - rekrea⌥ní  jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro bydlení a ka⇣dodenní pobytovou rekreaci a relaxaci obyvatel, 
dostupnost ve↵ejn✏ch prostranství a ob⌥anského vybavení.
Hlavní vyu⇣ití: stavby rodinn✏ch dom�, stavby pro rodinnou rekreaci,
P↵ípustné vyu⇣ití: související zahrady a dal�í zem d lské pozemky,
  ve↵ejná prostranství,
  související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:ob⌥anské vybavení se stavbami a za↵ízeními, které:

- sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují 
u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,

- nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
-  sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v 

území,
- spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na 

umís�ování staveb a za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím 
obytn✏m vyu⇣itím.

-  stavby pro bydlení lze umis�ovat v lokalit  Z16 a Z17 a⇣ na 
základ  prokázání budoucím investorem, v✓rámci 
✓navazujícího správního ↵ízení, dodr⇣ení spln ní 
hygienick✏ch limit� hluku

Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, 
zejména stavby pro v✏robu a skladování, zem d lské 
stavby, ⌥erpací stanice pohonn✏ch hmot, nákladní 
dopravu, budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t�í ne⇣ 
1 000 m2,

 ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na 
⇣ivotní prost↵edí p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je 
stavba umíst na, limity uvedené v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání:  Nová v✏stavba v zastav ném území bude p↵izp�sobena 
p�vodní okolní zástavb  a uli⌥ní front .

Prostorové uspo↵ádání pro plochy návrhu:
Ozna⌥ení plochy:   Z 16, Z17
Max. zastav ná plocha/parcela: 200 m2

V✏�ková regulace:   max. 1 nadzemní podla⇣í, p↵ípadn  s obytn✏m  
  podkrovím

 Plochy ob�anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
 Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura jsou vymezeny za ú⌥elem 
zaji�t ní podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání staveb 
ob⌥anského vybavení ve↵ejného charakteru a k zaji�t ní podmínek pro jejich u⇣ívání v 
souladu s jejich ú⌥elem.
Hlavní vyu⇣ití: stavby a za↵ízení ob⌥anského vybavení ve↵ejného 

charakteru (slou⇣ící nap↵íklad pro vzd lávání a v✏chovu, 
sociální slu⇣by a pé⌥i o rodiny, zdravotní slu⇣by, kulturu, 
ve↵ejnou správu, ochranu obyvatelstva)

P↵ípustné vyu⇣ití: ve↵ejná prostranství (v⌥etn  d tsk✏ch h↵i��, ve↵ejné zelen  
ap.),

  související dopravní a technická infrastruktura,
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Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:stavby byt� slu⇣ebních a majitel� za↵ízení, pokud 
charakter této plochy a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní 
staveb pro bydlení. 

Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na 
⇣ivotní prost↵edí p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je 
stavba umíst na, limity uvedené v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

podmínky prostorového 
uspo↵ádání: Nové stavby a zm ny staveb nesmí p↵ev✏�it nejvy��í 

p↵ilehlé objekty (mezi p↵ilehlé objekty pat↵í v�echny 
obytné stavby ur⌥ující charakter místa).

 Plochy ob�anského vybavení - komer�ní za↵ízení malá a st↵ední (OM)
 Plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední jsou 
vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a 
vyu⇣ívání staveb ob⌥anského vybavení komer⌥ního charakteru a k zaji�t ní podmínek 
pro jejich u⇣ívání v souladu s jejich ú⌥elem.
hlavní vyu⇣ití: stavby a za↵ízení ob⌥anského vybavení komer⌥ní 

ob⌥anské vybavenosti (slou⇣ící nap↵íklad pro obchodní 
prodej, administrativu, ubytování, stravování, slu⇣by).

p↵ípustné vyu⇣ití: ve↵ejná prostranství (v⌥etn  d tsk✏ch h↵i��, ve↵ejné zelen  
ap.),

  související dopravní a technická infrastruktura,
podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:Ob⌥anské vybavení se stavbami a za↵ízeními, které sv✏m 

provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání 
staveb a za↵ízení ve svém okolí a nesni⇣ují kvalitu 
prost↵edí souvisejícího území a které sv✏m charakterem a 
kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území.   
 Byty slu⇣ební a byty majitel� za↵ízení ⌥i p↵ípadn  dal�ích 
bytov✏ch jednotek, pokud charakter této plochy a její 
uspo↵ádání dovoluje umíst ní staveb pro bydlení.

nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na 
⇣ivotní prost↵edí p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je 
stavba umíst na, limity uvedené v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

podmínky prostorového 
uspo↵ádání: Nové stavby a zm ny staveb nesmí p↵ev✏�it nejvy��í 

p↵ilehlé objekty (mezi p↵ilehlé objekty pat↵í v�echny 
obytné stavby ur⌥ující charakter místa).

 Plochy ob�anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby (OH)
 Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby jsou vymezeny za 
ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání církevních 
staveb a poh↵ebi��.
Hlavní vyu⇣ití: ve↵ejná poh↵ebi�t , církevní a jiné nábo⇣enské stavby.
P↵ípustné vyu⇣ití: ve↵ejná prostranství, v⌥etn  ve↵ejn  p↵ístupné a ochranné 

zelen ,
 pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na 

⇣ivotní prost↵edí p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je 
stavba umíst na, limity uvedené v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

 Plochy ob�anského vybavení - sport a rekreace (OS)
 Plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace jsou vymezeny za ú⌥elem 
zaji�t ní podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání sportovních a 
rekrea⌥ních staveb a za↵ízení.
Hlavní vyu⇣ití: Stavby a za↵ízení ob⌥anského vybavení pro aktivní nebo 

pasivní sportovní ⌥innosti a regeneraci organismu,
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P↵ípustné vyu⇣ití: stavby a za↵ízení dal�ích druh� ob⌥anského vybavení 
slu⌥iteln✏ch s hlavním vyu⇣itím, 

  ve↵ejná prostranství, v⌥etn  ploch ve↵ejn  p↵ístupné 
zelen  a d tsk✏ch h↵i��,

 doprovodná a ochranná zele⌦,
  související dopravní a technická infrastruktura.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na 

⇣ivotní prost↵edí p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je 
stavba umíst na, limity uvedené v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

 
 Plochy rekreace - hromadná rekreace (RH)
 Plochy rekreace - hromadná rekreace jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro hromadnou rekreaci v k.ú. ⌃ivoho��.
Hlavní vyu⇣ití: stávající stavby pro hromadnou rekreaci (nap↵. rekrea⌥ní 

areály se stavbami ubytovacího za↵ízení),
P↵ípustné vyu⇣ití: stravování, sport, odpo⌥inek a dal�í slu⇣by spojené s 

rekreací,
 související dopravní a technická infrastruktura,
  ochranná a krajinná zele⌦,
  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: dopl⌦ující komer⌥ní ob⌥anská vybavenost a sklady 

zahradního a sportovního materiálu se stavbami a 
za↵ízeními, které:

 - sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením  
 nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,

 - nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
 - sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní  

 zát ⇣ v území.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní (zejména ty stavby a za↵ízení, které sni⇣ují 

kvalitu prost↵edí ve vymezené plo�e a nejsou slu⌥itelné s 
rekrea⌥ními aktivitami).

 Vylou⌥ena je mo⇣nost zahu�tování zastav ného území 
stavbami a v✏robky plnících funkci stavby, nap↵.“mobil-
homy”, obytné p↵ív sy, maringotky, p↵íst↵e�ky atd.

 Vylou⌥ena je mo⇣nost navy�ování ubytovacích kapacit.
Prostorové uspo↵ádání: Nástavby ⌥i p↵estavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud by 

mohlo navrhovan✏mi úpravami dojít k naru�ení 
dochovan✏ch architektonick✏ch hodnot  nebo k naru�ení 
architektonické jednoty celku.

  Vylou⌥ena je mo⇣nost p↵ístavby a nástavby provedené za 
ú⌥elem zvy�ování po⌥tu rekreant�.

 Plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
 Plochy rekreace - rodinná rekreace jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro individuální rekreaci.
Specifické podmínky v k.ú. ⌃ivoho��:
Hlavní vyu⇣ití: stavby pro rodinnou rekreaci,
P↵ípustné vyu⇣ití: stravování, sport, odpo⌥inek a dal�í slu⇣by spojené s 

rekreací, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury,

 pozemky ochranné a sídelní zelen ,
  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:dopl⌦ující komer⌥ní ob⌥anská vybavenost (vyjma 

penzión�) a sklady zahradního a sportovního materiálu 
se stavbami a za↵ízeními, které:
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- sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují 
u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,

- nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
- sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v 

území.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:  V�e ostatní (zejména ty stavby a za↵ízení, které sni⇣ují 

kvalitu prost↵edí ve vymezené plo�e a nejsou slu⌥itelné s 
rekrea⌥ními aktivitami).

 Vylou⌥ena je mo⇣nost zahu�tování zastav ného území 
stavbami a v✏robky plnících funkci stavby, nap↵.“mobil-
homy”, obytné p↵ív sy, maringotky, p↵íst↵e�ky atd.

Prostorové uspo↵ádání: Pro stavby pro rodinnou rekreaci v plo�e platí, ⇣e na 
stávajících stavbách lze provád t udr⇣ovací práce a 
stavební úpravy, které nevy⇣adují územní rozhodnutí 
nebo územní souhlas. P↵ístavby a nástavby nejsou 
vylou⌥eny za podmínky, ⇣e se nevytvá↵í mo⇣nost nav✏�ení 
po⌥tu rekreant�

 P↵ípadné p↵ístavby a nástavby musí ctít charakter stávající 
zástavby a nesmí nevhodn✏mi stavebními zásahy 
znehodnocovat navazující prost↵edí.

Prostorové uspo↵ádání pro plochy návrhu:
Ozna⌥ení plochy:   Z19, Z21 
Max. zastav ná plocha/parcela: pro nov  povolované stavby 100 m2 

V✏�ková regulace:   max. 1 nadzemní podla⇣í bez podkroví

Specifické podmínky v ↵e�eném území vyjma k.ú. ⌃ivoho��
Hlavní vyu⇣ití: stavby pro rodinnou rekreaci,
P↵ípustné vyu⇣ití: stravování, sport, odpo⌥inek a dal�í slu⇣by spojené s 

rekreací, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury,

 pozemky ochranné a sídelní zelen ,
  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:rodinné penzióny, dopl⌦ující komer⌥ní ob⌥anská 

vybavenost a sklady zahradního a sportovního materiálu 
se stavbami a za↵ízeními, které:

- sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují 
u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,

- nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
- sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v 

území.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:  V�e ostatní (zejména ty stavby a za↵ízení, které sni⇣ují 

kvalitu prost↵edí ve vymezené plo�e a nejsou slu⌥itelné s 
rekrea⌥ními aktivitami).

 Plochy rekreace- rekrea�ní slu⇣by (RS)
 Plochy rekreace – rekrea⌥ní slu⇣by jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
specifick✏ch podmínek pro v✏stavbu objektu tak, aby do�lo k vytvo↵ení podmínek 
spojen✏ch s✓rekrea⌥ním vyu⇣itím vypl✏vajícím z potenciálu navazující vodní plochy, 
ryba↵ením. 

Hlavní vyu⇣ití: stavby pro slu⇣by spojené s✓rekreací u vodní plochy, 
ryba↵ení, rybá↵ská ba�ta a dal�í slu⇣by prokazateln  
spojené s✓touto ⌥inností.
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P↵ípustné vyu⇣ití: ubytování za p↵edpokladu max. ubytovací kapacity do 12 
l�⇣ek (forma rodinného penzionu), pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury,

 pozemky ochranné a sídelní zelen ,
  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:  V�e ostatní (zejména ty stavby a za↵ízení, které sni⇣ují 

kvalitu prost↵edí ve vymezené plo�e a nejsou slu⌥itelné s 
rekrea⌥ními aktivitami).

 Vylou⌥ena je mo⇣nost zahu�tování stavbami a v✏robky 
plnících funkci stavby, nap↵.“mobil-homy”, obytné p↵ív sy, 
maringotky, p↵íst↵e�ky atd.

 
 
Prostorové uspo↵ádání pro plochy návrhu:
Ozna⌥ení plochy:   Z22 
Max. zastav ná plocha/parcela: Zástavbu ↵e�it v rozmezí ji⇣ proveden✏ch terénních  

  úprav a do velikosti max. 150 m2 zastav né plochy,
V✏�ková regulace:   stavby max. p↵ízemní s obytn✏m podkrovím,
Charakter zástavby:   charakter p↵izp�sobit rázu okolních staveb (ml✏n),
Dal�í podmínky:   odstavná a parkovací stání umis�ovat v rámci  

  zastavitelné plochy.

 Plochy v✏roby a skladování - zem d lská v✏roba (VZ)
 Plochy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� staveb pro 
zem d lskou, lesnickou a rybá↵skou v✏robu a p↵idru⇣enou drobnou v✏robu v 
p↵ípadech, kdy z d�vodu negativních vliv� t chto staveb za hranicí t chto pozemk� 
vylu⌥uje za⌥len ní pozemk� s t mito vlivy do ploch jiného zp�sobu vyu⇣ití.
 I pro tato za↵ízení v�ak platí, ⇣e negativní ú⌥inky a vlivy t chto staveb a za↵ízení 
nesmí naru�ovat provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí (zejména pak staveb 
pro bydlení) nad p↵ípustnou míru, danou obecn  platn✏mi p↵edpisy.
Hlavní vyu⇣ití: stavby pro zem d lskou v✏robu,
P↵ípustné vyu⇣ití: stavby pro lesnickou a rybá↵skou v✏robu a p↵idru⇣enou 

drobnou v✏robu, 
 související dopravní a technická infrastruktury,
 pozemky a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména 

stavby pro maloobchodní prodej, administrativní a 
správní budovy a za↵ízení),

 pozemky izola⌥ní a ochranné zelen ,
 sb rn✏ dv�r; obecní kompostárna, pozemky zahradnictví.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:Chovy zví↵at v rozsahu, kdy pachová zóna nezasahuje 

okolní stavby pro bydlení. 
 Do ploch lze zahrnout stavby byt� slu⇣ebních a majitel� 

za↵ízení, pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání 
dovoluje umíst ní staveb pro bydlení.

 Investor je v navazujícím správním ↵ízení povinen 
prokázat, ⇣e nov✏ zám r neovlivní negativn  stavby pro 
bydlení.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní. 
 V areálu v✏krmny prasat Strá⇣ovice je navy�ování kapacit 

chovu zví↵at nep↵ípustné.
Prostorové uspo↵ádání: Nové objekty musí ⌥len ním stavebních forem a zejména 

 celkov✏m objemem zástavby respektovat m ↵ítko a  
 kontext okolí a chránit pohledov  exponované horizonty 
historick✏ch jader obcí (zejména K↵e⌥ovice). 

    
 Plochy v✏roby a skladování - agroturistika (VA)
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 Plochy v✏roby a skladování - agroturistika jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
vyu⇣ití pozemk� staveb pro agroturistiku a stavby související s mimoproduk⌥ním 
chovem zví↵at.
 Hlavní vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené pro agroturistiku,
P↵ípustné vyu⇣ití:  stavby související s mimoproduk⌥ním chovem zví↵at -  
  agroturistikou  (nap↵. kryté jízdárny, sklady krmiv, stáje),
  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství v⌥etn  ve↵ejné zelen ,
  pozemky ochranné zelen ,
  pozemky související dopravní nebo technické   
 infrastruktury,
  pozemky související ob⌥anské vybavenosti a zázemí pro  
  klienty (nap↵. stavby a za↵ízení lokální administrativy,  
  �kolící za↵ízení, za↵ízení p↵echodného ubytování)
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:Chovy zví↵at v rozsahu, kdy pachová zóna nezasahuje  
  okolní stavby pro bydlení. 
 Do ploch lze zahrnout stavby byt� slu⇣ebních a majitel� 

za↵ízení, pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání 
dovoluje umíst ní staveb pro bydlení.

 Investor je v navazujícím správním ↵ízení povinen 
prokázat, ⇣e nov✏ zám r neovlivní negativn  stavby pro 
bydlení.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:  Nové objekty musí ⌥len ním stavebních forem a zejména 
  celkov✏m objemem zástavby respektovat m ↵ítko a  
  kontext okolí. 

 Plochy technické infrastruktury (TI)
 Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití 
pozemk� v p↵ípadech, kdy vyu⇣ití pozemk� pro tuto infrastrukturu vylu⌥uje jejich 
za⌥len ní do ploch jiného zp�sobu vyu⇣ití a kdy jiné vyu⇣ití t chto pozemk� není 
mo⇣né. 
 Liniová vedení sítí technické infrastruktury je p↵ípustné vést i jinou plochou.
Hlavní vyu⇣ití: stavby a za↵ízení technické infrastruktury a s nimi 

provozn  souvisejících za↵ízení (vodovod�, vodojem�, 
kanalizace, ⌥istíren odpadních vod, staveb a za↵ízení pro 
nakládání s odpady, trafostanic, energetick✏ch vedení, 
komunika⌥ních vedení a za↵ízení ve↵ejné sít ),

P↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní infrastruktury,
  pozemky krajinné a sídelní zelen .
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)
 Plochy dopravní infrastruktury - silnice jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
vyu⇣ití pozemk� silni⌥ních dopravních staveb a za↵ízení a k zaji�t ní dopravní 
p↵ístupnosti jin✏ch ploch.
Hlavní vyu⇣ití: silnice a vybrané místní komunikace (v⌥etn  pozemk�, na 

kter✏ch jsou umíst ny sou⌥ásti komunikace jako náspy, 
zá↵ezy, op rné zdi, mosty a doprovodná a izola⌥ní zele⌦).

P↵ípustné vyu⇣ití: stavby dopravních za↵ízení a dopravního vybavení 
(zejména autobusové zastávky, odstavné a parkovací 
plochy),

  stavby a za↵ízení technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e co p↵ímo nesouvisí s✓hlavním a p↵ípustn✏m vyu⇣itím.
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 Plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové komunikace (DS1)
 Plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové komunikace jsou 
vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní pr�chodnosti krajinou pro ú⌥ely zaji�t ní p↵ístupnosti 
vybran✏ch staveb, obsluhy souvisejících zem d lsk✏ch, lesních a dal�ích pozemk� a 
pro zaji�t ní rekrea⌥ních funkcí krajiny (vedení cyklistick✏ch a p �ích turistick✏ch tras a 
nau⌥n✏ch stezek).
Hlavní vyu⇣ití: místní a místní ú⌥elové komunikace (v⌥etn  pozemk�, na 

kter✏ch jsou umíst ny sou⌥ásti komunikace jako náspy, 
zá↵ezy, op rné zdi, mosty a doprovodná a izola⌥ní zele⌦).

P↵ípustné vyu⇣ití: stavby dopravních za↵ízení a dopravního vybavení 
(zejména autobusové zastávky, odstavné a parkovací 
plochy),

  pozemky a za↵ízení technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e co p↵ímo nesouvisí s✓hlavním a p↵ípustn✏m vyu⇣itím.

 Plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (DS2)
 Plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost jsou vymezeny za 
ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro dopravní vybavenost.
Hlavní vyu⇣ití: stavby dopravních za↵ízení a dopravního vybavení 

(zejména autobusové zastávky, odstavné a parkovací 
plochy).

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: doprovodná a izola⌥ní zele⌦,
  stavby a za↵ízení související technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy dopravní infrastruktury - vodní doprava (DV)
 Plochy dopravní infrastruktury - vodní doprava jsou vymezeny za ú⌥elem 
zaji�t ní podmínek pro vodní dopravu slou⇣ící zde p↵evá⇣n  rekrea⌥ním ú⌥el�m 
(zejména provoz lodní dopravy na Slapské p↵ehrad  v sezónním období) a vodnímu 
sportu.
Hlavní vyu⇣ití: pozemky vodních ploch, ur⌥ené pro vodní cesty 

(nap↵íklad kanály a splavn né úseky vodních tok�),
P↵ípustné vyu⇣ití: pozemky stávající mariny ⌃ivoho��, v✏vazi�t  plavidel a 

mola ve stávajícím vymezeném stání (Vltava, Mastník),  
pozemky za↵ízení související s provozováním stávajícího 
p↵ívozu,

  související stavby dopravní a technické infrastruktury  
 v⌥etn  cyklotras a turistick✏ch tras,
 související pozemky doprovodné zelen .
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní. 

 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek 
pro p↵im ↵ené umíst ní, rozsah a dostupnost pozemk� ve↵ejn✏ch prostranství a k 
zaji�t ní podmínek pro jejich u⇣ívání v souladu s jejich v✏znamem a ú⌥elem.
Hlavní vyu⇣ití: ve↵ejná prostranství, v⌥etn  ve↵ejn  p↵ístupné zelen .
P↵ípustné vyu⇣ití: související dopravní a technická infrastruktura.
P↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení 

slu⌥itelné s ú⌥elem ve↵ejn✏ch prostranství.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e co p↵ímo nesouvisí s✓hlavním a p↵ípustn✏m vyu⇣itím.
Prostorové uspo↵ádání: Pro umís�ování nov✏ch staveb v zastav ném území platí  
 omezení velikosti zastav né plochy stavbou do 25 m2.

 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
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 Ve↵ejn  p↵ístupné parky, zahrady, sady, lesoparky, aleje, stromo↵adí apod. 
Plochy ve↵ejné zelen  jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní ochrany p↵evá⇣n  parkov  
upraven✏ch pozemk� v sídlech.
Hlavní vyu⇣ití: ve↵ejn  p↵ístupná zele⌦.
P↵ípustné vyu⇣ití:  související ob⌥anská, dopravní a technická infrastruktura 

slu⌥itelná s ú⌥elem ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejné 
zelen  (nap↵. h↵i�t , drobné vodní plochy, po⇣ární nádr⇣e 
apod.).

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS)
 Plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ jsou vymezeny zejména 
za ú⌥elem vyu⇣ívání zahrad a dal�ích pozemk� zem d lského p�dního fondu 
nacházejících se v zastav ném území.
 Jde o pozemky, které se v✏znamn  podílejí na utvá↵ení charakteru 
urbanizovaného území nebo jsou v✏znamn  dot⌥eny limity vyu⇣ití území, a proto je na 
nich nutné omezit mo⇣nost umís�ování staveb a dal�ích za↵ízení.
Hlavní vyu⇣ití: zahrady a dal�í zem d lská p�da související s obytn✏m 

územím.
P↵ípustné vyu⇣ití: dopl⌦kové stavby ke stavb  hlavní slou⇣ící k rekrea⌥nímu 

pobytu na zahrad  a drobné p stitelské ⌥innosti (skleníky, 
altány, bazény),

 oplocení, 
 zele⌦,
  dal�í stavby, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství v 

rozsahu, kter✏ odpovídá velikosti souvisejících pozemk�,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e co p↵ímo nesouvisí s✓hlavním a p↵ípustn✏m vyu⇣itím.
 Vylou⌥ena mo⇣nost zahu�tování zastav ného území 

drobn✏mi stavbami a v✏robky plnících funkci stavby, 
nap↵.“mobil-homy”, obytné p↵ív sy, maringotky, p↵íst↵e�ky 
atd..

 Plochy sídelní zelen  - ochranná a izola�ní zele⌦ (ZO)
 Plochy sídelní zelen  – ochranná a izola⌥ní zele⌦ jsou vymezeny zejména za 
ú⌥elem zachování ochranného /izola⌥ního charakteru prvk� zelen  nacházejících se v 
zastav ném/zastavitelném území.
Hlavní vyu⇣ití: pozemky ochranné a izola⌥ní zelen ,
 pozemky ÚSES v zastav ném území. 
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:za podmínky prokázání, ⇣e tyto se nedají realizovat v 

jin✏ch plochách funk⌥ního vyu⇣ití území v zastav ném 
území:

 pozemky související technické a dopravní infrastruktury,
  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství slou⇣ící ke zp↵ístupn ní 

pozemk� a staveb v území.
 oplocení, pokud nezasahuje do prvk� ÚSES.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e co p↵ímo nesouvisí s✓hlavním a p↵ípustn✏m vyu⇣ití; 

vylu⌥uje se mo⇣nost umíst ní drobn✏ch staveb a v✏robk� 
plnících funkci stavby, nap↵.“mobil-homy”, obytné p↵ív sy, 
maringotky, p↵íst↵e�ky atd.

 Plochy sídelní zelen  - zele⌦ p↵írodního charakteru (ZP) 
 Plochy sídelní zelen  – zele⌦ p↵írodního charakteru jsou vymezeny zejména za 
ú⌥elem zachování p↵írodního charakteru prvk� zelen  nacházejících se v zastav ném/
zastavitelném území.
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Hlavní vyu⇣ití: pozemky v sídle se zv✏�enou ochranou zelen , nap↵. 
b↵ehová a doprovodná zele⌦ vodních tok�, pr�chod 
systému ÚSES zastav n✏m územím, hodnotné p↵írodní 
plochy na nep↵ístupn✏ch lokalitách, pozemky ur⌥ené k 
pln ní funkcí lesa v zastav ném území apod.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:za podmínky prokázání, ⇣e tyto se nedají realizovat v 
jin✏ch plochách funk⌥ního vyu⇣ití území v zastav ném 
území:

 pozemky související technické a dopravní infrastruktury,
 dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení 

jinou trasou by bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  
náro⌥né

 d tská h↵i�t 
 stavby spojené s hospoda↵ením na lesním pozemku nebo 

spojené s realizací ÚSES
 oplocení, pokud nezasahuje do prvk� ÚSES.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e co p↵ímo nesouvisí s✓hlavním a p↵ípustn✏m vyu⇣ití; 

vylu⌥uje se mo⇣nost umíst ní drobn✏ch staveb a v✏robk� 
plnících funkci stavby, nap↵.“mobil-homy”, obytné p↵ív sy, 
maringotky, p↵íst↵e�ky atd.

 Plochy p↵írodní (NP)
 Plochy p↵írodní jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro ochranu 
p↵írody a krajiny. Cílem vymezení je územní ochrana zvlá�t  chrán n✏ch území a 
ochrana ekosystém� územního systému ekologické stability a dal�ích ekologicky 
cenn✏ch ⌥ástí území (ekologické kostry území).
 Pozemky zem d lského p�dního fondu a lesní pozemky je nutné 
obhospoda↵ovat z hlediska mimoproduk⌥ních funkcí v souladu se zájmy ochrany 
p↵írody a krajiny.
Hlavní vyu⇣ití: pozemky biocenter ÚSES a dal�ích zvlá�t  chrán n✏ch a 

chrán n✏ch ⌥ástí p↵írody.
P↵ípustné vyu⇣ití: pozemky dopravní nebo technické infrastruktury a 

ve↵ejn✏ch prostranství (v⌥etn  tras turistick✏ch stezek, 
cyklostezek a nau⌥n✏ch stezek) slu⌥itelné s ú⌥elem 
ochrany p↵írody a krajiny.

  stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a 
krajiny, pro sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních 
katastrof a pro odstra⌦ování jejich d�sledk�,

  opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování 
reten⌥ních schopností území,

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i 
vytvá↵ení jin✏ch ekologicky stabilních ploch.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou 
trasou by bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  
náro⌥né

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e co p↵ímo nesouvisí s✓hlavním a p↵ípustn✏m vyu⇣itím, 
vylu⌥uje se mo⇣nost umíst ní drobn✏ch staveb a v✏robk� 
plnících funkci stavby, nap↵.“mobil-homy”, obytné p↵ív sy, 
maringotky, p↵íst↵e�ky atd.

 Nová v✏vazi�t  plavidel, nové stavby a nová za↵ízení 
související s provozováním mariny, kotvi�t , mola apod.

 Oplocení mimo ochranná pásma vodních zdroj� PHO I a 
lesních oplocenek pro zaji�t ní nov✏ch v✏sadeb d↵evin.

 Plochy lesní (NL)
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 Plochy lesní jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek vyu⇣ití pozemk� 
pro les, v⌥etn  jeho hospodá↵sk✏ch funkcí.
Hlavní vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa.
P↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ostatních ploch a krajinné zelen ,
 pozemky staveb a za↵ízení lesního hospodá↵ství,
  pozemky staveb a za↵ízení dopravní a technické 

infrastruktury.
  stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a 

krajiny, pro sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních 
katastrof a pro odstra⌦ování jejich d�sledk�,

  opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování 
reten⌥ních schopností území,

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i 
vytvá↵ení jin✏ch ekologicky stabilních ploch.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení 
jinou trasou by bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  
náro⌥né

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e co p↵ímo nesouvisí s✓hlavním a p↵ípustn✏m vyu⇣itím, 
vylu⌥uje se mo⇣nost umíst ní drobn✏ch staveb a v✏robk� 
plnících funkci stavby, nap↵.“mobil-homy”, obytné p↵ív sy, 
maringotky, p↵íst↵e�ky atd.

 Nová v✏vazi�t  plavidel, nové stavby a nová za↵ízení 
související s provozováním mariny, kotvi�t , mola apod.

 Oplocení mimo ochranná pásma vodních zdroj� PHO I a 
lesních oplocenek pro zaji�t ní nov✏ch v✏sadeb d↵evin.

 
 Plochy smí�ené - p↵írodní a lesní zele⌦ (NSpl)
 Plochy jsou vymezeny zejména za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro územní 
ochranu vymezeného územního systému ekologické stability (biokoridor�) a dal�ích 
ekologicky cenn✏ch území  na lesních pozemcích a na pozemcích s v✏sadbami d↵evin 
charakteru lesa.
Hlavní vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa, lesní lemy, porosty 

charakteru lesa na zem d lské p�d ,  
 ostatní plochy krajinné zelen ;
P↵ípustné vyu⇣ití: extenzivní vyu⇣ívané sady a zahrady s travním krytem, 

louky v nivách vodních tok� a b↵ehové porosty, ochranná 
zele⌦;

  pozemky vodních ploch a vodních tok�, dal�í plochy 
s✓vodohospodá↵skou funkcí (nivy vodních tok�, plochy 
záplavov✏ch území, plochy zahrnuté do ochrann✏ch 
pásem vodních zdroj� ap.),

  pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod  blízk✏ch ekosystém�,
  pozemky dopravní nebo technické infrastruktury (v⌥etn  

tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a nau⌥n✏ch stezek) 
slu⌥itelné s ú⌥elem ochrany p↵írody a krajiny,

  stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a 
krajiny, pro sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních 
katastrof a pro odstra⌦ování jejich d�sledk�,

  opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování 
reten⌥ních schopností území,

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i 
vytvá↵ení jin✏ch ekologicky stabilních ploch.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:zm ny kultury na pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa na 
základ  prokázání, ⇣e zm ny budou provedeny na 
p�dách nevhodn✏ch pro zem d lskou rostlinnou v✏robu 
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a za podmínky návaznosti na stávající pozemky ur⌥ené k 
pln ní funkcí lesa.

 dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení 
jinou trasou by bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  
náro⌥né

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e co p↵ímo nesouvisí s✓hlavním a p↵ípustn✏m vyu⇣itím, 
vylu⌥uje se mo⇣nost umíst ní drobn✏ch staveb a v✏robk� 
plnících funkci stavby, nap↵.“mobil-homy”, obytné p↵ív sy, 
maringotky, p↵íst↵e�ky atd.

 Nová v✏vazi�t  plavidel, nové stavby a nová za↵ízení 
související s provozováním mariny, kotvi�t , mola apod.

 Oplocení mimo ochranná pásma vodních zdroj� PHO I a 
lesních oplocenek pro zaji�t ní nov✏ch v✏sadeb d↵evin.

 Plochy smí�ené - p↵írodní krajinná zele⌦ (NSp)
 Plochy smí�ené - p↵írodní krajinná zele⌦ (NSp) jsou vymezeny zejména za 
ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního systému 
ekologické stability a dal�ích ekologicky cenn✏ch území (ekologické kostry území), pro 
realizaci protierozních opat↵ení a revitalizace vodních tok�, opat↵ení pro ochranu 
povrchov✏ch a podzemních vod, pro ochranu p↵ed povodn mi a pro zv✏�ení reten⌥ních 
schopností krajiny.
 Pozemky zem d lského p�dního fondu v plo�e je nutné obhospoda↵ovat z 
hlediska mimoproduk⌥ních funkcí v souladu se zájmy ochrany p↵írody a krajiny.
Hlavní vyu⇣ití: ostatní plochy krajinné zelen , extenzivní vyu⇣ívané sady 

a zahrady s travním krytem, louky v nivách vodních tok� a 
b↵ehové porosty, ochranná zele⌦;

P↵ípustné vyu⇣ití: pozemky zem d lského p�dního fondu s 
up↵ednostn ním mimoproduk⌥ních funkcí, v⌥etn  
ú⌥elov✏ch komunikací slou⇣ících k jejich 
obhospoda↵ování,

  pozemky vodních ploch a vodních tok�, dal�í plochy 
s✓vodohospodá↵skou funkcí (nivy vodních tok�, plochy 
záplavov✏ch území, plochy zahrnuté do ochrann✏ch 
pásem vodních zdroj� ap.),

 plochy les�,
  pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod  blízk✏ch ekosystém�,
  pozemky dopravní nebo technické infrastruktury (v⌥etn  

tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a nau⌥n✏ch stezek) 
slu⌥itelné s ú⌥elem ochrany p↵írody a krajiny,

  stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a 
krajiny, pro sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních 
katastrof a pro odstra⌦ování jejich d�sledk�,

  opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování 
reten⌥ních schopností území,

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i 
vytvá↵ení jin✏ch ekologicky stabilních ploch.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:zm ny kultury na pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa na 
základ  prokázání, ⇣e zm ny budou provedeny na 
p�dách nevhodn✏ch pro zem d lskou rostlinnou v✏robu 
a za podmínky návaznosti na stávající pozemky ur⌥ené k 
pln ní funkcí lesa.

 dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení 
jinou trasou by bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  
náro⌥né

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e co p↵ímo nesouvisí s✓hlavním a p↵ípustn✏m vyu⇣itím, 
vylu⌥uje se mo⇣nost umíst ní drobn✏ch staveb a v✏robk� 
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plnících funkci stavby, nap↵.“mobil-homy”, obytné p↵ív sy, 
maringotky, p↵íst↵e�ky atd.

 Nová v✏vazi�t  plavidel, nové stavby a nová za↵ízení 
související s provozováním mariny, kotvi�t , mola apod.

 Oplocení mimo ochranná pásma vodních zdroj� PHO I a 
lesních oplocenek pro zaji�t ní nov✏ch v✏sadeb d↵evin.

 
 Plochy smí�ené - p↵írodní, plá⇣e (NSpr)
 Plochy jsou vymezeny za ú⌥elem ochrany b↵ehov✏ch partií mezi zastav n✏m 
územím a Vltavou v oblasti Nové ⌃ivoho�t . Jedná se o plochy ur⌥ené pro odpo⌥inek u 
vody, kde prioritou je ochrana p↵írodního charakteru trval✏ch travních porost� a zelen .
Hlavní vyu⇣ití: plochy pro odpo⌥inek u vody
P↵ípustné vyu⇣ití: - za↵ízení pro rekreaci ve volné krajin  nap↵. víceú⌥elové 

louky pro volno⌥asové aktivity (travnaté plochy s 
nezpevn n✏mi p �inami, sezonní stanování, vegeta⌥ní 
úpravy nenaru�ující charakter území)

 - plochy jsou dopln ny udr⇣ovanou zelení, nebo na ni 
p↵ímo navazují

 - opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování 
reten⌥ních schopností území.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:v✏stavba in⇣en✏rsk✏ch sítí v⌥etn  nezbytn✏ch technick✏ch 
za↵ízení na t chto sítích a ú⌥elov✏ch komunikací, jejich⇣ 
trasování mimo plochu by neúm rn  zv✏�ilo náklady na 
jejich realizaci. 

 lze umis�ovat informa⌥ní prvky, d tská h↵i�t , pikniková 
místa na základ  prokázání, ⇣e tyto nenaru�í p↵írodní 
charakter lokality

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e co p↵ímo nesouvisí s✓hlavním a p↵ípustn✏m vyu⇣itím, 
druhy ⌥inností, které sv✏mi negativními ú⌥inky a vlivy 
zhor�ují kvalitu prost↵edí pro odpo⌥inek u vody, 
umis�ování (i do⌥asné) drobn✏ch zem d lsk✏ch i jin✏ch 
staveb a v✏robk� plnících funkci stavby (mobil-homy, 
obytné p↵ív sy, maringotky, p↵íst↵e�ky atd.).

	 umis�ování solitérních prodejních stánk�
 vyu⇣ívání ploch p↵evá⇣n  pro parkování, nebo odstavení 

nepojízdn✏ch automobil�,
 nová v✏vazi�t  plavidel, nové stavby a nová za↵ízení 

související s provozováním mariny, kotvi�t , mola apod.
 Oplocení.

 Plochy smí�ené - sportovn  rekrea�ní (NSsr)
 Plochy slou⇣ící pro sport a nepobytovou rekreaci na Nové ⌃ivoho�ti. Jedná se 
o otev↵ené plochy ur⌥ené pro provozování sportovních aktivit na rekrea⌥ní úrovni. 
Sportovn  rekrea⌥ní plochy mohou b✏t oploceny a dopln ny o hygienická a sociální 
za↵ízení.
Hlavní vyu⇣ití: plochy slou⇣í za↵ízení pro sport a pro nepobytovou 

rekreaci ve volné krajin  (nap↵. ve↵ejná tábo↵i�t  - sezonní 
stanování, p↵írodní koupali�t , rekrea⌥ní louky)

P↵ípustné vyu⇣ití: otev↵ené plochy pro provozování sportovních aktivit na 
úrovni rekrea⌥ní 

 dopl⌦kové hygienické a sociální vybavení pro sport 
 doprovodné slu⇣by pro sportovní za↵ízení a jejich údr⇣bu
 stavby dopl⌦ující sportovní a rekrea⌥ní plochy (nap↵. 

informa⌥ní prvky, h↵i�t  na mí⌥ové hry, d tská h↵i�t , 
pikniková místa)
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 plochy jsou dopln ny udr⇣ovanou zelení, nebo na ni 
p↵ímo navazují

 oplocení sportovních ploch 
  pozemky dopravní nebo technické infrastruktury (v⌥etn  

tras cyklotras, cyklostezek, turistick✏ch p �ích cest a 
nau⌥n✏ch stezek a staveb na vodních tocích),

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:v✏stavba in⇣en✏rsk✏ch sítí v⌥etn  nezbytn✏ch technick✏ch 
za↵ízení na t chto sítích a ú⌥elov✏ch komunikací, jejich⇣ 
trasování mimo plochu by neúm rn  zv✏�ilo náklady na 
jejich realizaci.

 vliv ⌥inností na plochách pro sport nesmí negativn  
zasahovat do území s funkcí bydlení / hluk, osv tlení 
apod. /

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e co p↵ímo nesouvisí s✓hlavním a p↵ípustn✏m vyu⇣itím, 
druhy ⌥inností, které sv✏mi negativními ú⌥inky a vlivy 
zhor�ují kvalitu prost↵edí pro sport a rekreaci,

 stavby pro bydlení
 stavby pro individuální rekreaci
 umis�ování (i do⌥asné) drobn✏ch zem d lsk✏ch i jin✏ch 

✓staveb a v✏robk� plnících funkci stavby (mobil-homy, 
obytné p↵ív sy, maringotky, p↵íst↵e�ky atd.)

 umis�ování solitérních prodejních stánk�
 vyu⇣ívání ploch p↵evá⇣n  pro parkování, nebo odstavení 

nepojízdn✏ch automobil�.
✓

 Plochy zem d lské (NZ)
 Plochy zem d lské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 
p↵eva⇣ující zem d lské vyu⇣ití. Plochy zem d lské jsou v závislosti na celkovém 
charakteru prost↵edí d leny na:
- plochy zem d lské – intenzivn  vyu⇣ívaná zem d lská p�da (NZ)
- plochy zem d lské - nivy (NZ1)
- plochy zem d lské - zahrady a sady, záhumenky (NZ2)
- plochy zem d lské - areály chovu zví↵at (NZ3)
- plochy zem d lské - areály ekoagroturistiky (NZ4) 
- plochy zem d lské - areál klá�tera (NZ5)

 Plochy zem d lské – intenzivn  vyu⇣ívaná zem d lská p�da (NZ)
 Intenzivn  obhospoda↵ované plochy zem d lského p�dního fondu, tj. orné 
p�dy, trval✏ch travních porost� (luk a pastvin) a ovocn✏ch sad� za ú⌥elem tr⇣ní 
produkce.

Hlavní vyu⇣ití: pozemky zem d lského p�dního fondu 
obhospoda↵ované zejména velkov✏robním zp�sobem.

P↵ípustné vyu⇣ití:  plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ,
  pozemky související technické a dopravní infrastruktury 

(ú⌥elové komunikace slou⇣ící zejména k 
obhospoda↵ování zem d lsk✏ch pozemk�), stavby a jiná 
opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk�, k ochran  a 
zúrodn ní p�dního fondu, k ochran  ⇣ivotního prost↵edí, 
zvelebení krajiny a zv✏�ení ekologické stability (i dle 
schválen✏ch pozemkov✏ch úprav).

  stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a 
krajiny, pro sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních 
katastrof a pro odstra⌦ování jejich d�sledk�,
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  opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování 
reten⌥ních schopností území,

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i 
vytvá↵ení jin✏ch ekologicky stabilních ploch.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro 
zem d lství v rozsahu, kter✏ odpovídá pot↵eb  
obhospoda↵ování okolních pozemk� a kter✏:

- umo⇣⌦uje dodr⇣ovat základní principy pro udr⇣ení 
ekologické stability krajiny,

- spl⌦uje po⇣adavky obecné ochrany p↵írody a krajiny,
- spl⌦uje po⇣adavky zákona o ochran  ZPF (nap↵. 

nezhor�uje vodní re⇣im v p�d  i v území, chrání p�du 
p↵ed erozním zatí⇣ením, zvy�uje podíl zatravn n✏ch ploch 
nebo krajinné zelen  v území).

- zm ny kultury na pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa na 
základ  prokázání, ⇣e zm ny budou provedeny na 
p�dách nevhodn✏ch pro zem d lskou rostlinnou v✏robu 
a za podmínky návaznosti na stávající pozemky ur⌥ené k 
pln ní funkcí lesa.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e, co p↵ímo nesouvisí s hlavním a p↵ípustn✏m vyu⇣itím, 
oplocení mimo ovocn✏ch sad�.

 Umis�ování (i do⌥asné) staveb a v✏robk� plnících funkci 
stavby (mobil-homy, obytné p↵ív sy, maringotky, 
p↵íst↵e�ky atd.).

 Plochy zem d lské – nivy (NZ1)
 U ploch zem d lsk✏ch – nivy  je prioritou ochrana p↵írodního charakteru 
zem d lsk✏ch p�d (trval✏ch travních porost� a extenzivn  vyu⇣ívan✏ch polí) v údolních 
nivách vodních tok�. Cílem ochrany je zajistit dlouhodob✏, relativn   neru�en✏ v✏voj 
p↵írodních spole⌥enstev, obnovu luk a pastvin a zachování inunda⌥ní funkce v✓území 
mimo stávající zástavbu. Jejich zachování podmi⌦uje stabilizaci a obnovu reten⌥ní 
schopnosti krajiny.
Hlavní vyu⇣ití: pozemky zem d lského p�dního fondu – trval✏ travní 

porost a extenzivn  vyu⇣ívaná pole v údolních nivách 
vodních tok�.

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pé⌥e a ochrana chrán n✏ch prvk� p↵írody;
 plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ,
 pozemky technické a dopravní infrastruktury (ú⌥elové 

komunikace slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování 
zem d lsk✏ch pozemk�) a stavby a jiná opat↵ení 
pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk�  bez um lého 
zvy�ování terénu nebo jin✏ch p↵eká⇣ek odtoku vody a 
bránících záplav ;

 stavby k ochran  a zúrodn ní p�dního fondu, k ochran  
⇣ivotního prost↵edí, zvelebení krajiny a zv✏�ení ekologické 
stability (i dle schválen✏ch pozemkov✏ch úprav);

 stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a 
krajiny, pro sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních 
katastrof a pro odstra⌦ování jejich d�sledk�,

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování 
reten⌥ních schopností území,

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i 
vytvá↵ení jin✏ch ekologicky stabilních ploch,

 obnova extenzivních pastvin a luk s p↵irozenou druhovou 
skladbou 
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Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro 
zem d lství v rozsahu, kter✏ odpovídá pot↵eb  
obhospoda↵ování okolních pozemk� – bez um lého 
navy�ování terénu a bez podsklepení  a kter✏:

- umo⇣⌦uje dodr⇣ovat základní principy pro udr⇣ení 
ekologické stability krajiny,

- spl⌦uje po⇣adavky obecné ochrany p↵írody a krajiny,
- spl⌦uje po⇣adavky zákona o ochran  ZPF (nap↵. 

nezhor�uje vodní re⇣im v p�d  i v území, chrání p�du 
p↵ed erozním zatí⇣ením, zvy�uje podíl zatravn n✏ch ploch 
nebo krajinné zelen  v území).

Nep↵ípustné vyu⇣ití: jakékoliv nové stavby a stavební ⌥innost nesouvisející s 
hlavním a p↵ípustn✏m vyu⇣itím,

 úpravy terénu, které mohou ovlivnit vodní re⇣im území 
nebo zvy�ují um le terén,

 zm na stávající kultury trval✏ch travních porost� na ornou 
p�du,

 zm ny vodního re⇣imu (odvod⌦ování),
 vykopávky i ukládání a skladování stavebního materiálu
 umis�ování (i do⌥asné) drobn✏ch staveb a v✏robk� 

plnících funkci stavby (mobil-homy, obytné p↵ív sy, 
maringotky, p↵íst↵e�ky atd.).

 oplocení mimo ochranná pásma vodních zdroj� PHO I

 Plochy zem d lské – zahrady a sady, záhumenky  (NZ2)
 Plochy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵eva⇣ující 
zem d lské vyu⇣ití na plochách, které souvisejí se zastav n✏m územím a jsou 
vyu⇣ívány p↵evá⇣n  jako oplocené zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky.
Hlavní vyu⇣ití:  malov✏robn  obhospoda↵ované plochy zem d lského 

p�dního fondu (zahrady, sady, záhumenky), s cílem 
zaji��ování zem d lské produkce mal✏ch a drobn✏ch 
soukrom✏ch zem d lsk✏ch subjekt� / maloplo�né p�dní 
celky

P↵ípustné vyu⇣ití: drobná p stitelská a chovatelská ⌥innost;
✓ ✓  plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ,
 nezbytn  nutná vedení liniov✏ch staveb a za↵ízení 

technické vybavenosti
 pozemky dopravní infrastruktury (ú⌥elové komunikace 

slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch 
pozemk�) a stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná ke 
zp↵ístupn ní pozemk�

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování 
reten⌥ních schopností území,

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i 
vytvá↵ení jin✏ch ekologicky stabilních ploch.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:chovatelská samozásobitelská ⌥innost drobn✏ch 
u⇣itkov✏ch hospodá↵sk✏ch zví↵at na pozemcích 
navazujících✓bezprost↵edn  na zastav né území ✓p↵i 
zachování p↵íslu�n✏ch hygienick✏ch p↵edpis�

 p↵evád ní zahrad, sad� a trval✏ch travních porost� na 
ornou p�du (extenzivn  vyu⇣ívaná polí⌥ka)

 oplocování ploch zem d lského p�dního fondu v drobné 
dr⇣b  ve volné krajin  pouze v bezprost↵ední návaznosti 
na sou⌥asn  zastav né území;

Nep↵ípustné vyu⇣ití: realizace staveb, s v✏jimkou drobné architektury jako 
p↵íst↵e�ky, altány, skleníky;
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 zahrádká↵ská ⌥innost ✓s✓v✏stavbou ú⌥elov✏ch staveb – 
zahradních domk�

 rekrea⌥ní objekty nebo provizorní stavby, vrakovi�t ;
 zpev⌦ování ploch mimo nezbytné komunikace;
 kácení vzrostlé doprovodné nebo rozpt✏lené zelen  s 

protierozní funkcí;
 umis�ování (i do⌥asné) drobn✏ch ✓staveb a v✏robk� 

plnících funkci stavby (mobil-homy, obytné p↵ív sy, 
maringotky, p↵íst↵e�ky atd.).

 Plochy zem d lské - areály chovu zví↵at (NZ3)
 Plochy trval✏ch travních porost� (pastvin) ur⌥ené k v✏b hu hospodá↵sk✏ch 
zví↵at a koní ve vazb  na zastav né území a zem d lské areály, ladem ponechané 
pozemky v plo�e b✏val✏ch zem d lsk✏ch areál� navr⇣ené k revitalizaci.
Hlavní vyu⇣ití: pozemky zem d lského p�dního fondu – trvalé travní 

porosty (pastviny) ur⌥ené k v✏b hu hospodá↵sk✏ch zví↵at 
a koní

P↵ípustné vyu⇣ití: plochy navr⇣ené k revitalizaci;
✓ ✓ plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ,
 nezbytn  nutná vedení liniov✏ch staveb a za↵ízení 

technické vybavenosti
 pozemky související dopravní infrastruktury (ú⌥elové 

komunikace slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování 
zem d lsk✏ch pozemk�) a stavby a jiná opat↵ení 
pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk�

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování 
reten⌥ních schopností území,

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i 
vytvá↵ení jin✏ch ekologicky stabilních ploch.

 stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení ✓pro zem d lskou 
prvov✏robu související v✏lu⌥n  s✓provozem pastevního 
areálu (studna, sala�, p↵íst↵e�ek, seník, zimovi�t );

 za↵ízení a opat↵ení související s✓provozem pastevního 
areálu a p stováním zem d lsk✏ch plodin (oplocení 
uzav↵en✏ch areál�, ✓napajedlo, vodní plocha);

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:dal�í zástavba je mo⇣ná a⇣ na základ  prokázání, ⇣e je 
zaji�t na ochrana chrán ného lo⇣iskového území;

 pozemky staveb a za↵ízení zem d lského hospodá↵ství 
jsou podmín n  p↵ípustné na základ  prokázání jejich 
vhodnosti v navazujícím správním ↵ízení;

 terénní úpravy, za podmínky, ⇣e tyto nenaru�í nebo zlep�í 
organizaci zem d lského p�dního fondu a p↵itom 
neohrozí vodní re⇣im území, kvalitu podzemních vod a 
obecnou ochranu p↵írody a krajiny;

 ve�keré ⌥innosti nesmí zhor�ovat ⇣ivotní prost↵edí nad 
p↵ípustnou míru a musí respektovat vyhlá�ená ochranná 
a bezpe⌥nostní pásma;

 budoucí investor v rámci navazujícího správního ↵ízení 
proká⇣e, ⇣e zajistil podmínky pro vytvo↵ení pásu zelen  v 
sousedství obytné zástavby ✓a v sousedství volné krajiny v 
�í↵ce min. 20 m;

 zm ny kultury na pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa na 
základ  prokázání, ⇣e zm ny budou provedeny na 
p�dách nevhodn✏ch pro zem d lskou rostlinnou v✏robu 
a za podmínky návaznosti na stávající pozemky ur⌥ené k 
pln ní funkcí lesa;
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 speciální technická za↵ízení (p↵ed⌥i�t ní odpadních vod); 
samostatné M�OV. Tato ⌥innost nesmí negativn  
ovliv⌦ovat sousední pozemky a p↵írodní prost↵edí - 
hlukem, pachem, pra�ností a nár�stem dopravy;

 trvalá polní hnoji�t  na základ  prokázání, ⇣e nebude 
ohro⇣ena pohoda bydlení a ohro⇣en vodní re⇣im 

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e co p↵ímo nesouvisí s✓hlavním a p↵ípustn✏m vyu⇣ití, 
p↵ípadn  s podmín n  p↵ípustn✏m vyu⇣itím

 Plochy zem d lské - areály ekoagroturistiky (NZ4)
 jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵eva⇣ující zem d lské 
vyu⇣ití spojené ✓s v✏sadbou a p stováním v�ech plodin na principech permakultury a 
p↵írodních metodách hospoda↵ení (bioprodukce, v⌥ela↵ství, malochov hospodá↵sk✏ch 
zví↵at za ú⌥elem spásání). P↵ístup k zem d lství je zalo⇣en✏ na trvalé udr⇣itelnosti i 
obnov  p↵írodních zdroj�.
Hlavní vyu⇣ití:  zem d lsk✏ p�dní fond – ekologick✏ zp�sob hospoda↵ení 

na principech permakultury a p↵írodních metodách / 
areál ekoagroturistiky

P↵ípustné vyu⇣ití: plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ;
 nezbytn  nutná vedení  liniov✏ch staveb a za↵ízení 

technické vybavenosti;
 pozemky dopravní infrastruktury (ú⌥elové komunikace 

slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch 
pozemk�) a stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná ke 
zp↵ístupn ní pozemk�;

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování 
reten⌥ních schopností území;

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i 
vytvá↵ení jin✏ch ekologicky stabilních ploch,

 terénní úpravy, které nenaru�í nebo dokonce zlep�í 
organizaci zem d lského p�dního fondu a p↵itom 
neohrozí vodní re⇣im území, kvalitu podzemních vod a 
obecnou ochranu p↵írody a krajiny;

 malov✏robní ✓zem d lské hospoda↵ení ✓(alternativní 
zp�sob hospoda↵ení ekologick✏m zp�sobem), zpracování 
a prodej produkt�;

 drobná ↵emesla jako doprovodná funkce;
 oplocení uzav↵eného areálu
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: dal�í zástavba je mo⇣ná a⇣ na základ  prokázání, ⇣e je 

zaji�t na ochrana chrán ného lo⇣iskového území.
 chovatelská samozásobitelská ⌥innost drobn✏ch 

u⇣itkov✏ch hospodá↵sk✏ch zví↵at za podmínky zachování 
p↵íslu�n✏ch hygienick✏ch p↵edpis�;

 pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro 
zem d lství v rozsahu, kter✏ odpovídá pot↵eb  
obhospoda↵ování pozemk� (p↵íst↵e�ky, altány, skleníky) a 
kter✏:

 - umo⇣⌦uje dodr⇣ovat základní principy pro udr⇣ení 
ekologické stability krajiny,

 - spl⌦uje po⇣adavky obecné ochrany p↵írody a krajiny,
 - spl⌦uje po⇣adavky zákona o ochran  ZPF (nap↵. 

nezhor�uje vodní re⇣im v p�d  i v území, chrání p�du 
p↵ed erozním zatí⇣ením, zvy�uje podíl zatravn n✏ch ploch 
nebo krajinné zelen  v území),
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 pozemky staveb a za↵ízení zem d lského hospodá↵ství 
jsou podmín n  p↵ípustné na základ  prokázání jejich 
vhodnosti v navazujícím správním ↵ízení;

 stavby ur⌥ené k meditaci a relaxaci (nap↵. energetick✏ 
kruh, svatyn ) jsou podmín n  p↵ípustné na základ  
prokázání jejich vhodnosti v navazujícím správním ↵ízení;

  zm ny kultury na pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa na 
základ  prokázání, ⇣e zm ny budou provedeny na 
p�dách nevhodn✏ch pro zem d lskou rostlinnou v✏robu 
a za podmínky návaznosti na stávající pozemky ur⌥ené k 
pln ní funkcí lesa.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e co p↵ímo nesouvisí s hlavním a p↵ípustn✏m vyu⇣ití, 
p↵ípadn  s podmín n  p↵ípustn✏m vyu⇣itím (tzn. ve�keré 
v✏robní ⌥innosti, stavby pro bydlení, individuální i 
hromadnou rekreaci).

 Plochy zem d lské - areál klá�tera (NZ5) 
 Plochy zem d lské v✏roby v uzav↵eném areálu Trapistického klá�tera Na�í Paní 
nad Vltavou v Poli⌥anech; tj. území zem d lsky obhospoda↵ované.
Hlavní vyu⇣ití: zem d lsk✏ p�dní fond – plochy zem d lské v✏roby v 

uzav↵eném areálu Trapistického klá�tera Na�í Paní nad 
Vltavou v Poli⌥anech

P↵ípustné vyu⇣ití: plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ;
 nezbytn  nutná vedení liniov✏ch staveb a za↵ízení 

technické vybavenosti;
 pozemky související dopravní infrastruktury (ú⌥elové 

komunikace slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování 
zem d lsk✏ch pozemk�) a stavby a jiná opat↵ení 
pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk� ;

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování 
reten⌥ních schopností území,

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i 
vytvá↵ení jin✏ch ekologicky stabilních ploch,

 terénní úpravy, které nenaru�í nebo zlep�í organizaci 
zem d lského p�dního fondu a p↵itom neohrozí vodní 
re⇣im území, kvalitu podzemních vod a obecnou ochranu 
p↵írody a krajiny.

 malov✏robní ✓zem d lské hospoda↵ení ✓(alternativní 
zp�sob hospoda↵ení ekologick✏m zp�sobem), zpracování 
a prodej produkt�;

 drobná ↵emesla jako doprovodná funkce;
 oplocení uzav↵eného areálu
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:chovatelská samozásobitelská ⌥innost drobn✏ch 

u⇣itkov✏ch hospodá↵sk✏ch zví↵at p↵i zachování p↵íslu�n✏ch 
hygienick✏ch p↵edpis�;

 opat↵ení k zaji�t ní ostrahy areálu;
 pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro 

zem d lství v rozsahu, kter✏ odpovídá pot↵eb  
obhospoda↵ování pozemk� a za podmínky prokázání, ⇣e 
jsou:

 - dodr⇣eny základní principy pro udr⇣ení ekologické 
stability krajiny,

 - spl⌦uje po⇣adavky zákona o ochran  ZPF (nap↵. 
nezhor�uje vodní re⇣im v p�d  i v území, chrání p�du 
p↵ed erozním zatí⇣ením, zvy�uje podíl zatravn n✏ch ploch 
nebo krajinné zelen  v území).
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 pozemky staveb a za↵ízení zem d lského hospodá↵ství 
jsou podmín n  p↵ípustné na základ  prokázání jejich 
vhodnosti v navazujícím správním ↵ízení;

 stavby ur⌥ené k meditaci a relaxaci (nap↵. (energetick✏ 
kruh, svatyn ) jsou podmín n  p↵ípustné na základ  
prokázání jejich vhodnosti v navazujícím správním ↵ízení;

 zm ny kultury na pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa na 
základ  prokázání, ⇣e zm ny budou provedeny na 
p�dách nevhodn✏ch pro zem d lskou rostlinnou v✏robu 
a za podmínky návaznosti na stávající pozemky ur⌥ené k 
pln ní funkcí lesa.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: Stavby a za↵ízení, které p↵ímo nesouvisí s hlavním a 
p↵ípustn✏m vyu⇣ití, p↵ípadn  s podmín n  p↵ípustn✏m 
vyu⇣itím

 Plochy vodní a vodohospodá↵ské (VV)
 Plochy vodní a vodohospodá↵ské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro nakládání s vodami, ochranu p↵ed jejich �kodliv✏mi ú⌥inky a suchem, 
regulaci vodního re⇣imu území a pln ní dal�ích ú⌥el� stanoven✏ch právními p↵edpisy 
upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany p↵írody a krajiny.
Hlavní vyu⇣ití: pozemky vodních ploch,
  pozemky koryt vodních tok� v⌥etn  doprovodn✏ch 

porost�.
Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:Dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení 

jinou trasou by bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  
náro⌥né.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: Stavby a za↵ízení, které p↵ímo nesouvisí s✓hlavním a 
p↵ípustn✏m vyu⇣ití, p↵ípadn  s podmín n  p↵ípustn✏m 
vyu⇣itím

 Oplocení.

 .....................

 Uspo↵ádání funk⌥ního vyu⇣ití ploch je vymezeno ve v✏kresu ⌥. 2 (Hlavní 
v✏kres). Dal�í podmínky prostorového uspo↵ádání a po⇣adavky na umis�ování staveb 
pro jednotlivé zastavitelné plochy jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce. 
Podmínky z hlediska zachování prostupnosti krajiny (oplocování atp.) jsou uvedeny v 
kapitole e.4).

 f.2) Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu
 Dodr⇣ení stanoven✏ch podmínek prostorového uspo↵ádání (kapitola f.1) p↵i 
v✏stavb  p↵isp je k citlivému za⌥len ní nov  navr⇣ené zástavby do okolní zástavby i do 
krajiny, tak aby nedo�lo k naru�ení krajinného rázu.
 Územní plán s ohledem na ochranu krajinného rázu stanovuje ve v�ech  
plochách pohledov  exponovan✏ch krajinn✏ch partií nezastav ného území k.ú. 
⌃ivoho�� a k.ú. Nahoruby tyto podmínky: 
- Umíst ní staveb a technick✏ch za↵ízení v✏�kového charakteru (v✏�ka p↵es 20 m 

na volném prostranství nebo p↵es 8 m nad  obklopující lesní porost) na 
exponovan✏ch horizontech a hranách údolí Vltavy je podmín no prokázáním, 
⇣e nedojde k✓negativnímu ovlivn ní krajinného rázu. Prioritou je ochrana 
pohledov  exponovan✏ch horizont�.

g) Vymezení ve↵ejn  prosp �n✏ch staveb, opat↵ení s právem vyvlastn ní 
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 Územním plánem K↵e⌥ovice nejsou vymezeny ve↵ejn  prosp �né stavby a 
opat↵ení s právem vyvlastn ní.

h) Vymezení ve↵ejn  prosp �n✏ch staveb a prostranství s p↵edkupním 
právem

 Územním plánem K↵e⌥ovice nejsou vymezeny ve↵ejn  prosp �né stavby a 
prostranství s p↵edkupním právem.

i)  Vymezení ploch a koridor� územních rezerv
 Návrhem ÚP K↵e⌥ovice jsou vymezeny plochy územní rezervy (vymezená 
plocha, kde dosavadní vyu⇣ití nesmí b✏t m n no zp�sobem, kter✏ by znemo⇣nil nebo 
podstatn  ztí⇣il budoucí vyu⇣ití).
Ozna⌥ení plochy: UR1
Mo⇣né budoucí vyu⇣ití: územní rezerva ur⌥ená p↵evá⇣n  pro plochy bydlení - 

rodinné domy venkovské (BV) ve K↵e⌥ovicích.
Ozna⌥ení plochy: UR2
Mo⇣né budoucí vyu⇣ití: územní rezerva ur⌥ená p↵evá⇣n  pro plochy dopravní 

infrastruktury - dopravní vybavenost (DS2) - parkovi�t  s 
p↵ístupovou cestou na Nové ⌃ivoho�ti.

 Rozsah plochy územní rezervy je vyzna⌥en graficky ve v✏kresu ⌥. 1 územního 
plánu (V✏kres základního ⌥len ní území) a ve v✏kresu ⌥. 2 územního plánu (Hlavní 
v✏kres).

j) Vymezení ploch s podmínkou dohody o parcelaci 
 Územním plánem nejsou vymezeny plochy s podmínkou dohody o parcelaci. 

k) Vymezení ploch s prov ↵ením zm n jejich vyu⇣ití územní studií

 k.1) Územní studie ve↵ejného prostranství
 Územním plánem K↵e⌥ovice jsou vymezeny plochy v zastav ném území k 
prov ↵ení územní studií:
K↵e�ovice: 
Ozna⌥ení plochy: R 1
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ve↵ejn✏ch prostranství, plochy ve↵ejné zelen ,  
 plochy dopravní infrastruktury 
P↵edm t ↵e�ení: Návrh revitalizace návsi (úpravy návesního prostoru ve  
 prosp ch nezpevn n✏ch/zatravn n✏ch ploch a p �ích)  
 v⌥etn  obnovy ve↵ejné zelen  a stavby chodníku z návsi  
 sm rem do osady Na Drahách. 
Lh�ta: Lh�ta pro po↵ízení územní studie a pro vlo⇣ení dat o této  
 studii do evidence územn  plánovací ⌥innosti je   
 stanovena na 6 let od vydání územního plánu.
Nová ⌥ivoho��: 
Ozna⌥ení plochy: R 2
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ve↵ejn✏ch prostranství 
P↵edm t ↵e�ení: Návrh revitalizace nástupního centrálního prostranství  
 Nové ⌃ivoho�ti v⌥etn  návrhu obnovy ve↵ejné zelen . 
Lh�ta: Lh�ta pro po↵ízení územní studie a pro vlo⇣ení dat o této  
 studii do evidence územn  plánovací ⌥innosti je   
 stanovena na 6 let od vydání územního plánu.
Strá⇣ovice: 
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Ozna⌥ení plochy: R 3
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ve↵ejn✏ch prostranství 
P↵edm t ↵e�ení: Návrh revitalizace horní ⌥ásti návsi ve Strá⇣ovicích, v⌥etn   
 návrhu obnovy ve↵ejné zelen . 
Lh�ta:  Lh�ta pro po↵ízení územní studie a pro vlo⇣ení dat o této  
  studii do evidence územn  plánovací ⌥innosti je   
  stanovena na 6 let od vydání územního plánu.
Ho↵etice: 
Ozna⌥ení plochy: R 4
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ve↵ejn✏ch prostranství, plochy ve↵ejné zelen  
P↵edm t ↵e�ení: Návrh revitalizace ⌥ásti návsi v Ho↵eticích, v⌥etn  návrhu 
 obnovy ve↵ejné zelen  a h↵i�t . 
Lh�ta: Lh�ta pro po↵ízení územní studie a pro vlo⇣ení dat o této  
 studii do evidence územn  plánovací ⌥innosti je   
 stanovena na 6 let od vydání územního plánu.

 Revitalizace je úprava parteru návsi tak, aby odpovídala charakteru genia loci 
centrálních ⌥ástí v✏�e zmín n✏ch sídel. Obecn  se jedná o prov ↵ení ploch pro 
dopravních staveb v⌥etn  ploch pro p �í, vymezení ploch ve↵ejné zelen , zohledn ní a 
posílení ochrany stávající zelen , p↵ípadn  mo⇣nost umíst ní odpo⌥inkov✏ch prvk� a 
prvk� dal�í vybavenosti ve↵ejného prostranství (lavi⌥ky, lampy ve↵ejného osv tlení, 
pouta⌥e apod.), prostorové a materiálové ↵e�ení (dla⇣by, zatravn ní).
 Rozsah plochy s prov ↵ením zm n jejich vyu⇣ití územní studií je vyzna⌥en 
graficky ve v✏kresu ⌥. 1 územního plánu (V✏kres základního ⌥len ní území). 

 k.2) Územní studie obytné zástavby
 Územním plánem jsou vymezeny zastavitelné plochy Z4 a Z7 s prov ↵ením 
zm n vyu⇣ití územní studií.
Vlkonice
Ozna⌥ení plochy:  Z7 
Funk⌥ní vyu⇣ití:  plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
  plochy sídelní zelen  - ochranná a izola⌥ní zele⌦   

 (ZO)
P↵edm t ↵e�ení: P↵edm tem ↵e�ení územní studie bude ⌥len ní lokality na 
 stavební pozemky tak, aby byla zaji�t na koordinace  
 po⇣adavk� vlastník� pozemk� a zaji�t na mo⇣nost  
 dopravní a technické obsluhy v rozsahu celé plochy a  
 zárove⌦ byla zohledn na kontaktní poloha s p�vodní  
 strukturou  venkovské zástavby.
Lh�ta: Lh�ta pro po↵ízení územní studie a pro vlo⇣ení dat o této  
 studii do evidence územn  plánovací ⌥innosti je   
 stanovena na 4 roky od vydání územního plánu.
Skr✏�ov
Ozna⌥ení plochy:  Z4 
Funk⌥ní vyu⇣ití:  plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
P↵edm t ↵e�ení:  P↵edm tem ↵e�ení územní studie bude ⌥len ní lokality na 

stavební pozemky tak, aby byla zaji�t na koordinace 
po⇣adavk� vlastník� pozemk� a zaji�t na mo⇣nost 
dopravní a technické obsluhy v rozsahu celé plochy a 
zárove⌦ byla zohledn na kontaktní poloha s p�vodní 
strukturou  venkovské zástavby.

Lh�ta: Lh�ta pro po↵ízení územní studie a pro vlo⇣ení dat o této  
 studii do evidence územn  plánovací ⌥innosti je   
 stanovena na 4 roky od vydání územního plánu.
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 Rozsah plochy s prov ↵ením zm n jejich vyu⇣ití územní studií je vyzna⌥en 
graficky ve v✏kresu ⌥. 1 územního plánu (V✏kres základního ⌥len ní území).

l) Údaje o po�tu list� územního plánu a po�tu v✏kres�
 Textová ⌥ást  ÚP má 56 ⌥íslovan✏ch stran (z toho 52 stran vlastního textu). 
Grafická ⌥ást územního plánu má 2 v✏kresy (1. V✏kres základního ⌥len ní území, 2. 
Hlavní v✏kres).
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I.  Postup p�i po�ízení územního plánu

 Zastupitelstvo obce dne 5.2.2015 rozhodlo o po↵ízení nového územního 
plánu.
 Usnesením ze dne ✓18.6.2015 schválilo v✓souladu s✓ustanovením § 6 odst. 6 
písm.b) zákona ⌥.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ↵ádu, ve zn ní 
pozd j�ích p↵edpis� (dále jen stavební zákon) osobu oprávn nou pro v✏kon územn  
plánovací ⌥innosti, která zajistí Obecnímu ú↵adu K↵e⌥ovice ✓spln ní kvalifika⌥ních 
po⇣adavk� ✓a sou⌥asn  ur⌥ilo ✓osobu ✓pro spolupráci s✓po↵izovatelem p↵i zpracování 
územního plánu p. Roberta Ne⌥ase, starostu obce.
Po↵izovatel územního plánu K↵e⌥ovice , kter✏m je Obecní ú↵ad K↵e⌥ovice ✓jako ú↵ad 
obce, kter✏ zajistil spln ní kvalifika⌥ních po⇣adavk� pro v✏kon územn  plánovací 
⌥innosti ✓ve smyslu ustanovení § 6 odst.2 stavebního zákona s✓vyu⇣itím po↵ízen✏ch 
územn  analytick✏ch podklad� správního obvodu obce s✓roz�í↵enou p�sobností (ORP) 
Bene�ov, platné územn  plánovací dokumentace – územního plánu sídelního útvaru 
K↵e⌥ovice, a dopl⌦ujících pr�zkum� a rozbor� území, které v✓po⇣adovaném rozsahu 
zpracovala oprávn ná osoba ✓ve smyslu ustanovení § 159 stavebního zákona Ing. arch. 
Michaela ⇤tádlerová (autorizovan✏ architekt �KA 03 121), ve spolupráci s✓ur⌥en✏m 
⌥lenem zastupitelstva obce a projektantem zpracoval návrh zadání územního plánu 
(ÚP) K↵e⌥ovice. Tento mimo jiné vycházel i z✓vyhodnocení uplatn n✏ch ⇣ádostí na 
zm ny v✓území, které obecní ú↵ad v✓sou⌥innosti s✓projektantkou ↵ádn  vyhodnotil.
Návrh zadání následn  ve↵ejn  projednal postupem jak ukládá ust. § 47 odst. 2 a 3 
stavebního zákona. Dot⌥en✏m orgán�m, sousedním obcím, krajskému ú↵adu a dal�í 
organizaci odeslal po↵izovatel oznámení a návrh zadání jednotliv  dopisem ⌥.j. 
408/2015 dne 2.9.2015 na doru⌥enku, ve↵ejnost byla vyrozum na ve↵ejnou vyhlá�kou, 
oznámením zahájení projednání návrhu zadání územního plánu, která byla vyv �ena 
na ú↵ední desce obce K↵e⌥ovice, ⌥.j. 407/2015 od 2. zá↵í 2015 do 5. ↵íjna 2015 
sou⌥asn  s✓elektronick✏m uve↵ejn ním na webové stránce obce K↵e⌥ovice 
✓http://www.obec-krecovice.cz, ( co⇣ napl⌦uje zákonem stanovenou dobu 30 dn�),
V✓rámci po↵izování v✓etap  zadání byly obeslány dot⌥ené orgány, sousední obce, 
stavební ú↵ad a krajsk✏ ú↵ad.
Hasi⌥sk✏ záchrann✏ sbor St↵edo⌥eského kraje se sídlem v Kladn , územní odbor 
Bene�ov;Krajská hygienická stanice se sídlem v✓Praze, územní pracovi�t  v Bene�ov ; 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro St↵edo⌥esk✏ kraj, Bene�ov; 
Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje, koordinované stanovisko, Praha; M stsk✏ ú↵ad 
Bene�ov odbor financí a majetku, Bene�ov, zákon ⌥. 20/1987 Sb., o státní památkové 
pé⌥i, M stsk✏ ú↵ad Bene�ov, odbor v✏stavby a ✓územního plánování, Bene�ov, zákon ⌥. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; M stsk✏ ú↵ad Bene�ov, odbor ⇣ivotního 
prost↵edí, Bene�ov; Ministerstvo dopravy, odbor technické infrastruktury a územního 
plánu, Praha; Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany 
územních zájm� a ↵ízení program� nemovité infrastruktury, Praha; Ministerstvo 
pr�myslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, Praha; Ministerstvo vnitra �R, 
Odbor správy majetku, Praha; Ministerstvo ⇣ivotního prost↵edí, Praha, Ministerstvo 
⇣ivotního prost↵edí, odbor v✏konu státní správy I, (OVSS I), Praha; Obvodní bá⌦sk✏ ú↵ad 
pro území Hlavního m sta Prahy a kraje St↵edo⌥eského; Krajské ↵editelství policie 
St↵edo⌥eského kraje, Praha; Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní 
m sto Prahu a St⌥. kraj; Státní pozemkov✏ ú↵ad, Krajsk✏ pozemkov✏ ú↵ad pro 
St↵edo⌥esk✏ kraj, Pobo⌥ka Bene�ov ; M stsk✏ ú↵ad Bene�ov, odbor v✏stavby a 
územního plánování, ú↵ad územního plánování a stavební ú↵ad, Bene�ov; Krajsk✏ ú↵ad 
St↵edo⌥eského kraje, odbor regionálního rozvoje, odd lení územního ↵ízení; M sto 
Neveklov; M stys Mar�ovice; M stys Vrchotovy Janovice; Obec Strann✏; Obec 
Chotilsko; Obec Ose⌥eny; Obec Prosenická Lhota; Obec Radí⌥.
V✏�e uvedené organizace obdr⇣ely písemnost na doru⌥enku.
Vzhledem k po⇣adavk�m dot⌥en✏ch orgán� byly v návrhu zadání provedeny ve 
spolupráci s ur⌥en✏m zastupitelem ve smyslu ustanovení § 47 odst. 4 stavebního 
zákona úpravy, které m ly vliv rozsah dokumentace návrhu územního plánu. Podrobn✏ 

ÚZEMNÍ PLÁN K⇥E�OVICE

60

http://www.obec-krecovice.cz/
http://www.obec-krecovice.cz/


zp�sob zapracování po⇣adavk� je uveden v dokladové dokumentaci u obdr⇣en✏ch 
písemností. Provedené úpravy m ly vliv na zpracování dal�í etapy územn  plánovací 
dokumentace, tj. návrhu ÚP, hlavn  z hlediska stanovení podmíne⌥n  p↵ípustného 
vyu⇣ití u ploch v blízkosti dopravní infrastruktury, zaji�t ní ochrany územního systému 
ekologické stability, prostupnosti krajinou, zaji�t ní ochrany krajinn✏ch prvk� a 
stanovení podmínek pro mo⇣nost oplocení zem d lsk✏ch a lesních pozemk� nebo 
mo⇣nost vstupu zástavbou do ochranného pásma lesa, zaji�t ní ochrany p↵ed povodní 
a zapracování po⇣adavk� vypl✏vajících z civilní ochrany obyvatelstva. Ostatní drobné 
úpravy nebo vypu�t ní textu, proto⇣e p↵i projednání vedeném ve smyslu ustanovení § 
47 odst. 1, 2 a 3 se t✏kaly pouze mo⇣nosti orienta⌥n  upozornit dot⌥ené orgány na 
vhodnost dal�ího ↵e�ení, ji⇣ v cn  zpracování zadání ÚP nem nilo a nem lo na 
samotné ↵e�ení územn  plánovací dokumentace a její zpracování vliv. N které 
písemnosti dále pouze upozor⌦ovaly na postupy, jak musí stavebník postupovat v 
navazujícím ↵ízení a to v⌥etn  nezbytného postupu stavebního ú↵adu, odkazovaly na 
zákony nebo vyhlá�ky a to bez vznesení konkrétních po⇣adavk� na dopln ní zadání 
územního plánu. Tyto odkazy vypl✏vající ze zákon� nebyly formou pokyn� do zadání 
zapracovány. V rámci územního plánu nebyl vznesen po⇣adavek na zpracování 
variantního ↵e�ení. Sou⌥ástí územního plánu nebyla stanovena podmínka zpracování 
variantního ↵e�ení.
Vzhledem k✓po⇣adavk�m dot⌥en✏ch orgán� byly v✓návrhu zadání provedeny ve 
spolupráci s✓ur⌥en✏m zastupitelem ve smyslu ustanovení § 47 odst. 4 stavebního 
zákona úpravy, které m ly vliv na dokumentaci návrhu územního plánu. Jednalo se o 
po⇣adavky ✓uplatn né M stsk✏m ú↵adem Bene�ov, odborem ⇣ivotního prost↵edí ze 
dne 30.9.2015, ⌥.j.MUBN/65943/2015/OOPLH, po⇣adavky M stského ú↵adu Bene�ov, 
�kolství, kultury, sportu ze dne 16.9.2015 ⌥.j. SKS/6514/2015/CHJ, Krajského ú↵adu 
St↵edo⌥eského kraje ze dne 29.9.2015, ⌥.j. 119748/2015/KUSK a Krajské hygienické 
stanice St↵edo⌥eského kraje ze dne 29.9.2015 ⌥.j. KHSSC 41✓246/2015.
✓
Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona „ka⇣d✏ m�⇣e uplatnit 
p↵ipomínky“ byly v✓zákonné lh�t  uplatn ny p↵ipomínky.
P↵ipomínky uplatn né ze strany ve↵ejnosti t✏kají se umo⇣n ní dal�í zástavby v✓Nové 
⌃ivoho�ti nebyly akceptovány. P↵ipomínka t✏kající se roz�í↵ení zastavitelného území u 
samoty nebyla akceptována.
Vyhodnocení uplatn n✏ch po⇣adavk� na obsah zadání územního plánu K↵e⌥ovice bylo 
p↵edlo⇣eno zastupitelstvu obce spole⌥n  s✓upravenou verzí zadání.
Podkladem pro zpracování územního plánu není dokumentace vyhodnocení vliv� na 
udr⇣iteln✏ rozvoj území, proto⇣e dot⌥en✏ orgán ve svém stanovisku ze dne 29.9.2015 
vylou⌥il v✏znamn✏ vliv p↵edlo⇣ené koncepce samostatn  i ve spojení s✓jin✏mi 
koncepcemi nebo zám ry na p↵ízniv✏ stav p↵edm tu ochrany i celistvost evropsky 
v✏znamné lokality nebo pta⌥í oblasti a orgán posuzování vliv� na ⇣ivotní prost↵edí 
nepo⇣adoval zpracovat vyhodnocení územního plánu na ⇣ivotní prost↵edí.
Na základ  v✏�e uveden✏ch po⇣adavk� vypl✏vajících ze stanovisek a po⇣adavk� na 
obsah územního plánu uplatn n✏ch ze strany dot⌥en✏ch orgán� upravil po↵izovatel ve 
spolupráci s✓ur⌥en✏m ⌥lenem Zastupitelstva obce K↵e⌥ovice ✓panem Robertem 
Ne⌥asem zadání územního plánu K↵e⌥ovice, prokonzultoval po⇣adavek, ⇣e nebude 
po↵ízen koncept územního plánu a p↵ipravil dal�í podklady, tak aby mohl v✓souladu 
s✓ustanovením § 47 odst. 4 stavebního zákona p↵edlo⇣it v✏sledné zn ní zadání 
Zastupitelstvu obce K↵e⌥ovice ✓ke schválení.
Vzhledem ke skute⌥nosti, ⇣e byly spln ny v�echny zákonem stanovené podmínky, byl 
upraven✏ návrh zadání p↵edlo⇣en zastupitelstvu obce ke schválení ( § 47 odst. 5. 
stavebního zákona). Zastupitelstvo obce K↵e⌥ovice schválilo dne 1.12.2015, usnesení 
⌥íslo 7/2015 na základ  zmocn ní uvedeného v § 47 odst. 5 zákona stavební zákona 
zadání územního plánu, kde stanovilo v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona a 
p↵ílohou ⌥. 6 k vyhlá�ce ⌥. 500/2006 Sb., v platném zn ní, hlavní cíle a po⇣adavky na 
zpracování návrhu územního plánu.
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Po↵izovatel zajistil zpracování návrh územního plánu oprávn nou osobou v✓rozsahu 
schváleného zadání.

Na základ  zpracovaného a projektantem p↵edaného návrhu ÚP K↵e⌥ovice pak Obecní 
ú↵ad K↵e⌥ovice oznámil místo a dobu konání spole⌥ného jednání o návrhu územn  
plánovací dokumentace podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona dot⌥en✏m 
orgán�m, krajskému ú↵adu a sousedním obcím dopisem ze dne 21. ⌥ervna 2016, ⌥.j. 
274/2016. Obsahem oznámení byla i v✏zva dot⌥en✏m orgán�m k uplatn ní stanovisek 
a sousedním obcím k uplatn ní p↵ipomínek, a to v⌥etn  lh�ty pro jejich uplatn ní. Tato 
lh�ta byla stanovena do 30 dn� ode dne spole⌥ného projednání, tj. do 9. srpna 2016. 
Po↵izovatel v�echny vyrozum l o skute⌥nosti, ⇣e k pozd ji uplatn n✏m stanovisk�m a 
p↵ipomínkám se nep↵ihlí⇣í a ⇣e návrh územního plánu K↵e⌥ovice v⌥etn  od�vodn ní 
bude vystaven na internetové adrese po↵izovatele: http://www.obec-krecovice.cz. 
Zárove⌦ po↵izovatel naplnil ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona, kdy⇣ doru⌥il oznámení 
o projednání návrhu územního plánu ve↵ejnou vyhlá�kou ze dne 21. ⌥ervna 2016, ⌥.j. 
273/2016, která byla vyv �ena na ú↵ední desce dne 22. ⌥ervna 2016, sejmuta dne 9. 
srpna 2016. Rovn ⇣ tato ve↵ejná vyhlá�ka–oznámení obsahovala pou⌥ení o mo⇣nosti 
ve↵ejnosti uplat⌦ovat k vystavenému návrhu územního plánu písemné p↵ipomínky. 
Ve↵ejnost byla upozorn na na lh�tu, která byla v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního 
zákona stanovena do 30 dn� od doru⌥ení ve↵ejné vyhlá�ky s oznámením o vystavení 
návrhu územního plánu, tj. 9.8.2016 v⌥etn . Dokumentace byla dopisem ⌥.j. 272/2016 
poskytnuta v ti�t né podob  krajskému ú↵adu ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 
stavebního zákona.
Spole⌥né ústní jednání se konalo na Obecním ú↵adu K↵e⌥ovice dne 7. ⌥ervence 2016 
od 10.00 hodin. V✏klad provedla projektantka Ing. arch. M. ⇤tádlerová.
Projektant, po↵izovatel a ur⌥en✏ zastupitel po ukon⌥ení zákonem stanoven✏ch termín� 
provedli vyhodnocení stanovisek k návrhu územního plánu K↵e⌥ovice ze spole⌥ného 
jednání. Podrobné vyhodnocení stanovisek dot⌥en✏ch orgán� je provedeno v ⌥ásti „4. 
Soulad s✓po⇣adavky zvlá�tních právních p↵edpis� a se stanovisky dot⌥en✏ch orgán�, 
pop↵ípad  s✓v✏sledkem ↵e�ení rozpor�“ tohoto od�vodn ní. Po⇣adavky uvedené ve 
stanoviscích dot⌥en✏ch orgán� byly respektovány a byly odpovídajícím zp�sobem do 
dokumentace p↵ed ve↵ejn✏m projednáním zapracovány. Následné ↵e�ení rozporu mezi 
orgány podle stavebního zákona ani mezi dot⌥en✏mi orgány nebylo pot↵ebné 
provád t. Po↵izovatel po⇣ádal o zm nu koordinovaného stanoviska Krajského ú↵adu 
St↵edo⌥eského kraje, Odboru ⇣ivotního prost↵edí a zem d lství. Na základ  dopln ní 
dokumentace a po od�vodn ní ⇣ádosti krajsk✏ ú↵ad své stanovisko v ⌥ásti t✏kající se 
ochrany zem d lského p�dního fondu zm nil 29.8.2016.
⌃ádná ze sousedních obcí k projednávanému návrhu ÚP K↵e⌥ovice neuplatnila, ve 
smyslu ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona, písemné p↵ipomínky. V rámci 
ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona byly po↵izovateli ze strany ve↵ejnosti 
doru⌥eny písemné p↵ipomínky. P↵ipomínky uplatnil: Ji↵í Trenkwitzng, p↵ipomínka ze 
dne 4.7.2016, zapsaná na OÚ dne 11.7.2016, ⌥.j. 305/2016; Ond↵ej N me⌥ek, 
p↵ipomínka ze dne 24.7.2016, zapsaná na OÚ dne 26.7.2016, ⌥.j. 330/2016; Jaroslav 
⇤�astn✏, p↵ipomínka ze dne 7.8.2016, zapsaná na OÚ dne 8.8.2016, ⌥.j. 352/2016; 
Jind↵ich a Mgr. Ivana Kytlerovi, p↵ipomínka ze dne 8.8.2016, zapsaná na OÚ dne 
8.8.2016, ⌥.j. 351/2016; BENEX spol s r.o. a DIAMO, spol.s r.o., ze dne 6.8.2016, do�lo 
na OÚ dne 8.8.2016, ⌥.j. 353/2016.
Po ukon⌥ení projednávání podle § 50 odst. 2 a⇣ 3 stavebního zákona pak Obecní ú↵ad 
K↵e⌥ovice ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona po⇣ádal dopisem 
Odbor regionálního rozvoje Krajského ú↵adu St↵edo⌥eského kraje o vydání stanoviska 
k návrhu ÚP K↵e⌥ovice. Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje vydal stanovisko dne 
29.8.2016 pod ⌥.j. 128028/2016/KUSK, kde zjistil závady, které je pot↵ebné odstranit. 
Nedostatek byl v✓dohod  s✓krajsk✏m ú↵adem v✓dokumentaci odstran n. Krajsk✏ ú↵ad 
upravenou dokumentaci posoudil a vydal potvrzení o odstran ní nedostatk�, kde ji⇣ 
potvrzuje soulad z hlediska zaji�t ní koordinace vyu⇣ívání území, zejména s ohledem 
na �ir�í územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územn  
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plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, ⇣e neshledal ⇣ádné rozpory a 
proto lze postupovat v dal�ím ↵ízení o územním plánu. Sou⌥asn  upozornil na 
povinnosti po vydání a nabytí ú⌥innosti územního plánu.
Po↵izovatel s✓ur⌥en✏m zastupitelem a projektantem vyhodnotili uplatn ná stanoviska 
dot⌥en✏ch orgán�. P↵ipomínky ve↵ejnosti byly ve spolupráci po↵izovatele, ur⌥eného 
zastupitele a projektanta vyhodnoceny. Po⇣adavky na zm ny funkce v✓k.ú. ⌃ivoho�� 
nebyly akceptovány. Dokumentace návrhu územního plánu K↵e⌥ovice byla p↵ed 
zahájením ↵ízení vedeném podle ustanovení § 52 stavebního zákona upravena ve 
smyslu po⇣adavk� vypl✏vajících z✓obdr⇣en✏ch stanovisek dot⌥en✏ch orgán�

⇥ízení o ÚP probíhalo v✓souladu s✓ust. § 52 odst. 1 a⇣ 4 stavebního zákona. Dot⌥en✏m 
orgán�m, krajskému ú↵adu a sousedním obcím bylo dopisem ze dne 5.12.2016 
✓zasláno oznámení o konání ve↵ejného projednání spole⌥n  s✓informací, ⇣e 
v✓projednávané územn  plánovací dokumentaci byly v✓dob  od spole⌥ného jednání, 
konaného podle § 50 stavebního zákona, provedeny zm ny vypl✏vající ze Zásad 
územního rozvoje nebo na základ  stanovisek dot⌥en✏ch orgán� a orgánu obce, ke 
kter✏m by m ly ve smyslu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona uplat⌦ovat svá 
stanoviska. Informace s✓orienta⌥ním v✏⌥tem zm n byla v✓oznámení uvedena.
Ve↵ejnost byla seznámena s✓ve↵ejn✏m projednáním ve↵ejnou vyhlá�kou, která byla 
vyv �ena na ú↵ední desce obecního ú↵adu a v✓elektronické podob  na webov✏ch 
stránkách obce od 7. prosince 2016 do 16. ledna 2017. Dokumentace byla v✓tomto 
termínu k✓nahlédnutí na obecním ú↵adu a v✓elektronické podob  na stránkách Obce 
K↵e⌥ovice, http://www.obec-krecovice.cz. Ve↵ejnost byla upozorn na na mo⇣nost 
podání p↵ipomínek nebo námitek v✓zákonem stanoveném termínu tj. do 16. ledna 
2017 v⌥etn  a o zp�sobu podání. Na↵ízené ve↵ejné projednání se konalo dne 9. ledna 
2017 od 14.00 hodin v✓ místnosti Obecního ú↵adu K↵e⌥ovice. V✓rámci ↵ízení byl 
projektantem zaji�t n odborn✏ v✏klad. O pr�b hu ve↵ejného projednání byl veden 
po↵izovatelem písemn✏ záznam podle ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona.
Sousední obce se ve↵ejného projednání nezú⌥astnily, z✓dot⌥en✏ch orgán� se zú⌥astnila 
krajská hygienická stanice. V✓rámci ↵ízení vedeném o návrhu ÚP K↵e⌥ovice✓byly 
uplatn ny ✓ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona p↵ipomínky a ve 
smyslu ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. Písemnosti uplatnil: Ji↵í 
Trenkwitz, ⇥í⌥any; Marek Bulí⌥ek, Praha, zastoupen✏ Ing. Vladimírem �apkou, 
Hovor⌥ovice; Jakub Mal✏, Praha 5, zastoupen✏ Ing. Vratislavem Jandíkem, Praha 9; 
✓Dagmar Malá, Chotilsko, ✓zastoupena Janem ⇤olcem, Praha; Jaroslav ⇤�astn✏, 
K↵e⌥ovice; Milan Vondrus a Jind↵i�ka Vondrusová, Praha 3.
V✓rámci ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo k✓⌥ásti ↵e�ení, které bylo od 
spole⌥ného jednání vedeného podle ust. § 50 zm n no, uplatn na stanoviska 
dot⌥en✏ch orgán�. 
Písemnost Hany Brzkové , kterou obdr⇣el po↵izovatel dne 30.1.2017 byla odmítnuta. 
Po↵izovatel konstatuje, ⇣e písemnost nazvaná „Námitka ke zm n  územního plánu 
obce K↵e⌥ovice, okres Bene�ov t✏kající se pozemku parc.⌥. 1707/185, v✓k.ú. ⌃ivoho�� je 
ve vztahu k✓po↵izování územního plánu podána prokazateln  po zákonem stanovené 
lh�t  pro mo⇣nost uplatn ní p↵ipomínek a námitek.✓
✓
Po↵izovatel ve spolupráci s✓ur⌥en✏m zastupitelem vyhodnotil obdr⇣ené písemností ve 
smyslu ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona, které byly uplatn né v✓rámci 
spole⌥ného projednání podle § 50 stavebního zákona a ve↵ejného projednání podle 
ustanovení § 52 stavebního zákona.
Dot⌥ené orgány byly po⇣ádány o uplatn ní stanoviska do 30 dn� od obdr⇣ení v✏zvy, 
která obsahovala návrh vyhodnocení p↵ipomínek a návrh rozhodnutí o námitkách 
s✓od�vodn ním a byly sou⌥asn  upozorn ny, ⇣e v✓p↵ípad , ⇣e neuplatní stanovisko 
v✓uvedené lh�t , má se za to, ⇣e s✓návrhem po↵izovatele souhlasí.
Provedené vyhodnocení a návrh rozhodnutí o námitkách vyvolal proces opakovaného 
ve↵ejného projednání ve smyslu ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona.
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Po↵izovatel zajistil úpravu dokumentace a projednání na opakovaném ve↵ejném 
projednání za ú⌥asti dot⌥en✏ch orgán� a ve↵ejnosti ve smyslu ustanovení § 53 odst. 2 
stavebního zákona. Krajsk✏ ú↵ad vydal ✓stanovisko dle § 45i zákona o ochran  p↵írody a 
krajiny a dle ✓ § 10i zákona o posuzování vliv� na ⇣ivotní prost↵edí dne 22.2.2017. 
Dot⌥ené orgány a sousední obce byly obeslány a pozvány na opakované ve↵ejné 
projednání – ↵ízení o upraveném návrhu územního plánu K↵e⌥ovice dopisem, v✓n m⇣ 
byly orienta⌥n  uvedeny zm ny v✓dokumentaci provedené od ve↵ejného projednání.
✓
Po↵izovatel obdr⇣el po zákonem stanoveném termínu písemnost, kterou podala 
Dagmar Malá v✓zastoupení Jana ⇤olce. Písemnost je datovaná dnem 2.5.2017, do�la na 
obecní ú↵ad dne 3.5.2017. Po↵izovatel konstatuje, ⇣e písemnost nazvaná „⌃ádost o 
zm nu územního plánu pozemk� ⌥.parc. 1578/2, 1578/18, 1707/185, 1707/209, 
1707/2010 v k.ú. ⌃ivoho��, obec K↵e⌥ovice je ve vztahu k✓po↵izování územního plánu 
podána prokazateln  po zákonem stanovené lh�t  pro mo⇣nost uplatn ní p↵ipomínek 
a námitek.
Po↵izování územního plánu a jeho zm n se ↵ídí ustanoveními stavebního zákona. 
V✓procesu po↵izování územního plánu je nutné respektovat zákonn✏ postup i 
p↵edepsané lh�ty a to nejen ze strany po↵izovatele, ale i v�ech ostatních ú⌥astník�. 
K✓p↵ipomínkám, vyjád↵ením a podn t�m uplatn n✏m po lh�tách se ve smyslu 
ustanovení stavebního zákona nep↵ihlí⇣í.
✓
Ve↵ejnost byla seznámena s✓opakovan✏m ve↵ejn✏m projednáním ve↵ejnou vyhlá�kou, 
která byla vyv �ena na ú↵ední desce obecního ú↵adu v✓zákonem stanoveném termínu 
od ✓5. kv tna 2017 do 14. ⌥ervna 2017 ✓Po celou tuto dobu byla dokumentace 
k✓nahlédnutí na obecním ú↵adu a v✓elektronické podob  na stránkách Obec K↵e⌥ovice 
na internetové adrese: http://www.obec-krecovice.cz. Ve↵ejnost byla upozorn na na 
mo⇣nost podání p↵ipomínek nebo námitek k✓⌥ástem, které byly od ve↵ejného 
projednání zm n ny ✓a o zp�sobu jejich podání.
Na↵ízené opakované ve↵ejné projednání se konalo dne 6. ⌥ervna 2017 od 14.00 hodin 
v✓zasedací místnosti Obecního ú↵adu K↵e⌥ovice. V✓rámci opakovaného ↵ízení byl 
zaji�t n odborn✏ v✏klad. O pr�b hu ve↵ejného projednání byl veden po↵izovatelem 
písemn✏ záznam podle ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona. Sousední obce se 
opakovaného ve↵ejného projednání nezú⌥astnily, z✓dot⌥en✏ch orgán� se zú⌥astnila 
krajská hygienická stanice.
V✓rámci opakovaného ve↵ejného projednání bylo uplatn no stanovisko dot⌥eného 
orgánu: Ministerstva obrany �R ze dne 25.5.2017; Krajského ú↵adu St↵edo⌥eského 
kraje, odboru ⇣ivotního prost↵edí a zem d lství ze dne 29.5.2017, Krajského ú↵adu 
St↵edo⌥eského kraje, ↵editelky krajského ú↵adu ze dne 5.6.2017; Krajské hygienické 
stanice St↵edo⌥eského kraje se sídlem v✓Praze ze dne 13.6. 2017. V✓rámci opakovaného 
ve↵ejného projednání byly ze strany ve↵ejnosti uplatn ny ✓námitky Marka Bulí⌥ka, kter✏ 
byl zastoupen Ing. Vladimírem �apkou dne 12.6.2017.
Námitky Jaroslava ⇤�astného byly odmítnuty, proto⇣e se prokazateln  nevztahovaly 
k✓dokumentaci upravené pro opakované ve↵ejné projednání.
Námitky byly dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona vyhodnoceny. 
Vyhodnocení a návrh rozhodnutí o námitce s✓od�vodn ním byl zaslán dopisem ⌥.j. 
263/2017 dne 23. 6.2017 dot⌥en✏m orgán�m k✓uplatn ní stanoviska 
v⌥etn ✓upozorn ní, ⇣e kdo neuplatní stanovisko v✓zákonem stanovené lh�t , má se za 
to, ⇣e s✓návrhem po↵izovatele souhlasí. K✓ návrhu rozhodnutí o námitce vydala 
stanovisko: Krajská hygienická stanice St↵edo⌥eského kraje se sídlem v✓Praze 
souhlasné stanovisko dne 17.7.2017; ✓Ministerstvo obrany �R dne 17.7.2017, Krajské 
↵editelství policie St↵edo⌥eského kraje dne 23.6.2017, Krajské hygienické stanice 
St↵edo⌥eského kraje se sídlem v✓Praze dne 13.7.2017. V�echny dot⌥eného orgány 
s✓vyhodnocením souhlasí bez p↵ipomínek.
✓
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Na základ  v✏sledk� projednání se konstatuje, ⇣e po opakovaném ve↵ejném 
projednání ji⇣ nedo�lo k✓podstatné úprav  návrhu územního plánu. Po↵izovatel 
p↵ezkoumal soulad ÚP ve smyslu ustanovení § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona.
✓
V✓souladu s✓ust. § 54 odst. 1 stavebního zákona p↵edlo⇣il Obecní ú↵ad K↵e⌥ovice návrh 
na vydání územního plánu K↵e⌥ovice zastupitelstvu obce s✓jeho od�vodn ním.
✓
✓
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. V�sledek p�ezkoumání územního plánu ve smyslu ustanovení  
§ 53 odst. 4 stavebního zákona

1) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací 
dokumentací vydanou krajem

 1.1) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z PÚR �R ve zn ní 
aktualizace �. 1

 Po⇣adavky vypl✏vající z PÚR na urbanistickou koncepci:
- Území obce není sou⌥ástí rozvojové nebo specifické oblasti. Území obce není 

sou⌥ástí rozvojové osy. 
- z PÚR nevypl✏vají po⇣adavky na zm ny v uspo↵ádání sídelní struktury, 

dosavadní úloha  obce v sídelní struktu↵e se nezm ní.
 Do územního plánu jsou zapracovány tyto republikové priority územního 
plánování:
(15) návrhem územního plánu nebude umo⇣n no vytvá↵et urbánní prost↵edí  

prostorov  sociální segregaci s✓negativními vlivy na sociální soudr⇣nost 
obyvatel;

(16) návrh bude hledat komplexní ↵e�ení a zohled⌦ovat po⇣adavky na zvy�ování 
kvality ⇣ivota obyvatel a hospodá↵ského rozvoje území;

(19)  pro podvyu⇣ité a opu�t né zem d lské areály/stavby budou územním 
plánem  vytvo↵eny p↵edpoklady pro polyfunk⌥ní vyu⇣ívání

(20) návrh územního plánu vytvo↵í územní podmínky pro implementaci a 
respektování územních systém� ekologické stability a zvy�ování a udr⇣ování 
ekologické stability a k zaji�t ní ekologick✏ch funkcí i v ostatní volné krajin  a 
pro ochranu krajinn✏ch prvk� p↵írodního charakteru v zastav n✏ch územích, 
zvy�ování a udr⇣ování rozmanitosti venkovské krajiny a pro ochranu 
krajinného rázu;

(22) návrh územního plánu vytvo↵í podmínky pro rozvoj a vyu⇣ití p↵edpoklad� 
území pro r�zné formy cestovního ruchu, p↵i zachování a rozvoji hodnot 
území.

(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodob  k p↵ekra⌥ování zákonem stanoven✏ch  
mezních hodnot imisních limit� pro ochranu lidského zdraví, je nutné 
p↵edcházet dal�ímu v✏znamnému zhor�ování stavu. Vhodn✏m uspo↵ádáním 
ploch v území obcí vytvá↵et podmínky pro minimalizaci negativních vliv� 
koncentrované v✏robní ⌥innosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou 
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostate⌥n✏ odstup od zem d lsk✏ch 
areál� - t✏ká se zejména intenzívního chovu prasat ve Strá⇣ovicích.

(25)  návrhem územního plánu bude umo⇣n no vytvá↵et podmínky pro preventivní 
ochranu území a obyvatelstva p↵ed potenciálními riziky a p↵írodními 
katastrofami v území (záplavy, eroze atd.); vytvá↵et podmínky pro zv✏�ení 
p↵irozené retence srá⇣kov✏ch vod v území 

(26) budou zcela respektována záplavová území (bez umis�ování zastaviteln✏ch 
ploch)
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 Územním plánem K⌦e⌃ovice je preferováno ⌦e↵ení p⌦irozeného rozvoje sídla s 
p⌦eva✏ujícím vyu✏itím pro venkovské bydlení ⌃i smí↵ené venkovské vyu✏ití v 
návaznosti na stávající zastav�né území a stávající ve⌦ejnou infrastrukturu. Vhodné 
zastavitelné plochy jsou vytypovány i v souladu se základní strategií v�voje obce 
zejména na obecních pozemcích (K⌦e⌃ovice). Územním plánem jsou rovn�✏ 
vytypovány drobné územní rezervy pro rozvoj na podvyu✏it�ch pozemcích v rámci 
zastav�ného území. Rozvoj v⇣návaznosti na samoty je umo✏n�n pouze ve zcela 
v�jime⌃n�ch p⌦ípadech. 
 Vzhledem k p⌦evá✏n� zem�d�lskému charakteru území jsou plochy areál� 
zapracovány do územního plánu ve stávajícím rozsahu s regulativy nastaven�mi tak, 
aby minimalizovaly negativní dopad vznikl� z p⌦ípadné intenzifikace chov� 
hospodá⌦sk�ch zví⌦at a zárove  p⌦íle✏itostn� umo✏nily transformaci funk⌃ního vyu✏ití 
nap⌦. v rámci nevyu✏ívan�ch objekt�. V ⌦e↵eném území jsou navr✏ena krajiná⌦ská 
opat⌦ení s cílem revitalizace ladem ponechan�ch zem�d�lsk�ch pozemk� u 
podvyu✏it�ch zem�d�lsk�ch areál�.
 Vyu✏ití území je ⌦e↵eno tak, aby byla zaji↵t�na ochrana p⌦írodních, historick�ch 
a kulturních hodnot v území a aby nedocházelo k zat�✏ování ✏ivotního prost⌦edí a 
funkcí ekologické stability. Plochy se zv�↵enou ochranou zelen� v zastav�ném území 
jsou sou⌃ástí vymezen�ch ploch sídelní zelen�.

 Na Nové ⇧ivoho↵ti zachovává územní plán stávající koncepci tj. rekrea⌃ní 
st⌦edisko regionálního v�znamu se zam�⌦ením na koupání a provozování vodních 
sport�, s jednozna⌃nou preferencí pro za⌦ízení volného cestovního ruchu. Vzhledem k 
p⌦etí✏ení území jsou územním plánem navr✏ena opat⌦ení omezující zahu↵�ování 
rekrea⌃ní zástavby a zkapacit ování objekt� hromadné rekreace.

 ⇥e↵eného území se dot�ká vymezení záplavového území Vltavy a zvlá↵tní 
povodn� vodního díla Orlík, zasahuje do rekrea⌃ní oblasti oblasti Nové ⇧ivoho↵t� a  
zátoky Mastníku. V rámci územního plánu jsou navr✏eny a musí b�t dodr✏eny 
podmínky, které p⌦isp�jí k ochran� území p⌦ed pr�chodem velké vody . Záplavová 
území jsou respektována.

 Do územního plánu jsou zapracovány tyto republikové priority územního 
plánování, t✏kající se ve↵ejné infrastruktury - dopravy.
Z politiky územního rozvoje �R ve zn ní aktualizace ⌥.1 vypl✏vá pro ↵e�ené území 
respektovat pouze následující obecné po⇣adavky: 
(27) návrhem územního plánu budou vytvo↵eny podmínky pro umíst ní ve↵ejné 

infrastruktury 
(29) územní plán vytvo↵í územní podmínky pro vybudování a u⇣ívání vhodné sít  

p �ích a cyklistick✏ch cest, v⌥etn  doprovodné zelen  v místech, kde je to 
vhodné.

Z politiky územního rozvoje �R ve zn ní aktualizace ⌥.1  nevypl✏vají po⇣adavky na 
vymezení koridor� dopravní infrastruktury republikového v✏znamu.
Potenciál rozvoje obce je v✏hledov  mo⇣no spat↵ovat v existenci navrhované dálnice 
D3 Praha - �eské Bud jovice, která by m la procházet ve vzdálenosti cca 1 km 
v✏chodn  od okrajové jihov✏chodní ⌥ásti ↵e�eného území (⌥áste⌥n  územím Mar�ovic).

 Vyhodnocení:
 Návrhem územního plánu jsou vytvo⌦eny podmínky pro komunika⌃ní 
dostupnost  rozvojov�ch lokalit. Územní plán navrhuje plochu územní rezervy UR2 pro 
dopravní vybavenost (parkovi↵t�) v návaznosti na stávající plochy parkovi↵� na Nové 
⇧ivoho↵ti. Územním plánem jsou stabilizovány stávající p�↵í turistické trasy, nau⌃né 
stezky a cyklotrasy. Návrh územního plánu sv�mi regulativy umo✏ uje ⌃áste⌃nou 
postupnou obnovu d⌦íve zru↵en�ch ú⌃elov�ch komunikací a polních cest s⇣cílem 
zlep↵it prostupnost krajiny a podpo⌦it p�↵í (i v zastav�ném území nap⌦. K⌦e⌃ovice).
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 Do územního plánu jsou zapracovány tyto republikové priority územního 
plánování, t✏kající se ve↵ejné infrastruktury - technické infrastruktury.
V územním plánu je nutné dále respektovat následující obecné po⇣adavky z PÚR �R ve 
zn ní aktualizace ⌥.1:

(27) vytvá↵et podmínky pro koordinované umís�ování ve↵ejné infrastruktury v 
území a její rozvoj a tím podporovat její ú⌥elné vyu⇣ívání v rámci sídelní 
struktury. Vytvá↵et rovn ⇣ podmínky pro zkvalitn ní dopravní dostupnosti obcí 
(m st), které jsou p↵irozen✏mi regionálními centry v území tak, aby se díky 
mo⇣nostem, poloze i infrastruktu↵e t chto obcí zlep�ovaly i podmínky pro 
rozvoj okolních obcí ve venkovsk✏ch oblastech a v oblastech se specifick✏mi 
geografick✏mi podmínkami. 

(30) úrove⌦ technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování 
odpadních vod, je nutno koncipovat tak, aby spl⌦ovala po⇣adavky na vysokou 
kvalitu ⇣ivota v✓sou⌥asnosti i v budoucnosti.  V K↵e⌥ovicích bude navr⇣ena 
koncepce likvidace spla�kov✏ch odpadních vod na centrální (ji⇣ realizovanou) 
�OV K↵e⌥ovice. V Nové ⌃ivoho�ti budou stanoveny podmínky, které navrhnou 
↵e�ení k vy↵e�ení nedostate⌥ného nebo nekvalitního technického zázemí.

 Vyhodnocení:
 V K⌦e⌃ovicích je navr✏ena nová oddílná spla↵ková kanaliza⌃ní sí� pro ve⌦ejnou 
pot⌦ebu s centrální �OV K⌦e⌃ovice. Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a 
nebude se m�nit ani v⇣budoucnosti.

 Do územního plánu jsou zapracovány tyto republikové priority územního 
plánování, t✏kající se ve↵ejného prostranství.
 Z politiky územního rozvoje nevypl✏vají pro ↵e�ené území ⇣ádné up↵es⌦ující 
po⇣adavky na ve↵ejná prostranství.

 Do územního plánu jsou zapracovány tyto republikové priority územního 
plánování, t✏kající se ve↵ejné infrastruktury - ob⌥anské vybavenosti.
 Z politiky územního rozvoje nevypl✏vají pro ↵e�ené území ⇣ádné up↵es⌦ující 
po⇣adavky na ve↵ejné ob⌥anské vybavení.

 Do územního plánu jsou zapracovány tyto republikové priority územního 
plánování, t✏kající se ochrany krajiny:
(14) územní plán zajistí územní ochranu p↵írodních hodnot území, ochranu 

stávajících a dopln ní chyb jících krajinn✏ch prvk� a hodnot krajiny, která je 
dlouhodob  intenzivn  zem d lsky i lesnicky vyu⇣ívaná. Nebude umo⇣n no 
vytvá↵et urbánní prost↵edí prostorov  sociální segregaci s✓negativními vlivy na 
sociální soudr⇣nost obyvatel.

(16) návrh bude hledat komplexní ↵e�ení a zohled⌦ovat po⇣adavky na zvy�ování 
kvality ⇣ivota obyvatel a hospodá↵ského rozvoje území.

(22) návrh územního plánu vytvo↵í podmínky pro posílení funkce rekreace a 
cestovního ruchu.

(23) návrhem bude zachována prostupnost krajiny a minimalizována fragmentace 
krajiny.

(25)  návrhem územního plánu bude umo⇣n no vytvá↵et podmínky pro preventivní 
ochranu území a obyvatelstva p↵ed potenciálními riziky a p↵írodními 
katastrofami v území (záplavy, eroze atd.); vytvá↵et podmínky pro zv✏�ení 
p↵irozené retence srá⇣kov✏ch vod v území.

 Po⇣adavky vypl✏vající z PÚR na koncepci uspo↵ádání krajiny: 
- území obce není sou⌥ástí specifické oblasti z hlediska pot↵eby ochrany 

p↵írodních hodnot a udr⇣itelného rozvoje území,
- z PÚR nevypl✏vají specifické po⇣adavky na ↵e�ení uspo↵ádání krajiny.
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 Vyhodnocení:
 Územním plánem je navr✏ena základní koncepce uspo⌦ádání krajiny s 
ohledem na zachování a podporu p⌦írodních a krajiná⌦sk�ch hodnot. Územní plánem 
jsou navr✏ena opat⌦ení zvy↵ující reten⌃ní kapacitu území, je vymezen� územní systém 
ekologické stability, jako základ ekologické stability území.
 ⇥e↵eného území se dot�ká vymezení záplavového území Vltavy a zvlá↵tní 
povodn� vodního díla Orlík, zasahuje do rekrea⌃ní oblasti oblasti Nové ⇧ivoho↵t� a  
zátoky Mastníku. V rámci územního plánu jsou navr✏eny a musí b�t dodr✏eny 
podmínky, které p⌦isp�jí k ochran� území p⌦ed pr�chodem velké vody . Záplavová 
území jsou respektována.

 1.2) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z ÚPD vydané krajem
 Vy��ím stupn m územn  plánovací dokumentace jsou pro ↵e�ené území 
Zásady územního rozvoje St↵edo⌥eského kraje (ZÚR SK), s nabytím ú⌥innosti od 
22.2.2012 ve zn ní 1. aktualizace v roce 2015. Z této dokumentace vypl✏vá respektovat 
krom  respektování obecn✏ch priorit územního plánování kraje, následující 
skute⌥nosti:
- území obce K↵e⌥ovice nespadá do rozvojové oblasti a osy, ⌥i do specifické 
oblasti.
 Územní plán K↵e⌥ovice respektuje pro ↵e�ené území z této dokumentace 
vypl✏vající zejména po⇣adavek ochrany:
 - ochrana systému nadregionálního ÚSES,
 - ochrana maloplo�n✏ch zvlá�t  chrán n✏ch území,
 - ochrana nerostného bohatství (CHLÚ, lo⇣isko),
 - ochrana vodních zdroj�,
 - ochrana dopravní infrastruktury (vodní cesta, silnice II. a III t↵ídy,  
  hlavní cyklotrasa),
 - ochrana technické infrastruktury (v✏znamné radioreléové paprsky),
 - poddolovaná území (plocha, bod) jako limit v území.

 ZÚR vymezuje cílové typy krajiny. Dle specifikace oblasti se shodn✏m 
krajinn✏m typem p↵evá⇣ná ⌥ást ↵e�eného území spadá do krajiny relativn  vyvá⇣ené 
(N16). Dlouhodobá cílová charakteristika spo⌥ívá v dosa⇣ení relativn  vyvá⇣eného 
pom ru ekologicky labilních a stabilních ploch a stabilizaci jejího polyfunk⌥ního 
charakteru kulturní krajiny. Nahoruby a ⌃ivoho�� spadají  do krajiny rekrea⌥ní (R03). 
Dlouhodobá cílová charakteristika spo⌥ívá v zachování rekrea⌥ního potenciálu krajiny 
rekrea⌥ní.

- zajistit územní ochranu prvk� územního systému ekologické stability
- respektovat osy vodní a mezofilní hájová nadregionálního biokoridoru K60 

vymezené dle  Zásad územního rozvoje St↵edo⌥eského kraje; 
- prov ↵it trasu biokoridoru, kterou je mo⇣né na základ  vymezení oprávn nou 

osobou  up↵esnit a lokální prvky v jeho trase dát do souladu s nad↵azenou sítí 
ÚSES – doplnit  biocentra na po⇣adované vzdálenosti 400 – 700 m;

 zajistit napojení lokálních biokoridor� tak, aby nedocházelo ke k↵í⇣ení; 
- up↵esnit hranici ochranné zóny;
- respektovat maloplo�ná chrán ná území p↵írody;
- respektovat opat↵ení pro ochranu krajinného rázu pro krajinnou oblast 

ObKR37  Sedl⌥ansko  (k.ú.  Krchleby,  K↵e⌥ovice u Neveklova, Vlkonice u 
Neveklova a Ho↵etice) a ObKR38 St↵ední Povltaví  (k.ú. ⌃ivoho�� a Nahoruby) 
a pro krajinné typy N16 (krajina relativn  vyvá⇣ená) a R03 (krajina rekrea⌥ní).

 Vyhodnocení:
 Územním plánem K⌦e⌃ovice je zaji↵t�na územní ochrana prvk� územního 
systému ekologické stability. Respektovány jsou osy vodní a mezofilní hájová 
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nadregionálního biokoridoru K60 "⇤t�chovice – Hlubocká obora" vymezené dle Zásad 
územního rozvoje St⌦edo⌃eského kraje. Osa vodní je vedena st⌦edem Vltavy, resp. 
st⌦edem Slapské p⌦ehrady a zahrnuje celou vodní plochu a p⌦ilehlé b⌦ehové partie. 
Osa mezofilní hájová je vedena mimo zastav�né území na pravém b⌦ehu Vltavy 
lesními porosty ve sm�ru vrchol� Mastník -Vá✏ná - Homole.  V rámci ÚP K⌦e⌃ovice jsou 
hranice os nadregionálního biokoridoru zp⌦esn�ny a upraveny tak, aby neprocházely 
zastav�n�m územím.    V trase nadregionálního biokoridoru jsou v po✏adované 
vzdálenosti 400-700 m vlo✏ena lokální biocentra. Upraveno je napojení lokálních 
biokoridor� na nadregionální biokoridor bez jejich vzájemného k⌦í✏ení. 
 Podmínka up⌦esnit hranici ochranné zóny není v rámci územního plánu 
K⌦e⌃ovice spln�na. Ochranná zóna NRBK není definována legislativou a dle 
p⌦ipravované Metodiky aktualizace ÚSES nebudou ji✏ ochranné zóny u NRBK v 
územních plánech vymezovány. Ochranná zóna je vymezena je v nad⌦azené 
dokumentaci, tj. v Zásadách územního rozvoje St⌦edo⌃eského kraje.  Místo ochranné 
zóny je je v územním plánu K⌦e⌃ovice provedeno vymezení biokoridoru stejn�m 
zp�sobem jako u regionální hierarchické úrovn� ÚSES ve v�t↵ích funk⌃ních a 
prostorov�ch parametrech tak, aby byla napln�na ekologicko stabiliza⌃ní funkce a 
zárove  aby byly zahrnuty v�znamné ekologické segmenty, které byly dosud sou⌃ástí 
NRBK jen v rámci jeho ochranné zóny a podporovaly koridorov� efekt NRBK. 
 Úpravy prvk� ÚSES jsou provedeny autorizovanou osobou -  projektantkou 
územních systém� ekologické stability (Ing. Milena Morávková), která je zodpov�dná 
za správnost vymezení a up⌦esn�ní v souladu s metodick�mi principy vymezování 
ÚSES.
 Územní plán K⌦e⌃ovice respektuje maloplo↵n� chrán�né území – PP 
K⌦e⌃ovick� potok. �ást chrán�ného území zasahuje do zastav�ného území místní ⌃ásti 
K⌦e⌃ovice. Vzhledem k tomu, ✏e nelze m�nit hranici chrán�ného území, je navr✏eno 
specifické vyu✏ití území pro plochy, které p⌦ímo nesouvisí s ochranou p⌦írody ale jsou 
sou⌃ástí p⌦írodní památky. Jedná se o plochy p⌦írodní památky v zastav�ném územní 
se zv�↵en�m zájmem ochrany p⌦írody. Plochy jsou sou⌃ástí ve⌦ejného prostranství – 
ve⌦ejné zelen� (ZV), v ní✏ je mo✏né stabilizovat d�tské h⌦i↵t�, víceú⌃elové travnaté 
h⌦i↵t�, p⌦ípadn� související za⌦ízení nestavební povahy; ve↵keré úpravy a formy pé⌃e 
budou pod⌦ízeny zájm�m ochrany p⌦írody. Mimo zastav�né území je p⌦írodní památka 
za⌦azena do funk⌃ní plochy NP – plochy p⌦írodní.
 Územním plánem K⌦e⌃ovice jsou respektována opat⌦ení pro ochranu krajin-
ného rázu. Dodr✏ení stanoven�ch podmínek prostorového uspo⌦ádání  p⌦i v�stavb� by 
m�lo p⌦isp�t k citlivému za⌃len�ní nov� navr✏ené zástavby do okolní zástavby i do 
krajiny, tak aby nedo↵lo k naru↵ení krajinného rázu. 
 Územní plán s ohledem na ochranu krajinného rázu stanovuje ve v↵ech 
plochách pohledov� exponovan�ch krajinn�ch partií nezastav�ného území k.ú. 
⇧ivoho↵� a k.ú. Nahoruby specifické podmínky, jejich✏ prioritou je ochrana pohledov� 
exponovan�ch horizont�. 

2) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po⇣adavky na 
ochranu architektonick✏ch a urbanistick✏ch hodnot v území a⌘po⇣adavky 
na ochranu nezastav ného území

 2.1) Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování
 §18 odst. 1 stavebního zákona - Cílem územního plánování je vytvá⌦et 
p⌦edpoklady pro v�stavbu a pro udr✏iteln� rozvoj území, spo⌃ívající ve vyvá✏eném 
vztahu podmínek pro p⌦íznivé ✏ivotní prost⌦edí, pro hospodá⌦sk� rozvoj a pro 
soudr✏nost spole⌃enství obyvatel území a kter� uspokojuje pot⌦eby sou⌃asné 
generace, ani✏ by ohro✏oval podmínky ✏ivota generací budoucích. 
 Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú⌥elné vyu⇣ívání 
zastav ného území a zajistit ochranu nezastav ného území s ohledem na stávající 
p↵írodní a kulturní hodnoty v krajin . Územním plánem jsou vytvo↵eny podmínky 
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zejména pro p↵im ↵en✏ (dle v✏znamu sídel) rozvoj bydlení/smí�eného venkovského 
vyu⇣ití v⌥etn  dopravní obsluhy. 
 §18 odst. 2 stavebního zákona - Územní plánování zaji↵�uje p⌦edpoklady pro 
udr✏iteln� rozvoj území soustavn�m a komplexním ⌦e↵ením ú⌃elného vyu✏ití a 
prostorového uspo⌦ádání území s cílem dosa✏ení obecn� prosp�↵ného souladu 
ve⌦ejn�ch a soukrom�ch zájm� na rozvoji území. Za tím ú⌃elem sleduje spole⌃ensk� a 
hospodá⌦sk� potenciál rozvoje. 
 Rozvoj jednotliv✏ch sídel je navr⇣en v souladu s demografick✏m v✏vojem v 
jednotliv✏ch sídlech a stavem ve↵ejné infrastruktury obce. Pouze K↵e⌥ovice 
(“st↵edisková” obec s odpovídající ob⌥anskou vybaveností) mají potenciál rozvoje 
související s nár�stem po⌥tu trvale ⇣ijícího obyvatelstva, rozvoj ostatních sídel je 
odstup⌦ován dle v✏znamu. I nadále se p↵edpokládá dojí⇣�ka ⌥ásti obyvatel za prací 
mimo obec.Charakter území s p↵evahou obytné a rekrea⌥ní funkce se nebude m nit. 
Vhodné zastavitelné plochy jsou vytypovány i v souladu se základní strategií v✏voje 
obce zejména na obecních pozemcích (K↵e⌥ovice). Územním plánem jsou rovn ⇣ 
vytypovány drobné územní rezervy pro rozvoj v rámci zastav ného území. V ostatních 
sídlech koncepce rozvoje vychází z po⇣adavk� vlastník� pozemk�. 
 §18 odst. 3 stavebního zákona - Orgány územního plánování postupem 
podle tohoto zákona koordinují ve⌦ejné i soukromé zám�ry zm�n v území, v�stavbu a 
jiné ⌃innosti ovliv ující rozvoj území a konkretizují ochranu ve⌦ejn�ch zájm� 
vypl�vajících ze zvlá↵tních právních p⌦edpis�. 
 Územní plán byl zpracován v souladu s po⇣adavky uveden✏mi v zadání a byly 
zohledn ny ve↵ejné i soukromé zájmy v✓území. 
 §18 odst. 4 stavebního zákona - Územní plánování ve ve⌦ejném zájmu chrání 
a rozvíjí p⌦írodní, kulturní a civiliza⌃ní hodnoty území, v⌃etn� urbanistického, 
architektonického a archeologického d�dictví. P⌦itom chrání krajinu jako podstatnou 
slo✏ku prost⌦edí ✏ivota obyvatel a základ jejich toto✏nosti. S ohledem na to ur⌃uje 
podmínky pro hospodárné vyu✏ívání zastav�ného území a zaji↵�uje ochranu 
nezastav�ného území a nezastaviteln�ch pozemk�. Zastavitelné plochy se vymezují s 
ohledem na potenciál rozvoje území a míru vyu✏ití zastav�ného území. 
 Vyu⇣ití území je ↵e�eno tak, aby byla zaji�t na ochrana p↵írodních, historick✏ch 
a kulturních hodnot v území a aby nedocházelo k zat ⇣ování ⇣ivotního prost↵edí a 
funkcí ekologické stability. Územním plánem jsou navr⇣ena opat↵ení krajiná↵ská 
zejména v návaznosti na podvyu⇣ité zem d lské areály. Územním plánem jsou dány 
podmínky pro preventivní ochranu �ir�ího území p↵ed záplavami, podmínky pro 
zv✏�ení retence vody v krajin , podmínky pro zv✏�ení ekologické stability krajiny a 
ochrany lesních pozemk� p↵ed exploatací rekrea⌥ního nadu⇣ívání. Nové zastavitelné 
plochy v✏roby a skladování nejsou z d�vod� dostate⌥n✏ch rezerv v podvyu⇣it✏ch 
v✏robních areálech navr⇣eny. 
 §18 odst. 5 stavebního zákona - V nezastav�ném území lze v souladu s jeho 
charakterem umis�ovat stavby, za⌦ízení, a jiná opat⌦ení pouze pro zem�d�lství, 
lesnictví, vodní hospodá⌦ství, t�✏bu nerost�, pro ochranu p⌦írody a krajiny, pro 
ve⌦ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro sni✏ování nebezpe⌃í ekologick�ch 
a p⌦írodních katastrof a pro odstra ování jejich d�sledk�, a dále taková technická 
opat⌦ení a stavby, které zlep↵í podmínky jeho vyu✏ití pro ú⌃ely rekreace a cestovního 
ruchu, nap⌦íklad cyklistické stezky, hygienická za⌦ízení, ekologická a informa⌃ní centra. 
Uvedené stavby, za⌦ízení a jiná opat⌦ení v⌃etn� staveb, které s nimi bezprost⌦edn� 
souvisejí v⌃etn� oplocení, lze v nezastav�ném území umis�ovat v p⌦ípadech, pokud je 
územn� plánovací dokumentace v�slovn� nevylu⌃uje. 
 Podmínky vyu⇣ití nezastav ného území byly up↵esn ny na základ  zákona ⌥.
183/2006Sb., v platném zn ní a na základ  po⇣adavk� dané zadáním. Územní plán 
K↵e⌥ovice si klade za cíl vytvo↵it územní p↵edpoklady pro zachování specifické 
rázovitosti, zachovat a návrhem podpo↵it p↵írodní a krajiná↵ské hodnoty kulturní krajiny.
 §18 odst. 6 stavebního zákona - Na nezastaviteln�ch pozemcích lze 
v�jime⌃n� umístit technickou infrastrukturu zp�sobem, kter� neznemo✏ní jejich 
dosavadní u✏ívání. 
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 Podmínky umis�ování dopravní a technické infrastruktury, jsou v✓územním 
plánu obce obsa⇣eny a to v✓souladu se zákonem ⌥.183/2006Sb., v✓platném zn ní.

 2.2) Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování
 §19 odst. 1 stavebního zákona Úkolem územního plánování je zejména: 
 a) zji↵�ovat a posuzovat stav území, jeho p⌦írodní, kulturní a civiliza⌃ní 
hodnoty, 
 Územním plánem byly zohledn ny hodnoty ↵e�eného území. Jako podklad 
byly pou⇣ity zejména Územn  analytické podklady ORP Bene�ov a dále vlastní 
pr�zkum projektanta.
 b) stanovovat koncepci rozvoje území, v⌃etn� urbanistické koncepce s 
ohledem na hodnoty a podmínky území, 
 Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú⌥elné vyu⇣ívání 
zastav ného území a zajistit ochranu nezastav ného území s ohledem na stávající 
p↵írodní a kulturní hodnoty v krajin . Územním plánem jsou vytvo↵eny podmínky 
zejména pro p↵im ↵en✏ (dle v✏znamu sídel) rozvoj bydlení/smí�eného venkovského 
vyu⇣ití v⌥etn  dopravní obsluhy. Územním plánem jsou navr⇣ena opat↵ení navazující 
na p�vodní urbanistickou strukturu jednotliv✏ch sídelních útvar� a jejich kulturn -
historick✏ch hodnot, opat↵ení s cílem upravit ve↵ejná prostranství a regulovat ⇣iveln✏ 
rozvoj v rekrea⌥ní oblasti.
 c) prov�⌦ovat a posuzovat pot⌦ebu zm�n v území, ve⌦ejn� zájem na jejich 
provedení, jejich p⌦ínosy, problémy, rizika s ohledem nap⌦íklad na ve⌦ejné zdraví, 
✏ivotní prost⌦edí, geologickou stavbu území, vliv na ve⌦ejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné vyu✏ívání, 
 Vhodné zastavitelné plochy jsou vytypovány i v souladu se základní strategií 
v✏voje obce zejména na obecních pozemcích (K↵e⌥ovice). Územním plánem jsou 
rovn ⇣ vytypovány drobné územní rezervy pro rozvoj v rámci zastav ného území. 
Rozvoj v✓návaznosti na samoty je umo⇣n n pouze ve zcela v✏jime⌥n✏ch p↵ípadech. Je 
redukován rozvoj dan✏ p↵edchozí územn  plánovací dokumentací zejména s ohledem 
na p↵írodní a krajiná↵ské hodnoty a dále na stav ve↵ejné infrastruktury.
 d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické po✏adavky na 
vyu✏ívání a prostorové uspo⌦ádání území a na jeho zm�ny, zejména na umíst�ní, 
uspo⌦ádání a ⌦e↵ení staveb, 
 Jsou stanoveny podmínky zachování m ↵ítka a formy tradi⌥ních staveb p↵i 
novodobém architektonickém v✏razu u nové v✏stavby. Jsou zachovány siluety obcí s 
cennou architekturou, urbanistickou strukturou a cennou lidovou architekturou; jsou 
respektovány kulturních dominanty historick✏ch sídel (K↵e⌥ovice, Hod tice, Krchleby).
 e) stanovovat podmínky pro provedení zm�n v území, zejména pak pro 
umíst�ní a uspo⌦ádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, 
  Plo�né lokality rozvoje situované v cenn✏ch lokalitách se soust↵ed n✏mi 
hodnotami jsou navr⇣ené k prov ↵ení územními studiemi s cílem zachování dimenze, 
m ↵ítka a hmot tradi⌥ní architektury u nové v✏stavby.   
 f) stanovovat po⌦adí provád�ní zm�n v území (etapizaci),
 Územní plán s ohledem na redukci rozvoje nestanovuje po↵adí zm n.
 g) vytvá⌦et v území podmínky pro sni✏ování nebezpe⌃í ekologick�ch a 
p⌦írodních katastrof a pro odstra ování jejich d�sledk�, a to p⌦írod� blízk�m 
zp�sobem, 
 Územním plánem jsou dány podmínky pro preventivní ochranu �ir�ího území 
p↵ed záplavami, podmínky pro zv✏�ení retence vody v krajin , podmínky pro zv✏�ení 
ekologické stability krajiny a ochrany lesních pozemk� p↵ed exploatací rekrea⌥ního 
nadu⇣ívání.
 h) vytvá⌦et v území podmínky pro odstra ování d�sledk� náhl�ch 
hospodá⌦sk�ch zm�n, 
 Územním plánem jsou navr⇣ena opat↵ení krajiná↵ská zejména v návaznosti na 
podvyu⇣ité zem d lské areály.. 

ÚZEMNÍ PLÁN K⇥E�OVICE

71



 i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 
bydlení, 
 Územním plánem jsou vytvo↵eny podmínky zejména pro p↵im ↵en✏ (dle 
v✏znamu sídel) rozvoj bydlení/smí�eného venkovského vyu⇣ití v⌥etn  dopravní 
obsluhy. Územním plánem jsou rovn ⇣ vytypovány drobné územní rezervy pro rozvoj v 
rámci zastav ného území.
 j) prov�⌦ovat a vytvá⌦et v území podmínky pro hospodárné vynakládání 
prost⌦edk� z ve⌦ejn�ch rozpo⌃t� na zm�ny v území, 
 Vhodné zastavitelné plochy jsou vytypovány i v souladu se základní strategií 
v✏voje obce zejména na obecních pozemcích (K↵e⌥ovice).
 k) vytvá⌦et v území podmínky pro zaji↵t�ní civilní ochrany, 
 Podmínky jsou vytvo↵eny a v textové ⌥ásti od�vodn ní komentovány. 
 l) ur⌃ovat nutné asana⌃ní, rekonstruk⌃ní a rekultiva⌃ní zásahy do území, 
 V ↵e�eném území nebylo nutné ↵e�it asana⌥ní zásahy do území. Územním 
plánem jsou navr⇣ena opat↵ení s cílem upravit ve↵ejná prostranství a regulovat ⇣iveln✏ 
rozvoj v rekrea⌥ní oblasti.
 m) vytvá⌦et podmínky pro ochranu území podle zvlá↵tních právních 
p⌦edpis�4), 12) p⌦ed negativními vlivy zám�r� na území a navrhovat kompenza⌃ní 
opat⌦ení, pokud zvlá↵tní právní p⌦edpis nestanoví jinak, 
 Územní plán respektuje stávající limity v území, které vytvá↵í p↵edpoklady pro 
ochranu jednotliv✏ch prvk� území, dle zvlá�tních právních p↵edpis�. Graficky 
vyjád↵itelné prvky jsou p↵evá⇣n  jako limity v území zakresleny v koordina⌥ním v✏krese.
 n) regulovat rozsah ploch pro vyu✏ívání p⌦írodních zdroj�, 
 Net✏ká se ÚP K↵e⌥ovice.
 o) uplat ovat poznatky zejména z obor� architektury, urbanismu, územního 
plánování a ekologie a památkové pé⌃e. 
 P↵i zpracování územního plánu byly zohledn ny aktuální poznatky z v✏�e 
uveden✏ch obor�, které byly aplikovány zejména p↵i úprav  podmínek pro vyu⇣ití 
ploch s rozdíln✏m vyu⇣itím.
 §19 odst. 2 stavebního zákona - Úkolem územního plánování je také 
posouzení vliv� politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního 
plánu na udr✏iteln� rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro ú⌃ely tohoto posouzení se 
zpracovává vyhodnocení vliv� na udr✏iteln� rozvoj území. Jeho sou⌃ástí je také 
vyhodnocení vliv� na ✏ivotní prost⌦edí s nále✏itostmi stanoven�mi v p⌦íloze k tomuto 
zákonu, v⌃etn� posouzení vlivu na evropsky v�znamnou lokalitu nebo pta⌃í oblast. 
 V textové ⌥ásti od�vodn ní územního plánu je zpracováno podrobné 
vyhodnocení souladu územního plánu obce s Politikou územního rozvoje �R ve zn ní 
aktualizace a Zásadami územního rozvoje St↵edo⌥eského kraje.

 Územní plán K↵e⌥ovice je v✓souladu s✓cíli a úkoly územního plánování.

 2.3) Zaji�t ní architektonick✏ch a urbanistick✏ch hodnot
 Územním plánem jsou stanoveny podmínky zachování m ↵ítka a formy 
tradi⌥ních staveb p↵i novodobém architektonickém v✏razu u nové v✏stavby. Jsou 
zachovány siluety obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a cennou 
lidovou architekturou; jsou respektovány kulturních dominanty historick✏ch sídel 
(K↵e⌥ovice, Hod tice, Krchleby).
 �ást katastr� K↵e⌥ovice u Neveklova a Vlkonice u Neveklova v⌥etn  sídelních 
útvar� ⌥i jejich ⌥ástí spadá do vymezeného Regionu lidové architektury.
 Ve vymezeném území je nov  navr⇣en rozvoj osady Na Drahách (K↵e⌥ovice) - 
osada s novodobou zástavbou. Lokalita nenaru�í hodnoty zástavby, po obvodu 
zástavby sm rem do volné krajiny je navr⇣en pás izola⌥ní zelen . V ostatních polohách 
je rozvoj p↵evzat z p�vodního ÚP, dále je pat↵i⌥n  redukován (Skr✏�ov, Strá⇣ovice, 
Ho↵etice) a pokud se jedná o rozvoj v t�ího rozsahu - tak ten je podmín n prov ↵ením 
územní studií (t✏ká se Vlkonic, Skr✏�ova).
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3) Soulad s po⇣adavky stavebního zákona a jeho provád cích p↵edpis�
 Návrh územního plánu pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup 
jeho po↵izování je v✓souladu s po⇣adavky zákona ⌥. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ↵ádu, ve zn ní pozd j�ích p↵edpis�, a jeho provád cích 
p↵edpis� – vyhlá�ky ⌥. 500/2006 Sb., o územn  analytick✏ch podkladech, územn  
plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn  plánovací ⌥innosti.
 V✓souladu s vyhlá�kou ⌥. 501/2006 Sb., o obecn✏ch po⇣adavcích na vyu⇣ívání 
území ✓jsou v✓územním plánu podrobn ji ⌥len ny n které plochy. Jedná se o 
podrobn j�í ⌥len ní ploch✓a o stanovení plochy s✓jin✏m zp�sobem vyu⇣ití (§3, odst.4). 
Toto ↵e�ení bylo zvoleno ✓s✓ohledem na vhodn j�í napln ní sledovaného cíle p↵i 
vymezení funk⌥ního ↵e�ení ✓v✓jednotliv✏ch plochách.

 § 4 Plochy bydlení 
 se podrobn ji d lí na Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) a Plochy 
bydlení - bytové domy (BH) z d�vod� odli�nosti charakteru a m ↵ítka zástavby.
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro bydlení v p↵evá⇣n  rodinn✏ch domech v kvalitním prost↵edí, 
umo⇣⌦ujícím neru�en✏ a bezpe⌥n✏ pobyt a ka⇣dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, 
dostupnost ve↵ejn✏ch prostranství a ob⌥anského vybavení.
Plochy bydlení - bytové domy (BH)
Plochy bydlení - bytové domy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 
bydlení v p↵evá⇣n  bytov✏ch domech v kvalitním prost↵edí, umo⇣⌦ujícím neru�en✏ a 
bezpe⌥n✏ pobyt a ka⇣dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve↵ejn✏ch 
prostranství a ob⌥anského vybavení.

V✓územním plánu jsou vymezeny n které plochy pro bydlení – rodinné domy 
venkovské✓(BV) v✓zastav ném území jako plochy zastavitelné. Stavební zákon 
nevylu⌥uje vymezení zastaviteln✏ch ploch v✓zastav ném území, pokud na nich není 
umíst na stavba. Prov ↵ení vhodnosti vymezení t chto ploch ponechal po↵izovatel na 
uvá⇣ení osob  oprávn né, tj. projektantce, která n které plochy takto vymezila.

Vymezením zastaviteln✏ch ploch v✓zastav ném území nebyl poru�en stavební zákon, 
pouze se vyu⇣ívá mo⇣nost grafického odli�ení jako upozorn ní na dal�í prostorové 
mo⇣nosti zástavby. Podmínky prostorového uspo↵ádání jsou i v✓tomto území zcela 
shodné s✓podmínkami stanoven✏mi v✓plo�e pro bydlení – rodinné domy venkovské, 
nejsou stanoveny ⇣ádné dal�í specifické podmínky zp�sobu vyu⇣ití plochy, 
dokumentace takto informuje o kapacitních mo⇣nostech vyu⇣ití ploch.

 § 5 Plochy rekreace 
 se podrobn ji d lí na
Plochy rekreace - hromadná rekreace (RH)
Plochy rekreace - hromadná rekreace jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek 
pro hromadnou rekreaci v k.ú. ⌃ivoho�� s jednozna⌥nou preferencí pro za↵ízení 
volného cestovního ruchu, av�ak bez mo⇣nosti navy�ování ubytovacích kapacit 
zejména z d�vod� limitn  vyu⇣ívané ve↵ejné infrastruktury.
Plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
Plochy rekreace - rodinná rekreace jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 
individuální rekreaci. Plochy stávajících rekrea⌥ních chat jsou a budou i nadále 
vyu⇣ívány pouze pro individuální rekreaci. Navr⇣ené ↵e�ení v✓tomto p↵ípad  akceptuje 
a stabilizuje stávající stav v✓území.  Rozvoj pro chatovou skupinovou zástavbu není 
navr⇣en vyjma ji⇣ rozestav né skupiny chat u Ma↵íkova kopce.
Plochy rekreace- rekrea⌥ní slu⇣by (RS)
Plochy rekreace – rekrea⌥ní slu⇣by jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní specifick✏ch 
podmínek pro v✏stavbu objektu tak, aby do�lo k vytvo↵ení podmínek spojen✏ch 
s✓rekrea⌥ním vyu⇣itím vypl✏vajícím z potenciálu navazující vodní plochy, ryba↵ením. 
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Slu⇣by spojené s✓rekreací u vodní plochy, ryba↵ení, rybá↵ská ba�ta ✓a dal�í slu⇣by 
prokazateln  spojené s✓touto ⌥inností. Takto stanovené vyu⇣ití bylo ji⇣ dohodnuto 
v✓rámci schválené zm ny ⌥. 5, kde byl stanoven i max. rozsah zastav ní, v⌥etn  max. 
ubytovací kapacity a v✏�kov✏ch limit�, v⌥etn  ochrany krajinného rázu.
✓
 §6  Plochy ob⇧anského vybavení 
 se podrobn ji d lí na Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura 
(OV), Plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední (OM), 
Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV), Plochy ob⌥anského 
vybavení - h↵bitovy a církevní stavby (OH), Plochy ob⌥anského vybavení - sport a 
rekreace (OS). Takto podrobn j�ím zp�sobem vymezené plochy  zohled⌦ují ji⇣ stávající 
funkci v této specifické plo�e.
Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání staveb ob⌥anského 
vybavení ve↵ejného charakteru a k zaji�t ní podmínek pro jejich u⇣ívání v souladu s 
jejich ú⌥elem.
Plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední (OM)
Plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední jsou vymezeny za 
ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání staveb 
ob⌥anského vybavení komer⌥ního charakteru a k zaji�t ní podmínek pro jejich u⇣ívání 
v souladu s jejich ú⌥elem.

Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby (OH)
Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby jsou vymezeny za ú⌥elem 
zaji�t ní podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání církevních staveb a 
poh↵ebi��.
Plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS)
Plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání sportovních a 
nepobytov✏ch rekrea⌥ních staveb a za↵ízení.
 
 § 7 Plochy ve�ejn�ch prostranství 
se podrobn ji d lí na
Plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
Plochy ve↵ejn✏ch prostranství jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 
p↵im ↵ené umíst ní, rozsah a dostupnost pozemk� ve↵ejn✏ch prostranství a k zaji�t ní 
podmínek pro jejich u⇣ívání v souladu s jejich v✏znamem a ú⌥elem.
Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
Plochy ve↵ejné zelen  jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní ochrany p↵evá⇣n  parkov  
upraven✏ch pozemk� v sídlech.

 § 8 Plochy smí ené obytné 
se podrobn ji d lí na
Plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
Plochy smí�ené obytné - venkovské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 
bydlení a pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání staveb ob⌥anského vybavení 
a neru�ící v✏roby. Chov hospodá↵sk✏ch zví↵at není vylou⌥en, pokud spl⌦uje obecn  
platné p↵edpisy.
Plochy smí�ené obytné - církevní areály (SM1)
Plochy smí�ené obytné - církevní areály jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
p↵im ↵eného vyu⇣ívání, zachování staveb Trapistického klá�tera Na�í Paní nad Vltavou v 
Poli⌥anech. Tato území mají v✏razn✏ polyfunk⌥ní charakter (ob⌥anská vybavenost, 
bydlení, slu⇣by).
Plochy smí�ené obytné - rekrea⌥ní (SR) 
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Plochy smí�ené obytné - rekrea⌥ní  jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 
bydlení a ka⇣dodenní pobytovou rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve↵ejn✏ch 
prostranství a ob⌥anského vybavení.

V✓územním plánu jsou vymezeny n které plochy smí�ené obytné - venkovské (SV) 
v✓zastav ném území jako plochy zastavitelné. Stavební zákon nevylu⌥uje vymezení 
zastaviteln✏ch ploch v✓zastav ném území, pokud na nich není umíst na stavba. 
Prov ↵ení vhodnosti vymezení t chto ploch ponechal po↵izovatel na uvá⇣ení osob  
oprávn né, tj. projektantce, která n které plochy takto vymezila.

Vymezením zastaviteln✏ch ploch v✓zastav ném území nebyl poru�en stavební zákon, 
pouze se vyu⇣ívá mo⇣nost grafického odli�ení jako upozorn ní na dal�í prostorové 
mo⇣nosti zástavby. Podmínky prostorového uspo↵ádání jsou i v✓tomto území zcela 
shodné s✓podmínkami stanoven✏mi v✓plo�e pro plochy smí�ené obytné - venkovské 
(SV) nejsou stanoveny ⇣ádné dal�í specifické podmínky zp�sobu vyu⇣ití plochy, 
dokumentace takto informuje o kapacitních mo⇣nostech vyu⇣ití ploch.

 § 9 Plochy dopravní infrastruktury 
se podrobn ji dále d lí na 
Plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)
Plochy dopravní infrastruktury - silnice jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití 
pozemk� silni⌥ních dopravních staveb a za↵ízení a k zaji�t ní dopravní p↵ístupnosti 
jin✏ch ploch.
Plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové komunikace (DS1)
Plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové komunikace jsou vymezeny za 
ú⌥elem zaji�t ní pr�chodnosti krajinou pro ú⌥ely zaji�t ní p↵ístupnosti vybran✏ch 
staveb, obsluhy souvisejících zem d lsk✏ch, lesních a dal�ích pozemk� a pro zaji�t ní 
rekrea⌥ních funkcí krajiny (vedení cyklistick✏ch a p �ích turistick✏ch tras a nau⌥n✏ch 
stezek).
Plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (DS2)
Plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost jsou vymezeny za ú⌥elem 
zaji�t ní podmínek pro dopravní vybavenost (parkovi�t ).

 
 § 11 Plochy v�roby a skladování 
 se podrobn ji d lí na:
Plochy v✏roby a skladování - zem d lská v✏roba (VZ)
Plochy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� staveb pro zem d lskou, 
lesnickou a rybá↵skou v✏robu a p↵idru⇣enou drobnou v✏robu v p↵ípadech, kdy z 
d�vodu negativních vliv� t chto staveb za hranicí t chto pozemk� vylu⌥uje za⌥len ní 
pozemk� s t mito vlivy do ploch jiného zp�sobu vyu⇣ití.
Plochy v✏roby a skladování - agroturistika (VA)
Plochy v✏roby a skladování - agroturistika jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití 
pozemk� staveb pro agroturistiku a stavby související s mimoproduk⌥ním chovem 
zví↵at. Jedná se o areály v blízkosti sídla, vyu⇣ívané majiteli i k bydlení.

 § 14 Plochy zem⌃d⌃lské
Plochy zem d lské (NZ)
Plochy zem d lské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵eva⇣ující 
zem d lské vyu⇣ití. Plochy zem d lské jsou v závislosti na celkovém charakteru 
prost↵edí d leny na:
Plochy zem d lské – intenzivn  vyu⇣ívaná zem d lská p�da (NZ)
 Intenzivn  obhospoda↵ované plochy zem d lského p�dního fondu, tj. orné  
 p�dy, trval✏ch travních porost� (luk a pastvin) a ovocn✏ch sad� za ú⌥elem  
 tr⇣ní produkce. 
Plochy zem d lské – nivy (NZ1)
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 U ploch zem d lsk✏ch – nivy  je prioritou ochrana p↵írodního charakteru  
 zem d lsk✏ch p�d (trval✏ch travních porost� a extenzivn  vyu⇣ívan✏ch polí) v  
 údolních nivách vodních tok�. Cílem ochrany je zajistit dlouhodob✏, relativn    
 neru�en✏ v✏voj p↵írodních spole⌥enstev, obnovu luk a pastvin a zachování  
 inunda⌥ní funkce v✓území mimo stávající zástavbu. Jejich zachování   
 podmi⌦uje stabilizaci a obnovu reten⌥ní schopnosti krajiny. 
Plochy zem d lské – zahrady a sady, záhumenky (NZ2)
 Plochy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵eva⇣ující   
 zem d lské vyu⇣ití na plochách, které souvisejí se zastav n✏m územím a jsou  
 vyu⇣ívány p↵evá⇣n  jako oplocené zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky.
 Plochy tvo↵í d�le⇣it✏ p↵echodov✏ prvek mezi urbanizovan✏mi plochami a  
 velkov✏robn  obhospoda↵ovan✏mi plochami ZPF. Mají dopl⌦kov✏,   
 malov✏robní, charakter zem d lské produkce. 
Plochy zem d lské - areály chovu zví↵at (NZ3)– plochy trval✏ch travních porost�  
 (pastvin) ur⌥ené k v✏b hu hospodá↵sk✏ch zví↵at a koní ve vazb  na zastav né  
 území a zem d lské areály, plochy brownfield� (postagrárních lad) v plo�e  
 b✏val✏ch zem d lsk✏ch areál� navr⇣ené k revitalizaci. 
Plochy zem d lské - areály ekoagroturistiky (NZ4) jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní  
 podmínek pro p↵eva⇣ující zem d lské vyu⇣ití spojené  s v✏sadbou a   
 p stováním v�ech plodin na principech permakultury a p↵írodních metodách  
 hospoda↵ení (bioprodukce, v⌥ela↵ství, malochov hospodá↵sk✏ch zví↵at za  
 ú⌥elem spásání). P↵ístup k zem d lství je zalo⇣en✏ na trvalé udr⇣itelnosti i  
 obnov  p↵írodních zdroj�.
Plochy zem d lské - areál klá�tera (NZ5) - plochy drobné zem d lské v✏roby v  
 uzav↵eném areálu Trapistického klá�tera Na�í Paní nad Vltavou v Poli⌥anech;  
 drobná polí⌥ka, p stování zeleniny, bylinek apod., plochy trval✏ch porost� a  
 ovocn✏ch sad� – tj. území zem d lsky obhospoda↵ované tradi⌥ním zp�sobem 
 p↵evá⇣n  za pou⇣ití manuální práce, vyu⇣ívané pro vlastní ú⌥ely.

 § 17 Plochy smí ené nezastav⌃ného území
Plochy smí�ené nezastav ného území (NSX) - do plochy smí�ené nezastav ného 
území jsou zahrnuty pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod  blízk✏ch ekosystém� a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. P↵ijatelné formy vyu⇣ití jsou vyzna⌥eny 
p↵íslu�n✏m indexem, jsou dány regulativy a musí b✏t v⇣dy v vzájemném souladu.  
Plochy smí�ené nezastav ného území jsou v závislosti na celkovém charakteru 
prost↵edí dále d leny na:
plochy smí�ené - p↵írodní krajinná zele⌦  (NSp) – plochy jsou vymezeny zejména za 

ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního 
systému ekologické stability (biokoridor�) a dal�ích ekologicky cenn✏ch území 
(ekologické kostry území) v zem d lské krajin , pro realizaci protierozních 
opat↵ení a revitalizace vodních tok�, opat↵ení pro ochranu povrchov✏ch a 
podzemních vod, pro ochranu p↵ed povodn mi a pro zv✏�ení reten⌥ních 
schopností krajiny;

plochy smí�ené - p↵írodní a lesní zele⌦ (NSpl) – plochy jsou vymezeny zejména za 
ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního 
systému ekologické stability (biokoridor�) a dal�ích ekologicky cenn✏ch území  
na lesních pozemcích a na pozemcích s v✏sadbami d↵evin charakteru lesa;

plochy smí�ené- p↵írodní, plá⇣e (NSpr) – plochy jsou vymezeny za ú⌥elem ochrany 
b↵ehov✏ch partií mezi zastav n✏m územím a Vltavou v oblasti Nové ⌃ivoho�t . 
Jedná se o plochy ur⌥ené pro odpo⌥inek u vody, kde prioritou je ochrana 
p↵írodního charakteru trval✏ch travních porost� a zelen ;

plochy smí�ené- sportovn  rekrea⌥ní (NSsr) – plochy slou⇣ící pro sport a nepobytovou 
rekreaci. Jedná se o otev↵ené plochy ur⌥ené pro provozování sportovních 
aktivit na rekrea⌥ní úrovni. Sportovn  rekrea⌥ní plochy mohou b✏t oploceny a 
dopln ny o hygienická a sociální za↵ízení.
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 Plochy vymezené nad rámec vyhlá ky
 Zd�vodn ní pro⌥ je územním plánem navr⇣en jin✏ druh plochy, ne⇣ je 
uvedeno v § 4 a⇣ § 19 vyhlá�ky ⌥. 501/2006 Sb.:
- plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS),
- plochy sídelní zelen  - ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO),
- plochy zelen  p↵írodního charakteru (ZP).
 Vymezením t chto ploch budou zaji�t ny podmínky pro ochranu sídelní 
zelen  p↵ed zástavbou.

Plochy sídelní zelen  – soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS)
Plochy sídelní zelen  – soukromá a vyhrazená zele⌦ jsou vymezeny zejména za ú⌥elem 
vyu⇣ívání zahrad a dal�ích pozemk� zem d lského p�dního fondu nacházejících se v 
zastav ném území.
Jde o pozemky, které se v✏znamn  podílejí na utvá↵ení charakteru urbanizovaného 
území nebo jsou v✏znamn  dot⌥eny limity vyu⇣ití území, a proto je na nich nutné 
omezit mo⇣nost umis�ování staveb a dal�ích za↵ízení. Vymezením t chto ploch 
v✓zastav ném území bylo vedeno rovn ⇣ snahou o zaji�t ní ↵e�ení, které z✓pohledu 
urbanistického vhodn✏m zp�sobem zohlednilo p↵echod ✓zástavby do volné krajiny. Tyto 
plochy mohou vytvá↵et a zkvalit⌦ovat zázemí ke stávajícím stavbám.
Plochy sídelní zelen  – ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO)
Plochy sídelní zelen  – ochranná a izola⌥ní zele⌦ jsou vymezeny zejména za ú⌥elem 
zachování ochranného /izola⌥ního charakteru prvk� zelen  nacházejících se v 
zastav ném území. D�vodem p↵idání této plochy bylo vytvo↵it a zohlednit specifické 
podmínky a v✓n kterém p↵ípad  i d�razn j�ím zp�sobem podpo↵it stávající charakter 
území. Plochy byly vymezeny z d�vodu funk⌥ní specifi⌥nosti zejména v území, ve 
kter✏ch má b✏t zachován dominantní podíl nezastav n✏ch a nezpevn n✏ch ploch.
Plochy zelen  p↵írodního charakteru (ZP) 
Plochy sídelní zelen  – zele⌦ p↵írodního charakteru jsou vymezeny zejména za ú⌥elem 
zachování p↵írodního charakteru prvk� zelen  nacházejících se v zastav ném/
zastavitelném území. Území se zv✏�enou ochranou zelen , nap↵. b↵ehová a 
doprovodná zele⌦ vodních tok�, pr�chod systému ÚSES zastav n✏m územím, 
hodnotné p↵írodní plochy na nep↵ístupn✏ch lokalitách, lesní pozemky v zastav ném 
území apod. V druhové skladb  budou zastoupeny vesm s domácí d↵eviny, geograficky 
p�vodní, v✓ka⇣dém p↵ípad  vhodné pro dané stanovi�t .

4) Soulad s⌘po⇣adavky zvlá�tních právních p↵edpis� a se stanovisky 
dot�en✏ch orgán�, pop↵ípad  s⌘v✏sledkem ↵e�ení rozpor�

Ochrana obyvatelstva

 Po⇣adavky obrany státu
 St↵ední ⌥ást ↵e�eného území je sou⌥ástí zájmového území A�R dle zákona ⌥. 
183/2006 Sb., § 175 (jev 082 - komunika⌥ní vedení). Rozsah a pr�b h  území je 
znázorn n v koordina⌥ním v✏krese. V tomto území lze v zájmu zaji��ování obrany a 
bezpe⌥nosti státu vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základ  závazného 
stanoviska MO. Konkrétn  se v zájmovém území jedná o limit z hlediska umis�ování 
v✏�kov✏ch staveb.
 Severov✏chodn  od Krchleb se nachází objekt ⇥OP (neboli libov  ⇥opík) -
⇣elezobetonov✏ odoln✏ objekt lehkého opevn ní budovaného v rámci v✏stavby 
⌥eskoslovenského opevn ní. Objekt je graficky znázorn n v koordina⌥ním v✏krese.

 Po⇣adavky po⇣ární ochrany
 Po⇣ární ochrana je zaji�t na v✏jezdem vozidel Hasi⌥ského záchranného sboru 
z Bene�ova a Neveklova. P↵i realizaci jednotliv✏ch staveb je t↵eba vycházet z platn✏ch 
p↵edpis� a ke ka⇣dé akci p↵edkládat po⇣árn  bezpe⌥nostní ↵e�ení dle § 18 vyhlá�ky ⌥. 
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132/1998 Sb, dále je t↵eba splnit po⇣adavky na po⇣ární ochranu vypl✏vající z vyhlá�ky 
⌥. 137/1998 Sb. (nap↵. dle § 4 se rozvodná energetická a telekomunika⌥ní vedení v 
zastav n✏ch ⌥ástech sídel umís�ují pod zem, dle § 9 p↵ipojení staveb na pozemní 
komunikace musí spl⌦ovat po⇣adavky na dopravní obslu⇣nost, parkování a p↵ístup 
po⇣ární techniky, dle § 11 se stavby podle druhu a pot↵eby se napojují na zdroj pitné, 
pop↵ípad  u⇣itkové vody a vody pro ha�ení po⇣ár�).
 Obecn  platí, ⇣e p↵i v�ech ⌥innostech v obci je t↵eba dbát na trvalou 
pou⇣itelnost zdroj� vody pro ha�ení po⇣ár� a nesmí b✏t naru�ena funkce objekt� 
po⇣ární ochrany nebo po⇣árn  bezpe⌥nostních za↵ízení.
 V obci jsou aktivní Spolek dobrovoln✏ch hasi⌥� - K↵e⌥ovice, Ho↵etice, Krchleby, 
Nahoruby. 
 V ↵e�eném území se nacházejí ⌥ty↵i po⇣ární zbrojnice (odkaz F): K↵e⌥ovice ⌥.p. 
59, Ho↵etice ⌥.e. 7, Krchleby ✓p⌥. 7/2, Nahoruby p⌥. 32/1.
 Zdroje po⇣ární vody v ↵e�eném území musí b✏t zabezpe⌥eny dle �SN 75 2411 
a �SN 73 0873. Zdroje po⇣ární vody v ↵e�eném území jsou zaji�t ny kombinovan :
- K↵e⌥ovice - zdroj po⇣ární vody katastr. neevidovaná nádr⇣ na pozemku p⌥.178,
- Krchleby - zdroj po⇣ární vody víceú⌥elová nádr⇣ p⌥. 37/8. 
- Nahoruby - zdroj po⇣ární vody víceú⌥elová nádr⇣ p⌥. 23/1.
- V místních ⌥ástech Brde⌥n✏, Hod tice, Ho↵etice, Skr✏�ov a Strá⇣ovice je mo⇣no 

odebírat po⇣ární  vodu z rybník�. 
- Zdrojem po⇣ární vody na ⌃ivoho�ti je Slapská nádr⇣.

 Zdroje vody pro po⇣ární ú⌥ely musí respektovat vyhlá�ku 23/2008 Sb., o 
technick✏ch podmínkách po⇣ární ochrany staveb.
 Vodovodní ↵ady ve↵ejného vodovodu (v p↵ípad  v✏stavby) budou pro ú⌥ely 
zásobování po⇣ární vodou ↵e�eny v souladu s �SN 73 0873 (t. j. budou dodr⇣eny 
hodnoty nejmen�í dimenze potrubí, budou v dostate⌥n✏ch vzdálenostech osazeny 
hydranty ap). Pot↵eba po⇣ární vody pak bude kryta kombinovan , tj. s vyu⇣itím 
hydrant� na ve↵ejném vodovodu a odb rem vody z po⇣árních nádr⇣í a rybník�.

 P↵i návrhu p↵ístupov✏ch komunikací k objekt�m a stavbám musí b✏t dodr⇣ena 
vyhlá�ka 23/2008 Sb., o technick✏ch podmínkách po⇣ární ochrany staveb.
 P↵ístupové komunikace pro po⇣ární techniku jsou toto⇣né se stávajícími a 
navr⇣en✏mi komunikacemi v této hierarchii: silnice II. t↵ídy, III. t↵ídy, místní komunikace, 
p↵ístupové komunikace.
 Komunika⌥ní dostupnost rozvojov✏ch lokalit je zaji�t na bu� prost↵ednictvím 
p↵ipojení sjezdem na stávající komunika⌥ní sí� obce anebo návrhem nov✏ch místních 
komunikací a to konkrétn  v hlavní rozvojové lokalit  v K↵e⌥ovicích a v lokalit  Na 
Drahách. 
 U lokalit Z7 a Z4 bude vypracována územní studie, která v✓rámci �ir�ích 
urbanistick✏ch a komunika⌥ních souvislostí navrhne rovn ⇣ nové komunika⌥ní 
uspo↵ádání.

 Po⇣adavky civilní ochrany
 Musí b✏t respektováno záplavové území pro vodní tok Vltavu v⌥etn  
stanovené aktivní zóny záplavového území. V ↵e�eném území jsou známy situace, p↵i 
kter✏ch by bylo nutné chránit území p↵ed pr�chodem pr�lomové vlny vzniklé zvlá�tní 
povodní (pr�tokovou vlnou zp�sobenou um l✏mi vlivy). Problematika je podrobn  
popsána v kapitole Ochrana p↵ed povodn mi.
 V sou⌥asnosti je varování a vyrozum ní obyvatelstva zaji�t no místním 
rozhlasem pouze ve K↵e⌥ovicích. Siréna je umíst na na budov  Obecního ú↵adu. 
Komplexní pokrytí zájmového území zaji��uje tzv. Infokanál - zprávy SMS. Z hlediska 
ukrytí obyvatelstva v d�sledku mimo↵ádné události mohou b✏t jako improvizované 
úkryty (slou⇣ící ke sní⇣ení destruk⌥ních, radioaktivních, toxick✏ch a infek⌥ních ú⌥ink� 
soudob✏ch zbraní) vyu⇣ívány vhodné ⌥ásti stavebních objekt�.
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 Na území obce není skladován materiál civilní ochrany. V objektu Obecního 
ú↵adu K↵e⌥ovice jsou prostory vyu⇣itelné jako sklad prost↵edk� CO a humanitární 
pomoci. P↵i evakuaci obyvatelstva v obci je vyu⇣itelné provizorní ubytování v za↵ízeních 
obce (�kola). Pro pot↵eby plo�né evakuace bude obec postupovat v sou⌥innosti s 
orgány civilní ochrany.
 Dopravní cestou pro vyvezení a uskladn ní nebezpe⌥n✏ch látek mimo 
zastav ná území je silnice II. a III. t↵ídy. Pro záchranné, likvida⌥ní a obnovovací práce 
pro odstran ní nebo sní⇣ení �kodliv✏ch ú⌥ink� kontaminace, vznikl✏ch p↵i mimo↵ádné 
události jsou vhodné zejména ⌥ásti za↵ízení v✏roby se souvisl✏mi zpevn n✏mi 
plochami, resp. s rampami pro údr⇣bu vozidel. V ↵e�eném území nejsou skladovány 
⇣ádné nebezpe⌥né látky v rozsahu vy⇣adujícím p↵ijetí opat↵ení.
 V obci jsou dv  ve↵ejná poh↵ebi�t  (K↵e⌥ovice - u farního kostela svatého 
Luká�e, Hod tice - u kostela sv. Petra a Pavla). Zaji�t ní poh↵ebních slu⇣eb je mo⇣né i 
v rámci klá�tera Na�í Paní nad Vltavou u Poli⌥an.
 Krizového zásobování pitnou vodou bude zaji�t no dovozem (cisterny ze 
zdroje Pecerady a PET lahve v mno⇣ství max. 15 l/den na obyvatele). Nouzové 
zásobování u⇣itkovou vodou bude zaji�t no z místních studní, um l✏ch vodních nádr⇣í 
(podmínky odb ru u⇣itkové vody ur⌥í územn  p↵íslu�n✏ hygienik). Nouzové zásobování 
elektrickou energií bude zaji�t no mobilními zdroji v sou⌥innosti s orgány civilní 
ochrany.
 Ochrana ve↵ejného zdraví je popsána v kapitole “Stanovení podmínek pro 
hygienu prost↵edí, zdravé ⇣ivotní podmínky” ⌥ásti Komplexní zd�vodn ní p↵ijatého 
↵e�ení.
 Ochrana území p↵ed povodn mi je popsána v kapitole “Stanovení podmínek 
pro vodohospodá↵ská a protipovod⌦ová opat↵ení” ⌥ásti Komplexní zd�vodn ní 
p↵ijatého ↵e�ení.
 Ochrana lo⇣isek nerostn✏ch surovin je popsána v kapitole “Stanovení 
podmínek pro vodohospodá↵ská a protipovod⌦ová opat↵ení” ⌥ásti Komplexní 
zd�vodn ní p↵ijatého ↵e�ení.

Vyhodnocení stanovisek do�l✏ch ke spole�nému jednání

 Dot⌥ené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lh�t  30-ti dn� ode dne 
spole⌥ného jednání, které se uskute⌥nilo dne 7. ⌥ervence 2016 2016. Ní⇣e je uveden 
datum vydání stanoviska nebo vyjád↵ení, p↵ípadn  orgán obdr⇣el oznámení o zahájení 
projednání. Po↵izovatel zaslal oznámení dot⌥en✏m orgán�m, sousedním obcích a 
dal�ím organizacím doporu⌥en  dopisem ze dne 21.6.2016.

 
Hasi⌥sk✏ záchrann✏ sbor St↵edo⌥eského kraje se sídlem v Kladn , územní odbor 
Bene�ov
ze dne 12. 7. 2016, Ev. ⌥. BN-343-2/2016/PD, doru⌥eno na obecní ú↵ad dne 26. 7. 
2016
Hasi⌥sk✏ záchrann✏ sbor St↵edo⌥eského kraje jako dot⌥en✏ orgán dle ustanovení § 26 
odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona ⌥. 133/1985 Sb., o po⇣ární 
ochran , ve zn ní pozd j�ích p↵edpis� (dále jen „zákon o PO"), a dle ustanovení § 10 
odst. 6) zákona ⌥. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm n  
n kter✏ch zákon�, ve zn ní pozd j�ích p↵edpis�, posoudil v✏�e uvedenou dokumentaci 
p↵edlo⇣enou dne: 23. 6. 2016 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 
zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona ⌥. 500/2004 Sb., správního 
↵ádu ve zn ní pozd j�ích p↵edpis� souhlasné koordinované závazné stanovisko.
Vyhodnocení: Vzato na v domí.
 
Krajská hygienická stanice se sídlem v✓Praze, územní pracovi�t  v Bene�ov 
ze dne 5. 8. 2016, ⌥.j. KHSSC 33 114/2016, doru⌥eno na obecní ú↵ad dne 5. 8. 2016
Stanovisko:
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Na základ  oznámeni Obecního ú↵adu K↵e⌥ovice, o návrhu územního plánu K↵e⌥ovice. 
doru⌥eného dne 22.06.2016 a spole⌥ného jednání konaného dne 07.07.2016 
posoudila Krajská hygienická stanice St↵edo⌥eského kraje se sídlem v Praze (dále jen 
„KHS") jako dot⌥en✏ správní ú↵ad podle § 77 zákona ⌥. 258/2000 Sb., o ochran  
ve↵ejného zdraví a o zm n  n kter✏ch souvisejících zákonu, ve zn ní pozd j�ích 
p↵edpisu (dále jen „zákon") návrh územního plánu K↵e⌥ovice. Po zhodnoceni souladu 
p↵edlo⇣eného návrhu s po⇣adavky p↵edpisu v oblasti ochrany ve↵ejného zdraví vydává 
KHS v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) zákona ⌥. 183/2006 Sb.,o územním plánování a 
stavebním ↵ádu, ve zn ni pozd j�ích p↵edpisu (dále jen „stavební zákon“), toto 
stanovisko:
S návrhem územního plánu K↵e⌥ovice souhlasí za spln ní následující podmínky 
stanovené v souladu s ustanovením § 77 zákona: Lokality navrhované pro funkci 
bydlení Z3 a Z18 v K↵e⌥ovicich a lokalita Z7 ve Vlkonicích, u komunikace II/105 
Sedl⌥any - K↵e⌥ovice - Neveklov, lokality Z16 a Z17 v Nové ⌃ivoho�ti a lokalita Z1 v 
K↵e⌥ovicích budou podmín n  vyu⇣itelné do doby prokázání spln ní hygienick✏ch 
limit� hluku dan✏ch na↵ízením vlády ⌥. 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p↵ed 
nep↵ízniv✏mi ú⌥inky hluku a vibrací, ve zn ní pozd j�ích p↵edpis�.
Vyhodnocení: Po⇣adavky byly do upravené dokumentace zapracovány.
 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro St↵edo⌥esk✏ kraj
Písemnost obdr⇣eli dne 23. 6. 2016, neuplatnili stanovisko.

 
Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje, ↵editel krajského ú↵adu, koordinované stanovisko
ze dne 21. 7. 2016, ⌥.j. 091527/2016/KUSK, doru⌥eno na obecní ú↵ad dne 26. 7. 2016
Koordinované stanovisko:
Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje, jako v cn  a místn  p↵íslu�n✏ správní orgán, 
uplat⌦uje u po↵izovatele podle ustanovení § 50 odst. 2, v souladu s ust. § 4 odst. 2 
písm. b) a § 4 odst. 7 zákona ⌥. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ↵ádu 
(stavební zákon), ve zn ní pozd j�ích p↵edpis� toto koordinované stanovisko k návrhu 
územního plánu K↵e⌥ovice.
1. Odbor ⇣ivotního prost↵edí a zem d lství
Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje, Odbor ⇣ivotního prost↵edí a zem d lství na základ  
jemu sv ↵en✏ch kompetencí podle jednotliv✏ch slo⇣kov✏ch zákon� na úseku ⇣ivotního 
prost↵edí vydává následující:
Stanovisko dle zákona ⌥. 114/1992 Sb., o ochran  p↵írody a krajiny, ve zn ní pozd j�ích 
p↵edpis�
Orgán ochrany p↵írody p↵íslu�n✏ podle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona ⌥. 114/1992 
Sb., o ochran  p↵írody a krajiny, ve zn ní pozd j�ích p↵edpis� sd luje, ⇣e z hlediska 
kompetencí sv ↵en✏ch na�emu ú↵adu (tj. z hlediska regionálních a nadregionálních 
územních systému ekologické stability, zvlá�t  chrán n✏ch území v kategorii p↵írodní 
rezervace a p↵írodní památky a jejich ochrann✏ch pásem, zvlá�t  chrán n✏ch druh� 
rostlin a ⇣ivo⌥ich�, pta⌥ích oblastí a evropsky v✏znamn✏ch lokalit) nemá p↵ipomínky k 
p↵edlo⇣enému návrhu územního plánu K↵e⌥ovice.
Stanovisko dle zákona ⌥. 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p�dního fondu, ve 
zn ní pozd j�ích p↵edpis�
Orgán ochrany zem d lského p�dního fondu (dále jen ZPF) p↵íslu�n✏ podle 
ustanovení § 17a písm. a) zákona ⌥. 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p�dního 
fondu, ve zn ní pozd j�ích p↵edpis� (dále jen zákon) na základ  ustanovení § 5 odst. 2 
zákona uplat⌦uje k p↵edlo⇣enému návrhu územního plánu K↵e⌥ovice z dubna roku 
2016 následující stanovisko: Orgán ochrany ZPF na základ  ustanovení § 5 odst. 2 
zákona nesouhlasí s nezem d lsk✏m vyu⇣itím lokalit: Z3- K↵e⌥ovice a Z12- Strá⇣ovice.
Dle p↵edlo⇣ené dokumentace dojde k záboru pozemku ur⌥eného k pln ní funkcí lesa 
(PUPFL). Orgán státní správy les� p↵íslu�n✏ podle ust. § 47 odst. 1 písm. b) zákona ⌥. 
289/1995 Sb., o lesích a o zm n  a dopln ní n kter✏ch zákon� (lesní zákon), v 
platném zn ní na základ  § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona souhlasí s návrhem 
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záboru pozemku ur⌥eného k pln ní funkcí lesa p. ⌥. 1689/1 v k. ú. ⌃ivoho��, obec 
K↵e⌥ovice, o v✏m ↵e 340 m2, s navrhovan✏m zp�sobem vyu⇣ití plochy pro sport a 
rekreaci. Podle p↵edlo⇣ené dokumentace se jedná o legalizaci stávajícího stavu, kdy na 
uvedeném pozemku je realizováno sportovní h↵i�t . Zábor musí b✏t proveden v 
reálném rozsahu stávajícího h↵i�t  bez zbyte⌥ného zásahu do zb✏vající plochy 
pozemku.
Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje, Odbor ⇣ivotního prost↵edí a zem d lství na základ  
jemu sv ↵en✏ch kompetencí podle jednotliv✏ch slo⇣kov✏ch zákon� na úseku ⇣ivotního 
prost↵edí: zákona ⌥. 201/2012 Sb., o ochran  ovzdu�í, zákona ⌥. 100/2001 Sb., o 
posuzování vliv� na ⇣ivotní prost↵edí a o zm n  n kter✏ch souvisejících zákon� (zákon 
o posuzování vliv� na ⇣ivotní prost↵edí), ve zn ní pozd j�ích p↵edpis�, a zákona ⌥. 
224/2015 Sb., o prevenci záva⇣n✏ch havárií zp�soben✏ch vybran✏mi nebezpe⌥n✏mi 
chemick✏mi látkami nebo chemick✏mi sm smi a o zm n  zákona ⌥. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci záva⇣n✏ch havárií), ve zn ní pozd j�ích 
p↵edpis�, nemá k návrhu územního plánu K↵e⌥ovice p↵ipomínky.
Vyhodnocení: Na základ  prov ↵ení vhodnosti po↵izovatel po⇣ádal o zm nu 
koordinovaného stanoviska z hlediska ochrany zem d lského p�dního fondu. Dot⌥en✏ 
orgán ⇣ádost posoudil a na základ  dopln n✏ch skute⌥ností vydal zm nu stanoviska 
dne 29.8.2016, kde souhlasí s odn tím plochy Z3- K↵e⌥ovice a Z12- Strá⇣ovice. 
Z✓hlediska ostatních zákon� vzato na v domí.
Z hlediska ostatních zákon� vzato na v domí.
2. Odbor dopravy
Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje. Odbor dopravy, jako p↵íslu�n✏ silni⌥ní správní ú↵ad 
uplat⌦ující stanovisko k územn  plánovací dokumentaci z hlediska ↵e�ení silnic II. a III. 
t↵ídy podle ust. § 40 odst. 1, v souladu s § 40 odst. 3 písm. f) zákona ⌥. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd j�ích p↵edpis� k p↵edlo⇣enému návrhu 
územního plánu K↵e⌥ovice nemá p↵ipomínky.
Vyhodnocení: zato na v domí.
3. Odbor kultury a namátkové pé⌥e
Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje, Odbor kultury a památkové pé⌥e, není p↵íslu�n✏ 
k uplatn ní stanoviska k p↵edlo⇣enému návrhu územního plánu K↵e⌥ovice. S nov✏m 
stavebním zákonem ⌥. 183/2006 Sb., byla p↵ijata novela zákona ⌥. 20/1987 Sb., o 
státní památkové pé⌥i, ve zn ní pozd j�ích p↵edpis�, kde je v § 26 odst. 2c), § 28 odst. 
2c) a § 29 odst. 2c) dána p↵íslu�nost správního orgánu státní památkové pé⌥e jako 
dot⌥eného orgánu p↵íslu�ného k uplatn ní stanoviska k územn  plánovací 
dokumentaci obci s roz�í↵enou p�sobností.
Vyhodnocení: Obec s✓roz�í↵enou p�sobností byla obeslaná.
✓✓
Obecní ú↵ad Bene�ov odbor v✏stavby a územního plánování
zákon ⌥. 20/1987 Sb., o státní památkové pé⌥i
zákon ⌥. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Písemnost obdr⇣eli dne 22. 6. 2016, k✓p↵edlo⇣enému návrhu ÚP neuplatnili stanovisko.

 
M stsk✏ ú↵ad Bene�ov, odbor ⇣ivotního prost↵edí
ze dne 1. 8. 2016, ⌥.j. MUBN/53147/2016/OOPLH, doru⌥eno na obecní ú↵ad dne 
3. 8. 2016
Soubor stanovisek:
M stsk✏ ú↵ad Bene�ov, odbor ⇣ivotního prost↵edí jako v cn  a místn  p↵íslu�n✏ orgán 
státní správy dle ustanovení § 61 a § 66 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve zn ní 
pozd j�ích p↵edpis�, se seznámil s Vámi p↵edlo⇣enou dokumentací ve v ci:
Návrh ÚP obce K↵e⌥ovice
Podle jednotliv✏ch zákon� v na�í kompetenci uplat⌦ujeme k v✏�e uvedenému návrhu 
dle § 50, odst. 2, zák. ⌥. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním ↵ádu 
(stavební zákon) následující soubor stanovisek:
Stanovisko dle zákona ⌥. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn ní:
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P↵ipomínky uplatn né k návrhu zadání ÚP obce K↵e⌥ovice byly akceptovány a jsou 
zapracovány do p↵edlo⇣eného návrhu územního plánu obce. Jinak bez p↵ipomínek.
Vyhodnocení: Vzato na v domí.
Stanovisko dle zákona ⌥. 201/2012 Sb., o ochran  ovzdu�í, v platném zn ní:
Stanovisko k návrhu ÚP je kompetentní vydat dle § 11, odst. (2), písm. a) Krajsk✏ ú↵ad 
St↵edo⌥eského kraje.
Vyhodnocení: Krajsk✏ ú↵ad byl obeslán, vydal koordinované stanovisko.
Stanovisko dle zákona ⌥.289/1995 Sb., o lesích v platném zn ní:
1.
Po⇣adujeme ↵e�it problematiku pozemk� PUPFL ve vztahu k stávající rekrea⌥ní 
zástavb  v lesích, resp. na okraji les� ve vztahu, zda bude zachován PUPFL nebo 
roz�í↵ena plocha pro rekrea⌥ní vyu⇣ití.
Vyhodnocení: Problematika lesních pozemk� je dostate⌥n  územn  plánovací 
dokumentací ↵e�ena.
3.
V p↵ípad  návrhu zm ny vyu⇣ití pozemk� PUPFL pro jiné vyu⇣ití konkrétn  vy⌥íslit 
lokality a p.⌥. kter✏ch se návrh t✏ká.
Vyhodnocení: Návrh územního plánu navrhl plochy k✓odn tí z✓lesních pozemk�, která 
je v✓kompetenci krajského ú↵adu a tento vydal s✓návrhem souhlasné stanovisko 
( zapracováno do koordinovaného stanoviska krajského ú↵adu).
4.
V p↵ípad  návrh� dot⌥ení pozemk� do 50m od PUPFL upozor⌦ujeme na podmínku 
lesního zákona (zn ní § 14 odst. 2), kdy je pro umíst ní staveb do 50m od okraje lesa 
nutn✏ souhlas orgánu státní správy les� - kompetentní dle § 48 odst. (2) písm. c) 
lesního zákona (ORP Bene�ov). Souhlas lze ud lit pouze za ur⌥it✏ch podmínek 
(nap↵. stavba umíst na dále ne⇣ je absolutní v✏�ková bonita d↵evin dle porostní 
skladby konkrétní lokality). Nedoporu⌥ujeme proto umis�ovat plochy pro nové stavby 
blí⇣e jak 50m od hranic stávajících les� (do tzv. ochranného pásma lesa). Nelze 
p↵edjímat v✏sledky dal�ích ↵ízení, ud lení v✏jimky k umíst ní stavby blí⇣e jak 50m 
od hranic lesa nelze p↵edem nárokovat.
Vyhodnocení: V✏rok textové ⌥ásti upozor⌦uje na omezení zástavby v✓ochranném 
pásmu lesa. Budoucí investor byl dostate⌥n✏m zp�sobem s✓touto skute⌥ností 
obeznámen a bude muset prokázat vhodnost navrhovaného ↵e�ení.
5.
Doporu⌥ujeme v ÚPD registrovat a mapov  evidovat stávající, pop↵. obnovované, 
nov  navrhované místní a ú⌥elové komunikace v nezastav ném území z hlediska 
p↵ístupnosti zem d lsk✏ch a lesních pozemk�.
Vyhodnocení: Dokumentace územního plánu zapracovala místní a ú⌥elové 
komunikace, které byly graficky zv✏razn ny v✓dohod  s✓orgánem obce. Vlastníci 
pozemk� a staveb k✓takto provedenému vymezení neuplatnili p↵ipomínky. není cílem 
územního plánu zakreslovat v�echny mo⇣nosti napojení jednotliv✏ch zem d lsk✏ch 
nebo lesních pozemk�, ale pouze navrhnout základní koncepci dopravy.
6.
Po⇣adujeme umo⇣nit mimo zastavitelná území jednotliv✏ch sídel p↵ípadné zm ny 
vyu⇣ití zem d lsk✏ch a lesních pozemk� (zales⌦ování zem. p�d hor�ích bonit, 
stavby vodních nádr⇣í apod.)
Vyhodnocení: Po⇣adavek je ji⇣ v✓projednávané dokumentaci napln n, formou 
p↵ípustného vyu⇣ití.
7.
Trváme na zákazu trvalého zaplocování zem d lsk✏ch a lesních pozemk� v 
nezastavitelném území z vlastnick✏ch d�vod� omezující p↵ístup do krajiny a 
pr�chodnost krajinou. Lesní pozemky je zakázáno dle lesního zákona oplocovat z 
d�vodu vlastnick✏ch nebo z d�vodu omezení p↵ístupu, pr�chodu p↵es lesní pozemky.
Vyhodnocení: Po⇣adavek ji⇣ byl v✓projednávané dokumentaci napln n v kap. e.4) 
prostupnost krajiny. Na základ  po⇣adavku odránu ochrany p↵írody a krajiny bylo 
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omezení je�t  dopln no k jednotliv✏ch funk⌥ním plochám do kap. f) Stanovení 
podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití
 
Stanovisko dle zákona 114/1992 Sb., o ochran  p↵írody a krajiny v platném zn ní:
P↵ipomínky, návrhy a podn ty k návrhu zadání ÚP K↵e⌥ovice byly p↵evá⇣n  
akceptovány.
Z hlediska vymezení prvk� ÚSES bez p↵ipomínek. Jen pova⇣ujeme stále za vhodn j�í 
nezastavitelnou ⌥ást b↵ehu jezera (plochu NSpr a NP v p↵ípad  ⌃ivoho�ti) zahrnout 
spolu s vodní plochou do ploch ÚSES jako p↵ekryvnou funkci. D�vodem je mo⇣nost 
d�sledn j�í zákonné ochrany území dle § 4, odst. (1) citovaného zákona.
Vyhodnocení: Plochy ÚSES budou ponechány dle návrhu územního plánu. Jejich 
nezastavitelnost je zaji�t na podmínkami vyu⇣ití jednotliv✏ch ploch. Plocha vodního 
územního systému ekologické stability ji⇣ nebude roz�i↵ována.
I kdy⇣ v kapitole e.4) „Prostupnost krajiny" je obecn  omezeno oplocování pozemk�, 
bylo by vhodné uvedené definovat i v regulativech nep↵ípustného vyu⇣ití u v�ech 
jednotliv✏ch kategorií nezastaviteln✏ch ploch. D�vodem je p↵edev�ím praktické 
hledisko, kdy ka⇣d✏, kdo zji��uje informace v ÚP (v⌥etn  SÚ) podmínky vyu⇣ití území 
hledá jen v limitech u konkrétní kategorie ploch funk⌥ního vyu⇣ití.
Vyhodnocení: Po⇣adavek byl do dokumentace dopln n.
V nep↵ípustném vyu⇣ití u ploch kolem p↵ehrady by bylo vhodné ji⇣ definovanou ⌥ást 
„Nová v✏vazi�t  plavidel, nové stavby a nová za↵ízení související s provozováním 
mariny, kotvi�t  apod." doplnit i pojmem „mola". D�vodem je ⌥asté pou⇣ívání tohoto 
názvu v praxi a odstran ní pojmové nejistoty u uveden✏ch staveb a za↵ízení.
Vyhodnocení: Po⇣adavek byl do dokumentace dopln n. 
 
Stanovisko dle zák. ⌥.334/1992 Sb., o ochran  ZPF, v platném zn ní:
Dle § 17a, písm. a) zákona uplat⌦uje stanovisko k územn  plánovací dokumentaci 
krajsk✏ ú↵ad podle § 5, odst. 2, nejde-li o p↵ípady p�sobnosti jiného orgánu ochrany 
zem d lského p�dního fondu.
Vyhodnocení: Krajsk✏ ú↵ad byl obeslán, stanovisko orgánu ochrany ZOF je sou⌥ástí 
jejich koordinovaného stanoviska.
Stanovisko dle zák. ⌥.185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn ní:
Bez p↵ipomínek. Systém shroma⇣�ování, sb ru, t↵íd ní, vyu⇣ívání komunálních odpad� 
↵e�í obecn  závazná vyhlá�ka obce. Odvoz komunálního odpadu je ↵e�en mimo 
zájmové území.
Z hlediska ostatních zákon� v kompetenci O⌃P M Ú Bene�ov bez p↵ipomínek.
Vyhodnocení: Vzato na v domí.
✓
Ministerstvo dopravy, odbor technické infrastruktury a územního plánu, Praha
Písemnost obdr⇣eli dne 22. 6. 2016, k✓p↵edlo⇣enému návrhu ÚP neuplatnili stanovisko.
✓
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájm� a 
↵ízení program� nemovité infrastruktury Praha, ze dne 25. 7. 2016, Sp. zn. 
88762/2016-8201-OÚZ-PHA, doru⌥eno na obecní ú↵ad dne 25. 7. 2016
Sd lení:
Ministerstvo obrany �R, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sd luje, ⇣e 
obdr⇣ela ⇣ádost o projednání návrhu územního plánu K↵e⌥ovice.V✏�e uvedená akce 
byla posouzena Ministerstvem obrany na základ  ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona ⌥. 222/1999 Sb., o zaji��ování obrany �eské republiky v platn✏ch zn ních a 
resortních p↵edpis�. Ministerstvo obrany - �eská republika, jeho⇣ jménem jednáme na 
základ  pov ↵ení ministra obrany ⌥.j. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zák. ⌥. 219/2000 Sb., ve zn ní pozd j�ích p↵edpis�, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany ⌥. 39/2011 V stníku MO, ro⌥ník 2011, ⌥ástka 16 souhlasí s 
p↵edlo⇣en✏m „Návrhem územního plánu K↵e⌥ovice“.
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Katastrální území K↵e⌥ovice se nachází v zájmovém území A�R dle zákona ⌥. 183/2006 
Sb., § 175 (jev 082). Rozsah a pr�b h t chto zájmov✏ch území byl p↵edán v rámci 
aktualizace dat pro UAP. Je nutno dodr⇣et ustanovení § 175, zákona ⌥.183/2006 Sb.
Vyhodnocení: ✓Po⇣adavek byl do dokumentace dopln n.
 
Ministerstvo vnitra �R, Odbor správy majetku, Praha
ze dne 28. 7. 2016, ⌥.j. MV-129915-8/OSM-2015, doru⌥eno na obecní ú↵ad dne 29. 7. 
2016
Stanovisko: Na základ  Va�eho oznámení ⌥.j.: 274/2016 ze dne 21. 6. 2016 a po 
prov ↵ení u odborn✏ch garant� Ministerstva vnitra �R. Vám sd luji, ⇣e k 
projednávanému návrhu Územního plánu K↵e⌥ovice neuplat⌦ujeme z hlediska na�í 
p�sobnosti ⇣ádné p↵ipomínky.
Vyhodnocení: Vzato na v domí.
✓
Ministerstvo ⇣ivotního prost↵edí, Praha
Písemnost obdr⇣eli dne 22. 6. 2016, k✓p↵edlo⇣enému návrhu ÚP neuplatnili stanovisko.
✓
Ministerstvo ⇣ivotního prost↵edí, odbor v✏konu státní správy I, (OVSS I)
ze dne 1. 8. 2016, zn. 1912/500/16, 43871/ENV/16, doru⌥eno na obecní ú↵ad dne 3. 8. 
2016
Sd lení:
Jako dot⌥en✏ orgán státní správy na úseku ochrany nerostného bohatství ve smyslu § 
15 zákona ⌥. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném zn ní, a § 13 zákona ⌥. 62/1988 Sb., 
zákon o geologick✏ch pracích, v platném zn ní, sd lujeme:
Evidované lo⇣isko stavebního kamene ⌥. B3026200 i chrán né lo⇣iskové území 
Ho↵etice ⌥. 2620000, jsou v územním plánu znázorn ny a v textu zmín ny.
Znovu upozor⌦ujeme, ⇣e ve smyslu § 16 horního zákona je chrán né lo⇣iskové území 
ochranou lo⇣iska proti znemo⇣n ní nebo ztí⇣ení jeho dob✏vání, stavby a za↵ízení s 
dob✏váním nesouvisející jsou pova⇣ovány za zám ry, které by mohly budoucí dob✏vání 
lo⇣iska ztí⇣it nebo znemo⇣nit. Pro orgány územního plánování platí zákonná povinnost 
vycházet z podkladu zji�t n✏ch pro v✏hradní lo⇣iska a navrhovat ↵e�ení z pohledu 
ochrany nerostného bohatství co nejv✏hodn j�í; nelze tedy navrhovat ⇣ádná vyu⇣ití, 
která by jak✏mkoliv zp�sobem negativn  ovlivnila hlavní vyu⇣ití, tj. t ⇣bu nerostn✏ch 
surovin v dob✏vacím prostoru. N které lokality v územním plánu K↵e⌥ovice jsou v 
rozporu s ochranou nerostného bohatství ve smyslu horního zákona. Nejsou v�ak v 
plo�e vlastního lo⇣iska suroviny. Pro ⌥innosti v CHLÚ platí ustanovení § 18 a 19 
horního zákona, p↵i jeho⇣ aplikaci je nutno brát v úvahu i skute⌥n✏ stav, tj. zda stavba 
fakticky ztí⇣í ⌥i znemo⇣ní ev. vydobytí lo⇣iska.Poddolovaná území i d�lní díla jsou v 
územním plánu uvedena. V p↵ípad  ev. realizace stavby na poddolovaném území je 
nutn✏ bá⌦sk✏ posudek a vyu⇣ití postupu podle �SN 73 00 39 „Navrhování objekt� na 
poddolovaném území“.
Vyhodnocení: Po↵izovatel spole⌥n  s ur⌥en✏m zastupitelem a projektantem vyhodnotili 
uplatn nou písemnost a upravili zn ní v kap. e.7) Ochrana nerostn✏ch surovin, 
horninové prost↵edí. Dále byla dopln na kap.f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch 
s✓rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití.
✓
Obvodní bá⌦sk✏ ú↵ad pro území Hlavního m sta Prahy a kraje St↵edo⌥eského
Písemnost obdr⇣eli dne 22. 6. 2016, nevyjád↵ili se k✓p↵edlo⇣enému návrhu ÚP.
✓
Krajské ↵editelství policie St↵edo⌥eského kraje, Praha – Zbraslav
ze dne 20. 7. 2016, ⌥.j. KRPS-217938-1/�J-2016-0100MN, doru⌥eno na obecní ú↵ad 
dne 
20. 7. 2016
Sd lení: Sd lujeme Vám, ⇣e z hlediska zájm� Krajského ↵editelství policie 
St↵edo⌥eského kraje nemáme k návrhu územního plánu K↵e⌥ovice p↵ipomínek.
Vyhodnocení: Vzato na v domí.
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✓
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní m sto Prahu a St⌥. kraj
ze dne 13. 7. 2016, zn. SEI 1213/16/010.101/�er, doru⌥eno na obecní ú↵ad dne 
14. 7. 2016
Stanovisko: K návrhu Územního plánu K↵e⌥ovice vydává Státní energetická inspekce 
jako dot⌥en✏ orgán p↵íslu�n✏ podle § 13 odst. (3) zákona ⌥. 406/2000 Sb., o 
hospoda↵ení energií, 
ve zn ní pozd j�ích p↵edpis� následující stanovisko: Za p↵edpokladu pln ní cíl� a 
zásad nakládání s energií v souladu s Územní energetickou koncepcí St↵edo⌥eského 
kraje ve smyslu zákona ⌥. 406/2000Sb. a na↵ízení vlády ⌥. 195/2001 Sb., dle § 4 odst. 
(1) a (5) zákona ⌥. 406/2000 Sb., o hospoda↵ení energií, ve zn ní pozd j�ích p↵edpis�, 
nemáme z energetického hlediska k v✏�e uvedenému návrhu Územního plánu 
K↵e⌥ovice dal�í p↵ipomínky.
Vyhodnocení: Vzato na v domí. (Poznámka po↵izovatele: Citaci, ⇣e za p↵edpokladu 
pln ní cíl� a zásad nakládání s energií v souladu s Územní energetickou koncepcí 
St↵edo⌥eského kraje ve smyslu zákona ⌥. 406/2000Sb. a na↵ízení vlády ⌥. 195/2001 
Sb., dle § 4 odst. (1) a (5) zákona ⌥. 406/2000 Sb., o hospoda↵ení energií, ve zn ní 
pozd j�ích p↵edpis�, nemáme z energetického hlediska k v✏�e uvedenému návrhu 
Územního plánu K↵e⌥ovice dal�í p↵ipomínky , bereme na v domí jako bezp↵edm tnou 
a nadbyte⌥nou, nebo� dot⌥en✏ rogán si má v✓rámci projednávání dokumentace ov ↵it, 
⇣e v�echna ochranná a bezpe⌥nostní pásma elektriza⌥ní soustavy vyskytující se v 
↵e�eném území jsou a budou zpracovanou dokumentací respektována).
✓
Státní pozemkov✏ ú↵ad, Krajsk✏ pozemkov✏ ú↵ad pro St↵edo⌥esk✏ kraj, Pobo⌥ka 
Bene�ov
ze dne 29. 6. 2016, zn. SPU 334682/2016, doru⌥eno na obecní ú↵ad dne 29. 6. 2016
Vyjád↵ení: Státní pozemkov✏ ú↵ad, Krajsk✏ pozemkov✏ ú↵ad pro St↵edo⌥esk✏ kraj, 
Pobo⌥ka Bene�ov s ohledem na ustanovení §19 písm. c) a písni, k) zákona ⌥. 
139/2002 Sb., v platném 
zn ní, neuplat⌦uje ⇣ádné p↵ipomínky a námitky k návrhu územního plánu K↵e⌥ovice. 
V ↵e�eném území (v katastrálních územích okresu Bene�ov dot⌥en✏ch územním 
plánem K↵e⌥ovice) momentáln  neprobíhají komplexní pozemkové úpravy.
Vyhodnocení: Vzato na v domí.
✓
Obecní ú↵ad Bene�ov, odbor v✏stavby a územního plánování, ú↵ad územního 
plánování a stavební ú↵ad
Písemnost obdr⇣eli dne 22. 6. 2016, nevyjád↵ili se k✓p↵edlo⇣enému návrhu ÚP.
✓
Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje, odbor regionálního rozvoje, odd lení územního 
↵ízení
Písemnost obdr⇣eli dne 22. 6. 2016, samostatn  p↵ed vydáním stanoviska ve smyslu 
ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona se k✓p↵edlo⇣enému návrhu ÚP nevyjád↵ili. 
Komplexní posouzení dokumentace bylo krajsk✏m ú↵adem provedeno dne 5.10.2016 
⌥.j. 148233/2016/KUSK.
✓
M sto Neveklov
Oznámení obdr⇣eli dne 22. 6. 2016, neuplatnili p↵ipomínky.
M stys Mar�ovice
Oznámení obdr⇣eli dne 22. 6. 2016, neuplatnili p↵ipomínky.
M stys Vrchotovy Janovice
Oznámení obdr⇣eli dne 22. 6. 2016, neuplatnili p↵ipomínky.
Obec Strann✏
Oznámení obdr⇣eli dne 22. 6. 2016, neuplatnili p↵ipomínky.
Obec Chotilsko
Oznámení obdr⇣eli dne 22. 6. 2016, neuplatnili p↵ipomínky.
Obec Ose⌥any
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Oznámení obdr⇣eli dne 24. 6. 2016, neuplatnili p↵ipomínky
Obec Prosenická Lhota
Oznámení obdr⇣eli dne 22. 6. 2016, neuplatnili p↵ipomínky.
Obec Radí⌥
Oznámení obdr⇣eli dne 22. 6. 2016, neuplatnili p↵ipomínky.
✓
Návrh územního plánu je v souladu s po⇣adavky zvlá�tních právních p↵edpis� a se 
stanovisky dot⌥en✏ch orgán� podle zvlá�tních právních p↵edpis�.
Po↵izovatel vyhodnotil územní plán i z✓hlediska zájm� chrán n✏ch dot⌥en✏mi orgány, 
které neuplatnily stanovisko a neshledal rozpor s✓právními p↵edpisy.
✓✓

Vyhodnocení stanovisek do�l✏ch k ve↵ejnému projednání

 V✓rámci ve↵ejného projednání vedeného podle ustanovení § 52 stavebního 
zákona byla vydána stanoviska:
✓
Ministerstva obrany �R, sekce ekonomická a majetková ze dne 12.1.2017, sp. zn. 
92114/2016-8201-OÚZ-PHA bez po⇣adavk� na dopln ní dokumentace.
Vyhodnocení: Vzato na v domí.
✓
Krajského ú↵adu St↵edo⌥eského kraje, ↵editele krajského ú↵adu dne 19.12.2016, ⌥.j. 
178648/2016/KUSK, kde jsou vydány souhlasy z✓hlediska Odboru ⇣ivotního prost↵edí:
zákona ⌥. 334/1992 o ochran  zem d lského p�dního fondu, ⌥. 114/1992 Sb., o 
ochran  p↵írody a krajiny, ⌥. 289/1995 Sb., o lesích, zákona ⌥. 201/20125 Sb., o 
ochran  ovzdu�í, zákona ⌥. 100/2001 Sb., ✓o posuzování vliv� na ⇣ivotní prost↵edí a 
zákona ⌥. 224/2015 Sb., o prevenci záva⇣n✏ch havárií zp�soben✏ch vybran✏mi 
nebezpe⌥n✏mi chemick✏mi látkami bez p↵ipomínek s✓tím, ⇣e uplatn né po⇣adavky byly 
respektovány a zapracovány do územn  plánovací dokumentace.
Z✓hlediska Odboru dopravy bez p↵ipomínek.
Z✓hlediska Odboru kultury a památkové pé⌥e bez p↵ipomínek.
Vyhodnocení: Vzato na v domí.
✓
Ve↵ejnost uplatnila ✓v✓rámci projednání vedeném ve smyslu ustanovení § 50 a § 52 
stavebního zákona p↵ipomínky a námitky, které byly následn  vyhodnoceny.
Dot⌥ené orgány obdr⇣ely dopisem ze dne 30. ledna 2017 ve smyslu ustanovení § 53 
stavebního zákona v✏zvu k✓uplatn ní stanoviska sou⌥asn  s✓vyhodnocením p↵ipomínek 
a ✓návrhem rozhodnutí o námitkách v⌥etn  od�vodn ní.
Dot⌥ené orgány uplatnily stanoviska, která z✓velké ⌥ásti potvrzují správnost záv r� 
proveden✏ch po↵izovatelem a ur⌥en✏m zastupitelem.
✓
Obecní ú↵ad obdr⇣el stanovisko l:
Krajského ↵editelství policie St↵edo⌥eského kraje, Odboru správy majetku, Odd lení 
správy nemovitého majetku ze dne 2.2.2017 ⌥.j. KRPS-33723-1/�J-2017-0100MN bez 
p↵ipomínek.

Krajského ú↵adu St↵edo⌥eského kraje, ↵editele Krajského ú↵adu St↵edo⌥eského kraje, 
koordinované stanovisko ze dne 22.2.2017, ⌥.j. 015925/2017/KUSK , odbor ⇣ivotního 
prost↵edí a zem d lství.
Stanovisko dle zákona ⌥. 114/1992 Sb., o ochran  p↵írody a krajiny, ve zn ní pozd j�ích 
p↵edpis� sd lují, ⇣e lze vylou⌥it v✏znamní vliv návrhu rozhodnutí o námitkách ✓ 
samostatn  i ve spojení s✓jin✏mi koncepcemi nebo zám ry na p↵ízniv✏ vliv p↵edm tu 
ochrany nebo celistvost jakékoli evropsky v✏znamné lokality nebo pta⌥í oblasti v✓gesci 
krajského ú↵adu.
Z✓hlediska zákona ⌥. 114/1992 Sb., má ní⇣e uvedené p↵ipomínky k✓návrhu 
vyhodnocení. Pozemek p.⌥. 632/1 v✓k.ú. K↵e⌥ovice ( s✓rozlohou 4✓575m2) le⇣í 
v✓okrajové ⌥ásti zastav ného/zastavitelného území, v✓blízkosti vodote⌥e, nedaleko 
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vodní nádr⇣e �ervenkova rybníka ( cca 50m), okolo se nacházejí plochy p↵írodního 
charakteru. S✓ohledem na umíst ní p↵edm tného pozemku v✓terénu, stávající stav této 
plochy, p↵írodní biotopy v✓jeho blízkém okolí a dolo⇣en✏ v✏skyt zvlá�t  chrán n✏ch 
druh� oboj⇣ivelník� ( rosni⌥ka zelená, ropucha obecná, ku⌦ka obecná) v✓okolí sídla 
K↵e⌥ovice, by p↵edm tn✏ pozemek ( p↵ípadn  jeho ⌥ást) mohl mít v✏znam pro zvlá�t  
chrán né druhy ⇣ivo⌥ich�, zejména oboj⇣ivelník� nebo plaz� ( nap↵. jako potravní 
biotop, úkryty, migra⌥ní p↵esuny). Orgán ochrany p↵írody po⇣aduje prov ↵it hodnotu 
uvedeného pozemku pro zvlá�t  chrán nou biotu a zji�t né záv ry následn  zohlednit 
ve vymezení rámce funk⌥ního vyu⇣ití plochy p↵edm tného pozemku tak, aby nebylo 
v✓kolizi se zákonnou ochranou zvlá�t  chrán n✏ch rostlin a ⇣ivo⌥ich� a jejich biotop� – 
nap↵. vymezit plochu pro bydlení pouze na✓⌥ásti uvedeného pozemku v✓rozsahu 
povolené stavby rodinného domu s✓tím, ⇣e zb✏vající ⌥ást pozemku by byla 
nezastavitelná ( nap↵. jako plocha sídlení zelen  – soukromá a vyhrazené zele⌦ nebo 
plocha zem d lská – zahrady, sady, záhumenky) nebo ochranu zvlá�t  chrán né bioty 
↵e�it v✓rámci regulativ� a podmínek pro vyu⇣ití uvedené plochy.
Vyhodnocení: Plocha pozemku je sou⌥ástí zastav ného území vymezeného ji⇣ v✓roce 
1996 jako „intravilán“, co⇣ bylo na základ  mapov✏ch podklad� prokázáno. P↵i 
zpracování dokumentace do�lo k✓chybnému vymezení plochy, která byla omylem 
za⌥len na do nezastav ného území. ✓Dokumentace pro✓opakované ve↵ejné projednání 
napraví toto pochybení. Plocha pozemku par.⌥. 632/1 bude na základ  ✓po⇣adavku 
orgánu ochrany p↵írody a krajiny rozd lena do ✓dvou funkcí. Vrcholová ⌥ást p↵imykající 
se k✓místní komunikaci a s✓ohledem na✓vydané stavební povolení bude vymezena jako 
plochy bydlení – rodinné domy venkovské. Toto bude provedeno tak, aby se 
odpovídajícím zp�sobem zohlednilo m ↵ítko vydávaného územního plánu. �ást plochy 
poz. 632/1 le⇣ící ji⇣ním sm rem bude vymezena jako plochy sídelní zelen  – 
soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS).
✓
Stanovisko dle zákona ⌥. 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p�dního fondu, ve 
zn ní pozd j�ích p↵edpis�.
Námitky ozna⌥ené D a G p↵edstavují zábory ZOF nad rámec zábor�, které byly 
odsouhlaseny orgánem ochrany ZPF v✓rámci projednávání návrhu územního plánu, 
v✓koordinovaném stanovisku ⌥.j. 091527/2016/KUSK ze dne 21.7.2016. Tyto zábory by 
m ly b✏t vyhodnoceny v✓grafické i textové ⌥ásti územního plánu tak, aby je orgán 
ochrany ZPOF mohl posoudit a odsouhlasit. vzhledem k✓tomu, ⇣e se projednává nov✏ 
územní plán, nelze se odkazovat na skute⌥nost, ⇣e zábor byl odsouhlasen ve zm n  ⌥. 
5 ÚPSÚ K↵e⌥ovice.
Vyhodnocení: Po↵izovatel s✓ur⌥en✏m zastupitelem postupovali ve smyslu § 53 odst. 1 
stavebního zákona. vyhodnotili uplatn né p↵ipomínky a námitky a toto vyhodnocení 
bylo zasláno dot⌥en✏m orgán�m k✓posouzení a vydání stanoviska. Dot⌥en✏ orgán 
obdr⇣el v�echny pot↵ebné informace, aby mohl návrh posoudit.
V✓plo�e D nebudou provedeny zábory ze ZPF, plocha le⇣í v✓„intravilánu“ obce 
vymezeném v✓roce 1966, je tedy sou⌥ástí zastav ného území ve smyslu ustanovení § 2 
odst. 1 písm.d) stavebního zákona.
Plocha G byla v✓zaslané ⇣ádosti o vydání stanoviska od�vodn na ✓jak svou rozlohou, 
BPEJ, byl dolo⇣en zp�sob vyu⇣ití závisl✏ na navazující vodní plo�e. Sou⌥asn  byly 
poskytnuty dohodnuté podmínky stanovené v✓rámci zm ny ⌥. 5 ✓ÚPSÚ. Dot⌥ené 
orgány obdr⇣ely v✏seky v✏kres� tak, aby se mohly lépe orientovat a posoudit vhodnost 
zám ru s✓ohledem na �ir�í okolí plochy v⌥etn  sd lení, ⇣e k✓plo�e byl vydán v✓rámci 
zm ny ⌥. 5 ÚPSÚ souhlas s✓odn tím ze ZPF a plocha je sou⌥ástí dosud platné 
dokumentace. Vyhodnocení námitek v⌥etn  jejich od�vodn ní nezbavovalo 
po↵izovatele následné povinnosti uvedené údaje zapracovat do dokumentace 
p↵edkládané dot⌥en✏m orgán�m a ve↵ejnosti v✓rámci opakovaného ve↵ejného 
projednání. Dopln né skute⌥nosti jsou uvedené v✓⌥ásti IV, v kap. 4 Vyhodnocení 
p↵edpokládan✏ch d�sledk� navrhovaného ↵e�ení na ZPF a PUPFL.
✓
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Z✓hlediska dal�ích zákon� na úseku ⇣ivotního prost↵edí bez p↵ipomínek ( zákona ⌥. 
289/1995 Sb., zákona ⌥. 201/2012 Sb., zákona ⌥. 100/2001 Sb., zákona ⌥. 224/2015 
Sb.).
✓
Z✓hlediska Odboru dopravy a Odboru kultury a památkové pé⌥e bez p↵ipomínek.
✓
Krajské hygienické stanice St↵edo⌥eského kraje se sídlem v✓Praze, Územní pracovi�t  
v✓Bene�ov  ze dne 1. 3. 2017 stanovisko souhlasné, bez po⇣adavk� na dopln ní.

Vyhodnocení stanovisek do�l✏ch k opakovanému ve↵ejnému projednání

V✓rámci opakovaného ve↵ejného projednání vedeného podle ustanovení § 53 
stavebního zákona byla vydána stanoviska:
✓
Ministerstva obrany �R ze dne 25.5.2017, s.zn. 94775/2017-8201-OÚZ-PHA; Krajského 
ú↵adu St↵edo⌥eského kraje, odboru ⇣ivotního prost↵edí a zem d lství ze dne 29.5.2017, 
⌥.j. 058854/2017/KUSK; Krajské hygienické stanice St↵edo⌥eského kraje se sídlem 
v✓Praze ze dne 13.6. 2017, ⌥.k. KHSSC 25✓036/2017. V�echna stanoviska byla kladná, 
bez po⇣adavk� na úpravu nebo dopln ní dokumentace.
✓
Stanovisko Krajského ú↵adu St↵edo⌥eského kraje, ↵editelky krajského ú↵adu ze dne 
5.6.2017 ⌥.j. 058882/2017/KUSK upozornilo na nesrovnalost v✓tabulce zábor� 
zem d lského p�dního fondu. Nesrovnalost ✓byla uvedena v✓⌥ásti od�vodn ní a tato 
byla na základ  upozorn ní odstran na.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.  Nále⇣itosti vypl✏vající z ustanovení §⌘53 odst.⌘5 stavebního  
 zákona

1) V✏sledek p↵ezkoumání podle § 53 odst. 4 stavebního zákona

2) Zpráva o vyhodnocení vliv� na udr⇣iteln✏ rozvoj území obsahující základní 
informaci o v✏sledcích vyhodnocení vliv� na ⇣ivotní prost↵edí 

 Stanovisko krajského ú↵adu k✓vyhodnocení vliv� na ⇣ivotní prost↵edí
 Dle souhrnného vyjád↵ení  Krajského ú↵adu St↵edo⌥eského kraje ⌥.j. 
119748/2015/KUSK ze dne 29. 9. 2015  k návrhu zadání územního plánu K↵e⌥ovice  
orgán posuzování vliv� na ⇣ivotní prost↵edí p↵íslu�n✏ podle ust.  § 20 písm. b) a § 22 
písm.✓e) zákona ⌥.✓100/2001 Sb., o✓posuzování vliv� na ⇣ivotní prost↵edí, ve zn ní 
pozd j�ích p↵edpis� na základ  ust.✓§ 10i odst. 2 zákona a kritérií uveden✏ch v✓p↵íloze 
⌥.✓8 zákona nepo⇣aduje zpracovat vyhodnocení vliv� územního plánu K↵e⌥ovice na 
⇣ivotní prost↵edí (tzv. SEA).
 P↵íslu�n✏ ú↵ad nepova⇣uje z hlediska vliv� na ⇣ivotní prost↵edí ani na ve↵ejné 
vlivy navrhované zm ny k prov ↵ení za v✏znamné, jeliko⇣ navrhovanou zm nou se 
v✏znamn  nem ní základní koncepce rozvoje obce. Nov✏ územní plán má za cíl 
redukovat nep↵im ↵en✏ rozvoj oproti platné ÚPD, nerozvíjet dále zatí⇣enou rekrea⌥ní 
oblast ⌃ivoho�� a nerozvíjet dále nové plochy v✏roby a zem d lství, nebo� je v území 
dostatek areál� nevyu⇣it✏ch (brownfields), a celkov  nedojde k vymezení nov✏ch 
rozsáhl✏ch zastaviteln✏ch ploch nad rámec platné územn  plánovací dokumentace. 
Nov✏ územní plán bude respektovat a chránit zejména stávající charakter zástavby 
(lidová architektura), sídlení strukturu (nerozvíjet nová sídla a samoty pro bydlení a 
rekreaci), krajiná↵ské a p↵írodní hodnoty (zejm. rekrea⌥ní území v k. ú. ⌃ivoho��).
 V souladu se stanoviskem orgánu ochrany p↵írody Krajského ú↵adu 
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St↵edo⌥eského kraje ⌥.✓j.✓121901/2015/KUSK ze dne 15.✓9.✓2015 lze vylou⌥it v✏znamn✏ 
vliv na evropsky v✏znamné lokality nebo pta⌥í oblasti.  

3) Komplexní zd�vodn ní p↵ijatého ↵e�ení

 3.1) Základní údaje o ↵e�eném území 

Vymezení ↵e�eného území podle katastrálních území
 ⇥e�ené území se nachází v okresu Bene�ov (⌥íseln✏ kód: 3201), St↵edo⌥eském 
kraji (⌥íseln✏ kód: 27). ⇥e�en✏m územím je správní území obce K↵e⌥ovice (⌥íseln✏ kód: 
529991), které se skládá celkem ze �esti katastrálních území:
 -  K↵e⌥ovice u Neveklova   (⌥íseln✏ kód: 675547), 
 -  Vlkonice u Neveklova   (⌥íseln✏ kód: 789631), 
 -  Ho↵etice    (⌥íseln✏ kód: 645133), 
 -  Krchleby    (⌥íseln✏ kód: 674427), 
 -  Nahoruby    (⌥íseln✏ kód: 701131), 
 -  ⌃ivoho��    (⌥íseln✏ kód: 701157). 
 
 Ve správním území se nachází 14 místních ⌥ástí a 14 základních sídelních 
jednotek: : 

kód/název ⌥ásti obcekód/název ⌥ásti obce

45136 Ho↵etice

45144 Strá⇣ovice

74420 Krchleby

75540 K↵e⌥ovice

75566 Skr✏�ov

75574 Zhorn✏

101133 Nahoruby

101141 Poli⌥any

101150 ⌃ivoho��

189634 Vlkonice

198218 Hod tice

198226 H�rka

401099 Brde⌥n✏

401102 Lhotka

kód/název základní sídelní jednotkykód/název základní sídelní jednotky

19821 Hod tice

4513 Ho↵etice
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http://uir.cz/casti-obce/045136/Horetice
http://uir.cz/casti-obce/045136/Horetice
http://uir.cz/casti-obce/045144/Strazovice
http://uir.cz/casti-obce/045144/Strazovice
http://uir.cz/casti-obce/074420/Krchleby
http://uir.cz/casti-obce/074420/Krchleby
http://uir.cz/casti-obce/075540/Krecovice
http://uir.cz/casti-obce/075540/Krecovice
http://uir.cz/casti-obce/075566/Skrysov
http://uir.cz/casti-obce/075566/Skrysov
http://uir.cz/casti-obce/075574/Zhorny
http://uir.cz/casti-obce/075574/Zhorny
http://uir.cz/casti-obce/101133/Nahoruby
http://uir.cz/casti-obce/101133/Nahoruby
http://uir.cz/casti-obce/101141/Policany
http://uir.cz/casti-obce/101141/Policany
http://uir.cz/casti-obce/101150/Zivohost
http://uir.cz/casti-obce/101150/Zivohost
http://uir.cz/casti-obce/189634/Vlkonice
http://uir.cz/casti-obce/189634/Vlkonice
http://uir.cz/casti-obce/198218/Hodetice
http://uir.cz/casti-obce/198218/Hodetice
http://uir.cz/casti-obce/198226/Hurka
http://uir.cz/casti-obce/198226/Hurka
http://uir.cz/casti-obce/401099/Brdecny
http://uir.cz/casti-obce/401099/Brdecny
http://uir.cz/casti-obce/401102/Lhotka
http://uir.cz/casti-obce/401102/Lhotka
http://uir.cz/zsj/19821/Hodetice
http://uir.cz/zsj/19821/Hodetice
http://uir.cz/zsj/04513/Horetice
http://uir.cz/zsj/04513/Horetice


19822 H�rka

7442 Krchleby

7554 K↵e⌥ovice

7555 Na Drahách

10113 Nahoruby

32633 Podvlkonice

10114 Poli⌥any

7556 Skr✏�ov

4514 Strá⇣ovice

18963 Vlkonice

7557 Zhorn✏

10115 ⌃ivoho��

 p⌦ehled katastrálních území a ⌃ástí obce 

 zdroj: http://uir.cz/obec/529991/Krecovice
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http://uir.cz/zsj/19822/Hurka
http://uir.cz/zsj/19822/Hurka
http://uir.cz/zsj/07442/Krchleby
http://uir.cz/zsj/07442/Krchleby
http://uir.cz/zsj/07554/Krecovice
http://uir.cz/zsj/07554/Krecovice
http://uir.cz/zsj/07555/Na-Drahach
http://uir.cz/zsj/07555/Na-Drahach
http://uir.cz/zsj/10113/Nahoruby
http://uir.cz/zsj/10113/Nahoruby
http://uir.cz/zsj/32633/Podvlkonice
http://uir.cz/zsj/32633/Podvlkonice
http://uir.cz/zsj/10114/Policany
http://uir.cz/zsj/10114/Policany
http://uir.cz/zsj/07556/Skrysov
http://uir.cz/zsj/07556/Skrysov
http://uir.cz/zsj/04514/Strazovice
http://uir.cz/zsj/04514/Strazovice
http://uir.cz/zsj/18963/Vlkonice
http://uir.cz/zsj/18963/Vlkonice
http://uir.cz/zsj/07557/Zhorny
http://uir.cz/zsj/07557/Zhorny
http://uir.cz/zsj/10115/Zivohost
http://uir.cz/zsj/10115/Zivohost
http://uir.cz/obec/529991/Krecovice
http://uir.cz/obec/529991/Krecovice


Statistické údaje KN k 31. 12. 2013
 
Kód obceKód obceKód obce 529✓991
Druhy 
pozemk� 

Celková v✏m ra pozemku (ha)Celková v✏m ra pozemku (ha) 3✓186,7Druhy 
pozemk� Orná p�da (ha)Orná p�da (ha) 1✓445,0
Druhy 
pozemk� 

Chmelnice (ha)Chmelnice (ha) - 

Druhy 
pozemk� 

Vinice (ha)Vinice (ha) - 

Druhy 
pozemk� 

Zahrady (ha)Zahrady (ha) 44,0

Druhy 
pozemk� 

Ovocné sady (ha)Ovocné sady (ha) 3,4

Druhy 
pozemk� 

Trvalé trávní porosty (ha)Trvalé trávní porosty (ha) 373,8

Druhy 
pozemk� 

Zem d lská p�da (ha)Zem d lská p�da (ha) 1✓866,3

Druhy 
pozemk� 

Lesní p�da (ha)Lesní p�da (ha) 975,4

Druhy 
pozemk� 

Vodní plochy (ha)Vodní plochy (ha) 107,1

Druhy 
pozemk� 

Zastav né plochy (ha)Zastav né plochy (ha) 33,3

Druhy 
pozemk� 

Ostatní plochy (ha)Ostatní plochy (ha) 204,6

Zdroj: Katastrální ú↵ad St↵edo⌥eského kraje, pracovi�t  Bene�ov.

P↵íslu�nost k vybran✏m ú↵ad�m státní správy
 Název obce: K↵e⌥ovice
 Kód obce: 529991
 Obec se stavebním ú↵adem: Bene�ov
 Stavební ú↵ad: M stsk✏ ú↵ad Bene�ov
 Matrika: M stsk✏ ú↵ad Neveklov
 Obec s roz�í↵enou p�sobností: Bene�ov
 Okres: Bene�ov

Schválená územn  plánovací dokumentace obce
 Uspo↵ádání území obce je doposud definováno platn✏m územním plánem 
sídelního útvaru z roku 1998 a jeho p ti zm nami:
 - ÚPNSÚ K↵e⌥ovice (Ing. arch. Dá�a T�mová a kol., kv ten 1997, nabytí  
  ú⌥innosti 13.7.1998) 
 - Aktualizace ÚPNSÚ K↵e⌥ovice se Zm nou ⌥. 1 (Ing. arch. Dá�a  
  T�mová, 2002)
 - Zm na ⌥. 3 ÚPNSÚ K↵e⌥ovice (Ing. arch. Marie Horváthová, 2005)
 - Zm na ⌥. 4 ÚPNSÚ K↵e⌥ovice (Ing. arch. Miroslav T�ma, 2008)
 - Zm na ⌥. 5 ÚPNSÚ K↵e⌥ovice (Ing. arch. Michaela ⇤tádlerová, 2011)

Závazn✏ mapov✏ podklad
 Závazn✏m mapov✏m podkladem pro územn  plánovací ⌥innost je mapa KN - 
druh KMD platná od 22.12.2011.
   

Ú�ast ve sdru⇣ení obcí
 Obec K↵e⌥ovice je ⌥lenem Posázaví o.p.s. (obecn  prosp �ná spole⌥nost). 
Na✓základ  této spolupráce, se✓v✓letech 2014-2020 ⌥innost zam ↵í zejména na 
propagaci, získání dota⌥ních titul� apod.

 3.2) Obyvatelstvo, stavební a bytov✏ fond

Obyvatelstvo
 Zásadním mezníkem souvisejícím s poklesem po⌥tu trvale bydlícího 
obyvatelstva byla druhá sv tová válka a její dopady. Rovn ⇣ i zm ny ve zp�sobu 
hospoda↵ení po druhé sv tové válce m ly za následek omezení pracovních mo⇣ností v 
míst  a podstatn✏ úbytek trvale bydlícího obyvatelstva. V roce 2001 bylo  dosa⇣eno 
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historického minima jejich po⌥tu. Od tohoto období do�lo pouze ve v✏sledku k 
nepatrnému nár�stu trvale ⇣ijícího obyvatelstva. V sou⌥asnosti ⇣ije v obci trvale 762 
obyvatel.
 “St↵edisková” vesnice K↵e⌥ovice jsou v tomto ohledu v✏jimkou a dr⇣í si stabilní 
po⌥et obyvatel ji⇣ 150 let. Naopak postupn  mizelo trvalé osídlení na ⌃ivoho�ti 
(zatopení vesnice) a v osadách Lhotka a Poli⌥any. V ostatních ⌥ástech obce se dr⇣í 
po⌥ty trvale ⇣ijícího obyvatelstva na úrovní 1/2 - 1/4 po⌥tu p↵ed 2. sv tovou válkou. 
Uvedené hodnoty jsou mj. d�kazem v✏razn  rekrea⌥ního charakteru území. 
 Z dále uveden✏ch tabulek vypl✏vá, ⇣e potenciál rozvoje související s nár�stem 
po⌥tu trvale ⇣ijícího obyvatelstva je ze v�ech sídelních útvar� patrn✏ pouze ve 
K↵e⌥ovicích. Zde za posledních 14 let m�⇣eme vysledovat nár�st 283<310 obyvatel, 
co⇣ je cca 10%. Dal�í nepatrn✏ nár�st je mo⇣no vysledovat v Ho↵eticích, Poli⌥anech 
(v✏stavba klá�tera), Vlkonicích a na Nové ⌃ivoho�ti. Rozvoj souvisí s dobrou dopravní 
dostupností a atraktivitou území. Pozitivní jev zejména z posledního období je, ⇣e se 
do vesnic st hují lidé, kte↵í cht jí v území nejen bydlet, ale i hospoda↵it. Krom  slu⇣eb 
se rozvíjejí malochovy koní a drobného domácího zví↵ectva. Tento “návrat” na vesnici 
souvisí s r�stem nespokojenosti ⇣ivota ve m st  a snaze lep�ího sou⇣ití ⌥lov ka s 
p↵írodou.

Srovnání po⌥tu obyvatelstva trvale ⇣ijícího podle ⌥ástí obce:

k datu 3/2001 k datu 20. 4. 2015k datu 20. 4. 2015

12 14 Brde⌥n✏Brde⌥n✏

18 14 Hod ticeHod tice

68 79 Ho↵eticeHo↵etice

24 18 H�rkaH�rka

65 49 KrchlebyKrchleby

283 310 K↵e⌥oviceK↵e⌥ovice

1 - LhotkaLhotka

104 101 NahorubyNahoruby

4 13 Poli⌥anyPoli⌥any

22 20 Skr✏�ovSkr✏�ov

35 22 Strá⇣oviceStrá⇣ovice

47 69 VlkoniceVlkonice

18 19 Zhorn✏Zhorn✏

10 34 ⌃ivoho��⌃ivoho��

 Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov)K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov)K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov)K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov) Období: 26.3.2011

  Celkem mu⇣i ⇣eny
Obyvatelstvo  celkemObyvatelstvo  celkem 724 353 371

z toho 
rodinn✏ 
stav

svobodní, 
svobodné 276 153 123
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http://uir.cz/zsj/19821/Hodetice
http://uir.cz/zsj/19821/Hodetice
http://uir.cz/zsj/04513/Horetice
http://uir.cz/zsj/04513/Horetice
http://uir.cz/zsj/19822/Hurka
http://uir.cz/zsj/19822/Hurka
http://uir.cz/zsj/07442/Krchleby
http://uir.cz/zsj/07442/Krchleby
http://uir.cz/zsj/07554/Krecovice
http://uir.cz/zsj/07554/Krecovice
http://uir.cz/zsj/10113/Nahoruby
http://uir.cz/zsj/10113/Nahoruby
http://uir.cz/zsj/10114/Policany
http://uir.cz/zsj/10114/Policany
http://uir.cz/zsj/07556/Skrysov
http://uir.cz/zsj/07556/Skrysov
http://uir.cz/zsj/04514/Strazovice
http://uir.cz/zsj/04514/Strazovice
http://uir.cz/zsj/18963/Vlkonice
http://uir.cz/zsj/18963/Vlkonice
http://uir.cz/zsj/07557/Zhorny
http://uir.cz/zsj/07557/Zhorny
http://uir.cz/zsj/10115/Zivohost
http://uir.cz/zsj/10115/Zivohost


z toho 
rodinn✏ 
stav

⇣enatí, 
vdané 347 172 175z toho 

rodinn✏ 
stav

rozvedení, 
rozvedené 44 23 21

z toho 
rodinn✏ 
stav

vdovci, 
vdovy 57 5 52

 

 Obyvatelstvo podle v ku Obyvatelstvo podle v ku Obyvatelstvo podle v ku
K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov)K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov)K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov)K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov) Období: 26.3.2011

  Celkem mu⇣i ⇣eny
Obyvatelstvo celkemObyvatelstvo celkem 724 353 371

z toho ve 
v ku

0 - 14 126 62 64

z toho ve 
v ku

15 - 
19 20 11 9

z toho ve 
v ku

20 - 
29 91 45 46

z toho ve 
v ku

30 - 
39 135 72 63

z toho ve 
v ku

40 - 
49 83 43 40

z toho ve 
v ku

50 - 
59 101 55 46

z toho ve 
v ku

60 - 
64 55 23 32

z toho ve 
v ku

65 - 
69 37 20 17

z toho ve 
v ku

70 - 
79 43 13 30

z toho ve 
v ku

80 a 
více 
let

29 8 21

Stavební a bytov✏ fond
 Velkou setrva⌥nost je mo⇣no vysledovat v po⌥tu dom� v jednotliv✏ch 
vesnicích. V✏jimku tvo↵í ⌃ivoho��, kde se po⌥et dom� v✏razn  sní⇣il díky ↵ízenému 
zániku obce (údolní nádr⇣ Slapy). Rovn ⇣ byla opu�t na osada Lhotka. Po druhé 
sv tové válce roste pouze “st↵edisková” obec K↵e⌥ovice. Ve v�ech sídelních útvarech i 
samotách dochází k transformaci funk⌥ního vyu⇣ívání - domy nejsou ji⇣ trvale 
obydleny, vyu⇣ívají se pro rekreaci, chalupa↵ení. Trvale obydleno je pouze 61 % 
domovního fondu. Bydlení v rodinn✏ch domech p↵eva⇣uje, v K↵e⌥ovicích byly 
postaveny ⌥ty↵i bytové domy. Jedna bytovka se nachází v Ho↵eticích. Novodobá 
v✏stavba slou⇣í p↵evá⇣n  rodinnému bydlení. Nejv t�í rozvoj v tomto ohledu 
zaznamenaly op t K↵e⌥ovice - obec s dostate⌥nou ob⌥anskou vybaveností. Stavební 
rozvoj po druhé sv tové válce byl vzhledem k rekrea⌥nímu charakteru území 
soust↵ed n také na vznik mnoha chatov✏ch osad a to zejména v k.ú. ⌃ivoho�� a k.ú. 
Nahoruby. K datu 20. 4. 2015 obec eviduje 424 rekrea⌥ních objekt�.
 
 Domovní fond Domovní fond
K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov)K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov)K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov) Období: 26.3.2011

  Celkem
rodinné 
domy

bytové 
domy

ostatní 
budovy
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Domy úhrnemDomy úhrnem 341 327 6 8
Domy obydlenéDomy obydlené 209 198 5 6

z toho podle 
vlastnictví 
domu

fyzická osoba 191 188 1 2
z toho podle 
vlastnictví 
domu

obec, stát 2 1 - 1z toho podle 
vlastnictví 
domu

bytové dru⇣stvo - - - -
z toho podle 
vlastnictví 
domu spoluvlastnictví 

vlastník� byt� 12 8 4 -

z toho podle 
období 
v✏stavby nebo 
rekonstrukce 
domu

1919 a d↵íve 52 51 - 1
z toho podle 
období 
v✏stavby nebo 
rekonstrukce 
domu

1920 - 1970 61 59 1 1z toho podle 
období 
v✏stavby nebo 
rekonstrukce 
domu

1971 - 1980 37 34 3 -

z toho podle 
období 
v✏stavby nebo 
rekonstrukce 
domu

1981 - 1990 24 23 1 -

z toho podle 
období 
v✏stavby nebo 
rekonstrukce 
domu 1991 - 2000 18 18 - -

z toho podle 
období 
v✏stavby nebo 
rekonstrukce 
domu

2001 - 2011 14 11 - 3
 
 Obydlené byty podle právního d�vodu u⇣ívání a po⌥tu obytn✏ch místností Obydlené byty podle právního d�vodu u⇣ívání a po⌥tu obytn✏ch místností Obydlené byty podle právního d�vodu u⇣ívání a po⌥tu obytn✏ch místností Obydlené byty podle právního d�vodu u⇣ívání a po⌥tu obytn✏ch místností Obydlené byty podle právního d�vodu u⇣ívání a po⌥tu obytn✏ch místností Obydlené byty podle právního d�vodu u⇣ívání a po⌥tu obytn✏ch místností
K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov)K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov)K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov) Období: 26.3.2011

  Celkem
rodinné 
domy

bytové 
domy

ostatní 
budovy

Obydlené byty celkemObydlené byty celkem 246 221 20 5

z toho právní 
d�vod 
u⇣ívání bytu

ve vlastním 
dom 170 170 - -

z toho právní 
d�vod 
u⇣ívání bytu

v osobním 
vlastnictví 14 2 12 -

z toho právní 
d�vod 
u⇣ívání bytu

nájemní 12 5 5 2

z toho právní 
d�vod 
u⇣ívání bytu

dru⇣stevní - - - -

z toho s 
po⌥tem 
obytn✏ch 
místností

1 7 7 - -
z toho s 
po⌥tem 
obytn✏ch 
místností

2 13 13 - -z toho s 
po⌥tem 
obytn✏ch 
místností

3 44 37 5 2

z toho s 
po⌥tem 
obytn✏ch 
místností 4 79 67 12 -

z toho s 
po⌥tem 
obytn✏ch 
místností

5 a více 82 82 - -
 
 Zdroj: V✏sledky s⌥ítání lidu, dom� a byt� 2011 (�SÚ); Obec K↵e⌥ovice 

(2015).
   
 3.3) Ekonomická základna
 

Rozd lení ekonomicky �inného obyvatelstva
 Pracovní p↵íle⇣itosti v zájmovém území jsou malé. Tak jako ve v t�in  men�ích 
sídelních útvar� hraje podstatnou roli vyjí⇣�ka za prací (zejména Bene�ov, Neveklov), 
do zam stnání vyjí⇣dí pravideln  47% ekonomicky aktivního obyvatelstva. Tradi⌥ními 
oblastmi v zájmovém území je zem d lství, lesnictví a rybá↵ství. Rekrea⌥ní charakter 
zejména západní ⌥ásti dává vznik sezónním pracovním p↵íle⇣itostem v cestovním a 
turistickém ruchu.
 
 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov)K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov)K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov) Období: 26.3.2011

   Celkem mu⇣i ⇣eny
Ekonomicky aktivní celkemEkonomicky aktivní celkemEkonomicky aktivní celkem 359 204 155

v tom:

zam stnanízam stnaní 327 182 145

v tom:

z toho podle 
postavení v 
zam stnání

zam stnanci 247 125 122

v tom:

z toho podle 
postavení v 
zam stnání

zam stnavatelé 8 6 2
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v tom:

z toho podle 
postavení v 
zam stnání pracující na 

vlastní ú⌥et 64 48 16

v tom:

ze 
zam stnan✏ch

pracující 
d�chodci 10 3 7

v tom:

ze 
zam stnan✏ch

⇣eny na 
mate↵ské 
dovolené

6 - 6

v tom:

nezam stnanínezam stnaní 32 22 10
Ekonomicky neaktivní celkemEkonomicky neaktivní celkemEkonomicky neaktivní celkem 342 136 206

z toho
nepracující d�chodcinepracující d�chodci 171 66 105

z toho
⇣áci, studenti, u⌥ni⇣áci, studenti, u⌥ni 90 41 49

Osoby s nezji�t nou ekonomickou aktivitouOsoby s nezji�t nou ekonomickou aktivitouOsoby s nezji�t nou ekonomickou aktivitou 23 13 10
 
 Vyjí⇣d jící do zam stnání a �kol Vyjí⇣d jící do zam stnání a �kol Vyjí⇣d jící do zam stnání a �kol
K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov)K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov)K↵e⌥ovice - obec/m sto (okr. Bene�ov) Období: 26.3.2011

   Celkem
Vyjí⇣d jící celkemVyjí⇣d jící celkemVyjí⇣d jící celkem 171

v tom

vyjí⇣d jící do zam stnánívyjí⇣d jící do zam stnání 131

v tom
v tom

v rámci obce 15

v tom
v tom

do jiné obce okresu 53

v tom
v tom do jiného okresu kraje 37

v tom
v tom

do jiného kraje 25v tom
v tom

do zahrani⌥í 1
v tom

vyjí⇣d jící do �kolvyjí⇣d jící do �kol 40

v tom

v tom
v rámci obce 8

v tom

v tom
mimo obec 32

Zdroj: V✏sledky s⌥ítání lidu, dom� a byt� 2011 (�SÚ); Obec K↵e⌥ovice (2015).

Hospodá↵ská �innost v obci

Hospodá↵ská 
⌥innost

Po⌥et podnikatelsk✏ch subjekt� celkemPo⌥et podnikatelsk✏ch subjekt� celkem 185Hospodá↵ská 
⌥innost podle 

p↵eva⇣ují
cí 
⌥innosti

Zem d lství, lesnictví, rybá↵ství 18
Hospodá↵ská 
⌥innost podle 

p↵eva⇣ují
cí 
⌥innosti

Pr�mysl celkem 29

Hospodá↵ská 
⌥innost podle 

p↵eva⇣ují
cí 
⌥innosti

Stavebnictví 40

Hospodá↵ská 
⌥innost podle 

p↵eva⇣ují
cí 
⌥innosti Velkoobchod a maloobchod; opravy a údr⇣ba 

motorov✏ch vozidel
28

Hospodá↵ská 
⌥innost podle 

p↵eva⇣ují
cí 
⌥innosti

Doprava a skladování 2

Hospodá↵ská 
⌥innost podle 

p↵eva⇣ují
cí 
⌥innosti

Ubytování, stravování a pohostinství 24

Hospodá↵ská 
⌥innost podle 

p↵eva⇣ují
cí 
⌥innosti

Informa⌥ní a komunika⌥ní ⌥innosti 2

Hospodá↵ská 
⌥innost podle 

p↵eva⇣ují
cí 
⌥innosti

Pen ⇣nictví a poji��ovnictví 5

Hospodá↵ská 
⌥innost podle 

p↵eva⇣ují
cí 
⌥innosti

�innosti v oblasti nemovitostí 1

Hospodá↵ská 
⌥innost podle 

p↵eva⇣ují
cí 
⌥innosti

Profesní, v decké a technické ⌥innosti 9

Hospodá↵ská 
⌥innost podle 

p↵eva⇣ují
cí 
⌥innosti

Administrativní a podp�rné ⌥innosti 2

Hospodá↵ská 
⌥innost podle 

p↵eva⇣ují
cí 
⌥innosti

Ve↵ejná správa a obrana; povinné sociální 
zabezpe⌥ení

5

Hospodá↵ská 
⌥innost podle 

p↵eva⇣ují
cí 
⌥innosti

Vzd lávání 1

Hospodá↵ská 
⌥innost podle 

p↵eva⇣ují
cí 
⌥innosti

Kulturní, zábavní a rekrea⌥ní ⌥innosti 6

Hospodá↵ská 
⌥innost podle 

p↵eva⇣ují
cí 
⌥innosti

Ostatní ⌥innosti 9

Hospodá↵ská 
⌥innost podle 

p↵eva⇣ují
cí 
⌥innosti

Nezji�t no 4

Hospodá↵ská 
⌥innost

podle 
právní 
formy

Státní organizace 1
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podle 
právní 
formy

Obchodní spole⌥nosti 8
podle 
právní 
formy Dru⇣stevní organizace 1

podle 
právní 
formy

⌃ivnostníci 139

podle 
právní 
formy

Svobodná povolání 9

podle 
právní 
formy

Zem d l�tí podnikatelé 7

podle 
právní 
formy

Ostatní právní formy 20

Zem d lská v✏roba - popis sou�asného stavu
 V zájmovém území p↵evládá zem d lské hospoda↵ení, v✏roba je soust↵ed na 
na zem d lskou produkci a skladování. P�sobí zde jak velké spole⌥nosti, tak rodinné 
farmy. V grafické ⌥ásti ÚP jsou dohledatelné pod ⌥íseln✏mi odkazy v koordina⌥ním 
v✏kresu.

Akciová spole⌥nost Neveklov a. s. - farma K↵e⌥ovice, farma Ho↵etice
Akciová spole⌥nost Neveklov a. s., která je jedním z nejv t�ích zem d lsk✏ch podnik� v 
�irokém okolí. Firma Neveklov a.s. provozuje jak rostlinou, tak ⇣ivo⌥i�nou v✏robu. 
Rostlinná v✏roba firmy probíhá na pozemcích pronajat✏ch na základ  nájemních smluv 
od akcioná↵� i dal�ích vlastník� p�dy v oblastní p�sobnosti firmy.✓V ⇣ivo⌥i�né v✏rob  se 
v nuje p↵edev�ím v✏rob  mléka, v✏krmu skotu, chovu prasat.✓
V zájmové území spole⌥nost provozuje dv  farmy:

 Farma K↵e⌥ovice (odkaz 1)
 Farma se nachází ve t↵ech samostatn✏ch zem d lsk✏ch areálech a to rozsáhl✏ 
areál na severozápadním okraji K↵e⌥ovic, dále samostatn✏ areál severn  od K↵e⌥ovic a 
stavba dr�be⇣árny severn  od osady Zhorn✏.
Popis – stavby
- Zem d lská stavba na pozemku st. 142/1, st. 142/2 – kolna 
- Stavba na pozemku st. 148 – váha 
- Zem d lská stavba na pozemku st. 146 – sklad
- Zem d lská stavba na pozemku st. 145/1, st. 145/2, st. 145/3 – su�i⌥ka obilí
- Zem d lská stavba na pozemku st. 114 – kravín K174 (projektovaná kapacita 

ustájení 174 krav, VBJ).
- Zem d lská stavba na pozemku st. 109 – vep↵ín, stáj pro prasata 
- Stavba na pozemku st. 156/1, st. 156/2 – kolna, gará⇣ pro zem d lské stroje
- Stavba na pozemku st. 158/2, st. 158/3 – provozní budovy opravárensk✏ch 

dílen, sociální zázemí, kancelá↵. 
- Zem d lská stavba na pozemku st. 137/1, st. 137/4, st. 137/5, st. 137/6 – 

b✏kárna (projektováno na 150 ks)
- Zem d lská stavba na pozemku st. 108/1, st. 108/2 – kravín K96 

(projektovaná kapacita ustájení 96 ks)
- Zem d lská stavba na pozemku . st. 111 – stavba dr�be⇣árny Zhorn✏ je v 

sou⌥asnosti zakonzervována (objekt dr�be⇣árny je ve �patném stavebn -
technickém stavu v sou⌥asnosti bez vyu⇣ití; d↵íve vyu⇣ívána té⇣ k pronájmu 
myslivc�m pro chov ba⇣ant�)

- Zem d lská stavba na pozemku st. 115 – provozní sklad, kotelna 
- Zem d lská stavba na pozemku st. 153/1, st. 153/2 - seník
- Zem d lská stavba na pozemku st. 144 – ocelokolna
- Zem d lská stavba na pozemku st. 163/1, st. 163/2, st. 163/3 – sklad, 

p�vodn  bramborárna
- Objekt na pozemku st. 138 – prodejna, ubytovna, jídelna, sociální zázemí. 
- Zem d lská stavba na pozemku st. 143 - sklad
- Stavba na pozemku st. 149 – vodárna (nepou⇣ívá se, areál napojen na obecní 

vodovod)
- Zem d lská stavba na pozemku st. 147/1, st. 147/2 – sklad BIOS
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- Stavba – víceú⌥elová hala – 179, Stáj pro prasata a kravín - zakonzervováno.  
Plánována rekonstrukce s✓obdobn✏m ú⌥elem a kapacitou.

 Farma Ho↵etice (odkaz 2)
 Farma se nachází v samostatném zem d lském areálu v✏chodn  od Ho↵etic.
Popis - stavby
- Zem d lská stavba na pozemku st. 63 – kravín K✓174 (projektovaná kapacita 

ustájení 174 krav, VBJ).
- Zem d lská stavba na pozemku st. 111/1, st. 111/2 – váha, ⌥erpací stanice.
- Objekt na pozemku st. 112 –  kancelá↵, ubytovna.
- Zem d lská stavba na pozemku st. 64 – provozní sklad
Zp�sob vyu⇣ití
- Zem d lsk✏ areál pro ⇣ivo⌥i�nou a pomocné zem. v✏roby se skladovacími 

prostory.  V✓sou⌥asné dob  bez zví↵at, cel✏ areál zakonzervován. O dal�ím 
vyu⇣ití - naskladn ní dosud nerozhodnuto. 

Pásmo hygienické ochrany
- Z↵ejm  vyhlá�eno, dokumentace vlastníkem nedohledána. 

Spole⌥nost Mydlá↵ka a.s. - v✏krmna prasat Strá⇣ovice (odkaz 3) 
 Areál se nachází cca 200-250 m ji⇣n  od souvislé obytné zástavby Strá⇣ovic - 
ve volné krajin . 
 Farma chovu prasat Strá⇣ovice v k.ú. Ho↵etice  byla postavena v 70. letech 20. 
stol. V sou⌥asné dob  jsou v zem d lském areálu provozovány  dv  haly s kapacitou 
celkem 4400 ks prasat ve v✏krmu v bezstelivovém ustájení. (1800 ks + 2600 ks) – 
celkem 616 dobyt⌥ích jednotek (DJ). 
 Pro napájení prasat se pou⇣ívá pitná voda z vlastních zdroj� (studen) 
umíst n✏ch v k. ú. Ho↵etice na stp. ⌥. 132/1 a 132/2 napojen✏ch na spole⌥n✏ vodo-
vodní p↵ivad ⌥. Kejda je odklízena do podzemních sb rn✏ch jímek a odtud se kejda 
⌥erpá do dvou otev↵en✏ch venkovních jímek, kde je skladována. V✏voz kejdy na pole se 
provádí na základ  smluvních vztah� s jednotliv✏mi odb rateli.
 Intenzivní zem d lská v✏roba je zdrojem zne⌥i�t ní ⇣ivotního prost↵edí, 
p↵edev�ím ovzdu�í. Za nejzáva⇣n j�í problémy ⇣ivo⌥i�né v✏roby lze pova⇣ovat 
zne⌥i�t ní ovzdu�í amoniakem a ostatními pachov✏mi látkami a ovlivn ní obyvatel, 
uskladn ní statkov✏ch hnojiv s mo⇣ností úniku a kontaminace pprost↵edí, aplikaci 
statkov✏ch nojiv na zem d lské pozemky, hlu⌥nost a pra�nost související s provozem 
stájí a její dopravní obsluhou. 

Soukrom✏ vlastník - Agroturistick✏ areál Strá⇣ovice (odkaz 4).
 Agroturistick✏ areál pro chov koní ve Strá⇣ovicích se nachází na ji⇣ním okraji 
Strá⇣ovic na záhumenních pozemcích. Zm nou ⌥. 5 ÚPnSÚ K↵e⌥ovice  byla navr⇣ena 
p↵estavba území z p�vodních zem d lsk✏ch staveb s intenzívním chovem 
hospodá↵sk✏ch zví↵at na areál zam ↵en✏ na chov koní s kapacitou cca max. 20 kus� a 
s✓mo⇣ností vybudování bytu pro o�et↵ovatele koní  nebo správce a vybudování zázemí 
pro klienty. Tato ⌥innost se zde ji⇣ n kolik let zde provozuje a vylep�ení slu⇣eb v⌥etn  
vytvo↵ení kvalitního zázemí pro náv�t vníky (klienty) je ⇣ádoucí. Bydlení je realizováno.

Soukrom✏ vlastník  - Zem d lsk✏ areál Nahoruby (odkaz 5) 
 Zem d lsk✏ areál v✓Nahorubech slou⇣í v sou⌥asnosti jako farma s✓chovem 
koní a jiného domácího zví↵ectva. 

Soukrom✏ vlastník  - Zem d lská farma u Kramperova ml✏na (odkaz 6)
 Zpustlé zem d lské objekty u ⇤ebkova rybníka: na pozemku ✓p.⌥. 1246/1. 
Zem d lské stavby jsou nevyu⇣ívané a ve velice �patném stavebn -technickém stavu.

Soukrom✏ vlastník  - Zem d lská farma a rybá↵sk✏ revír - ⇤ebk�v rybník (odkaz 7)
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 Oplocen✏ areál se zem d lsk✏mi stavbami u ⇤ebkova rybníka - na pozemku 
✓p.⌥. 1246/1. Objekty jsou v sou⌥asné dob  vyu⇣ívány pro skladování zejména 
zem d lsk✏ch produkt�. Majitel vlastní zárove⌦ ⇤ebk�v rybník – tento je oplocen a 
vyu⇣ívá se pro intenzívní sportovní rybolov (soukrom✏ revír). Revír je zarybn n velk✏mi 
kapry, amury a jesetery. Kolem rybníka se nachází 10 lovn✏ch stanovi��, z✓toho ⌥ty↵i 
mají d↵ev nou chatku s✓ve�ker✏m vybavením. 

Soukrom✏ vlastník  - Zem d lská farma “Na Dolíku” (odkaz 8)✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
 Zem d lsk✏ objekt st.p. ⌥p 123. Objekt se slou⇣í k ustájení hospodá↵sk✏ch 
zví↵at, okolní pastviny jsou rovn ⇣ vyu⇣ívány.

Lesnická v✏roba, myslivost
 Zájmové území spadá do dvou lesních závod�, které se d lí o lesní celky. 
Jedná se o Lesní závod Neveklov, které obhospoda↵uje severní ⌥ást území od Vlkonic 
a⇣ k ⌃ivoho�ti. Lesní závod Vysok✏ Chlumec obhospoda↵uje jihov✏chodní ⌥ást 
zájmového území od Vlkonického potoka p↵es K↵e⌥ovice a⇣ k Ho↵eticím. Nad 
Vlkonick✏m potokem severn  od Strá⇣ovic vznikl areál s farmov✏m chovem da⌦k�. 
Zám r na roz�í↵ení farmového chovu da⌦k� je evidován v Nahorubech.

Zdroj:  Podklady spole⌥nosti Neveklov a.s.; 
 Integrované povolení pro fy. Mydlá↵ka a.s.  – v✏krmna prasat Strá⇣ovice
 Informa⌥ní systém EIA na internetov✏ch stránkách CENIA
 V✏sledky s⌥ítání lidu, dom� a byt� 2011 (�SÚ); 
 Podklady a informace vlastník�;
 http://www.soukromy-revir.cz/cs/index;
 ÚPnSÚ K↵e⌥ovice;
 Obec K↵e⌥ovice (2015).

 3.4) Dopl⌦ující informace a zd�vodn ní (ve �len ní návrhu ÚP)

Vymezení zastav ného území
 Rozsah zastav ného území vychází ze schválené územn  plánovací 
dokumentace a je upraven dle stavebního zákona na aktuálním mapovém podkladu. 
 V ↵e�eném území se k 10. 3. 2017 nachází celkem 98 samostatn✏ch 
zastav n✏ch území (dále zú):

katastrální území  po⌥et zastav n✏ch území  popis                                                        

K↵e⌥ovice u Nevekl. (19)  1   K↵e⌥ovice
   1   K↵e⌥ovice - Na Drahách
   1   samota ⌥p 20
   1   samota ⌥e 57
   1   zem d lsk✏ areál u K↵e⌥ovic
   1   sportovi�t  se zázemím na p⌥ 139
   1   vodárna (?) p⌥ 149
   1   osada Skr✏�ov
   2   osada Zhorn✏
   1   osada LIpová
   1   zem d lská stavba p⌥ 111
   1   samota ⌥p 38,43
   1   samota ⌥p 10,11
   1   samota ⌥p 10
   1   samota ⌥p 12 a okolí bez ⌥p, ⌥e
   1   samota Ko��álka
   1   samota ⌥p 8
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   1   areál �OV
Vlkonice u Neveklova (7) 1   Vlkonice
   3   osada Podvlkonice
   2   samoty u Dolej�ího rybníka
   1   zbo↵eni�t  p⌥ 67
Ho↵etice (20)  1   Strá⇣ovice
   1   zem d lsk✏ areál u Strá⇣ovic
   1   Blech�v ml✏n
   2   Kramper�v ml✏n se zem d lsk✏m  
      areálem
   4   zem d lské stavby u Kramperova  
      ml✏na     
   2   zem d lská stavba a zbo↵eni�t   
      podél Vlkonického potoka
   3   Ho↵etice
   1   zem d lsk✏ areál u Ho↵etic
   1   H�rka
   1   Brde⌥n✏
   2   Hod tice
Krchleby (6)  2   Krchleby
   1   samota ⌥p 18, ⌥e 12, 14
   1   Lhotka
   2    samota Podchlumí ⌥p 5, ⌥e 16  
      (spole⌥né zú s ⌥p 53 a ⌥e 68 v k.ú. 
      Nahoruby)
Nahoruby (20)  2   Nahoruby
   1   samota ⌥e 71
   1   chatová osada u Nahorub
   1   samota Percule ⌥e 66
   1   samota ⌥p 36 Bakos
   1   samota ⌥p 31 Mla⌥ina
   1   samota ⌥e 65
   1   samota U Bezou�k�
   1   samota Na B↵ezin 
   2   samota Li�nice, ⌥p 49, ⌥e 38
   1   silá⇣ní ⇣lab
   1   Poli⌥any a areál klá�tera Na�í Paní  
      nad Vltavou
   3   chatové osady Na Kasárn , u  
      Poli⌥an
   3   samoty ⌥e 5, ⌥e 4, ⌥e 23
⌃ivoho�� (26)   7   Nová ⌃ivoho��
   1   rekrea⌥ní areál - d tsk✏ tábor
   1   samota ⌥e 155
   5   chaty ⌥e 189, 192 a okolí
   1   samota ⌥e 132, 133 na Suché  
      Louce
   5   chaty ⌥e2, 158, 159, 160, 161
   1   samota ⌥p 5, ⌥e 134 na Suché  
      Louce
   1   chatová osada ⌃líbek, ⌥p 9
   1   samoty (chaty) u ⌃líbku bez ⌥p, ⌥e
   1   osada u ⌥e 135
   1   vodárna
   1   samota ⌥e 149
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Pozn.1:  ⌥e - ⌥íslo eviden⌥ní, ⌥p - ⌥íslo popisné
Pozn.2: Do zastav ného území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu sídla (s v✏jimkou 

vinic, chmelnic a zahradnictví a pozemk� p↵iléhajících k hranici intravilánu 
navrácen✏ch do orné p�dy nebo do lesních pozemk�). Do zastav ného území 
jsou dále, mimo intravilán sídla, zahrnuty zastav né stavební pozemky, 
stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich ⌥ásti, ze kter✏ch jsou 
vjezdy na ostatní pozemky zastav ného území, ve↵ejná prostranství a dal�í 
pozemky, které jsou obklopeny pozemky zastav ného území (s v✏jimkou 
pozemk� vinic, chmelnic a zahradnictví). Zastav n✏m stavebním pozemkem je 
pozemek evidovan✏ v katastru nemovitostí jako stavební parcela a dal�í 
pozemkové parcely zpravidla pod spole⌥n✏m oplocením, tvo↵ící souvisl✏ celek.

Od�vodn ní základní koncepce rozvoje území obce a podmínek pro 
ochranu jeho hodnot

Zásady pro územn  rozvojovou a stavební ⌥innost
 Charakter krajiny na dot⌥eném území není v✏razn  naru�en necitlivou 
zástavbou. Sídla si doposud p↵evá⇣n  zachovala p�vodní charakter (vyjma Nové 
⌃ivoho�ti) a jsou p↵evá⇣n  urbanisticky a architektonicky hodnotná jako celek.
 Územním plánem jsou navr⇣eny zásady pro územn  rozvojovou a stavební 
⌥innost pro celé zájmové území:
- Omezení mo⇣nosti v✏stavby ve volné krajin  (nové samoty nejsou   
 navrhovány, rozvoj stávajících samot je umo⇣n n na základ  posouzení pouze 
 v✏jim ⌥n ); 
- Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovsk✏ch  
 sídel je v cenn✏ch polohách orientován do zastav ného území charakteru  
 zastaviteln✏ch proluk (s respektováním znak� urbanistické struktury) a do  
 kontaktu se zastav n✏m územím; 
- Zachování dimenze, m ↵ítka a hmot tradi⌥ní architektury u nové v✏stavby  
 situované v cenn✏ch lokalitách se soust↵ed n✏mi hodnotami  - regionu lidové  
 architektury (Z7 Vlkonice, Z4 Skr✏�ov - lokality navr⇣ené k prov ↵ení územními 
 studiemi)
- Zachování m ↵ítka a formy tradi⌥ních staveb p↵i novodobém architektonickém 
 v✏razu u nové v✏stavby v polohách mimo kontakt s cennou lidovou   
 architekturou (t✏ká se ostatních zastaviteln✏ch lokalit); 
- Zachování siluet a charakteru okraj� obcí s cennou architekturou,   
 urbanistickou strukturou a cennou lidovou architekturou; respektování  
 kulturních dominant historick✏ch sídel (K↵e⌥ovice, Hod tice, Krchleby).

Pro oblast k.ú ⌃ivoho�� a k.ú. Nahoruby jsou k tomu navr⇣eny je�t  tyto zásady:
-  Ochrana p↵írod  blízk✏ch partií svah� a zátok. 
-  Omezení v✏stavby v údolí Vltavy, orientace rozvoje k p↵estavb  a regeneraci  
 rekrea⌥ního území. Funk⌥ní regulativy rekrea⌥ního území jsou nastaveny k  
 mo⇣nosti dopln ní chyb jících funkcí a technického vybavení a zárove⌦ k  
 redukci provizorní zástavby a devastovan✏ch ploch i redukci ne↵ízeného/ 
 ⇣ivelného rozvoje rekrea⌥ního nadu⇣ívání (zejména mobil-homy a jiné  
 nepovolené objekty ⌥i v✏robky plnící funkci stavby a slou⇣ící k individuelní  
 rekreaci).
- Omezení mo⇣nosti umíst ní staveb a technick✏ch za↵ízení v✏�kového   
 charakteru (v✏�ka p↵es 20 m na volném prostranství nebo p↵es 8 m nad  
 obklopující lesní porost) na exponovan✏ch horizontech a hranách údolí Vltavy. 
- Územní plán rovn ⇣ v krajin  nerozvíjí plochy v✏roby elektrické energie, ⌥ím⇣  
 brání rozvoji  umis�ování fotovoltaick✏ch a v trn✏ch elektráren naru�ující  
 krajinn✏ ráz.
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P↵ehled historick✏ch, kulturních hodnot v zájmovém území

Ochrana urbanistick✏ch hodnot, Region lidové architektury
 �ást katastr� K↵e⌥ovice u Neveklova a Vlkonice u Neveklova v⌥etn  sídelních 
útvar� ⌥i jejich ⌥ástí spadá do vymezeného Regionu lidové architektury.
 Region lidové architektury je reprezentován památkov  hodnotn✏mi soubory 
lidov✏ch staveb. Národní památkov✏ ústav mezi n  ↵adí nap↵. sídla Ji↵ín (Byst↵ice), 
Vlkonice (K↵e⌥ovice), ⌃í⌦any (Sob hrdy) a Jezero (Struha↵ov). NPÚ doporu⌥uje chránit 
p�dorysného i prostorového uspo↵ádání zástavby v⌥etn  tradi⌥ních stavebních forem a 
souvisejících panoramatick✏ch hodnot. 
 Ve vymezeném území je nov� navr✏en rozvoj osady Na Drahách (K⌦e⌃ovice) - 
osada s novodobou zástavbou. Lokalita nenaru↵í hodnoty zástavby, po obvodu 
zástavby sm�rem do volné krajiny je navr✏en pás izola⌃ní zelen�. V ostatních polohách 
je rozvoj p⌦evzat z p�vodního ÚP, dále je pat⌦i⌃n� redukován (Skr�↵ov, Strá✏ovice, 
Ho⌦etice) a pokud se jedná o rozvoj v�t↵ího rozsahu - tak ten je podmín�n prov�⌦ením 
územní studií (t�ká se Vlkonic, Skr�↵ova).

Archeologické nálezy
 Vzhledem k tomu, ⇣e na území St↵edo⌥eského kraje nejsou na↵ízením kraje 
⇣ádné plány území s archeologick✏mi nálezy vymezeny, platí, ⇣e celé území 
St↵edo⌥eského kraje je obecn  pova⇣ováno za území s archeologick✏mi nálezy vyjma 
míst vyt ⇣en✏ch pop↵., po t ⇣b  rekultivovan✏ch. Celé ↵e�ené území je územím s 
mo⇣n✏mi archeologick✏mi nálezy.
 Zám r stavební ⌥innosti na území s archeologick✏mi nálezy podléhá 
ohla�ovací povinnosti stavebníka podle § 22 odst. 2 zákona o státní památkové pé⌥i 
Archeologickému ústavu Akademie v d �R, v.v.i., (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a 
povinnosti umo⇣nit na dot⌥eném území provést archeologick✏ v✏zkum. 
 V zájmovém území se vyskytují v✏znamné archeologické lokality I. a II. stupn  
- viz. tabulka, které jsou zárove⌦ graficky zobrazeny v koordina⌥ním v✏kresu.

Po�adové 
⇧íslo

Název Kategorie Katastr

12-44-17/4 ⌃líbek - st↵edov ké a novov ké jádro vsi II ⌃ivoho��
12-44-18/4 Lhotka - st↵edov ké a novov ké jádro vsi II Krchleby
12-44-22/10 Poli⌥any - novov ké jádro vsi II Nahoruby
12-44-22/9 Nahoruby - st↵edov ké a novov ké jádro vsi II Nahoruby
12-44-23/1 Hájovna Lhotka I K↵e⌥ovice 

u 
Neveklova,✓

12-44-23/10 Ho↵etice - st↵edov ké a novov ké jádro vsi II Ho↵etice,✓
Bene�ov

12-44-23/11 H�rka - st↵edov ké a novov ké jádro vsi II Ho↵etice
12-44-23/12 Hradi�t  na Lhotském vrchu, nev✏razné 

zalesn né v✏�in  nad údolím Vlkonického 
potoka. St↵ed tvo↵í návr�í (400 m n. m.) 
obklopené vnit↵ním opevn ním o pr�m ru asi 
80 m, s valy a⇣ 2 m vysok✏mi, do nich⇣ jsou 
zapojeny i ba�tovité skalní útvary. Vn j�í 
opevn ní má spí�e charakter kamenit✏ch teras, 
n kdy se stopami ohn . Tyto terasy lze vid t na 
severní a v✏chodní stran , p↵i okrajích lesa, na 
v✏ch. jsou dva podélné valy. Hradi�t  má 
povahu pozdn  hal�tatsk✏ch fortifikací, ale 
nálezy jsou pouze vrcholn  st↵edov ké.

I K↵e⌥ovice 
u 
Neveklova,
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12-44-23/13 Lhotsk✏ vrch - poloha Borovina
Vizuálním pr�zkumem zji�t na na severním 
okraji lesa terasa, která se stá⌥í k JV a JZ a zu⇣uje 
se, na v✏chod  a jihu je patrná jako slab✏ 
terénní stupe⌦, na západ  zcela mizí. Jde o 
um lou úpravu terénu, ov�em udávaná 
existence hradi�t  zde nebyla prokázána. Z 
polohy pocházejí nálezy st↵edov ké keramiky.

I K↵e⌥ovice 
u 
Neveklova,✓
Ho↵etice,✓

12-44-23/14 Brde⌥n✏ - novov ké jádro vsi II Ho↵etice,✓
12-44-23/3 Krchleby - st↵edov ké a novov ké jádro vsi II Krchleby
12-44-23/4 Zhorn✏ - st↵edov ké a novov ké jádro vsi II K↵e⌥ovice 

u 
Neveklova

12-44-23/5 Skr✏�ov - st↵edov ké a novov ké jádro vsi II K↵e⌥ovice 
u 
Neveklova

12-44-23/6 V trov - novov ké jádro vsi II K↵e⌥ovice 
u 
Neveklova

12-44-23/7 K↵e⌥ovice - kostel sv. Luká�e
Jádro vsi vymezeno jako UAN II. Ve vsi stávala 
tvrz, o ní⇣ Sedlá⌥ek uvádí, ⇣e v jeho dob  stála 
jako s✏pka i s hradbami. Pozd j�í p↵estavbou v 
dne�ní po�tu (⌥p. 56) m la b✏t tvrz zni⌥ena.

I K↵e⌥ovice 
u 
Neveklova

12-44-23/8 Vlkonice - st↵edov ké a novov ké jádro vsi II Vlkonice u 
Neveklova

12-44-23/9 Strá⇣ovice - st↵edov ké a novov ké jádro vsi II Ho↵etice
22-22-03/11 Hod tice - kostel sv. Petra a Pavla

Jádro vsi dolo⇣ené od roku 1352 vymezeno jako 
UAN II.

I Ho↵etice

Zdroj: Státní archeologick✏ seznam, Archeologick✏ ústav AV �R.

Nemovité kulturní památky
 V ↵e�eném území jsou evidovány a zapsány do Úst↵edního seznamu 
kulturních památek (dle zákona ⌥. 20/1987 Sb., o státní památkové pé⌥i, v platném 
zn ní) tyto památky:

�íslo rejst↵íku Sídelní✓útvar ⌥p. Památka Ulice,nám./
umíst ní

46830✓/✓2-237 Vlkonice ⌥p.
11

venkovsk✏ d�m ✓

33265✓/✓2-238 Vlkonice ✓ kaple náves

34931✓/✓2-78 K↵e⌥ovice ✓ areál kostela sv. Luká�e
(kostel sv. Luká�e (rejst↵. ⌥.
34931/2-78/1) h↵bitovní ze�s 
branou (rejst↵. ⌥.
34931/2-78/2)

náves
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36721✓/✓2-79 K↵e⌥ovice ✓ pomník Josefa Suka za lipovou alejí, 
vedoucí od silnice

45051✓/✓2-52 Hod tice ✓ areál kostela sv. Petra a Pavla
kostel sv. Petra a Pavla (rejst↵. 
⌥. 45051/2-52/1) h↵bitovní 
ze� s branou (rejst↵. ⌥. 
45051/2-52/2) zvonice (rejst↵. 
⌥. 45051/2-52/3) socha sv. 
Petra (rejst↵. ⌥. 45051/2-52/4) 
socha sv. Pavla (rejst↵. ⌥. 
45051/2-52/5)

náves

14915/✓2-77 Krchleby ✓ socha sv. Jana Nepomuckého náves

34640/✓2-131 Krchleby ✓ milník rozcestí S od 
Krchleb

18661/✓2-270 Poli⌥any pomník - skalní nápisy “Psané 
skály”

prav✏ b↵eh potoka 
Mastník

20582/2-269 Nahoruby cesta Plavecká stezka S od Percule, dále 
ZSJ Vysok✏ Újezd, 
Teletín, Kr⌦any, 
Host radice okr. 
Pha-západ

 P↵i stavebních úpravách a navrhování nové zástavby je nezbytné respektovat 
charakter bezprost↵edního okolí t chto kulturních památek a p↵i zám ru jejich oprav a 
rekonstrukcí respektovat zákon ⌥. 20/1987 Sb. o státní památkové pé⌥i, v platném 
zn ní, kdy je v p↵edstihu nutné za⇣ádat o vydání závazného stanoviska pov ↵enou 
správní obec. Památky jsou graficky zobrazeny v koordina⌥ním v✏kresu.
 K↵e⌥ovice  - farní kostel svatého Luká�e
 Kostel je dolo⇣en v písemn✏ch pramenech od roku 1352. Dne�ní stavba je 
barokní z 1. poloviny 18. století. U kostela h↵bitov s náhrobkem Josefa Suka. H↵bitovní 
ze� s náhrobkem J. Suka je rovn ⇣ pod památkovou ochranou.
 K↵e⌥ovice  - pomník Josefa Suka, alej 
 Sukova alej byla slavnostn  vysazena 3.✓dubna 1938. Na konci aleje stojí 
mohyla, která byla odhalena 26.✓kv tna 1938. Na ní stojí nápis: HUDBA JE JAKO 
MODLITBA. ✓
 Hod tice - kostel sv. Petra a Pavla
 Kostel gotick✏ z konce 13. století, písemn  dolo⇣en od roku 1352. Sakristie 
pozdn  gotická, p↵ístavky z 18. století. N která literatura uvádí, ⇣e z b✏valé tvrze byla 
hranolová v ⇣ adaptována na zvonici. Podle jin✏ch zde tvrz vznikla a⇣ v 17. století a byla 
p↵estav na na záme⌥ek.
 Krchleby - milník
 Empírov✏ milník na k↵i⇣ovatce silnic sm r Krchleby a sm r Nahoruby 
(kamenné a zd né milníky a rozcestníky byly v minulosti v✏znamn✏mi orienta⌥ními 
objekty).
 Plavecká stezka
 Plavecká stezka prochází p↵es k.ú. Nahoruby severoji⇣ním sm rem ve sm ru 
od Bla⇣imi p↵es Bakos, okolo Mla⌥iny do Nahorub a dále ji⇣ním sm rem po místní 
komunikaci do Ose⌥an. V✓t sném sousedství Nahorub je samota PERCULE. Ve star✏ch 
dobách to byla velice známá hospoda hojn  nav�t vovaná vora↵i, kte↵í se p �ky vraceli 
do ji⇣ních �ech a✓zde nocovali. Provoz této hospody skon⌥il v✓roce 1959.

 Zdroj: http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php
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 Tvrze st↵edních �ech (Franti�ek Ka�i⌥ka, 1984)
 http://www.obec-krecovice.cz/old/VIZITKA.HTM
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlkonice_(K↵e⌥ovice)

Architektonicky v�znamné stavby
- K↵e⌥ovice  -  fara 
  Hodnotn✏ je areál ↵ímsko-katolické farnosti u kostela.
- K↵e⌥ovice - tvrz
 Budova po�tovního ú↵adu ⌥p. 59 a dal�í budovy ⌥p 56, 54 a 17 jsou v jádru 
zemanskou tvrzí poru�enou n kolika p↵estavbami. Z↵etelné poz�statky tvrzi�t  jsou 
zejména v jeho ji⇣ní front . V roce 1373 m l ve vsi sídlo Bárta z K↵e⌥ovic, p↵ed rokem 
1524 odprodal Vilém Vejhák z Kout� tvrz Tloskovu a její sídelní funkce zanikla.
- Areál venkovského zámku Krchleby, ml✏n
 Záme⌥ek byl pravd podobn  postaven na konci 18. století. Slou⇣il p↵evá⇣n  
jako obydlí správce dvora. Po roce 1948 prostory vyu⇣íval zem d lsk✏ podnik. Z↵ídil v 
nich nap↵íklad expozici star�í zem d lské techniky a ná↵adí, historick✏ch událostí 
Neveklovska za 2. sv tové války nebo sí⌦ tradic JZD Neveklov.  V roce 1990 byl zámek 
vrácen v restituci. Nyní je zchátral✏ a ve↵ejnosti nep↵ístupn✏. Areál dotvá↵í hodnotná 
barokní s✏pka p⌥. 6 umíst ná naproti zámku, se sochou sv. Jana z Nepomuku a kaplí 
se zvoni⌥kou. Ke krchlebskému zámku d↵íve pat↵il mj. ml✏n p⌥. 9 na Vlkonickém 
potoce. Dnes zajímavá ukázka industriální architektury ojedin lého m ↵ítka.
- Hod tice - pansk✏ statek
 Areál panského statku (b✏val✏ lihovar) u cesty u Dvorského rybníka. B✏valému 
lihovaru dominuje vysok✏ komín z re⇣ného zdiva - dnes hnízdi�t  ⌥áp�. Celkov  se 
jedná o velice hodnotn✏ urbanistick✏ celek s místními dominantami industriálního 
v✏znamu v malebné niv  Vlkonického potoka.
- Rekrea⌥ní areál na Nové ⌃ivoho�ti
 Pom rn  na vysoké architektonické úrovni jsou novostavby zázemí a 
ubytování (bez ⌥ísla popisného a eviden⌥ního) v rámci areálu Juniorcamp Tobogán. 
Soubor staveb dlouh✏ch chatek na ⇣elezobetonov✏ch vzp rách v✏born  zapadají do 
“vodní” tématiky oblasti. Vysoké podno⇣í je pak ideální pro uskladn ní ⌥lun�, �lapadel 
apod. Podobné kvality má i objekt zázemí ⌥e 97 (bohu⇣el s nepat↵i⌥n✏mi dodate⌥n✏mi 
úpravami). Územním plánem se doporu⌥uje zachovat i nadále tuto kvalitní zástavbu 
tak,  aby p↵i udr⇣ovacích pracích, p↵ípadn  jiném stavebním zásahu investor 
postupoval se zv✏�enou opatrností a cílem neznehodnotit ji nevhodn✏m zásahem.
 Architektonicky v✏znamné stavby jsou graficky vyzna⌥eny na koordina⌥ním 
v✏kresu.

Zdroj:  http://www.obec-krecovice.cz/old/VIZITKA.HTM
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlkonice_(K↵e⌥ovice)
 pochozí pr�zkum (duben/kv ten 2015)

Drobná architektura, pam tní a vyhlídková místa a trasy
 Krajina zájmového území byla v⇣dy sv✏mi u⇣ivateli velice cen na. A⇣ do 
dne�ních dn� se dochovalo na n kolik desítek drobn✏ch památek, které dokládají 
v✏znam tohoto zbo⇣ného a uctívaného vztahu. Tyto hodnoty je t↵eba ctít a uchovat je 
nepo�kozená budoucím generacím.
 Mezi prvky drobné architektury zejména pat↵í:
 - pomník padl✏m na návsi v K↵e⌥ovicích
 - k↵í⇣ek u fary ve K↵e⌥ovicích
 - d↵ev n✏ k↵í⇣ u vstupu do areálu h↵bitovního kostela ve K↵e⌥ovicích
 - k↵í⇣ek na rozcestí z K↵e⌥ovic do Skr✏�ova
 - k↵í⇣ek se dv ma lipami ve Zhorném
 - k↵í⇣ek na rozcestí ji⇣n  od Zhorného
 - k↵í⇣ek na okraji osady Lipová
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 - k↵í⇣ek p↵i cest  Na drahách - Strá⇣ovice
 - kamenn✏ k↵í⇣ s datací 1853 s dubem nad Strá⇣ovicemi, poloha je  
  zárove⌦  v✏znamn✏m vyhlídkov✏m místem do krajiny s nespornou  
  kulturní a krajiná↵skou hodnotou  (!)
 - k↵í⇣ na Ko��álce
 - k↵í⇣ek na H�rce
 - zvoni⌥ka na kamenném podstavci v Ho↵eticích
 - Bo⇣í muka p↵i cest  Ho↵etice - Hod tice
 - pomní⌥ek u Jepti�ky v Hod ticích,
 - hráz rybníku Jepti�ka s kamenn✏mi patníky
 - solitérní komín s ⌥apím hnízdem u statku
 - kaple ve Strá⇣ovicích 
 - k↵í⇣ek ve Strá⇣ovicích, 
 - Bo⇣í muka u Strá⇣ovického rybníka
 - k↵í⇣ s dvojicí lip p↵i cest  u hranic katastru Krchleby - K↵e⌥ovice
 - pomník padl✏m v Krchlebech
 - kapli⌥ka se zvoni⌥kou v Krchlebech
 - t↵i k↵í⇣ky p↵i cest  Lhotka - Nahoruby
 - zvoni⌥ka na kamenném podstavci v historickém jádru Nahorub
 - k↵í⇣ek u silnice v Nahorubech 
 - pomník bitvy u ⌃ivoho�t  - st↵et katolického vojska s husity v  
  listopadu 1419
 - pomník padl✏m v první sv tové válce v Nahorubech
 - k↵í⇣ek se dv ma lípami u odbo⌥ky na samotu Percule
 - k↵í⇣ek s lípou v Poli⌥anech
 - vyhlídka na ji⇣ním okraji Poli⌥an
 - Nová ⌃ivoho�� - vyhlídka na zátoku Mastník a ostrome⌥sk✏ ostroh
 - novodob✏ k↵í⇣ u cesty do klá�tera Na�í Paní nad Vltavou
 - k↵í⇣ na rozcestí nad K↵e⌥ovick✏m potokem
 - kamenn✏ k↵í⇣ u k↵í⇣ení cest na okraji Vlkonic (kamenn✏ podstavec s  
  datací 1878, kter✏ je reliéfn  zdoben✏ motivem kalicha), poloha je  
  zárove⌦ v✏znamn✏m vyhlídkov✏m místem do krajiny
 - k↵í⇣ek p↵i cest  SZ nad Vlkonicemi, poloha je zárove⌦ v✏znamn✏m  
  vyhlídkov✏m místem do krajiny
 - alej p↵i cest  z Vlkonic (západn  od vesnice)
 - d↵ev n✏ k↵í⇣ p↵i cest  Vlkonice - K↵e⌥ovice.

 Prvky drobné architektury a v✏znamná vyhlídková místa jsou graficky 
vyzna⌥eny na koordina⌥ním v✏kresu.

Zdroj:  http://www.obec-krecovice.cz/old/VIZITKA.HTM
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlkonice_(K↵e⌥ovice)
 pochozí pr�zkum (duben/kv ten 2015)

Ochrana a rozvoj hodnot území - p↵írodní a krajiná↵ské hodnoty
pozn.: Sou⌥asné uspo↵ádání krajiny je ovlivn no p↵írodními podmínkami. Ty jsou 
limitující jak pro koncepci uspo↵ádání krajiny, tak i pro urbanistické ↵e�ení. Jsou to 
zejména podmínky klimatické, geologické a geomorfologické, pedologické, 
hydrologické, fytogeografické, zoogeografické a typologie krajiny a krajinn✏ ráz - viz. 
podrobn✏ popis v Dopl⌦ujících pr�zkumech a rozborech (Ing. arch. Michaela 
⇤tádlerová, ⌥erven 2015). Pedologické a hydrogeologické podmínky jsou podrobn  
popsány v kap. Vyhodnocení d�sledk� ↵e�ení na ZPF.
 
 Klimatické podmínky
 Dle Quitta ↵e�ené území spadá do mírn  teplé klimatické oblasti v✓klimatické 
jednotce MT10 a MT11. Pr�m rná ro⌥ní teplota se pohybuje v✓rozmezí 7-8 ͦ C. Ro⌥ní 
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úhrn srá⇣ek ⌥iní v✓pr�m ru 550 – 650 mm. S✓nejvy��í ⌥etností je v✓lokalit  zastoupeno 
proud ní v tr� JZ✓a Z. Teplotní inverze se v✓zastav ném území nevyskytují. 
 Ke zne⌥i�t ní ovzdu�í p↵ispívá pouze areál ⇣ivo⌥i�né v✏roby a to produkcí 
amoniaku a ostatních pachov✏ch látek - velk✏ problém nárazov  dle pov trnostních 
podmínek.  Pozitivní vliv na kvalitu ovzdu�í má zna⌥n✏ podíl les� v✓okolní krajin . 
Ochrana ovzdu↵í: 
 Nové zastavitelné plochy v�roby a skladování nejsou z d�vod� dostate⌃n�ch 
rezerv v podvyu✏it�ch v�robních areálech navr✏eny. Plochy areál� zem�d�lské v�roby 
jsou zapracovány do územního plánu ve stávajícím rozsahu s regulativy nastaven�mi 
tak, aby minimalizovaly negativní dopad vznikl� z p⌦ípadné intenzifikace chov� ho-
spodá⌦sk�ch zví⌦at; v areálu „Mydlá⌦ky“ ve Strá✏ovicích je vylou⌃ena v�stavba nov�ch 
stájov�ch objekt� a navy↵ování kapacity chovu. Územní plán navrhuje prostorové 
regulativy ve stávajících areálech zem�d�lské v�roby- zalo✏ení pásu izola⌃ní, tzn. 
ochranné zelen� v�⌃i nejbli✏↵í obytné zástavb�.

 Geologické podmínky
 Ve sledovaném území je plo�n  nejrozsáhlej�í st↵edo⌥esk✏ plutonick✏ 
komplex, kter✏ p↵edstavuje rozsáhlé t leso hlubinn✏ch vyv↵el✏ch hornin vystupujících 
na povrch. Tento pluton je tvo↵en p↵evá⇣n  granity a ⇣ulové granodiority a je ⌥asto 
prostoupen velk✏m mno⇣stvím ⇣iln✏ch hornin (Culek 1996). Okrajov  do ↵e�eného 
území v ji⇣ní ⌥ásti zasahuje Sedl⌥ansk✏ granit. V p↵evá⇣né ⌥ásti území  se nachází 
plo�n  zajímavé granity mar�ovického a bene�ovského typu, slo⇣ené z biotitu. V t chto 
⌥ástech se ⌥asto vyskytují také metamorfované ostrovy vzniklé v d�sledku variského 
magmatismu. V okolí K↵e⌥ovic se jedná o k↵e⌥ovick✏ ostrov s migmatity a rohovci, 
severov✏chodn  netvo↵icko-neveklovsk✏ a ji⇣n  sedl⌥ansko-krásnohorsk✏. Horniny 
zv trávají do hlinit✏ch a⇣ jílovit✏ch zemin s✓úlomky kamene. Bezprost↵edním okolí po-
tok� jsou pak fluviální a deluviofluviální pís⌥itohlinité sedimenty. 
 Geologicky v✏znamné je nap↵. defilé v údolí Mastníku a K↵e⌥ovického potoka 
od ústí do Slapské. Jedná se o p↵irozené, tém ↵ souvislé skalní defilé, dále ve sm ru ke 
K↵e⌥ovicím po obou stranách skalnaté v✏chozy.
Lokalita skalního defilé na pravém b⌦ehu Mastníku se spole⌃enstvy skalních stepí, 
teplomilné doubravy, zakrsl�mi acidofilními doubravami a  porosty dubohabrov�ch 
háj� s druhov� pestr�m podrostem jsou navr✏eny jako v�znamn� krajinn� prvek, kde 
je uplatn�n zákaz v�stavby dal↵ích chat a oplocování pozemk�. Lokalita Psané skály je 
kulturní památkou a sou⌃ástí lokálního biocentra.

Geomorfologické podmínky
 Území nále⇣í dle geomorfologického ⌥len ní do oblasti St↵edo⌥eská 
pahorkatina, celku Bene�ovská pahorkatina, podcelku Dob↵í�ská pahorkatina, okrsku 
Jílovská vrchovina a Neveklovská pahorkatina.  Malá okrajová ji⇣ní ⌥ást území spadá do 
podcelku B↵eznická pahorkatina, okrsku Sedl⌥anská pahorkatina. 
 ⇥e�ené území je na západ  ohrani⌥eno Vltavou – údolní nádr⇣í Slapy, na jihu 
potokem Mastník a K↵e⌥ovick✏m potokem, na severu potokem Mlad⌥ina a v✏chodní 
hranici tvo↵í svahy údolí Vlkonického  potoka. 
 Území má kopcovit✏ charakter  v povodí Mastníku  (v povodí Vlkonického a 
K↵e⌥ovického potoka)  a v povodí Mlad⌥inského potoka.  Reliéf terénu je ⌥len n 
hlubok✏mi, �iroce rozev↵en✏mi údolími potok�. Zatopené ka⌦onovité údolí Vltavy se 
skalnat✏mi útvary se projevuje jen na dolní ⌥ásti údolí Mastníku. Nejvy��ím vrcholem v 
území je Svinn✏ s nadmo↵skou v✏�kou 501,5 m, o n co ni⇣�í jsou vrchy Lhoteck✏ (498,7 
m) a T↵ebovník (487,8) v oblasti mezi K↵e⌥ovicemi, Strá⇣ovicemi a Vlkonicemi.  Nejní⇣e 
je polo⇣ena ⌃ivoho�� v nadmo↵ské v✏�ce 270 m (lokalita Na pískách 286,8 m).  
Pr�m rná nadmo↵ská v✏�ka ⌥iní 365 m n m. Jednotlivá sídla se nacházejí v rozmezí 
nadmo↵sk✏ch v✏�ek:  Ho↵etice 414 – 430 m,  Krchleby 344 – 376 m, K↵e⌥ovice 345 – 
407 m, Nahoruby 370 – 400 m, Vlkonice 382 – 420 m,  ⌃ivoho��  272 – 310 m.
Návrhem územního plánu K⌦e⌃ovice se morfologie území nem�ní. 
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P↵irozená vegetace
 Pro ur⌥ení vhodné skladby zelen  je základním vodítkem mapa potenciální 
p↵irozené vegetace.  Její mapovací jednotky p↵edstavují nejen soubor druhov  
podobn✏ch porost�, ale zárove⌦ i soubor vícemén  podobn✏ch stanovi�� s podobn✏mi 
r�stov✏mi podmínkami. Mapa potenciální p↵irozené vegetace je v✏razem sou⌥asného 
ekologického potenciálu krajiny. Do ↵e�eného území zasahují dv  mapovací jednotky  
⌥ern✏�ová dubohab↵ina (okrajov  v oblasti ⌃ivoho��), p↵eva⇣uje acidofilní doubrava. 
Podél vodote⌥í se mohou vyskytovat  fragmenty st↵emchové jaseniny s mok↵adními 
ol�inami ⌥i ol�iny s ol�í �edou. Jejich charakteristiky zárove⌦ ur⌥ují vhodnou skladbu 
zelen  v p↵íslu�n✏ch ⌥ástech ↵e�eného území:
 ⌥.7 �ern✏�ová dubohab↵ina  (Melampyro nemorosi-Carpinetum)
 Stinné dubohab↵iny s dominantním dubem zimním (Quercus patraea) a 
habrem (Carpinus betulus), s ⌥astou p↵ím sí lípy (Tilia cordata, na vlh⌥ích stanovi�tích 
Tilia platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a stanovi�tn  náro⌥n j�ích listná⌥� 
(jasan – Fraxinus excelsior,  klen – Acer pseudoplatanus, mlé⌥ – Acer platanoides, 
t↵e�e⌦ – Prunus avium). Ve vy��ích nebo inverzních polohách se té⇣ objevuje buk 
(Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba). Dob↵e vyvinuté ke↵ové patro tvo↵ené 
mezofilními druhy se nalézá pouze v prosv tlen✏ch porostech. Charakter bylinného 
patra ur⌥ují mezofilní druhy, p↵edev�ím byliny – jaterník podlé�ka, svízel lesní, zvonek 
broskvolist✏, hrachor jarní, hluchavka pitulník, ⌥ern✏� hajní ...
Vhodné d↵eviny a travinnobylinné sm si pro tvorbu krajiny:
Nej⌥ast j�í d↵eviny stromo↵adí:  t↵e�e⌦ pta⌥í, lípa srd⌥itá, lípa velkolistá, javor mlé⌥, 
o↵e�ák královsk✏, hru�e⌦ obecná, mén  jablo⌦ domácí, slivo⌦. 
Vhodné d↵eviny pro solitérní v✏sadbu ⌥i rozpt✏lenou zele⌦: lípa srd⌥itá, dub zimní, habr 
obecn✏, t↵e�e⌦ pta⌥í, dub letní, lípa velkolistá, svída krvavá, pta⌥í zob obecn✏, hloh 
jednosemenn✏, hloh obecn✏, líska obecná.
Vhodné sm si na zatrav⌦ovaná místa:  kost↵ava ⌥ervená, kost↵ava lu⌥ní, srha obecná, 
lipnice lu⌥ní, lipnice obecná, v su��ích polohách psine⌥ek v✏b ⇣kat✏, lipnice 
smá⌥knutá.
 ⌥.36 Biková nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae 
/ Abieti-Quercetum)
 Dominantní dub zimní (Quercus petraea), p↵ítomna jedle (Abies alba), slab�í 
p↵ím si b↵ízy (Betula pendula), habru (Carpinus betulus), buku (Fagus sylvatica), 
je↵ábu (Sorbus aucuparia), lípy srd⌥ité (Tilia cordata), na su��ích stanovi�tích i s 
p↵irozenou p↵ím sí borovice (Pinus sylvestris).  
 V t�ina t chto les� je v✓sou⌥asné dob  odlesn na a vyu⇣ívána jako pole, 
mén  pastviny nebo louky. P↵irozené porosty bikov✏ch doubrav pat↵í mezi vzácné typy 
vegetace, zaujímají cca 1 % mapované plochy. Zpravidla jsou maloplo�n  zachovány 
uvnit↵ v t�ích komplex� lesa, nebo na zem d lsky málo vhodn✏ch stanovi�tích. Zna⌥ná 
⌥ást les� je p↵em n na na jehli⌥naté kultury. Na polích b✏vají p stovány brambory, 
p�enice, oves, ⇣ito, ↵epka olejka nebo vojt �ka. Louky jsou obhospoda↵ovány jako tzv. 
„travní pole“, tj. rozorávány a znovu osety.
Vhodné d↵eviny a traviny pro tvorbu krajiny:
Nej⌥ast j�í d↵eviny stromo↵adí:  dub letní, b↵íza b lokorá, je↵áb pta⌥í, jablo⌦ domácí, 
místy té⇣ dub zimní, jírovec ma�al, mén  t↵e�e⌦ pta⌥í nebo lípa srd⌥itá. 
Vhodná rozpt✏lená zele⌦:  dub letní (vlh⌥í polohy), dub zimní, habr obecn✏, je↵áb pta⌥í, 
b↵íza b lokorá, hlohy, r�⇣e �ípková, kru�ina ol�ová, lípa srd⌥itá, borovice lesní. 
Vhodné sm si na zatrav⌦ovaná místa:  kost↵ava ov⌥í, kost↵ava tuhá, kost↵ava ⌥ervená, 
kost↵ava lu⌥ní, psine⌥ek v✏b ⇣kat✏, pohá⌦ka h↵ebenitá, bojínek lu⌥ní, lipnice úzkolistá, 
lipnice lu⌥ní, jílek vytrval✏, jetel plaziv✏.

 údolní jasanovo ol�ové luhy  sv.Alnion incanae, podsv. Alnenion glutinoso in-
canae – t↵ípatrové a⇣ ⌥ty↵patrové porosty s ol�í lepkavou nebo jasanem ztepil✏m a s 
p↵ím sí dal�ích listná⌥� na b↵ezích vodních tok�, terénních sní⇣enin s vysokou hladi-
nou podzemní vody, roz�í↵ení: podél vodních tok� mimo �irok✏ch úval� velk✏ch 
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ní⇣inn✏ch ↵ek a b↵eh� horsk✏ch byst↵in.  P↵íb↵e⇣ní stromová vegetace tvo↵ená p↵evá⇣n  
ol�í lepkavou a vrbou k↵ehkou.
 ol�iny s ol�í �edou sv.Alnion incanae, podsv. Alnenion glutinoso incanae – 
sv tlé lesy s dominancí strom� sná�ejících do⌥asné zamok↵ení (ol�e, jasany, dub letní, 
vrby apod.) s vhkomiln✏mi druhy v podrostu, v✏skyt na poto⌥ních a ↵í⌥ních alúviích, 
lesních prameni�tích, terénních sní⇣eninách s protékající a kolísající podzemní vodou. 

Zdroj: Zdenka Neuhäuslová a kol.: Mapa potenciální p⌦irozené vegetace �eské 
republiky (Praha 1998).

 Biogeografické ⌥len ní krajiny
 Celé ↵e�ené území spadá do bioregionu 1.20 Slapského,  kter✏ se se nachází  
na jihu st↵edních �ech, zabírá st↵ední ⌥ást geomorfologického celku Bene�ovská 
pahorkatina. Bioregion se nachází mezi v✏�e polo⇣en✏mi územími, je tvo↵en p↵evá⇣n  
⇣ulovou pahorkatinou roz↵ezanou skalnat✏mi údolími Vltavy a jejích p↵ítok�.  Reliéf v 
↵e�eném území je tvo↵en zdvi⇣en✏m zarovnan✏m povrchem, má charakter pahorkatiny 
s✓typick✏mi obl✏mi kopci. Bioregion má mezofilní charakter, v✓jeho potenciální vegetaci 
p↵eva⇣ují acidofilní doubravy. Dominují 3.dubovo-bukov✏ a 4. bukov✏ vegeta⌥ní stupe⌦.  
Bioregion le⇣í v✓Mezofytiku, jeho osou je severozápadní ⌥ást fytogeografického okresu 
41. St↵ední Povltaví; ji⇣ní ⌥ást Ho↵etic spadá do fytogeografického okresu 42a 
Sedl⌥ansko-milevské pahorkatiny. 
 Biochory:
 -3BM Roz↵ezané plo�iny na drobách v suché oblasti 3. vegeta⌥ního stupn 
 -3PB Pahorkatiny na slínech v suché oblasti 3. v.s.
 -3UQ V✏razná údolí v pestr✏ch metamorfitech v suché oblasti 3. v.s.
 -3VM Vrchoviny na drobách v suché oblasti 3.v.s.
 -3VQ Vrchoviny na pestr✏ch metamorfitech v✓suché oblasti 3.v.s.
 -4BR Roz↵ezané plo�iny na kysel✏ch plutonitech v suché oblasti 4. v.s.
 -4PQ Pahorkatiny na pestr✏ch metamorfitech v✓suché oblasti 4. v.s.
 -4PR Pahorkatiny na kysel✏ch plutonitech v✓suché oblasti 4. v.s.
 -4VS Vrchoviny na kysel✏ch metamorfitech 4. v.s.

 Charakter krajinné vegetace
 ⇥e�en✏ prostor správního území obce K↵e⌥ovice je charakteristick✏ malebnou 
mírn  zvln nou krajinou polností a lesních i lu⌥ních porost�, protkanou mno⇣stvím 
drobn✏ch místních komunikací a ú⌥elov✏ch cest, rybník�, drobn✏ch vodních nádr⇣í a 
vodote⌥í, které jsou lemovány pásy doprovodné zelen . Relativn  p↵íznivé✓p↵írodní 
podmínky✓ur⌥ují hlavní zem d lsk✏ charakter p↵evá⇣né ⌥ásti území, i kdy⇣ místy ⌥lenit✏ 
terén neumo⇣⌦uje p↵íli� intenzivní formy hospoda↵ení. Okrajové více lesnaté území 
slou⇣í extenzivn j�ím formám s vy��ím podílem zatravn n✏ch ploch a pastvin. Jednot-
livé prvky vytvá↵ejí ucelenou krajinu vyzna⌥ující se vyvá⇣en✏m vztahem hospoda↵ícího 
⌥lov ka a p↵írody, která má vysokou estetickou, kulturní a historickou hodnotu. Krajina 
je v�ak i ⌥áste⌥n  naru�ena scelením zem d lsk✏ch pozemk�, roz�i↵ováním orné p�dy 
na úkor ploch trval✏ch travních porost�, melioracemi a regulací potok�.  
  Velk✏ v✏znam pro ekologickou stabilitu v✓↵e�eném území mají vodní toky a 
rybníky – Vlkonick✏ potok s kaskádou rybník�, K↵e⌥ovick✏ potok, Mlad⌥insk✏ potok a 
jejich p↵ítoky,  malé rybní⌥ky a mok↵adní plochy.  V údolích  vodote⌥í jsou místy kvalitní 
ovsíkové louky, v okolí tok� a vodních ploch místy i vlhké a⇣ mokré louky s p↵irozen✏mi 
druhy rostlin.  K↵e⌥ovick✏ potok je pravostrann✏m p↵ítokem Mastníku, jeho⇣ údolí tvo↵í 
p↵irozenou hranici ↵e�eného území p↵i jihozápadním okraji.  P�vodní tok Mastníku je 
zde zm n n vzdutím  hladiny Slapské p↵ehrady,  z✓údolí✓potoka vznikla zatopením asi 4 
km dlouhá zátoka. Geologicky v✏znamné je skalní defilé v údolí Mastníku (Psané skály) 
a K↵e⌥ovického potoka od ústí do Slapské p↵ehrady. Jedná se o p↵irozené, tém ↵ 
souvislé skalnaté v✏chozy po obou stranách toku ve sm ru ke K↵e⌥ovicím.
 Lesy v ↵e�eném území dosahují r�zné velikosti a jsou tvo↵eny p↵evá⇣n  
borov✏mi, místy i smrkov✏mi, monokulturami s p↵ím sí listná⌥�. Za krajiná↵skou hod-
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notu lze tedy pova⇣ovat ⌥lenit✏ terén a s tím provázanou lesnatost. Pro krajinn✏ ráz a 
ekologickou stabilitu krajiny mají nenahraditeln✏ v✏znam. V okolí ⌃ivoho�t  je to 
komplex les� Lipovsk✏ a ⌃imlav✏, mezi K↵e⌥ovicemi a Ho↵eticemi komplex les� Na 
h�rkách – U t↵í obrázk�. V zem d lské krajin  jsou v✏znamné men�í zalesn né v✏stupy 
skalek a remízky.

 V✓rámci kontextového mapování krajiny Natura 2000 byly v✓↵e�eném území 
vymapovány ní⇣e uvedené p↵írodní biotopy:

- údolní nivy a p↵ilehlé b↵ehové partie vodních ploch:
 V1.G makrofytní vegetace p↵irozen  eutrofních a mezotrofních stojat✏ch vod
 M1.1 rákosiny eutrofních stojat✏ch vod
 M1.7 vegetace vysok✏ch ost↵ic
 M3 vegetace vytrval✏ch oboj⇣iveln✏ch bylin
 T1.1   mezofilní ovsíkové louky
 T1.5   vlhké pchá⌥ové louky
 T1.6   vlhká tu⇣ebníková lada; podél potok� a na svahov✏ch prameni�tích, 

vzniklé zpravidla z✓vlhk✏ch pchá⌥ov✏ch luk ponechan✏ch ladem, ⌥asto s✓nimi 
tvo↵í mozaiku

 T1.9 st↵ídav  vlhké bezkolencové louky
 K2.1 vrbové k↵oviny hlinit✏ch a pís⌥it✏ch náplav�
 L2.2B  degradované údolní jasanovo ol�ové luhy

- plochy p↵irozen✏ch lesních spole⌥enstev – roztrou�en  v území
 L3.1 hercynské dubohab↵iny
 L4 su�ové lesy
 L5.4 acidofilní bu⌥iny
 L8.1A boreokontinentální bory

- skalní defilé v údolí Mastníku  
 S1.2 �t rbinová vegetace silikátov✏ch skal a drolin
 L4 su�ové lesy
 L8.1A boreokontinentální bory

- meze, remízky, doprovodná zele⌦; roztrou�en  po celém území, louky a 
pastviny

 K3 vysoké mezofilní a xerofilní k↵oviny 
 T1.1 mezofilní ovsíkové louky
 T1.3 pohá⌦kové pastviny

Typologie krajiny (oblasti a místa krajinného rázu)
 Z hlediska typologického ⌥len ní krajiny je p↵evá⇣ná ⌥ást ↵e�eného území 
zahrnuta do krajinného typu 3M2 (lesozem d lská krajina vrchovin) - v rámci �R se 
jedná o b ⇣n✏ typ krajiny.  Údolí Mastníku a Vltavy v⌥etn  p↵ilehl✏ch svahov✏ch partií je 
zahrnuto do krajinného typu  3L15 (lesní krajina za↵íznut✏ch údolí) - v rámci �R se 
jedná o typ unikátní, kter✏ je t↵eba p↵ísn  chránit ve v�ech aspektech.
 ZÚR St↵edo⌥eského kraje v ↵e�eném území vymezilo krajinné typy N16 a R03:
N16 – krajina relativn  vyvá⇣ená
 krajinn✏ typ se dot✏ká st↵ední a v✏chodní ⌥ásti území, tj. k.ú.  Krchleby,   

K↵e⌥ovice u Neveklova, Vlkonice u Neveklova a Ho↵etice 
- Základní charakteristika: 
 Oblasti krajin relativn  vyvá⇣en✏ch, na rozdíl od ostatních sledovan✏ch oblastí 

shodného krajinného typu, nemají spole⌥n✏ specifick✏ fenomén. Obvykle jsou 
charakteristické relativn  pestrou skladbou zastoupen✏ch druh� pozemk�. 
P↵itom v✏razn ji nep↵eva⇣ují ani ekologicky labilní ani ekologicky stabilní 
plochy. Dále jsou do této oblasti zahrnuty ty ⌥ásti území, které se sice sv✏m 
charakterem blí⇣í krajin  polní, ale p�dní pom ry v nich, v regionáln  
v✏znamném rozsahu, nedosahují nadpr�m rné kvality.  

- Po✏adavky na vyu✏ití – cílové charakteristiky krajiny: 

ÚZEMNÍ PLÁN K⇥E�OVICE

109



 Dlouhodobá cílová charakteristika spo⌥ívá v dosa⇣ení relativn  vyvá⇣eného 
pom ru ekologicky labilních a stabilních ploch a stabilizaci jejího 
polyfunk⌥ního charakteru kulturní krajiny.  

- Podmínky pro následné rozhodování:  
 Zm ny vyu⇣ití území musí podporovat tvorbu relativn  vyvá⇣eného charakteru  

kulturní krajiny, respektive tento charakter nesmí zm ny naru�it nebo zabránit 
dosa⇣ení vyvá⇣eného stavu.  

R03 – krajina rekrea⌥ní
 krajinn✏ typ se dot✏ká západní  ⌥ásti území, tj. k.ú.  ⌃ivoho�� a Nahoruby
- Základní charakteristika: 
 Charakteristick✏ fenomén krajiny rekrea⌥ní p↵edstavuje stávající intenzivní 

zástavba objekty individuální rekreace, p↵ípadn  vy��í koncentrace za↵ízení 
hromadné rekreace - umíst ní rekrea⌥ní v✏stavby souvisí se zv✏�enou rek-
rea⌥ní atraktivitou krajiny (vodní plochy, vodote⌥e, lesní komplexy, atraktivní 
utvá↵ení terénu apod.) a p↵íznivou dostupností z velk✏ch center osídlení. 

 Podle charakteru rekrea⌥ní zástavby lze rozli�it podtypy: 
 • krajina rekrea⌥ní s chatovou zástavbou 
 • krajina rekrea⌥ní – Povltaví
- Po✏adavky na vyu✏ití – cílové charakteristiky krajiny: 
 Dlouhodobá cílová charakteristika spo⌥ívá v zachování rekrea⌥ního potenciálu 

krajiny rekrea⌥ní.
- Podmínky pro následné rozhodování:  
 Zm ny vyu⇣ití území v krajin  rekrea⌥ní nesmí v✏razn ji sni⇣ovat její stávající 

rekrea⌥ní potenciál vypl✏vající z p↵írodních daností dot⌥eného území.

 ⇥e�ené území spadá do oblastí krajinného rázu ObKR37  Sedl⌥ansko  (k.ú.  
Krchleby,  K↵e⌥ovice u Neveklova, Vlkonice u Neveklova a Ho↵etice) a ObKR38 St↵ední 
Povltaví  (k.ú.  ⌃ivoho�� a Nahoruby). 
 Návrh územního plánu p↵ebírá zásady ochrany krajinného rázu (Zdroj: Studie 
hodnocení krajinného rázu,  Ing. arch. Vorel / 2009):
 V oblasti krajinného rázu  je t↵eba dbát o minimalizaci zásah� a zachování 
v✏znamu znak� krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluur⌥ující pro ráz krajiny a 
které jsou dle cennosti v rámci státu ⌥i regionu jedine⌥né nebo v✏zna⌥né. Jedná se o 
následující zásady ochrany krajinného rázu, z nich✏ v�t↵ina je zapracována do ÚP 
K⌦e⌃ovice: 
ObKR37  Sedl⌥ansko:  
-  Respektování typické skladby krajinn✏ch prvk� ve vyv✏�en✏ch polohách  

(mozaika lesík�, polí a luk) i ve sní⇣eninách; 
-  Omezení mo⇣nosti v✏stavby ve volné krajin ; 
- Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovsk✏ch  

sídel bude v cenn✏ch polohách orientován do sou⌥asn  zastav ného území (s 
respektováním znak� urbanistické struktury) a do kontaktu se zastav n✏m  
územím; 

-  Zachování dimenze, m ↵ítka a hmot tradi⌥ní architektury u nové v✏stavby  
situované v cenn✏ch lokalitách se soust↵ed n✏mi hodnotami krajinného rázu.  
V kontextu s cennou lidovou architekturou bude nová v✏stavba respektovat i  
barevnost a pou⇣ití materiál�;

-  Zachování m ↵ítka a formy tradi⌥ních staveb p↵i novodobém   
architektonickém v✏razu u nové v✏stavby v polohách mimo kontakt s cennou  
lidovou architekturou; 

-  Zachování siluet a charakteru okraj� obcí s cennou architekturou,   
urbanistickou strukturou a cennou lidovou architekturou;

-  Respektování siluet a kulturních dominant historick✏ch sídel.
 
ObKR38 St↵ední Povltaví:  
-  Ochrana p↵írod  blízk✏ch partií svah� a zátok 
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-  Omezení v✏stavby v údolí Vltavy a Sázavy, orientace rozvoje k p↵estavb  a 
regeneraci rekrea⌥ního území, k dopln ní chyb jících funkcí a technického 
vybavení a k redukci provizorní zástavby a devastovan✏ch ploch 

-   Respektování dochované a typické urbanistické struktury obcí v navazujících 
náhorních polohách podél koridoru Vltavy a Sázavy. Rozvoj venkovsk✏ch sídel 
bude v cenn✏ch polohách orientován do sou⌥asn  zastav ného území (s 
respektováním znak� urbanistické struktury) a do kontaktu se zastav n✏m 
územím. 

-  Zachování dimenze, m ↵ítka a hmot tradi⌥ní architektury u nové v✏stavby 
situované v cenn✏ch lokalitách se soust↵ed n✏mi hodnotami krajinného rázu, 
zachování m ↵ítka a formy tradi⌥ních staveb p↵i novodobém architektonickém 
v✏razu u nové v✏stavby v polohách mimo kontakt s cennou lidovou 
architekturou 

- Rozli�ování takov✏ch zón ve struktu↵e obcí, které zachovávající znaky 
historického charakteru obce a v polohách mimo kontakt s t mito zónami 
uplat⌦ovat diferencovan✏ p↵ístup k regulaci zástavby. 

- Omezení mo⇣nosti umíst ní staveb a technick✏ch za↵ízení v✏�kového 
charakteru (v✏�ka p↵es 20 m na volném prostranství nebo p↵es 8 m nad 
obklopující lesní porost) na exponovan✏ch horizontech a hranách údolí Vltavy 

- Zachování siluet a charakteru okraj� obcí s cennou architekturou, 
urbanistickou strukturou a cennou lidovou architekturou

Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ⌃len�ní ⌦e↵eného území:
- p⌦írodn� hodnotn� krajinn� celek zahrnující mírn� zvln�nou krajinu polností, 

lesních i lu⌃ních porost� a pastvin s mno✏stvím místních komunikací a 
ú⌃elov�ch cest, rybník�, drobn�ch vodních nádr✏í a vodote⌃í;

- krajinné celky zahrnující údolní nivy s vodními toky a rybníky - Vlkonick� 
potok s kaskádou rybník�, K⌦e⌃ovick� potok, Mlad⌃insk� potok a jejich 
p⌦ítoky,  malé rybní⌃ky a mok⌦adní plochy;  

- krajinné celky zahrnující komplexy les� Lipovsk� a ⇧imlav�, mezi K⌦e⌃ovicemi 
a Ho⌦eticemi komplex les� Na h�rkách – U t⌦í obrázk�. V zem�d�lské krajin� 
jsou v�znamné men↵í zalesn�né v�stupy skalek a remízky;

- geologicky v�znamné skalní defilé v údolí Mastníku (Psané skály) a 
K⌦e⌃ovického potoka od ústí do Slapské p⌦ehrady; 

- men↵í sídla (Brde⌃n�, H�rka, Zhorn�, Skr�↵ov, Poli⌃any)  - mimo⌦ádn� 
hodnotné krajinné celky dotvá⌦ející charakteristick� krajinn� ráz K⌦e⌃ovicka;  

- kulturn� historick� potenciál krajiny 
- rekrea⌃ní potenciál krajiny – oblast Nové ⇧ivoho↵t�

 Dodr✏ení stanoven�ch podmínek prostorového uspo⌦ádání (kapitola f.1 v textu 
návrhu) p⌦i v�stavb� by m�lo p⌦isp�t k citlivému za⌃len�ní nov� navr✏ené zástavby do 
okolní zástavby i do krajiny, tak aby nedo↵lo k naru↵ení krajinného rázu.

Pro oblast k.ú ⇧ivoho↵� a k.ú. Nahoruby jsou k tomu navr✏eny je↵t� tyto 
zásady:
-  Ochrana p⌦írod� blízk�ch partií svah� a zátok. 
-  Omezení v�stavby v údolí Vltavy, orientace rozvoje k p⌦estavb� a regeneraci  
 rekrea⌃ního území. Funk⌃ní regulativy rekrea⌃ního území jsou nastaveny k  
 mo✏nosti dopln�ní chyb�jících funkcí a technického vybavení a zárove  k  
 redukci provizorní zástavby a devastovan�ch ploch i redukci ne⌦ízeného/  
 ✏ivelného rozvoje rekrea⌃ního nadu✏ívání (zejména mobil-homy a jiné   
 nepovolené objekty ⌃i v�robky plnící funkci stavby a slou✏ící k individuelní  
 rekreaci).
- Omezení mo✏nosti umíst�ní staveb a technick�ch za⌦ízení v�↵kového   
 charakteru (v�↵ka p⌦es 20 m na volném prostranství nebo p⌦es 8 m nad   
 obklopující lesní porost) na exponovan�ch horizontech a hranách údolí Vltavy. 
- Územní plán rovn�✏ v krajin� nerozvíjí plochy v�roby elektrické energie, ⌃ím✏  
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 brání rozvoji  umis�ování fotovoltaick�ch a v�trn�ch elektráren naru↵ující   
 krajinn� ráz.

 Ochrana p↵írody a krajiny - zvlá�t  chrán ná území p↵írody
 V ↵e�eném území se nenacházejí zvlá�t  chrán ná území p↵írody (dle zákona 
⌥. 114/1992 Sb., o ochran  p↵írody a krajiny, v platném zn ní) v kategoriích: národní 
park, chrán ná krajinná oblast, národní p↵írodní rezervace a národní p↵írodní památka, 
p↵írodní rezervace,  biosférické rezervace UNESCO nebo geoparky UNESCO.
V ↵e�eném území se nachází p↵írodní památka:
 951 PP  K↵e�ovick✏ potok
 P↵edm tem ochrany je meandrující tok K↵e⌥ovického potoka s   
 v✏znamnou florou a faunou.
 Rozloha památky: 13,9976 ha;  z toho památka ⌥iní 6,6 ha,  OP je speciáln   
 vymezené a ⌥iní 7,4 ha
 PP vyhlá�ena ONV Bene�ov dne 6.12.1985 
 Zpracován Plán pé⌥e o p↵írodní památku na období let 2006 – 2015.
 Hlavním d�vodem k vyhlá�ení byla zachovalost vodního toku a p↵ilehl✏ch 
vlhk✏ch luk. Dále zde bylo objeveno mnoho vzácn✏ch ↵as. Meandrující potok je 
v✏znamn✏m estetick✏m prvkem ve zdej�í krajin .
 Místní flóra je relativn  zachovalá. Ze strom� p↵eva⇣ují ol�e lepkavá, jasan 
ztepil✏, dub letní, lípa srd⌥itá a vrba k↵ehká, v ke↵ovém patru bez ⌥ern✏, líska obecná a 
kru�ina ol�ová. Místy se vyskytují i ne⇣ádoucí jehli⌥nany. V navazujících vlhk✏ch lesích 
rostou typické byliny nap↵. krti⌥ník hlíznat✏, pta⌥inec velkokv t✏, kakost bahenní ale i 
neofyty jako net✏kavka malokv tá ⌥i net✏kavka ned�tklivá a net✏kavka ⇣láznatá. Na 
podmá⌥en✏ch loukách se d↵íve vyskytovaly vstava⌥ovité, jejich v✏skyt v�ak nebyl 
potvrzen. Na loukách roste blatouch bahenní, vrbina obecná, tu⇣ebník jilmov✏, hrachor 
lu⌥ní, p↵esli⌥ka bahenní, ost↵ice �tíhlá, ost↵ice srstnatá a jiné. Na sv tl✏ch místech 
p↵ímo u potoka jsou vyvinuta zajímavá spole⌥enstva mok↵adních rostlin s druhy jako je 
vrbovka chlupatá, rozrazil poto⌥ní, ⇣ábník jitrocelov✏, zblochan vzpl✏vav✏, kyprej vrbice, 
rdesno peprník. Zajímav✏ je v✏skyt �t tky plané. Velmi v✏znamná je flóra ni⇣�ích rostlin, 
konkrétn  ↵as. Bylo odsud popsáno pro �R 15 nov✏ch druh� ↵as a dokonce byly 
objeveny i úpln  nové druhy.
 Voda v K↵e⌥ovickém potoce je pom rn  ⌥istá, díky ⌥emu⇣ se zde nacházejí i 
n které vzácn j�í druhy ⇣ivo⌥ich�, nap↵. rak ↵í⌥ní, z bezobratl✏ch plo�t nka poto⌥ní, 
ble�ivce, po�vatky, jepice. Pozoruhodn✏m druhem je chrán n✏ tesa↵ík zavalit✏. V 
navazujících lesích lze p↵edpokládat v✏skyt n kter✏ch vzácn✏ch a chrán n✏ch druh� 
pták�.
 Aktuáln  nejv t�í ohro⇣ení lokality a celého okolí spo⌥ívá v �í↵ení net✏kavky 
⇣láznaté a k↵ídlatky japonské!  Tyto invazní druhy se velmi rychle �í↵í a decimují 
p↵irozenou pob↵e⇣ní vegetaci. Dal�í ohro⇣ení spo⌥ívá v zar�stání lokality jin✏mi 
rostlinami, to se projevuje nejvíce na mokr✏ch loukách. Tyto louky se bohu⇣el mén  
kosí a rychleji zar�stají ne⇣ádoucími rostlinami, co⇣ má za následek i ústup n kter✏ch 
druh�, zejména nebyl ji⇣ potvrzen v✏skyt orchidejí. Pro p↵e⇣ití prstnatce májového 
bude nezbytné se⌥ obnovit, na plo�e i mo⇣no i extenzivn  pást. Problém p↵edstavuje 
organické zne⌥i�t ní vodote⌥e z rybník� na horním toku; men�í problém ji⇣ p↵edstavují 
kontaminace vody z okolních zem d lsky vyu⇣ívan✏ch luk a polí.
 P↵írodní památka zasahuje do zastav ného území obce K↵e⌥ovice, resp. 
sou⌥ástí PP je oplocené d tské h↵i�t  a koupali�t (vyu⇣ívané i jako po⇣ární nádr⇣), dále 
p↵ístavby u  usedlosti v niv  ve Skr✏�ov .  Sou⌥ástí jsou rovn ⇣ plochy za silnicí mimo 
údolní nivu mezi Skr✏�ovem a Lipovou, kde jsou poz�statky po hleda⌥ích pokladu. Na 
svahu jsou patrné odvaly kamen� z hlouben✏ch prostor  a vstupy do hlouben✏ch �tol. 
Prostor není zabezpe⌥en.  
Vzhledem k tomu, ✏e nelze m�nit hranici chrán�ného území, je navr✏eno specifické 
vyu✏ití území pro plochy, které p⌦ímo nesouvisí s ochranou p⌦írody ale jsou sou⌃ástí 
p⌦írodní památky. Jedná se o plochy p⌦írodní památky v zastav�ném územní se 
zv�↵en�m zájmem ochrany p⌦írody. Plochy jsou sou⌃ástí ve⌦ejného prostranství – 
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ve⌦ejné zelen� (ZV), v ní✏ je mo✏né stabilizovat d�tské h⌦i↵t�, víceú⌃elové travnaté 
h⌦i↵t�, p⌦ípadn� související za⌦ízení nestavební povahy; ve↵keré úpravy a formy pé⌃e 
budou pod⌦ízeny zájm�m ochrany p⌦írody; mimo zastav�né území je plocha za⌦azena 
do funkce NP – plochy p⌦írodní.
V rámci zpracování nového Plánu pé⌃e o p⌦írodní památku, kter� by m�l b�t zpra-
cován na dal↵í období let 2016 – 2025, nutno pohlídat vymezení hranice chrán�ného 
území, resp. zajistit, aby z plochy PP byly vyjmuty plochy, které nikterak nesouvisí s 
p⌦edm�tem ochrany.

 Natura 2000
 V✓↵e�eném území se nenachází ⇣ádná evropsky v✏znamná lokalita  ani pta⌥í 
oblast. V nejbli⇣�ím okolí, t sn  za hranicí ↵e�eného území se nachází  EVL CZ0210053 
- St↵ední Povltaví u Drbákova. Lokalita le⇣í v esteticky p�sobivém úseku ka⌦onu Vltavy 
a je jednou z nejlep�ích ukázek zachoval✏ch p↵irozen✏ch ekosystém� údolí st↵edního 
toku Vltavy. Vzhledem k typicky vyvinutému ↵í⌥nímu (údolnímu) fenoménu je zde 
velmi pestrá �kála r�zn✏ch stanovi��. ✓Ní⇣e uveden✏ popis se dot✏ká i dolního toku 
Mastníku.
V✏slunné svahy a skalní st ny hostí spole⌥enstva skalní stepi s kost↵avou sivou a ta↵icí 
skalní, na extrémn  exponovan✏ch kysel✏ch stanovi�tích se vyskytují v↵esovi�t  s 
p↵ítomností jalovce. M lké p�dy mírn j�ích svah� zar�stají zakrslé teplomilné doubravy  
s tolitou léka↵skou , na bo⌥ních h↵bítcích jsou teplomilné doubravy nahrazeny 
zakrsl✏mi acidofilními doubravami. Na skalní v✏chozy jsou vázány reliktní bory.  Vlh⌥í 
pozvoln j�í svahy s hlub�í p�dou jsou porostlé hlavn  dubohab↵inami s druhov  
pestr✏m podrostem. Na ⌥áste⌥n  su�ovit✏ch p�dách p↵istupuje jedle s bu⌥inn✏m 
druhem v senkou nachovou. Na su��ích kysel✏ch místech zejména p↵i horních hranách 
svah� dubohab↵iny p↵echázejí do kysel✏ch doubrav. Tyto plochy jsou zpravidla 
posti⇣eny v✏sadbou borovice. Pro slunné svahy s m lkou p�dou na p↵echodu k 
teplomiln✏m kysel✏m doubravám. V ni⇣�ích polohách svahu rostou su�ové lipiny. Hojn  
se vyskytuje chrán n✏ tis ⌥erven✏, v podrostu najdeme i druhy, které indikují kv tnaté 
bu⌥iny. Místy se nacházejí otev↵ená su�ová pole 
 V✏znamná je fauna bezobratl✏ch – druhy petrofilní a xerotermní, v⌥etn  
n kter✏ch relikt� bezobratl✏ch.
Na p↵irozené listnaté porosty je tu vázáno více reliktních fytofágních druh� brouk�, 
nap↵. druh Choragus horní (jedin✏ sou⌥asn✏ znám✏ nález v �echách!). Z obratlovc� se 
vyskytují v✏znamné teplomilné druhy plaz� jako je�t rka zelená a u⇣ovka hladká,  z 
oboj⇣ivelník� se vyskytuje mlok skvrnit✏. Ve skalách hnízdí v✏r velk✏  a zaznamenána 
byla té⇣ vydra ↵í⌥ní.
Disjunktní území v ka⌦onu Vltavy skládající se z p ti ⌥ástí mezi obcemi Cholín a 
⌃ivoho�� je jednou nejlep�ích ukázek zachoval✏ch p↵irozen✏ch ekosystém� údolí 
st↵edního toku Vltavy s v✏skytem ↵ady chrán n✏ch rostlinn✏ch i ⇣ivo⌥i�n✏ch druh�. 
Území je sou⌥ástí v✏znamné migra⌥ní cesty teplomiln✏ch a horsk✏ch druh� rostlin a 
⇣ivo⌥ich�. ✓

 Ochrana p↵írody a krajiny - ostatní chrán ná území p↵írody
 V ↵e�eném území se dále nachází v✏znamné stromo↵adí:
 Na severním okraji obce K↵e⌥ovice p↵i silnici do Strá⇣ovic se nachází Sukova 
alej. Stromo↵adí vedoucí k✓mohyle skladatele je p↵ipomínkou kulturních tradic obce a 
jejího okolí. Byla vysazena ⇣áky místní �koly k✓20. v✏ro⌥í zalo⇣ení republiky v✓roce 1938✓ 
a✓tvo↵í ji lípy a✓o↵e�áky. Alej je dlouhá 90 metr�, stromy tvo↵í dvou↵adou alej s✓osou 
orientovanou ve sm ru od severu k✓jihu a✓lemují p↵íjezdovou komunikaci k✓Sukov  
mohyle. Z✓p�vodní v✏sadby se dochovalo 22 lip. Mezi stromy jsou umíst ny pam tní 
kameny s✓názvy Sukov✏ch skladeb a✓názvy obcí, které je v novaly. Alej je vyhledávanou 
procházkovou trasou místních obyvatel. V roce 2012 byla alej nominována na 
stromo↵adí roku.
- V✏znamné krajinné prvky (VKP):
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V✏znamné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné 
⌥ásti krajiny, které utvá↵ejí její typick✏ vzhled nebo p↵ispívají k udr⇣ení její stability. 
Vyu⇣ívat je lze pouze tak, aby nebyla naru�ena jejich obnova a nedo�lo k ohro⇣ení 
jejich stabiliza⌥ní funkce. V✏znamn✏mi krajinn✏mi prvky jsou v✓↵e�eném území lesy, 
rybníky, vodní toky a údolní nivy (dle ustanovení §3 odst. b) zákona ⌥. 114/1992 Sb., v 
platném zn ní). 
 Psané skály -  nad strm✏m údolím potoka Mastníku, 3 km p↵ed jeho ústím do 
Vltavy, v míst  kde je jeho hladina ji⇣ zvednuta vzdutím Slapské p↵ehrady, vystupují na 
pravém b↵ehu v n kolika patrech skalní st ny. V nejvy��ím patru se nachází místo, kde 
se nacházejí vytesané zbo⇣né ⌥eské a n mecké nápisy.  P�vod tajemn✏ch nápis� není 
dodnes zcela vysv tlen. Podle n kter✏ch názor� mají nápisy pocházet z období po 
bitv  na Bílé ho↵e, podle jin✏ch ji⇣ z 15. století… Tuto domn nku podporuje i pam tní 
kamenná deska s kalichem a nápisem „Pravda vít�zí. Zde se zdr✏ovali pro víru 
pronásledovaní na↵i p⌦edkové.“ Deska zde byla osazena v polovin  20. let 20. století. 
Dnes na toto místo vede p↵íkrá turistická cesta, v minulosti místo b✏valo p↵ístupné jen 
obtí⇣n . V minulosti nebylo v�bec jednoduché se k nápis�m ve skalách dostat. Ty toti⇣ 
nebyly psány pro zraky náhodn✏ch náv�t vník�, ale adresovány samotnému Bohu. 
Psané skály byly v r. 1958 vyhlá�eny kulturní památkou.
 Lokalita skalního defilé na pravém b↵ehu Mastníku se spole⌥enstvy skalních 
stepí, teplomilné doubravy, zakrsl✏mi acidofilními doubravami a  porosty dubohab-
rov✏ch háj� s druhov  pestr✏m podrostem jsou navr⇣eny jako v✏znamn✏ krajinn✏ 
prvek, kde by m l b✏t uplatn n zákaz v✏stavby dal�ích chat a oplocování pozemk�. 

 Zele⌦ je v✏znamn✏m prvkem v krajinném obrazu v�ech sídel ↵e�eného území. 
Krom  vysokého podílu zahrada a sad� se v✏razn  uplat⌦uje zele⌦ krajinná, která 
prostupuje sídly podél vodote⌥í Vlkonického a K↵e⌥ovického potoka. Zvlá�t  men�í 
sídla (Brde⌥n✏, H�rka, Zhorn✏, Skr✏�ov, Poli⌥any)  jsou mimo↵ádn  hodnotn✏mi 
krajinn✏mi celky, které dotvá↵ejí charakteristick✏ krajinn✏ ráz K↵e⌥ovicka.  Na ↵ad  míst 
je p↵i objektech drobné architektury a u sakrálních staveb v krajin  (k↵í⇣ky, kapli⌥ky, 
bo⇣í muka) zastoupena kompozi⌥n  v✏znamná zele⌦, zejména jsou to lípy, duby, 
javory, jasany.  
 Nejhodnotn j�í jsou p↵irozené ⌥ásti tok� s b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi 
porosty, zbytky extenzivních luk v nivách, drobné plochy such✏ch luk na stráních.  
Mimo↵ádn  cenná jsou p↵írod  blízká spole⌥enstva na strm✏ch skalnat✏ch svazích 
Mastníku,  jedlobukové porosty v Lipovském lese, smí�ené porosty v okolí Krchlebské 
Lhotky,  rovn ⇣ remízy a meze s protierozní funkcí a  prameni�t  drobn✏ch vodote⌥í.

V ⌦e↵eném území jsou respektovány a chrán�ny tyto hodnoty:

- p⌦írodní památka K⌦e⌃ovick� potok – p⌦edm�tem ochrany je meandrující tok s 
v�znamnou flórou a faunou; PP má speciáln� vyhlá↵eno ochranné pásmo;

- v�znamné krajinné prvky (VKP) ze zákona: lesy, vodní toky a jejich nivy, 
rybníky;

- v�znamné krajinné prvky (VKP) navr✏ené k registraci: lokalita skalního defilé 
na pravém b⌦ehu Mastníku  v⌃etn� kulturní památky "Psané skály";

- kompozi⌃n� v�znamná zele  na ve⌦ejn�ch prostranstvích – v�znamné stromy a 
stromo⌦adí;

- p⌦írodní biotopy:

- údolní nivy a p⌦ilehlé b⌦ehové partie vodních ploch s rákosinami, 
vegetací vysok�ch ost⌦ic, ovsíkov�mi, pchá⌃ov�mi a bezkolencov�mi 
loukami, tu✏ebníkov�mi lady, vrbov�mi ol↵inami a údolními jasanovo 
ol↵ov�mi luhy;

- plochy p⌦irozen�ch lesních spole⌃enstev – roztrou↵en� v území 
(dubohab⌦iny, su�ové lesy, acidofilní bu⌃iny, bory);

- skalní defilé v údolí Mastníku (↵t�rbinová vegetace, su�ové lesy, bory);
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- meze, remízky, doprovodná zele , louky a pastviny – roztrou↵en� po 
celém území (vysoké mezofilní a xerofilní k⌦oviny, ovsíkové louky, 
pohá kové pastviny).

- liniové prvky doprovodné zelen� katastráln� evidované ⌃i prvky zelen� na orné 
p�d�, tj. meze, remízky, plochy nelesní zelen�, doprovodné zelen� cest a 
vodote⌃í

- katastráln� neevidované drobné vodote⌃e a malé vodní plochy v krajin�
    

Od�vodn ní urbanistické koncepce
 Rozvoj jednotliv✏ch sídel je navr⇣en v souladu s demografick✏m v✏vojem v 
jednotliv✏ch sídlech a stavem ve↵ejné infrastruktury obce. Pouze K↵e⌥ovice 
(“st↵edisková” obec s odpovídající ob⌥anskou vybaveností) mají potenciál rozvoje 
související s nár�stem po⌥tu trvale ⇣ijícího obyvatelstva, rozvoj ostatních sídel je 
odstup⌦ován dle v✏znamu.
 I nadále se p↵edpokládá dojí⇣�ka ⌥ásti obyvatel za prací mimo obec.Charakter 
území s p↵evahou obytné a rekrea⌥ní funkce se nebude m nit. 

 Sídelní struktura ani �ir�í vztahy nejsou územním plánem zásadním zp�sobem 
m n ny, nová sídla ani samoty ur⌥ené pro bydlení nebo rekreaci, které by 
nenavazovaly na zastav né území obce, nejsou navrhovány.

 Územním plánem je preferováno ↵e�ení p↵irozeného rozvoje sídla s 
p↵eva⇣ujícím vyu⇣itím pro venkovské bydlení ⌥i smí�ené venkovské vyu⇣ití v návaznosti 
na stávající zastav né území a stávající ve↵ejnou infrastrukturu. Vhodné zastavitelné 
plochy jsou vytypovány i v souladu se základní strategií v✏voje obce zejména na 
obecních pozemcích (K↵e⌥ovice). Územním plánem jsou rovn ⇣ vytypovány drobné 
územní rezervy pro rozvoj v rámci zastav ného území. 
 Rozvoj v✓návaznosti na samoty je umo⇣n n pouze ve zcela v✏jime⌥n✏ch 
p↵ípadech. 
 Vyu⇣ití území je ↵e�eno tak, aby byla zaji�t na ochrana p↵írodních, historick✏ch a 
kulturních hodnot v území (viz. kapitola b.3) a aby nedocházelo k zat ⇣ování ⇣ivotního 
prost↵edí a funkcí ekologické stability.

 V✏roba  zájmovém území
 Stávající zem d lské areály, vyjma v✏krmny prasat Strá⇣ovice a areálu v 
Nahorubech, jsou podvyu⇣ité, ve v t�in  p↵ípad� zakonzervované s rezervou vyu⇣ití ve 
v✏hledu.  Vzhledem k p↵evá⇣n  zem d lskému charakteru území jsou plochy areál� 
zapracovány do územního plánu ve stávajícím rozsahu s regulativy nastaven✏mi tak, 
aby minimalizovaly negativní dopad vznikl✏ z p↵ípadné intenzifikace chov� 
hospodá↵sk✏ch zví↵at a zárove⌦ p↵íle⇣itostn  umo⇣nily transformaci funk⌥ního vyu⇣ití 
nap↵. v rámci nevyu⇣ívan✏ch objekt� (nap↵. Zem d lské farmy u Kramperova ml✏na a 
to konkrétn  v souvislosti s návrhy ploch zm n v krajin  K3 a K4 nebo u statku v 
Krchlebech v souvislosti s návrhy ploch zm n v krajin  K1). 
 Územní plán zachovává stávající v✏robní plochy. Stávající za↵ízení jsou 
zahrnuta do funk⌥ního vyu⇣ití ploch v✏roby a skladování, pokud je u nich zaji�t n 
p↵ístup z ploch dopravní infrastruktury. Stávající plochy v✏roby a skladování jsou d leny 
na (odkazy jsou zobrazeny v koordina⌥ním v✏krese):
Plochy v✏roby a skladování - zem d lská v✏roba (VZ)
- Farma K↵e⌥ovice (odkaz 1)
- Farma Ho↵etice (odkaz 2)
- V✏krmna prasat Strá⇣ovice (odkaz 3)
- Zem d lsk✏ areál Nahoruby (odkaz 5)
- Zem d lská farma a rybá↵sk✏ revír - ⇤ebk�v rybník (odkaz 7)
- Zem d lská farma “Na Dolíku” (odkaz 8)✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
Plochy v✏roby a skladování - agroturistika (VA)
- Agroturistick✏ areál Strá⇣ovice (odkaz 4)
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- Zem d lská farma u Kramperova ml✏na (odkaz 6).
- Zem d lsk✏ objekt u panského statku v Krchlebech.

 Nové zastavitelné plochy v✏roby a skladování nejsou z d�vod� dostate⌥n✏ch 
rezerv v podvyu⇣it✏ch v✏robních areálech navr⇣eny.

 
✓ Historick� a stavební v�voj v zájmovém území je podrobn� popsán v ⌃ásti 
pr�zkumy a rozbory.

Katastrální území K↵e⌥ovice u Neveklova 
 K⌦e⌃ovice 
 Základ urbanistické struktury tvo↵í zástavba  zem d lsk✏ch usedlostí okolo 
nepravidelné návsi s b✏valou tvrzí na k↵i⇣ovatce cest. Ve vyv✏�ené poloze na úpatí 
Fará↵ského vrchu a nad údolnicí K↵e⌥ovického potoka je v✏znamnou stavební 
dominantou farní kostel sv. Luká�e s farou a pansk✏m statkem (tvrzí). Na návsi se 
nacházely dva rybní⌥ky, dnes jsou zasypané. Trasa hlavní dopravní spojnice byla pozd ji 
odklon na mimo údolnici potoka. Po 2. sv. válce je na severním okraji zbudován areál 
se ze zem d lsk✏mi stavbami velkého m ↵ítka naru�ující panorama s kostelem 
(zejména dominantní budova seníku), dal�í areál je umíst n stranou v izolované 
poloze severn  od sídelního útvaru. Zem d lská velkov✏roba m la za následek nár�st 
bytové v✏stavby v⌥etn  ⌥ty↵ bytov✏ch dom� a to zejména podél hlavní dopravní 
spojnice. Areál �kol spole⌥n  se sportovn -rekrea⌥ním zázemím byl situován do 
klidného místa pod ostroh tvrze v návaznosti na nivu K↵e⌥ovického potoka - místo s 
v✏razn  p↵írodním charakterem. V✏chodn  od obce vyrostla samostatná osada 
venkovského bydlení Na Drahách. V poslední dob  se v✏stavba izolovan✏ch rodinn✏ch 
dom� soust↵edí do SV okrajové ⌥ásti K↵e⌥ovic (na obecní pozemky) mezi údolnici 
drobné vodote⌥e a Jaro��v vrch. Ji⇣ní ⌥ást vesnice spadá do vymezeného regionu 
lidové architektury (dle ÚAP).

Otakar Nejedl� - K⌦e⌃ovice (na památku J. Sukovi) 1916
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 Územní plán navrhuje zachovat urbanistickou strukturu v historickém jádru, 
kde základ urbanistické struktury tvo↵í zástavba zem d lsk✏ch usedlostí okolo 
nepravidelné návsi s b✏valou tvrzí na k↵i⇣ovatce cest; ochránit v✏znamnou stavební 
dominantu farní kostel sv. Luká�e s farou a pansk✏m statkem (tvrzí).
 Územní plán navrhuje revitalizaci návsi (úpravy návesního prostoru ve  
prosp ch nezpevn n✏ch/zatravn n✏ch ploch a p �ích) v⌥etn  obnovy ve↵ejné zelen  a 
stavby chodníku z návsi sm rem do osady Na Drahách (R1). 
 Územní plán navrhuje rozvoj pro venkovské bydlení soust↵edit do SV okrajové 
⌥ásti K↵e⌥ovic (na obecní pozemky) mezi údolnici a Jaro��v vrch. Hlavní rozvojovou 
lokalitu (SV) je navr⇣eno od v✏chodu pohledov  odclonit/uzav↵ít plochou zelen , 
stejn  tak je v kontaktní plo�e s lesními pozemky navr⇣en pás ochranné zelen .
 Územní plán dále navrhuje rozvoj pro venkovské bydlení soust↵edit do V 
okrajové ⌥ásti osady Na Drahách (na obecní pozemky). Rozvojovou lokalitu je 
navr⇣eno od silnice a v✏chodu pohledov  odclonit/uzav↵ít plochou zelen . Zábor ZPF 
/p�d BPEJ II. t↵ídy ochrany bude marginální a pouze pro plochy sídelní zelen .
 Územní plán preferuje v nivní poloze podél K↵e⌥ovického potoka v 
zastav ném území p↵írodní funkce (plochy sídelní zelen ).
 Územní plán stabilizuje mo⇣nost rozvoje pro ve↵ejnou ob⌥anskou 
vybavenost/h↵i�t  na plochách ve↵ejné zelen  u areálu �kol.
 Územní plán navrhuje prostorové regulativy ve stávajícím areálu 
zem d lského dru⇣stva v kontaktní poloze se zástavbou vzhledem k jeho pohledov  
exponované poloze, p↵i nové v✏stavb  jsou dány podmínky pro zalo⇣ení pásu izola⌥ní  
- ochranné zelen  v�⌥i nejbli⇣�í obytné zástavb .

 Zhorn�
 N kolik zem d lsk✏ch usedlostí situovan✏ch podél m kce zvln né cesty pod 
lesem nad údolnicí K↵e⌥ovického potoka. Jedná se bezesporu o hodnotn✏ soubor 
usedlostí, z nich⇣ dominuje zejména statek ⌥.p. 2 a ⌥.p. 6. V roz�í↵ené centrální ⌥ásti je 
umíst n k↵í⇣ek se dv ma lipami. Na ji⇣ním okraji je okrajov  dopln na novodobou 
zástavbou (chaty). Osada spadá do vymezeného regionu lidové architektury (dle ÚAP). 
 Územní plán navrhuje zachovat p�vodní urbanistickou strukturu v historickém 
jádru, tj. zem d lské usedlosti situované podél cesty pod lesem nad údolnicí 
K↵e⌥ovického potoka, které tvo↵í hodnotn✏ soubor usedlostí.
 Rozvoj mimo zastav né území není vzhledem k ochran  kulturních a 
krajiná↵sk✏ch hodnot navr⇣en.

 Skr�↵ov
 N kolik zem d lsk✏ch usedlostí situovan✏ch podél m kce zvln né cesty pod 
pravostrann✏m p↵ítokem K↵e⌥ovického potoka s rybní⌥kem. Jedná se o pom rn  
hodnotn✏ soubor usedlostí, z nich⇣ dominuje zejména statek ⌥.p.1 nad údolnicí. Osada 
spadá do vymezeného regionu lidové architektury (dle ÚAP). Zástavba zasahuje a⇣ do 
údolnice K↵e⌥ovického potoka (⌥.p.6). Vzhledem k nov✏m skute⌥nostem (poloha v 
regionu lidové architektury) územní plán koriguje nep↵im ↵en✏ rozvoj dan✏ p↵edchozí 
územn  plánovací dokumentací (lokalita pro skupinovou zástavbu severn  od osady s 
komplikovan✏m dopravním p↵ístupem plocha neúm rn  navy�uje zástavbu historicky 
cenného území. pohledov  exponované území.).
 Územní plán navrhuje zachovat p�vodní urbanistickou strukturu v historickém 
jádru – hodnotn✏ soubor zem d lsk✏ch usedlostí situovan✏ch podél cesty pod 
pravostrann✏m p↵ítokem K↵e⌥ovického potoka s rybní⌥kem, zástavba zasahuje a⇣ do 
údolnice K↵e⌥ovického potoka, kde z d�vodu kontaktní polohy s p↵írodní památkou je 
ne⇣ádoucí dal�í rozvoj.
 Územní plán navrhuje lokalitu pro skupinovou zástavbu severn  od osady k 
prov ↵ení územní studií (kontaktní poloha s p�vodní zástavbou, poloha pohledov  
exponovaná).
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 Samoty
 Rozvoj samot (nap↵. Ko��álka, Na Pasekách, Lipová) není navrhován zejména 
vzhledem k ochran  krajinného rázu. Intenzifikace zástavby v rámci stávajícího 
zastav ného území bude mo⇣ná v⇣dy na základ  konkrétního posouzení.
 V návaznosti na samotu V trov byla vymezena plocha pro venkovské bydlení 
(1RD), hospoda↵ení.

Katastrální území Vlkonice u Neveklova

 Vlkonice
 Vesnice situovaná mezi lesem a údolnicí Vlkonického potoka, na hlavní cest  
k Neveklovu. Základ urbanistické struktury tvo↵í zástavba b✏val✏ch zem d lsk✏ch 
usedlostí okolo návsi nepravidelného tvaru s kaplí v t ⇣i�ti zástavby. Podélná osa návsi 
je umíst na po spádnici. Náves se roz�i↵uje i v ji⇣ní ⌥ásti, kde je terén ji⇣ rovinat j�í. 
Pozd ji byl hlavní dopravní tah odklon n západním sm rem - dále od údolnice 
pravostranného p↵ítoku Vlkonického potoka, aby získal p↵ízniv j�í spádové parametry. V 
obci se dochovala ↵ada p�vodních zem d lsk✏ch usedlostí, z nich⇣ jsou hodnotné 
zejména usedlosti ⌥p. 3, 10, 11. Cesty vpa⇣ené do svahu jsou lemovány skládan✏mi 
kamenn✏mi zídkami. P↵i vstupu do obce je umíst n kamenn✏ k↵í⇣ s kalichem. Místo 
poskytuje krásn✏ v✏hled do krajiny. Podobn  je tomu u k↵í⇣ku p↵i severozápadním 
okraji.
 Vyjma n kolika obytn✏ch novostaveb p↵i severním a severov✏chodním okraji si 
obec uchovala p�vodní ráz. Jedná se bezesporu o hodnotn✏ soubor usedlostí. Vesnice 
spadá do vymezeného regionu lidové architektury (dle ÚAP).
 Územní plán navrhuje zachovat urbanistickou strukturu v historickém jádru - 
zástavbu b✏val✏ch zem d lsk✏ch usedlostí okolo návsi nepravidelného tvaru s kaplí v 
t ⇣i�ti zástavby.
 Územní plán navrhuje prostorové regulativy omezující nevhodné dostavby v 
rámci zastav ného území.
 Územní plán navrhuje lokalitu pro skupinovou zástavbu do západní okrajové 
⌥ásti s napojením na stávající komunika⌥ní sí� k prov ↵ení územní studií (kontaktní 
poloha s p�vodní zástavbou, poloha pohledov  exponovaná).
 Územní plán vymezuje plochu pro venkovské bydlení v zahrad  (1RD) v SZ 
⌥ásti sídla.

 Podvlkonice
 Osada n kolika usedlostí p↵i cest  v údolnici Vlkonického potoka západn  od 
Chytrého rybníka.
 Územní plán navrhuje lokalitu pro zástavbu smí�enou -venkovskou zástavbu v 
proluce.
 Územní plán navrhuje lokalitu pro zástavbu smí�enou -venkovskou zástavbu 
(hospoda↵ení, bydlení) ji⇣n  od Chytrého rybníka v návaznosti na zastav né území.

 Samoty
 Územní plán vymezuje plochu pro skupinovou zástavbu venkovského bydlení 
v Zádolí s mo⇣ností napojení na stávající dopravní i technickou infrastrukturu.

Katastrální území Ho↵etice

 Areál u Kramperova ml�na
 P�vodní ml✏n na Vlkonickém potoce s pozd j�ím roz�í↵ením obytné zástavby. 
Pozd ji bylo dostav no mezi ⇤ebk�v rybník a les n kolik zem d lsk✏ch staveb. Dnes 
jsou stavby v t�inou podvyu⇣ité. ⇤ebk�v rybník se intenzívn  vyu⇣ívá pro sportovní 
rybolov. Areál spadá do vymezeného CHLÚ.
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 Územní plán stabilizuje sou⌥asn✏ areál. Rozvoj pro zástavbu není územním 
plánem navrhován. Zástavba v lokalitách navr⇣en✏ch opat↵ení je podmín n  p↵ípustná 
za p↵edpokladu respektování chrán ného lo⇣iskového území.
 Územní plán navrhuje krajiná↵ská opat↵ení:
- K3 - plochy zem d lské - areály chovu zví↵at (NZ3) 
 -revitalizace ladem ponechan✏ch zem d lsk✏ch pozemk� u b✏valého   
 zem d lského areálu u Kramperova ml✏na;
- K4 - plochy zem d lské - areály ekoagroturistiky (NZ4)  
 -areál ekoagroturistiky – tzv. Hektárek u Kramperova ml✏na.
 Pro tento ú⌥el je navr⇣eno vyu⇣ívat i podvyu⇣ité stávající zem d lské stavby.

 Areál u Blechova ml�na
 P�vodní ml✏n na Vlkonickém potoce s pozd j�ím roz�í↵ením obytné zástavby 
nad rybníkem (Blech�v). Areál ⌥áste⌥n  spadá do vymezeného CHLÚ.
 Územní plán stabilizuje sou⌥asn✏ areál a stanovuje podmínky pro eventuální 
intenzifikaci zástavby v rámci stávajícího zastav ného území. Rozvoj pro zástavbu není 
územním plánem navrhován. Zástavba v lokalitách navr⇣en✏ch opat↵ení je podmín n  
p↵ípustná za p↵edpokladu respektování chrán ného lo⇣iskového území.

 Strá✏ovice
 Základ urbanistické struktury tvo↵í zástavba b✏val✏ch zem d lsk✏ch usedlostí a 
chalup okolo protáhlé roz�í↵ené návesní ulicovky s podélnou osou orientovanou 
kolmo k západní hrázi Strá⇣ovického rybníka (na Vlkonickém potoce). Jedná se 
bezesporu o hodnotn✏ soubor usedlostí, z nich⇣ dominuje zejména statek ⌥.p.1 a 
roubenka ⌥.p. 19. Vesnice spadá do vymezeného regionu lidové architektury (dle ÚAP). 
V pozd j�í dob  byla náves zastav na a je tak prostorov  odd lena na dv  ⌥ásti, v 
západní ⌥ásti s hodnotnou kapli⌥kou a po⇣ární zbrojnicí (dnes klub). V obci bylo 
upraveno trasování dopravní propojky z návsi sm rem do K↵e⌥ovic. P↵i této cest  se 
nachází kamenn✏ k↵í⇣ s datací 1853 s dubem, poloha je zárove⌦ v✏znamn✏m 
vyhlídkov✏m místem do krajiny s nespornou kulturní a krajiná↵skou hodnotou. Je 
zachovaná dopravní spojnice k b✏valému ml✏nu na ní⇣e polo⇣eném Blechov  rybníce. 
Na záhumenních pozemcích v kontaktní ji⇣ní poloze bylo vystav no n kolik 
zem d lsk✏ch staveb pro chov hospodá↵ského zví↵ectva - dnes vyu⇣íváno pro 
agroturistiku (malochov koní). V izolované poloze ji⇣n  od Strá⇣ovic byl vybudován 
areál velkokapacitního vep↵ína.
 Územní plán navrhuje zachovat p�vodní urbanistickou strukturu. Územní plán 
navrhuje revitalizaci horní ⌥ásti návsi ve Strá⇣ovicích, v⌥etn  obnovy ve↵ejné zelen  
(R3). Územní plán navrhuje rozvoj pro smí�enou - venkovskou funkci soust↵edit do 
stávajícího zastav ného území charakteru proluk. Územní plán navrhuje omezit rozvoj 
pro plochy smí�ené obytné - na severním okraji sídla z d�vod� ochrany pohledov  
exponované polohy p↵ed zástavbou – tj. rozvoj soust↵edit do kontaktu se stávajícími 
stavbami. Plochy areál� v✏roby a skladování jsou zapracovány do územního plánu ve 
stávajícím rozsahu.

 Ho⌦etice
 N kolik p�vodních zem d lsk✏ch usedlostí rozvoln n✏ch podél cesty a hráze 
Ho↵etického rybníka. U ji⇣ní hráze vznikl p↵i k↵í⇣ení cest roz�í↵en✏ návesní prostor s více 
soust↵ed nou zástavbou. Jedná se bezesporu o hodnotn✏ soubor usedlostí, z nich⇣ 
dominuje zejména statek ⌥.p. 19 a ⌥.p. 20. Ve �títech n kolika usedlostí jsou umíst ny 
specifické v✏klenky pro umíst ní ochra⌦ujících patron� s daty v✏stavby (nap↵. 1872, 
1899). Vesnice spadá do vymezeného regionu lidové architektury (dle ÚAP). 
 Západn  od vesnice je novodobá soustava t↵í rybní⌥k� s p↵epadem do 
Ho↵etického rybníka. Ve v✏chodní izolované poloze byl zbudován zem d lsk✏ areál a 
p↵elo⇣ena cesta na H�rku do v✏chodní kontaktní polohy. Sm rem do návsi byla 
postavena hasi⌥ská zbrojnice a prodejna smí�eného zbo⇣í (v sou⌥asnosti bez vyu⇣ití). 
Do proluky p↵i silnici byl postaven obecní d�m (klubovna, knihovna) a naproti bytovka. 
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Do m lké údolní nivy Vlkonického potoka byla nevhodn  na um lém náspu umíst na 
novostavba rodinného domu - nebyly dodr⇣eny po⇣adavky z p�vodního ÚP - tedy 
respektovat p↵írodní a krajiná↵ské hodnoty této lokality.
 Územní plán navrhuje zachovat p�vodní urbanistickou strukturu. Územní plán 
navrhuje revitalizaci ⌥ásti návsi v Ho↵eticích, v⌥etn  obnovy ve↵ejné zelen  a h↵i�t  
(R4). Územní plán navrhuje rozvoj pro smí�enou - venkovskou funkci soust↵edit do 
území charakteru proluk. 

 H�rka
 Osada p↵ístupná od Ho↵etic. N kolik zem d lsk✏ch usedlostí seskupen✏ch 
podél okrouhlé návsi ve svahu na horním (pramenném) úseku pravostranného p↵ítoku 
Vlkonického potoka. P�vodní struktura zástavby je dopln na pouze ojedin lou 
novodobou v✏stavbou na jihov✏chodním okraji (p↵i vstupu do osady). Západn  od 
vesnice v lokalit  “Na Vinici” bylo provedeno zalesn ní.
 Vesnice spadá do vymezeného regionu lidové architektury (dle ÚAP). 
 Jedná se o návesní sídlo s pom rn  dochovanou p�dorysnou strukturou. 
Územní plán navrhuje zachovat urbanistickou strukturu. Rozvoj mimo zastav né území 
není vzhledem k ochran  kulturních a krajiná↵sk✏ch hodnot navr⇣en.

 Hod�tice
 Dva odd lené soubory: p�vodní �kola a chalupy u h↵bitovního kostela sv. 
Petra a Pavla mezi rybníky Fará↵sk✏ a Jepti�ka p↵i k↵i⇣ovatce cest a areál panského 
statku (b✏val✏ lihovar) u cesty u Dvorského rybníka. Hodnotná je i hráz rybníka Jepti�ka 
s doprovodnou zelení a s cestou lemovanou p�vodními patníky. B✏valému lihovaru 
dominuje vysok✏ komín z re⇣ného zdiva - dnes hnízdi�t  ⌥áp�. Celkov  se jedná o 
velice hodnotn✏ urbanistick✏ celek s místními dominantami církevního a industriálního 
v✏znamu v malebné niv  Vlkonického potoka, bez ru�iv✏ch vliv�.
 Vesnice spadá do vymezeného regionu lidové architektury (dle ÚAP). 
 Územní plán navrhuje zachovat p�vodní urbanistickou strukturu. Rozvoj mimo 
zastav né území není vzhledem k ochran  kulturních a krajiná↵sk✏ch hodnot navr⇣en.

 Brde⌃n�
 Osada dopravn  p↵ístupná ve sm ru od Neveklova. Shluk n kolika p�vodních 
zem d lsk✏ch usedlostí na rybni⌥ní soustav  pravostranného p↵ítoku Vlkonického 
potoka. Hodnotn✏ urbanistick✏ celek bez v✏znamn✏ch ru�iv✏ch vliv�. 
 Vesnice spadá do vymezeného regionu lidové architektury (dle ÚAP). 
 Jedná se o sídlo s pom rn  dochovanou p�dorysnou strukturou. Územní plán 
navrhuje zachovat urbanistickou strukturu. Rozvoj mimo zastav né území není 
vzhledem k ochran  kulturních a krajiná↵sk✏ch hodnot navr⇣en.

Katastrální území Krchleby

 Krchleby
 Základ urbanistické struktury tvo↵í zástavba b✏val✏ch zem d lsk✏ch usedlostí 
soust↵ed n✏ch podél cesty. Ve vyv✏�ené - severní poloze je v✏znamnou stavební 
dominantou pansk✏ dvorec (venkovsk✏ záme⌥ek). P↵ed záme⌥kem je ulicovka 
roz�í↵ená. Centrum obce pozd ji poznamenala zem d lská velkov✏roba, nicmén  stále 
je to soubor architektonicky velice hodnotn✏. K jihu se zástavba sva⇣uje do údolnice 
Vlkonického potoka. V okrajov✏ch ⌥ástech se pouze ojedin le vyskytuje novodobá 
v✏stavba.
 Územní plán navrhuje zám ry rozvoje pro venkovské bydlení ⌥i smí�ené-
venkovské vyu⇣ití p↵ednostn  umis�ovat do proluk  a v návaznosti na stávající sí� 
dopravní a technické obsluhy (lokalita P2, Z6). 
 Územní plán navrhuje zachovat urbanistickou strukturu v historickém jádru  a 
v✏znamnou stavební dominantu pansk✏ dvorec (venkovsk✏ záme⌥ek). Územní plán 
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navrhl  funk⌥ní vyu⇣ití panského statku v⌥etn  budovy záme⌥ku a �p✏chárku pro 
smí�ené - venkovské vyu⇣ití umo⇣⌦ující spojení s agroturistikou apod. 
 Územní plán v návaznosti na pansk✏ statek navrhuje krajiná↵ská opat↵ení: K1 - 
plochy zem d lské - areály chovu zví↵at (NZ3) revitalizace ladem ponechan✏ch 
zem d lsk✏ch pozemk� u b✏valého zem d lského areálu v Krchlebech.
 Územní plán ⌥áste⌥n  vymezuje v nivní poloze podél Vlkonického potoka v 
zastav ném území p↵írodní funkce (plochy sídelní zelen ).

 Lhotka
 P�vodní urbanistická struktura zástavby tvo↵ená n kolika usedlostmi je 
naru�ena v✏stavbou chat na pozemcích p�vodních zahrad k t mto usedlostem a to ve 
v✏chodní okrajové ⌥ásti a uprost↵ed osady. Dnes má osada rekrea⌥ní charakter. 
Kompaktní tvar zástavby dopl⌦uje zele⌦. 
 Územní plán akceptuje p�vodní urbanistickou strukturu zástavby a ↵adí ji mezi 
plochy smí�ené obytné - rekrea⌥ní, akceptuje zástavbu chat a ↵adí ji mezi plochy 
rekreace - rodinná rekreace. Zachovává kompaktní charakter zástavby, uzav↵ené zelení. 

 Samoty
 Samoty jsou stabilizovány (nap↵. u Vlkonického potoka, Podchlumí). Rozvoj 
samot není navrhován zejména vzhledem k ochran  krajinného rázu. Intenzifikace 
zástavby v rámci stávajícího zastav ného území je mo⇣ná na základ  konkrétního 
posouzení.

Katastrální území Nahoruby

 Nahoruby
 Vesnice, která byla a⇣ do období 1. republiky v rámci ↵e�eného území nejv t�í. 
Zástavba se nachází p↵i m kce zvln né cest  na k jihu uklon ném návr�í a p↵i cest  na 
úpatí místního zalesn ného vrchu “Na h�rce”. Zde pramení pravostrann✏ p↵ítok potoka 
Mastník. P�vodní urbanistická struktura zástavby tvo↵ená p↵evá⇣n  zem d lsk✏mi 
usedlostmi je rozvoln ná, v severov✏chodní okrajové ⌥ásti je naru�ená novodob✏m 
zem d lsk✏m areálem. V obci se dochovala ↵ada p�vodních zem d lsk✏ch usedlostí, z 
nich⇣ jsou hodnotné zejména usedlosti ⌥p. 4, 16 a 17. Cesty vpa⇣ené do svahu jsou 
lemovány skládan✏mi kamenn✏mi zídkami. Vyjma dvou obytn✏ch novostaveb si obec 
uchovala p�vodní ráz. 
 V dolní ⌥ásti vesnice je roz�í↵en✏ návesní prostor s mal✏m rybní⌥kem a 
zastávkou autobusu. Návesnímu prostoru dominuje zrekonstruovan✏ Hostinec u sv. 
Anny (s mo⇣ností ubytování a venkovního posezení). Jihozápadn  od Nahorub (p↵es 
údolí, ale na dohled) vznikla nevelká chatová osada (plochy rodinné rekreace). 
 Územní plán navrhuje zachovat urbanistickou strukturu v historickém jádru. 
Územním plánem je navr⇣ena p↵estavba nevyu⇣ívan✏ch zem d lsk✏ch objekt� v horní 
⌥ásti obce (pod lesem) pro smí�ené venkovské vyu⇣ití a je stabilizován ji⇣ d↵íve 
projednan✏ a postupn  uskute⌥⌦ovan✏ stavební rozvoj venkovského bydlení v ji⇣ním 
okraji sídla Z14 (pozn.: na pozemek 730/1 v rámci lokality Z14 se ji⇣ projektuje soubor 
dvou budov o rozloze 288m2) . Pozemky podél drobné vodote⌥e procházející 
zastav n✏m územím a v kontaktu se zem d lsk✏m areálem jsou vyhrazeny p↵edev�ím 
vzhledem p↵írodní/ochranné funkci do ploch zelen  (soukromá a vyhrazená zele⌦). 
Územní plán v bli⇣�í návaznosti na zem d lsk✏ areál navrhuje krajiná↵ská opat↵ení: K2 - 
plochy zem d lské - areály chovu zví↵at (NZ3) - zalo⇣ení farmového chovu da⌦k� v 
Nahorubech.

 Poli⌃any
 Osada se statkem a n kolika domky p↵i cest  západn  od Nahorub. V✏skyt 
ojedin lé novodobé v✏stavby. Na ji⇣ním okraji osady se odkr✏vá velkolepá vyhlídka do 
krajiny. Do otev↵ené polohy mezi les a osadu byl umíst n areál trapistického klá�tera 
Na�í Paní nad Vltavou. Architektura areálu bohu⇣el nezapadá do rázu místní venkovské 
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krajiny s tradi⌥ními církevními dominantami (srovnej viz. K↵e⌥ovice, Hod tice, B lice 
apod.). Zastav n✏ areál dopl⌦ují krajiná↵ské úpravy, cestní sí�. Pozitivním d�sledkem 
v✏stavby areálu klá�tera je návrat k citlivému hospoda↵ení na p↵ilehl✏ch polnostech.
 Územní plán akceptuje areál trapistického klá�tera Na�í Paní nad Vltavou a 
vymezuje v jeho zastav né ⌥ásti plochy smí�ené obytné - církevní areály a v jeho 
nezastav né (oplocené) ⌥ásti  plochy zem d lské - areál klá�tera se specifick✏mi 
regulativy respektujícími ⌥innost v rámci areálu. Územní plán navrhl  rozvoj pro 
smí�enou obytnou zástavbu v rámci zastav ného území osady (plocha na západním 
okraji osady).

 Samoty, chatové osady
 Samoty a skupiny objekt� ve volné krajin  jsou akceptovány a ponechány k 
mo⇣né zástavb  pouze v hranicích zastav ného území. Rozvoj chatov✏ch lokalit a 
samot (nap↵. Na Kasárn , Mla⌥ina, U Bezou�k�, Percule, Podchlumí, Na B↵ezin ) není 
navrhován zejména vzhledem k ochran  krajinného rázu a obtí⇣nému dopravnímu 
p↵ístupu. Intenzifikace zástavby v rámci stávajícího zastav ného území je mo⇣ná na 
základ  konkrétního posouzení.

Katastrální území ⌃ivoho�� 
 
 Nová ⇧ivoho↵�
 Osada se nachází na terénním ostrohu modelovaném zátokou potoka Mastník 
a Vltavou do útvaru poloostrova. P�vodní plavecká osada, která zmizela z v t�í ⌥ásti 
pod vodou (z pravob↵e⇣ní ⌥ásti byly stavby zatopeny úpln ) byla Slapskou údolní 
nádr⇣í rozd lena na levob↵e⇣ní Starou ⌃ivoho�� a pravob↵e⇣ní Novou ⌃ivoho��. Ji⇣ od 
vzniku p↵ehrady je toto místo vyu⇣íváno pro rekreaci jako �ir�í rekrea⌥ní zázemí 
metropole a navazujících m st. Osada je rekrea⌥ním st↵ediskem regionálního v✏znamu 
se zam ↵ením na koupání a provozování vodních sport�. 

 Problémy ↵e�eného území
 Neodpovídající vstup do území - nám stí ⌃ivoho��
 Nám stí s komer⌥ní ob⌥anskou vybaveností má spí�e pro hosty odpuzující 
charakter a rozhodn  není slu�nou vizitkou pro vstup do jedné z nejnav�t vovan j�ích 
rekrea⌥ních lokalit. Na ve↵ejn✏ch pozemcích chybí slu�ná úprava parteru a zelen , 
chybí regulace “lidové tvo↵ivosti” nap↵. v podob  ru⌥n  psan✏ch reklamních pouta⌥�. 
Soukromé, sezónn  vyu⇣ívané komer⌥ní objekty jsou v t�inou ve �patném stavu 
(vyjma penzionu, kde zárove⌦ majitel ⇣ije).
- Mobilní domy
 V poslední dob  za⌥íná vzr�stat zájem o mobilní domy také v �eské republice, 
a to zejména díky jejich variabilit  a nízké po↵izovací cen . Na Nové ⌃ivoho�ti jich je 
umíst no n kolik desítek a to zejména v rámci areálu Juniorcampu Tobogán a Caravan 
clubu. ⇥ada z t chto mobilních dom� je upravena pro sezónní pobyt, je zast↵e�ena ⌥i 
jinak stavebn  vylep�ena. Jejich umíst ní není legalizováno dle platné legislativy a je v 
rozporu s dosud platn✏m ÚPnSÚ. P↵i tvorb  aktuální koncepce ve smyslu zadání nebyl 
shledán jedin✏ d�vod pro umis�ování t chto v✏robk� plnících funkci stavby. V areálech 
je ↵ada podvyu⇣it✏ch pozemk� i staveb (zejména severní ⌥ást areál� hromadné 
rekreace p↵i vodní nádr⇣i), kde je mo⇣no rekreaci provozovat (ubytování v chati⌥kách 
apod.). Snaha o bydlení ve vlastním “dom  na kole⌥kách” není v souladu s 
polop↵írodním charakterem území, které je tak neúm rn  v sezónních m sících 
zat ⇣ováno.
- Územní plán doporu⌥uje prioritn  postupn  odstra⌦ovat (pohledov  se 
uplat⌦ující z centra osady) podvyu⇣ité stavby chatek na jihozápadním okraji ve↵ejného 
tábo↵i�t  na ⌃ivoho�ti. Na toto místo umístit sídelní zele⌦ podobn  jako je tomu na 
jihov✏chodním okraji.
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 Územní plán zachovává stávající koncepci  novodobé osady, která je 
rekrea⌥ním st↵ediskem regionálního v✏znamu se zam ↵ením na koupání a provozování 
vodních sport�, s jednozna⌥nou preferencí pro za↵ízení volného cestovního ruchu.
 Územní plán vytvá↵í podmínky pro udr⇣iteln✏ cestovní ruch s ohledem na 
kvalitní p↵írodní prost↵edí..
 Územní plán navrhuje revitalizaci nástupního centrálního prostranství Nové 
⌃ivoho�ti v⌥etn  obnovy ve↵ejné zelen  (R2).  
 Územní plán respektuje stávající plochy ob⌥anského vybavení komer⌥ního 
charakteru v nástupním prostoru do osady. Stabilizuje plochy pro dopravní vybavenost 
- parkovi�t . 
 V návaznosti na stávající zástavbu v centru osady navrhuje plochy smí�ené 
obytné - rekrea⌥ní pro rozvoj marginálního rozsahu charakteru proluk.
 Územní plán chrání stávající krajiná↵ské a p↵írodní hodnoty (unikátní poloha 
ostrohu se zálivy u v✏ústí kontaktních vodote⌥í, v✏hledy a pohledové panorama, zele⌦ 
na nelesních pozemcích a dal�í opticky p↵íznivé jevy). Územní plán chrání stávající 
historicko-kulturní hodnoty a architektonické hodnoty (nap↵. p↵ístavi�t  lodí p↵i v✏ústi 
drobné vodote⌥e v severov✏chodní ⌥ásti ⇣ivoho��ského meandru navazující na 
historickou cestní sí� - dnes tzv. stezka Opata Zaorala a p↵ívoz; stavby dlouh✏ch chatek 
na ⇣elezobetonov✏ch vzp rách v rámci areálu Juniorcamp Tobogán).
 Postupn✏m neustál✏m zahu��ování rekrea⌥ní zástavby a zkapacit⌦ováním 
objekt� hromadné rekreace do�lo k neúm rnému zatí⇣ení zájmového území v 
sezónních m sících. S ohledem na charakter území a jeho hodnoty, funkcí územního 
systému ekologické stability územní plán vytvá↵í podmínky pro regulaci zástavby, 
vylu⌥uje mo⇣nost navy�ování ubytovacích kapacit; vylu⌥uje mo⇣nost zahu�tování 
zastav ného území stavbami a v✏robky plnících funkci stavby (nap↵.“mobil-homy”, 
obytné p↵ív sy, maringotky, p↵íst↵e�ky), vylu⌥uje mo⇣nost p↵ístavby a nástavby 
provedené za ú⌥elem zvy�ování po⌥tu rekreant� i v plochách pro individuální rekreaci.
 Územní plán v zastav ném území chrání a vymezuje sídelní zele⌦ v polohách, 
kde má ochrannou/izola⌥ní funkci a p↵írodní charakter.
 Územní plán navrhuje optimálního vyu⇣ití území a zejména organizaci 
provozu jednotliv✏ch forem rekreace (hromadné, individuální, nepobytové ve volné 
krajin ), které se navzájem ovliv⌦ují.
 Zaji��uje ochranu nezastav ného území v centru osady a v kontaktních 
polohách se zástavbou a to i v�⌥i umis�ování (i do⌥asném) zem d lsk✏ch i jin✏ch 
drobn✏ch  staveb a v✏robk� plnících funkci stavby (mobil-homy, obytné p↵ív sy, 
maringotky, p↵íst↵e�ky atd.).

 Samoty, chatové osady a areály
 Samoty a skupiny objekt� ve volné krajin  jsou akceptovány a ponechány k 
mo⇣né zástavb  pouze v hranicích zastav ného území. Rozvoj chatov✏ch lokalit a 
samot (nap↵. ⌃líbek, Suchá Louka) není navrhován zejména vzhledem k ochran  
krajinného rázu a obtí⇣nému dopravnímu p↵ístupu. Intenzifikace zástavby v rámci 
stávajícího zastav ného území bude ojedin le mo⇣ná na základ  konkrétního 
posouzení (nap↵. pro rozvoj ob⌥anské vybavenosti, zázemí apod). 
 Územní plán vylou⌥il mo⇣nost zástavby na pozemcích ur⌥en✏ch k✓pln ní 
funkce lesa v⌥etn  mo⇣nosti roz�í↵ení zastavitelné plochy chat na t chto pozemcích 
mimo dopravní a technickou infrastrukturu a staveb spojen✏ch s✓hospoda↵ením na 
lesním pozemku nebo spojen✏ch s✓realizací ÚSES.

Vymezení systému sídelní zelen 
 Systém sídelní zelen  tvo↵í zejména plochy ve↵ejn  p↵ístupné zelen  na 
ve↵ejn✏ch prostranstvích (ZV), plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS), 
plochy sídelní zelen  – ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO)  a plochy zelen  p↵írodního 
charakteru (ZP).  
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 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
 Ve↵ejn  p↵ístupné parky, zahrady, sady, lesoparky, aleje, stromo↵adí apod. 
Plochy ve↵ejné zelen  jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní ochrany p↵evá⇣n  parkov  
upraven✏ch pozemk� v sídlech.
 U ve↵ejné zelen  mohou b✏t domácí druhy d↵evin b✏t zastoupeny z 30 a⇣ 50% 
a zbytek m�⇣e b✏t z druh� introdukovan✏ch nebo vy�lecht n✏ch atraktivních 
zahradnick✏ch odr�d. P�vodní domácí d↵eviny by m ly b✏t p↵evá⇣n  kosterní. 
Druhovou skladbu d↵evin v⇣dy nutno p↵izp�sobit charakteru území. 

 Plochy sídelní zelen  – soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS)
 Plochy sídelní zelen  – soukromá a vyhrazená zele⌦ jsou vymezeny zejména 
za ú⌥elem vyu⇣ívání zahrad a dal�ích pozemk� zem d lského p�dního fondu 
nacházejících se v zastav ném území.
 Jde o pozemky, které se v✏znamn  podílejí na utvá↵ení charakteru 
urbanizovaného území nebo jsou v✏znamn  dot⌥eny limity vyu⇣ití území, a proto je na 
nich nutné omezit mo⇣nost umis�ování staveb a dal�ích za↵ízení.

 Plochy sídelní zelen  – ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO)
 Plochy sídlení zelen  – ochranná a izola⌥ní zele⌦ jsou vymezeny zejména za 
ú⌥elem zachování ochranného /izola⌥ního charakteru prvk� zelen  nacházejících se v 
zastav ném území. 

 Plochy zelen  p↵írodního charakteru (ZP) 
 Území se zv✏�enou ochranou zelen , nap↵. b↵ehová a doprovodná zele⌦ 
vodních tok�, pr�chod systému ÚSES zastav n✏m územím, hodnotné p↵írodní plochy 
na nep↵ístupn✏ch lokalitách, lesní pozemky v zastav ném území apod. V druhové 
skladb  budou zastoupeny vesm s domácí d↵eviny, geograficky p�vodní, v✓ka⇣dém 
p↵ípad  vhodné pro dané stanovi�t .  

 Ostatní zele⌦, jako nap↵. soukromé zahrady u rodinn✏ch dom�, zele⌦ u 
ob⌥anského vybavení ⌥i u v✏robních ploch, je sou⌥ástí ploch s rozdíln✏m zp�sobem 
vyu⇣ití v zastav ném území.
 Stávající plochy zelen , zejména ve↵ejn  p↵ístupné, jsou územním plánem 
stabilizovány.
 Systém sídelní zelen  je provázán s p �ími trasami, s nimi⇣ spoluvytvá↵í 
prostory pro pobyt a pohyb lidí.
 V maximální mí↵e musí z�stat zachována i stávající zele⌦ v plochách zejména 
obytné zástavby a plochách rekreace (Nová ⌃ivoho��), která mimo jiné za⌥le⌦uje 
zástavbu do krajiny a je v✏znamnou sou⌥ástí systému sídelní zelen .
 Územní plán vytvá↵í podmínky pro vznik ploch ve↵ejné zelen  v nov✏ch 
zastaviteln✏ch plochách.
 Územní studie prov ↵í mo⇣nost obnovy sídelní zelen  v rámci návrhu 
rekonstruk⌥ních a revitaliza⌥ních zásah� v K↵e⌥ovicích, na Nové ⌃ivoho�ti, v Ho↵eticích 
a Strá⇣ovicích. 
 Územní plán navrhuje Plochy sídelní zelen  – soukromá a vyhrazená zele⌦ 
(ZS) v rámci zastavitelné plochy ve Strá⇣ovicích - zde chrání p↵ed zástavbou pohledov  
exponovan✏ horizont.
 Územní plán navrhuje Plochy sídelní zelen  – ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO) v 
rámci zastaviteln✏ch ploch ve K↵e⌥ovicích, K↵e⌥ovicích - Na Drahách, Vlkonicích a Nové 
⌃ivoho�ti a to zejména z d�vodu kontaktní polohy s lesními pozemky, silnicí, volnou 
krajinou.
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Od�vodn ní koncepce dopravní infrastruktury

⇤ir�í dopravní vztahy
 ⇥e�ené území se nachází v západní ⌥ásti okresu Bene�ov, sousedí s okresem 
P↵íbram. Páte↵ dopravní obsluhy tvo↵í silnice II. t↵ídy ⌥. 105, procházející ve sm ru JZ-SV 
p↵es K↵e⌥ovice a Vlkonice. Silnice zaji��uje p↵epravní vazby sm rem na Sedl⌥any a dále 
silnici I/18 a sm rem na Neveklov a dále sm r Praha. U Neveklova se napojuje na 
silnici II/114 (Bene�ov - Dob↵í�).
 Zva⇣ovaná dálnice D3 Praha - �eské Bud jovice se ↵e�eného území p↵ímo 
net✏ká. Trasa by m la procházet ve vzdálenosti cca 1 km v✏chodn  od okrajové 
jihov✏chodní ⌥ásti ↵e�eného území (⌥áste⌥n  územím Mar�ovic).
 

Letecká doprava
 Letecká doprava není v ↵e�eném území zastoupena, zájmy letecké dopravy se 
↵e�eného území net✏kají.

⌃elezni⌥ní doprava
 ⌃elezni⌥ní doprava není v ↵e�eném území zastoupena. V✏znamnou nejbli⇣�í 
⇣elezni⌥ní stanicí je Byst↵ice u Bene�ova na trati ⌥. 220 (Praha –) Bene�ov u Prahy – 
�eské Bud jovice, která je sou⌥ástí IV. tranzitního koridoru a pat↵í tak mezi 
nejd�le⇣it j�í ⇣elezni⌥ní trat  v �esku. Sm rem na jih od ↵e�eného území je nejbli⇣�í 
stanicí ⇣elezni⌥ní zastávka ⇤t tkovice v místní ⌥ásti Sedle⌥ko, která se nachází na 
⇣elezni⌥ní regionální trati ⌥. 223 Olbramovice - Sedl⌥any.

 Vodní doprava
 Vltava ↵.km 91,50 (T↵ebenice) - ↵.km 239,60 (�eské Bud jovice) je vodní cesta 
dopravn  v✏znamná zejména pro rekrea⌥ní plavidla (kanalizovan✏ tok, t↵ída I., pro 
plavidla o nosnosti do 300t). 
 V roce 1954 byl zahájen provoz lodní dopravy na Slapské p↵ehrad . Lodní 
doprava slou⇣í zejména rekreant�m v sezónním období. V provozu jsou pravidelné 
linky parníkem Slapy - Nová ⌃ivoho�� a linka Slapy - Nová ⌃ivoho�� - Solenice. Provoz 
p↵ívozu ze Staré ⌃ivoho�ti na Novou ⌃ivoho�� za⌥íná v ⌥ervnu a kon⌥í v srpnu. V ⌥ervnu 
jezdí spoje pouze v pátek, v sobotu a ned li. V ⌥ervenci a srpnu jezdí denn .
 Na vodním toku Vltava, prav✏ b↵eh, ↵í⌥ní kilometr 104,70 je provozováno 
v✏vazi�t  plavidel. V✏vazi�t  je umíst no na vodním toku Vltava, prav✏ b↵eh, ↵í⌥ní 
kilometr 104,70, lokalita potok Mastník, pozemek parc. ⌥. 1339/2 a parc. ⌥. 2108/3 v k. 
ú. ⌃ivoho��. V✏vazi�t  slou⇣í ke stání plavidel ve stávajícím vymezeném stání. 
 Vodní tok Vltava spole⌥n  s vodním tokem Mastník je územním plánem 
za↵azen z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití území do stabilizovan✏ch ploch dopravní 
infrastruktury - vodní doprava (DV) s regulativy vycházející ze sou⌥asného stavu 
vyu⇣ívání. Situování p↵ívozu a p↵ístavu rekrea⌥ních plavidel (marina ⌃ivoho��) je patrné 
z✓koordina⌥ního v✏kresu.

Silni⌥ní automobilová doprava
 Nosnou komunika⌥ní trasou ve vlastním ↵e�eném území je silnice II. t↵ídy a to 
II/105 Sedl⌥any - K↵e⌥ovice - Neveklov. Silnice p↵echází p↵es ↵e�ené území ve sm ru JZ 
- SV z k. ú. Velb hy p↵es K↵e⌥ovice (K↵e⌥ovice u Neveklova) a dále se stá⌥í ve sm ru 
severním a pokra⌥uje do Vlkonic (Vlkonice u Neveklova). Zájmové území opou�tí 
sm rem do Zádolí (Zádolí u Neveklova).
 Systém silni⌥ních tras II. t↵ídy v ↵e�eném území obce dále dopl⌦ují trasy silnic 
III. t↵ídy.
 Konkrétn  se jedná o III/11432, která od místa k↵í⇣ení se silnicí II/114 zaji��uje 
p↵epravní vazby ve sm ru na ⌃ivoho�� (západní sm r). Na ni v krátkém úseku navazuje 
silnice III/11433 kon⌥ící v Nahorubech.
 Spojku vedenou severoji⇣ním sm rem p↵es Krchleby do K↵e⌥ovic tvo↵í silnice 
III/10519 a dále od K↵e⌥ovic do Skr✏�ova silnice III/11441. Strá⇣ovice a Ho↵etice 
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dopravn  obsluhuje silnice III/10517 vedená severoji⇣ním sm rem od k↵í⇣ení se II/105 
sm rem k III/1438.  Ta prochází ↵e�en✏m územím v krátkém úseku veden✏m p↵es 
Hod tice.
 Trasy silnic II. a III. t↵ídy je t↵eba pova⇣ovat za dlouhodob  stabilizované (v 
rámci b ⇣né silni⌥ní údr⇣by budou provád ny pouze místní opravy, bude zaji��ováno 
uvoln ní rozhledov✏ch polí v trase i k↵i⇣ovatkách a �í↵kové uspo↵ádání pr�jezdního 
pr�↵ezu bude postupn  upravováno pro vedení minimální silni⌥ní kategorie S 7,5/70 u 
silnic II. t↵ídy a S7,5/50 u silnic III. t↵ídy).
 Systém silni⌥ních tras v zájmovém území je územním plánem za↵azen z 
hlediska funk⌥ního vyu⇣ití území do stabilizovan✏ch ploch dopravní infrastruktury - 
silnice (DS) s regulativy vycházející ze sou⌥asného stavu vyu⇣ívání. Rozd lení kategorií 
silnic je patrné z koordina⌥ního v✏kresu.

P↵ehled o intenzitách silni⌥ního provozu
 P↵ehled o intenzitách silni⌥ního provozu nám dávají v✏sledky periodicky 
provád n✏ch s⌥ítání silni⌥ní dopravy ⇥SD �R v pravideln✏ch p tilet✏ch intervalech. V 
následující tabulce jsou uvedeny hodnoty zatí⇣ení zji�t né na s⌥ítacích stanovi�tích 
procházejících tras v rámci posledního dostupného s⌥ítání provedeného v roce 2010. 
Hodnoty zatí⇣ení jsou uvedeny v následující tabulce v po⌥tu skute⌥n✏ch vozidel za 
pr�m rn✏ den roku 2010 a to v ⌥len ní dle druhu vozidel – t ⇣k✏ch, osobních, 
motocykl� a celková sou⌥tová hodnota. Dále je rovn ⇣ uvedena hodnota podílu 
t ⇣k✏ch vozidel v procentech z celkové hodnoty, která dává p↵edstavu o charakteru 
dopravy v daném úseku. V zájmovém území byla m ↵ena intenzita dopravy na silnici 
II/105. Pro p↵ehled je dopln na intenzita dopravy v navazující silnici II/114.

Silnice  Stanovi�t   Místo  Intenzity automobilové dopravy 2010 
%
     T  O  M  S T
II/105 1-1180  zaúst. 114  168 985 24 1177 
14
   hr. okr. Bene�ov 
   a P↵íbram
II/114 1-2640  hr. okr. Bene�ov 133 732 17 882 15
   a P↵íbram - Neveklov, zaús. 
   do 105

Sí� místních a ú⌥elov✏ch komunikací
 Pr�jezdní úseky silnic II. a III. t↵ídy jsou tedy páte↵ními trasami celého 
↵e�eného území, na které jsou p↵ipojeny místní a ú⌥elové komunikace zp↵ístup⌦ující 
⌥ásti obce a⇣ jednotlivé objekty a jednotlivé obhospoda↵ované pozemky a plochy. 
Komunika⌥ní systém je mo⇣no pova⇣ovat za stabilizovan✏. 
 Problémy sou⌥asného stavu komunika⌥ní sít  v zastav ném území obce v�ak 
p↵edstavují jistá problémová místa a to bu� na p↵ipojení komunikací na silni⌥ní trasy a 
nebo zú⇣ené profily na úsecích místních komunikací. Dopravn  problémová místa sít  
v t�inou vypl✏vají bu� z obtí⇣né konfigurace terénu, v zastav ném území pak z blízkosti 
p↵iléhající zástavby ⌥i pozemkov✏ch hranic. Oba tyto faktory z hlediska reáln✏ch 
mo⇣ností ↵e�ení t chto problémov✏ch míst p↵edstavují vá⇣né komplikace p↵edev�ím s 
ohledem na citlivé majetkoprávní pom ry v území a dále na finan⌥ní náro⌥nost. 
 Návrh územního plánu v✓souladu se zadáním zakládá nové rozvojové po⌥iny 
v✓↵e�eném správním území obce. Komunika⌥ní dostupnost t chto rozvojov✏ch lokalit je 
zaji�t na bu� prost↵ednictvím p↵ipojení sjezdem na stávající komunika⌥ní sí� obce 
anebo návrhem nov✏ch místních komunikací a to konkrétn  v hlavní rozvojové lokalit  
v K↵e⌥ovicích Z2 a v lokalit  Na Drahách Z3. K↵i⇣ovatky se silnicemi nejsou navr⇣eny.
 U lokalit Z7 a Z4 bude vypracována územní studie, která v✓rámci �ir�ích 
urbanistick✏ch a komunika⌥ních souvislostí navrhne rovn ⇣ nové komunika⌥ní 
uspo↵ádání.
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 Nov  navrhované pozemky ve↵ejn✏ch prostranství budou respektovat 
p↵íslu�ná ustanovení §22 vyhlá�ky MMR �R ⌥.501/2006 Sb., o obecn✏ch po⇣adavcích 
na vyu⇣ívání území. Navrhované místní komunikace zaji��ující komunika⌥ní dostupnost 
a obsluhu nov✏ch rozvojov✏ch lokalit zástavby obce budou navr⇣eny bu� jako 
obslu⇣né komunikace funk⌥ní skupiny C, typu MO10/7/30(20) s✓oboustrann✏mi 
chodníky �í↵ky nejmén  2x2,0m, p↵ípadn  jako komunikace pro smí�en✏ provoz 
funk⌥ní skupiny D1 - obytné ulice – navrhované v✓souladu s✓technick✏mi 
podmínkami✓TP103 pro jejich navrhování v✓�í↵ce uli⌥ního prostoru nejmén  8,0m mezi 
hranicemi protilehl✏ch pozemk�. 
 Rozvojové lokality ve správním území obce budou na stávající komunikace 
p↵ipojeny samostatn✏mi sjezdy ve smyslu p↵íslu�n✏ch ustanovení �SN 736110 
Projektování místních komunikací, kap. 12 K↵i⇣ovatky, k↵í⇣ení a sjezdy.
 Návrh územního plánu sv✏mi regulativy umo⇣⌦uje ⌥áste⌥nou postupnou 
obnovu d↵íve zru�en✏ch ú⌥elov✏ch komunikací a polních cest s✓cílem zlep�it 
prostupnost krajiny a podpo↵it p �í. 
 Sí� místních a ú⌥elov✏ch komunikací v zájmovém území je územním plánem 
za↵azena z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití území do ploch dopravní infrastruktury - místní a 
p↵ístupové komunikace (DS1) s regulativy vycházející ze sou⌥asného stavu vyu⇣ívání. 
Rozd lení kategorií komunikací je patrné z koordina⌥ního v✏kresu. Zákres je proveden 
do p↵edan✏ch mapov✏ch podklad� (Pasport komunikací) a je aktualizován 
zapracováním zji�t n✏ch poznatk� z vlastních pr�zkumov✏ch prací proveden✏ch 
aktuáln . Rozd lení místních a navazujících ú⌥elov✏ch komunikací je provedeno dle 
jejich dopravn  urbanistické funkce.

 P �í doprava v zastav ném území 
 Problémem je neexistence chodník� na silni⌥ních pr�tazích obcemi. V 
K↵e⌥ovicích (i Vlkonicích), které le⇣í p↵i silni⌥ním pr�tahu II. t↵ídy bylo umíst no 
signaliza⌥ní za↵ízení na dodr⇣ování rychlosti.
 Návrhem ÚP K↵e⌥ovice jsou vymezeny plochy rekonstruk⌥ních a revitaliza⌥ních 
zásah� na ve↵ejném prostranství v zastav ném území centrálních ⌥ástí K↵e⌥ovic (R 1), 
Nové ⌃ivoho�t  (R 2), Strá⇣ovic (R 3) a Ho↵etic (R 4) - viz. kapitola c.3). Návrhy úpravy 
parteru stávajícího ve↵ejného prostranství je podmín no prov ↵it územní studií. 
V návaznosti na úpravy návsi ve K↵e⌥ovicích je navr⇣eno doplnit p �í propojení po 
chodníkem z návsi po kamenném tarasu sm rem k lokalit  Na Drahách. Je 
doporu⌥eno provést úpravy návesního prostoru ve prosp ch nezpevn n✏ch/
zatravn n✏ch ploch a ploch pro p �í. Velké zpevn né plochy vozovek dopravních 
k↵i⇣ovatek jsou bariérou pro pohyb p �ích.
 Nová ⌃ivoho��
 P �í tahy ve sm ru centrum - plá⇣ové plochy (zejména nejnav�t vovan j�í 
ve↵ejná plá⇣ za tenisov✏mi kurty) a sm rem do p↵írodního zázemí rekrea⌥ního lesa 
jsou respektovány (územním plánem vymezeny jako plochy dopravní infrastruktury - 
místní a p↵ístupové komunikace (DS1) a jako plochy sídelní zelen  - ochranná a 
izola⌥ní zele⌦ (ZO)) . Hlavní promenádní trasy jsou situovány na terénní hranu nad 
zátokou Mastník s vyhlídkou na ostrome⌥sk✏ ostroh a cesty spojující autokemp, p↵ívoz 
a plá⇣. Ty jsou ⌥áste⌥n  v sou⌥asnosti za↵azeny do sít  turistick✏ch tras.

Doprava v klidu

- Nová ⌃ivoho��
 Osada je rekrea⌥ním st↵ediskem regionálního v✏znamu se zam ↵ením na 
koupání a provozování vodních sport�. Postupn✏m neustál✏m zahu��ování rekrea⌥ní 
zástavby v⌥etn  tzv. mobil-hom� a zkapacit⌦ováním objekt� hromadné rekreace do�lo 
k neúm rnému zatí⇣ení zájmového území v sezónních m sících. 
 Odstavná a parkovací stání se ↵e�í jako sou⌥ást stavby, nebo jako provozn  
neodd litelná ⌥ást stavby, anebo na pozemku stavby, vlastník�/provozovatel� 
rekrea⌥ních za↵ízení a staveb. V návaznosti na hlavní p↵íjezdovou trasu je situováno 
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záchytné parkovi�t . Dal�í parkovi�t  je situováno v návaznosti na areály hromadné 
rekreace (u Juniorcampu Tobogán). Parkovi�t  by m la slou⇣it pouze pasantním 
náv�t vník�m areál� rekreace (bez nároku na ubytování). Hlavní záchytné parkovi�t  
je v sezón  hlídané. Na základ  informací provozovatele parkovi�t  lze konstatovat, ⇣e 
období, kdy kapacita parkovi�t  nesta⌥í, je velmi krátké na to, aby se investice 
zbudování p↵idru⇣ené parkovací plochy v sou⌥asnosti ekonomicky vyplatila. 
 Dv  parkovi�t  na Nové ⌃ivoho�ti jsou územním plánem za↵azena z hlediska 
funk⌥ního vyu⇣ití území do ploch dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (DS2) 
s regulativy vycházející ze sou⌥asného stavu vyu⇣ívání. 

- Ostatní sídla
 V zastav ném území jsou p↵im ↵en  uspokojeny nároky na odstavování a 
parkování vozidel. U za↵ízení v✏roby a ob⌥anské vybavenosti je zaji�t no odstavování 
vozidel na vlastních pozemcích nebo na ve↵ejn  p↵ístupn✏ch plochách. Odstavná stání 
pro území obytné zástavby jsou zaji�t na na pozemcích rodinn✏ch dom�.

 Pro pokrytí pot↵eb dopravy v klidu u navrhovan✏ch objekt� pro bydlení, 
vybavenosti ⌥i jin✏ch objekt� se i nadále bude postupovat ve smyslu p↵íslu�n✏ch 
ustanovení vyhlá�ky MMR �R ⌥. 268/2009 Sb., o technick✏ch po⇣adavcích na stavby, a 
to §5, ve kterém se stanovuje, ⇣e odstavná a parkovací stání se ↵e�í jako sou⌥ást 
stavby, nebo jako provozn  neodd litelná ⌥ást stavby, anebo na pozemku stavby, 
pokud tomu nebrání omezení vypl✏vající ze stanoven✏ch ochrann✏ch opat↵ení, a to 
v✓souladu s✓normov✏mi hodnotami stanoven✏mi ve smyslu p↵íslu�n✏ch ustanovení kap. 
14.1 �SN 73 6110 Projektování místních komunikací. Dále je t↵eba ka⇣dou stavbu 
vybavit odpovídajícím po⌥tem stání pro vozidla zdravotn  posti⇣en✏ch osob, které 
budou ↵e�eny jako sou⌥ást stavby. 

 Územní plán pln  respektuje sou⌥asné kapacity, které slou⇣í pro odstavování 
a parkování vozidel obyvatel a náv�t vník� obce.
 Územní plán navrhuje plochu územní rezervy UR2 pro dopravní vybavenost 
(parkovi�t ) v návaznosti na stávající plochy parkovi�� na Nové ⌃ivoho�ti.

Doprovodná za↵ízení automobilové dopravy
 V ↵e�eném území nejsou zastoupena doprovodná za↵ízení automobilové 
dopravy. Nejbli⇣�í ⌥erpací stanice pohonn✏ch hmot je situována v návaznosti na 
páte↵ní trasu silnice II/114 v Neveklov . Zde jsou také k dispozici kompletní servisní 
slu⇣by. 
 Podniková ⌥erpací stanice je v areálu ⇣ivo⌥i�né v✏roby ve K↵e⌥ovicích.
 V zájmovém území jsou zaji�t ny servisní slu⇣by (nap↵. autoelektriká↵ské 
opravy, autoklempí↵ské a autokarosá↵ské opravy). Autoservis se nachází v Krchlebech 
⌥.p. 27 a v Hod ticích ⌥.p. 1.

 
Ve↵ejná autobusová doprava

 Obsluha území prost↵edky hromadné dopravy je realizována pravidelnou 
autobusovou dopravou a z�stane zachována ve stávajícím rozsahu. 
 V sou⌥asné dob  realizována prost↵ednictvím dvou procházejících 
autobusov✏ch linek: 
 Bus 200014 - Bene�ov-P↵íbram-Plze⌦
 Bus 200075 -  K↵e⌥ovice-T✏nec nad Sázavou
 Bus 200078 -  Bene�ov - K↵e⌥ovice
 Bus 200076  -  Bene�ov - K↵e⌥ovice
 Dopravcem je �SAD Bene�ov,✓a.✓s.
 Situování autobusov✏ch zastávek je patrné z✓koordina⌥ního v✏kresu. Umíst ní 
autobusov✏ch zastávek (Vlkonice, K↵e⌥ovice-Ko��álka rozc., K↵e⌥ovice, K↵e⌥ovice dráha, 
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Krchleby, K↵e⌥ovice-Lhotka, Nahoruby rozc., Nahoruby, K↵e⌥ovice-⌃ivoho��, Hod tice, 
Ho↵etice, Ho↵etice-rozc., Strá⇣ovice) je vyhovující.
 Autobusové spojení z Bene�ova a Neveklova je v pracovní dny celkem dobré, 
o víkendu v�ak nedosta⌥ující. O prázdninov✏ch víkendech je mo⇣nost se do obce 
dopravit i z Prahy autobusem na Novou ⌃ivoho��. 
 pozn.: Doprava po Slapské p↵ehrad  je popsána v ⌥ásti Vodní doprava.

Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma
- Dopravní obsluha lokalit musí, v souladu s ustanovením §10 zákona ⌥ 

13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích, v platném zn ní, a v souladu s 
vyhlá�kou ⌥. 104/1997 Sb., v platném zn ní, spl⌦ovat po⇣adavky �SN 73 6110 
Projektování místních komunikací, v⌥etn  p↵ipojení  navr⇣en✏ch komunikací 
na stávající komunikace dle �SN 73 6102.

- V ↵e�eném území se v souladu se zákonem ⌥. 13/97 Sb., o pozemních 
komunikacích, uplat⌦uje mimo zastav né území obce ochranné pásmo silnic 
II. a III. t↵ídy vedené ve vzdálenosti 15 m po obou stranách od osy vozovky. V 
grafické ⌥ásti (v koordina⌥ním v✏kresu) jsou uvedena ⌥ísla silnic II. a III. t↵ídy a 
a jsou vyzna⌥ena jejich ochranná pásma v souladu s ustanovením § 30 
zákona o pozemních komunikacích, která limitují vyu⇣ití ploch.

 Do OP silnice zasahují rozvojové lokality: Z3, Z4, Z6, Z7, Z11, Z14 a Z18. 
Z toho lokality Z3, Z8 a Z18 se nacházejí v kontaktní poloze silnice II. t↵ídy. K ochran  
proti hluku - viz. kapitola Ochrana prost↵edí, hygienická ochrana.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Doprava - shrnutí:
- Komunika⌃ní systém územní plán pova✏uje za stabilizovan� s mo✏ností díl⌃ích 

oprav. 
- Návrh územního plánu sv�mi regulativy umo✏ uje ⌃áste⌃nou postupnou 

obnovu d⌦íve zru↵en�ch ú⌃elov�ch komunikací a polních cest s⇣cílem zlep↵it 
prostupnost krajiny a podpo⌦it p�↵í.

- V návaznosti na navrhované územní studie - úpravy návsi ve K⌦e⌃ovicích R1 
budou ⌦e↵eny  z d�vod� bezpe⌃nosti a lep↵í dostupnosti komunikace pro p�↵í 
podél hlavního páte⌦ního tahu silnice II. t⌦ídy.

- Komunika⌃ní dostupnost t�chto rozvojov�ch lokalit je zaji↵t�na bu⌥ 
prost⌦ednictvím p⌦ipojení sjezdem na stávající komunika⌃ní sí� obce anebo 
návrhem nov�ch místních komunikací a to konkrétn� v hlavní rozvojové 
lokalit� v K⌦e⌃ovicích Z2 a v lokalit� Na Drahách Z3. 

- K⌦i✏ovatky se silnicemi nejsou navr✏eny.
 U lokalit Z7 a Z4 bude vypracována územní studie, která v⇣rámci ↵ir↵ích 

urbanistick�ch a komunika⌃ních souvislostí navrhne rovn�✏ nové 
komunika⌃ní uspo⌦ádání. 

- Územní plán navrhuje plochu územní rezervy UR2 pro dopravní vybavenost 
(parkovi↵t�) v návaznosti na stávající plochy parkovi↵� na Nové ⇧ivoho↵ti.

 V sou⌃asnosti je v rámci zastav�ného území rekrea⌃ní potenciál nevyu✏it�. 
Územní rezerva je hájena pro p⌦ípadnou intenzifikaci vyu✏ití rekrea⌃ního 
území a jeho obsluhu dopravou v klidu.

- V ochrann�ch pásmech silnic budou dány omezující podmínky pro zástavbu v 
navazujících správních ⌦ízeních.

Od�vodn ní koncepce technické infrastruktury
 Ve v�ech místních ⌥ástech spadajících do ↵e�eného území je zaji�t no 
zásobování elektrickou energií a jsou odpovídajícím zp�sobem zaji�t ny 
telekomunika⌥ní slu⇣by. Vyjma sídel Strá⇣ovice, Brde⌥n✏, H�rka, Ho↵etice, Hod tice, 
Lhotka a samot je ↵e�ené území zásobováno pitnou vodou z ve↵ejného vodovodu 
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(systém skupinového vodovodu K↵e⌥ovice a obecních vodovod� Nahoruby, Poli⌥any, 
⌃ivoho��). V n kter✏ch sídelních útvarech se nacházejí úseky de��ové oddílné 
kanalizace. 
 ⇥e�ené území je sou⌥ástí zpracovaného Plánu rozvoje vodovod� a kanalizací 
St↵edo⌥eského kraje.

Vodní hospodá↵ství - likvidace srá⇣kov✏ch odpadních vod
 Odvedení srá⇣kov✏ch vod zde celkov  ne⌥iní po v t�inu roku p↵i pr�m rn✏ch 
hydrologick✏ch podmínkách v t�í potí⇣e vzhledem k p↵eva⇣ujícím p↵ízniv✏m sklonov✏m 
pom r�m, vzhledem k relativn  dobré reten⌥ní schopnosti povrchu terénu a vzhledem 
k existenci p↵irozen✏ch recipientních prvk� i realizovan✏ch technick✏ch opat↵ení. 
Srá⇣kové odpadní vody jsou zvládány následovn : u jednotliv✏ch nemovitostí s 
pou⇣itím vsaku nebo akumula⌥ních prvk� (s následn✏m vyu⇣íváním nap↵. pro 
zavla⇣ování zelen ). De��ová kanalizace je zaúst na do nejbli⇣�ích recipientních prvk� 
a je rozvinuta v n kter✏ch místních ⌥ástech, jinde je vyu⇣íván systém p↵íkop�, struh a 
propustk�  viz. p↵ehled.
 
 (K↵e⌥ovice)
 V✓obci se nachází de��ová kanalizace ve správ  a vlastnictví obce. DN 600 – 
900 m, DN 400 – 500 m, DN 300 – 300 m, materiál betonové roury.

 (H�rka)
 V✓obci se nachází de��ová kanalizace – beton, profil neuveden, délka cca 70 
m. Pro odvád ní povrchov✏ch vod ve zbytku obce jsou u⇣ívány p↵íkopy, strouhy a 
propustky.
 (Krchleby)
 V✓obci se nachází de��ová kanalizace – beton DN 400.
 (Nahoruby)
 V✓obci se nachází de��ová kanalizace ve správ   obce – beton, DN 400/600 – 
600 m.
 (Strá⇣ovice)
 V obci se nachází de��ová kanalizace – beton, délka cca 15 m. Pro odvád ní 
povrchov✏ch vod ve zbytku obce jsou u⇣ívány p↵íkopy, strouhy a propustky.
 (Vlkonice)
 V✓obci existuje de��ová kanalizace – beton DN 500, celková délka cca 400 m.
 (⌃ivoho��)
 V obci existuje de��ová kanalizace. Pro odvád ní povrchov✏ch vod v obci jsou 
u⇣ívány povrchové p↵íkopy, strouhy a propustky.
 (Skr✏�ov, Poli⌥any, Shorn✏, Lhotka, Ho↵etice, Hod tice, Brde⌥n✏)
 V✓obci se nenachází de��ová kanalizace. Pro odvád ní povrchov✏ch vod v obci 
jsou u⇣ívány povrchové p↵íkopy, strouhy a propustky.

 Zp�sob likvidace de��ov✏ch vod se nebude zásadn  m nit. 
 P↵i vymezování stavebních pozemk� musí b✏t spln n po⇣adavek na vsakování 
de��ov✏ch vod nebo jejich zadr⇣ení na pozemku p↵ed jejich svedením do oddílné 
de��ové kanalizace vycházející z platn✏ch provád cích p↵edpis� (§20 odst. 5 (resp. §21) 
vyhlá�ky 501/2006).
 U nov  vymezen✏ch zastaviteln✏ch ploch a komunikací bude v⇣dy posouzen 
vliv zástavby na odtokové pom ry v území a to tak, aby nedo�lo ke zv✏�ení odtoku po 
zástavb  proti odtoku z území p↵ed zástavbou. De��ové vody budou p↵ednostn  
likvidovány na jednotliv✏ch pozemcích. De��ové vody, které nebude mo⇣né na základ  
hydrogeologického posudku zasakovat, budou na pozemcích jednotliv✏ch staveb (u 
rodinn✏ch dom�, komunikací) retenovány. U plo�n  v✏znamn✏ch lokalit a nov  
navr⇣en✏ch komunikací bude ji⇣ ve fázi parcelace, umíst ní staveb na t chto 
pozemcích, návrh op↵en hydrogeologick✏m pr�zkumem a posouzením mo⇣ného vsaku 
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a velikostí p↵ípadn✏ch retencí....viz. té⇣ kapitola Vodohospodá↵ská a protipovod⌦ová 
opat↵ení.

Vodní hospodá↵ství - likvidace spla�kov✏ch odpadních vod
 (K↵e⌥ovice) 
 V K↵e⌥ovicích je navr⇣ena nová oddílná spla�ková kanaliza⌥ní sí� pro ve↵ejnou 
pot↵ebu s centrální �OV K↵e⌥ovice (mechanicko-biologická ⌥istírna odpadních vod s 
nitrifikací) umíst nou západn  od obce. Vy⌥i�t né odpadní vody budou vypou�t ny do 
K↵e⌥ovického potoka.
 Systém bude rozvinut i do lokalit rozvoje. U nov  vymezen✏ch zastaviteln✏ch 
ploch v t�ího rozsahu v K↵e⌥ovicích je zástavba podmín na napojením na centrální 
�OV.

Mno⇣ství spla�kov✏ch odpadních vod - K↵e⌥ovice:
 V✏hledov✏ po⌥et obyvatel v⌥etn  rekreant� v dané oblasti je cca 400.
 Q24 = po⌥et obyvatel x 90 l/os/den/24/3600 = 400x90/24/3600 = 0,416 l/s
 Qh = Q24 x Kh = 0,416x4,96 = 2,06l/s
 Kh – �SN 75 6101

 (Osady, samoty)
 Na samotách bude i nadále zachován stávající systém tj. jímky na v✏voz ⌥i 
domovní �OV (tam, kde jsou septiky, budou tyto zrekonstruovány na bezodtokové 
jímky nebo budou nahrazeny nov✏mi bezodtokov✏mi jímkami). Na Nové ⌃ivoho�ti jsou 
odpadní vody od provozovatel� kempu soust↵ed ny do �OV v majetku Povodí Vltavy, 
s.p.
 Likvidaci odpadních vod ze staveb pro bydlení z nov  vymezen✏ch 
zastaviteln✏ch ploch pomocí domovních �OV p↵es p�dní vrstvy vsakem lze povolit dle 
§ 38 odst. 7 vodního zákona pouze v✏jime⌥n  na základ  vyjád↵ení osoby s odbornou 
zp�sobilostí. Likvidovat odpadní vody tímto zp�sobem nelze u plo�n  v✏znamn j�ích 
lokalit.

Ochranná pásma kanaliza⌥ních za↵ízení:
 Ochranné pásmo stoky (do DN 500)…………….……………….1,5 m

Zásobování pitnou vodou

 (K↵e⌥ovice, Zhorn✏, Skr✏�ov, Krchleby, Vlkonice, Podvlkonice)
 Zásobování pitnou vodou je v✓obci zaji��ováno skupinov✏m vodovodem 
K↵e⌥ovice, zásobujícím obce Zhorn✏, Skr✏�ov, K↵e⌥ovice, Krchleby a Vlkonice. 
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je Obec K↵e⌥ovice. 
 Provozní ↵ád vodovodu K↵e⌥ovice (3/2015):
- Z trvale ⇣ijících obyvatel (cca 430 v roce 2014) jich je zásobeno cca 390. 
- Povolení k✓odb ru podzemní vody bylo vydáno M Ú Bene�ov dne 17. 2. 2003 

na 15 let v✓mno⇣ství:
 Q max. = 1    l.s -1   Q m.   = 2 334    m3/m s
 Q pr�m = 0,9 l.s -1   Qr     = 28 008  m3/rok
- spot↵eba vody za rok 2014 je: 16 000 m3/rok; tj. 43,84 m3/den; tj. 0,51 l/s

 Pot↵eba pitné vody:
 Základní parametry pot↵eby vody (dle vyhl. ⌥.428/2001 Sb) pro v✏hledov✏ 
po⌥et obyvatel v rámci zájmového území (cca 620):
 Spot↵eba pitné vody - 120 l/os. den
 Qpr�m.denní = 620 x 0,12 = 74,4 m3/d.
 Qmax.denní= Qpr�m.denní x 1,5 = 112 m3/d. = 1,3 l/s
 Qmax.h= Qmax.denní (l/s ) x 1,8 = 2.34 l/s
 Lze v�ak odhadovat, ⇣e skute⌥ná spot↵eba vody bude ni⇣�í.
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 Vodní zdroje:
 Spot↵ebi�t  K↵e⌥ovice je zásobeno podzemními zdroji ze dvou prameni��. 
P�vodní prameni�t  se studnami KS1-KS5 je situováno ji⇣n  od osady Zhorn✏ a druhé 
v✏chodn  od Skr✏�ova na úpatí kopce Svinn✏.
- Studna KS1 je situována na pozemku p.⌥. 1366 k.ú. K↵e⌥ovice. Jedná se o 

kopanou �achtovou studni o hloubce 10,6 m s✓vydatnosti cca 0,65 l/s.
- Studna KS2 je situována na pozemku p.⌥. 1394/3 k.ú. K↵e⌥ovice. Jedná se o 

kopanou �achtovou studni o hloubce 10,4 m a vydatnosti cca 1,01 l/s.
- Studna KS3 je situována na pozemku p.⌥. 1394/3 k.ú. K↵e⌥ovice. Jedná se o 

kopanou �achtovou studni o hloubce 11,5 m a vydatnosti cca 0,25 l/s.
- Studna KS4 je situována na pozemku p.⌥. 1394/2 k.ú. K↵e⌥ovice. Jedná se o 

kopanou �achtovou studni o hloubce 11 m a vydatnosti cca 0,3 l/s.
- Studna KS5 je situována na pozemku p.⌥. 1338/2 k.ú. K↵e⌥ovice. Jedná se o 

kopanou �achtovou studni o hloubce 17 m a vydatnosti cca 0,5 - 0,6 l/s.
 
 Voda je ponorn✏mi ⌥erpadly ⌥erpána ze studen do vodojemu.
 Studny jsou oploceny v✓rozsahu 11,5 ⌘ 11,5 m. Vodní zdroje KS2-3 mají 
spole⌥né oplocení o rozm rech 50⌘15 m.
  Posilující zdroje VS1, VS 2 a KS6 byly vybudovány v✓polovin  80. let 20. století 
v✏chodn  od osady Skr✏�ov. VS1 je situována na pozemku p.⌥. 423/8 k.ú. K↵e⌥ovice a 
VS2 na pozemku p.⌥. 423/9 k.ú. K↵e⌥ovice. Jedná se o vrtané trubní studny o hloubce 
50 m a pr�m ru 254 mm. Kapacita zdroj� byla ov ↵ena ⌥erpací zkou�kou, celková 
ov ↵ená konstantní vydatnost p↵i sní⇣ené hladin  podzemní vody na záv r ⌥erpací 
zkou�ky na 14,31 m je u zdroje VS1 1,66✓l/s a u vrtu VS2 p↵i sní⇣ení hladiny na 11,03 m 
je 0,675 l/s. Studna KS6 je situována na pozemku p.⌥. 341 k.ú. K↵e⌥ovice.  Vydatnost se 
odhaduje na 0,10 l/s. Voda se ponorn✏m ⌥erpadlem ⌥erpána do vodojemu.
 Ochranná pásma prvního stupn  u zdroj� jsou vyzna⌥ena a oplocena. U vrt� 
je rozsah ochranného pásma 20⌘20 m, u kopané studny 10 ⌘ 10 m.

 V✏tla⌥n✏ ↵ad:
 Z✓obou prameni�� je voda dopravována do vodojemu v✏tla⌥n✏m potrubím IPE 
DN 100. Potrubí se spojují v✓armaturní �acht  pod Zhorn✏m, odkud pokra⌥uje spole⌥n✏ 
nátok do vodojemu. Celková délka potrubí je cca 1296 m.

 Vodojem 2⌘45 m3:
 Objekt vodojemu (dno 421 m n.m., max. hladina 428 m n.m.) je situován nad 
osadou Zhorn✏ na pozemku st.⌥. 181 k.ú. K↵e⌥ovice. Jedná se o zd nou stavbu 
s✓eternitovou st↵echou, v✓ní⇣ jsou umíst ny dv  nadzemní laminátové nádr⇣e o objemu 
2⌘45 m3. Nádr⇣e jsou vybaveny vypou�t cími ventily. Odpad z✓vodojemu je sveden do 
otvoru v✓podlaze a potrubím DN 80 vyveden mimo prostor vodojemu. Nátok do 
vodojemu je proveden v✏tla⌥n✏m potrubím DN 100. Gravita⌥ní zásobní ↵ad do 
spot↵ebi�t  DN 100 je opat↵en vodom rem. Pro hygienické zabezpe⌥ení vody je do 
zásobního ↵adu dávkován chlornan sodn✏ ⌥erpadlem Astral. 
 Zásobní ↵ad:
 Z✓vodojemu je veden gravita⌥ní zásobní ↵ad IPE DN 100 do spot↵ebi�t  
K↵e⌥ovice v✓celkové délce cca 1804 m. Na ↵adu se nachází n kolik �achet s✓uzavíracími 
armaturami. První �achta je situována na louce p.⌥. 170/1 severozápadn  od Skr✏�ova, 
ze které je napojena tato osada. Odbo⌥ka je dlouhá 462 m. Dal�í �achty s✓uzavíracími 
armaturami se nachází na okraji obce u vodní nádr⇣e, u domu ⌥.p. 48, mezi bytovkami 
a dv  u b✏valého kravína. Z✓jedné �achty je napojena lokalita Na Drahách, v✓druhé je 
osazen hlavní uzáv r a hydrant. Odtud ↵ad pokra⌥uje do Krchleb. Na této trase jsou 
provedeny dv  odbo⌥ky p↵ípojek pro bramborárnu a p↵ilehlou nemovitost. Zásobní ↵ad 
kon⌥í v✓rozd lovací �acht  za potokem na rozhraní pozemk� 75/2 a 74/1 k.ú. Krchleby. 
Z �achty je napojena osada Vlkonice. K✓rozd lovací �acht  je ↵ad dlouh✏ 1251 m, v tev 
do Vlkonice m ↵í 1877 m. 
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 Rozvodná sí�:
 Rozvodná sí� je v✓p↵evá⇣né v t�in  provedena v✓materiálu IPE DN 90, men�í 
podíl tvo↵í litina DN 80 a ⇣elezo DN 32.V✓obci K↵e⌥ovice je ze zásobního ↵adu 
provedeno n kolik odbo⌥ek. První, v✓délce 122 m, vede k✓horním bytovkám. Uzavírací 
�oup  je na levé stran  u mostku p↵ed vjezdem k✓nemovitosti p. Novotného. Dal�í 
v tev sm ruje k✓nové zástavb , kde se rozv tvuje nad k↵i⇣ovatkou cest u p. R�⇣i⌥ky. 
Zásobní v tev k✓návsi je dlouhá 117✓m. Dal�í odbo⌥ka v✓délce 1200 m je provedena z 
�achty u b✏valého kravína a sm ↵uje k✓lokalit  Na Drahách. Na ↵adu jsou osazeny 
uzavírací armatury a hydranty pro mo⇣nost odkalení potrubí.
 Hlavní uzáv r pro osadu Krchleby se nachází v✓armaturní �acht  pod 
nemovitostí p. Ma↵íka. Je zde i reduk⌥ní ventil pro celou osadu. Potrubí IPE DN 110 o 
délce 225 m pokra⌥uje okolo nemovitosti man⇣el� Smí�kov✏ch a⇣ na louku pod 
nemovitost pana Jen�íka. Zde se nachází dv  uzavírací �oupata, jedno pro pravou op t 
redukovanou v tev vedoucí podél oplocení zahrady pod nemovitost p. Hrdinky, délka 
190 m, a druhá v tev, délka 200 m, která se pod nemovitostí p. Vilímka dále v tví. 
Jeden ↵ad kon⌥í u zahrady man⇣el� Ku⌥erov✏ch, délka 135 m, pro nejní⇣e polo⇣ené 
domy je tlak redukován, druh✏ sm ↵uje do horní ⌥ásti Krchleb a kon⌥í u nemovitosti 
Z�nov✏ch, délka 258 m. Na v�ech odbo⌥kách jsou osazeny uzavírací armatury, 
pop↵ípad  hydranty pro mo⇣nost odkalení sít . U potoka za zahradou p. Smí�ka je 
osazen uzavírací ventil pro v tev IPE DN 60, která vede p↵ed domem man⇣el� 
Novákov✏ch, p↵echází na levou stranu cesty a je zakon⌥ena v✓�acht  nad studnou u 
man⇣el� Schejbalov✏ch, délka 129 m.
Zásobní ↵ad pro osadu Vlkonice je veden z✓�achty situované na pozemku p. Ma↵íka 
p↵ed osadou Krchleby. V tev pro horní ⌥ást Vlkonic nad silnicí se odd luje u cesty na 
pozemku pí. �eské a kon⌥í u nemovitosti man⇣el� Sou⌥kov✏ch. Druhá v tev se 
odd luje od hlavního ↵adu v✓louce pod Vlkonicemi. ⇥ad IPE DN 90 odchází po 
vrstevnici sm rem k✓Vlkonickému mostu, kde prochází propustkem pod silnicí II/105. 
V✓mezi nad silnicí jsou osazeny hlavní uzáv ry pro Vlkonice a Podvlkonice. Do Vlkonic 
pokra⌥uje potrubí IPE DN 90, které p↵ivádí vodu pro nemovitosti v✓ji⇣ní ⌥ásti osady. Na 
zahrad  p. �eského, 200 m, se odd luje pravá v tev, která kon⌥í na návsi u vjezdu 
k✓nemovitosti man⇣el� Dvo↵ákov✏ch, 130✓m. Levá v tev je ukon⌥ena pod nemovitostí 
man⇣el� Jindrákov✏ch, délka 71 m. P↵ed rozv tvením ↵ad� je uzavírací �oup . Na konci 
ka⇣dé v tve je osazen hydrant.
 Zásobní ↵ad pro osadu Podvlkonice za⌥íná p↵i mezi nad Vlkonick✏m mostem, 
p↵echází kolmo dol� p↵es potok a pokra⌥uje k✓pozemku man⇣el� Loulov✏ch, vede 
kolem jejich domu, a dále p↵echází na v✏�e polo⇣enou obecní cestu, nad nemovitostí 
man⇣el� Helebrantov✏ch p↵echází potok a je ukon⌥en na pozemku man⇣el� 
Plhá⌥kov✏ch. Proti nemovitosti man⇣el� Loulov✏ch se odd luje v tev, která vede podél 
Bílkova domu, p↵echází na obecní pozemek a kon⌥í u domu man⇣el� Martínkov✏ch.

 Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se m nit ani 
v✓budoucnosti, p↵ipojenost bude dokon⌥ena realizací vodovodních p↵ípojek. Trvale je 
v�ak t↵eba sledovat kvalitu vody ve vyu⇣ívan✏ch zdrojích a v p↵ípad , ⇣e nebude 
vyhovovat zákonn✏m p↵edpis�m, bude nutné vodu upravovat.

 (Nahoruby, Poli⌥any)
 Zásobování pitnou vodou zaji��ováno obecním vodovodem, kter✏m je 
zásobováno 97% obyvatel. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je Obec K↵e⌥ovice. 
 Provozní ↵ád vodovodu Nahoruby (3/2015):
- Z trvale ⇣ijících obyvatel jich je zásobeno cca 108. Údaje za rok 2014:
- Povolení k✓odb ru podzemní vody bylo vydáno OkÚ Bene�ov dne 17.2.2003 

na 15 let v✓mno⇣ství:
 Q max. = 0,36 l.s -1   Qm   = 681      m3/den
 Q pr�m = 0,26 l.s -1   Qr     = 8✓172   m3/rok
- spot↵eba vody za rok 2014 p↵i po⌥tu 108 obyvatel je: 4 000 m3/rok; tj. 10,96 

m3/den; tj. 0,13 l/s
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 Pot↵eba pitné vody:
 Základní parametry pot↵eby vody (dle vyhl. ⌥.428/2001 Sb) pro v✏hledov✏ 
po⌥et obyvatel v rámci zájmového území (cca 150):
 Spot↵eba pitné vody - 120 l/os. den
 Qpr�m.denní = 150 x 0,12 = 18,0 m3/d.
 Qmax.denní= Qpr�m.denní x 1,5 = 27 m3/d. = 0,31 l/s
 Qmax.h= Qmax.denní (l/s ) x 1,8 = 0,56 l/s
 Lze v�ak odhadovat, ⇣e skute⌥ná spot↵eba vody bude ni⇣�í.

 Osada Nahoruby je zásobena ze t↵í podzemních zdroj�, vrtan✏ch studní VS1-3, 
které se nachází v✓lokalit  „Pode vsí“. Odtud je voda ⌥erpána na úpravnu vody. 
Úpravárenská technologie sni⇣uje obsah dusi⌥nan� v✓pitné vod  na selektivním 
bazickém anexu. Technologická linka se skládá ✓z✓denitrifika⌥ní jednotky VAS 80 N WMF 
1 a dávkovacího ⌥erpadla chlornanu sodného pro hygienické zabezpe⌥ení vody.
Sou⌥ástí stavebního celku úpravny vody je i ⌥erpací stanice, která p↵e⌥erpává vodu do 
vodojemu. Z✓⌥erpací stanice je dále gravita⌥n  zásobeno dolní tlakové pásmo 
Nohoruby, a osada Poli⌥any. Z✓vodojemu 45 m3 je gravita⌥ním zásobním ↵adem 
dopravována voda do horního tlakového pásma Nahoruby.
 Vodní zdroje:
 Prameni�t  se nachází v✓lokalit  Pode vsí. V✓tomto prameni�ti byly v roce 1978 
vyhloubeny firmou Stavební geologie n.p. Praha t↵i vrtané studny VS1-3. Zji�t ná 
vydatnost ⌥iní 2,54 l/s. 
Jedná se o vrty VS1 na pozemku p.⌥. 1200/2,4 k.ú. Nahoruby, hlubok✏ 23 m, VS2 na 
pozemku p.⌥. 1013 k.ú. Nahoruby, hlubok✏ 24,5 m a VS3 na pozemku p.⌥. 1011 k.ú. 
Nahoruby, hlubok✏ 22 m. Pozemky s vrty jsou oploceny a vyzna⌥eny.
 V✏tla⌥n✏ ↵ad:
 V✓prameni�ti jsou jednotlivé zdroje propojeny potrubím IPE DN 110, které 
vede do úpravny vody. Odtud je voda ⌥erpána potrubím IPE DN 110 do vodojemu. 
Celková délka ↵adu ⌥iní 1026 m. Na pozemku p.⌥. 1155/6 k.ú. Nahoruby pod 
(vodojemem, cestou) se od v✏tla⌥ného ↵adu odd luje vodovodní ↵ad A v✓�acht  A⇤4, 
jím⇣ je zásobena horní ⌥ást osady. Na odbo⌥ce je osazen uzavírací ventil a p↵eklenovací 
vodom r pro zji�t ní únik� vody.
 Úpravárenská technologie byla nainstalována do objektu ⌥erpací stanice. 
Stavba se nachází na pozemku p.⌥. 1144/10 a 1144/16 k.ú. Nahoruby, jihozápadn  od 
osady Nahoruby p↵i polní cest  do Poli⌥an.Technologie úpravny vody slou⇣í k✓sni⇣ování 
obsahu dusi⌥nan� v✓pitné vod  na selektivním bazickém anexu. Úprava spo⌥ívá ve 
v✏m n  dusi⌥nanov✏ch iont� za chloridové ionty. Nominální v✏kon úpravárenské linky 
je 0,35 l/s. Nátok surové vody v✓úpravn  vody se d lí na dv  v tve s✓vodom ry a 
regula⌥ními klapkami. Jedna v tev p↵ivádí vodu na denitrifika⌥ní jednotku VAS 80 N 
WMF 1 v✓mno⇣ství cca 0,2 l/s, druhá v tev slou⇣í jako obtok surové vody v✓mno⇣ství 
cca 0,3 l/s. Smísením upravené vody a surové vody v✓nastaveném pom ru je dosa⇣eno 
po⇣adované jakosti pitné vody. Pro hygienické zabezpe⌥ení vody je do zásobního ↵adu 
dávkován chlornan sodn✏ dávkovací soupravou Astral Exactus 2-10. Upravená voda je 
z✓akumulace surové vody o objemu 5 m3 ⌥erpána do spot↵ebi�t  veritkálním 
⌥erpadlem Grundfos CR 1-17 (Q = 0,5 l/s, H = 80 m).
Vodom ry jsou nainstalovány na v�ech t↵ech zásobních ↵adech.Odpadní vody jsou 
vyvedeny mimo objekt úpravny vody do odpadní jímky o objemu 12 m3. Odpadní 
voda je pravideln  vyvá⇣ena na ⌥istírnu odpadních vod.
 Hygienické zabezpe⌥ení vody je ↵e�eno chlorací dávkovacím ⌥erpadlem Astral 
Exactus (Q = 0 - 2 l/hod) se zásobní nádr⇣í o objemu 50l. Aktivní chlor je dávkován ve 
form  ↵ed ného roztoku technického chlornanu sodného v✓pom ru 1:10-15. �erpadlo 
je zaúst no do v✏tla⌥ného potrubí upravené vody.Pro úpravnu vody byl zpracován 
samostatn✏ provozní ↵ád dodavatelem technologie FER&MAN Technology v✓listopadu 
2011
 Vodojem 45 m3:
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 Vodojem (dno 380 m n.m., max. hladina 487 m n.m.)se nachází na pozemku 
p.⌥. 222/4,5 k.ú. Nahoruby. P↵ístup je zaji�t n po polní cest  z✓ve↵ejné komunikace nad 
osadou Nahoruby. Pozemek je oplocen. Stavba pochází z✓roku 1981. Jedná se o zd n✏ 
objekt, v✓n m⇣ se nachází nadzemní laminátová nádr⇣ o objemu 45 m3. 
 Zásobní ↵ad:
 Z✓úpravny vody jsou vedeny t↵i zásobní ↵ady. V✏tlakem PE 110 o celkové délce 
1026✓m je voda ⌥erpána do vodojemu. Gravita⌥ní zásobní ↵ad E PE 100 dopravuje 
vodu do osady Poli⌥any. V✓�acht  A⇤ 8 u úpravny vody je na této v tvi osazen reduk⌥ní 
ventil pro úpravu tlaku z✓8 na zhruba 6 atm. Zásobní ↵ad je vybaven t↵emi hydranty pro 
mo⇣nost odkalení a odvzdu�n ní sít .
Dolní ⌥ást Nahorub je zásobena z✓úpravny vody gravita⌥ním ↵adem B PE 90 dlouh✏m 
390 m. Na louce p.⌥. 106 k.ú. Nahoruby se nachází �achta s✓uzavíracími armaturami, ze 
které je provedena odbo⌥ka zásobující chaty le⇣ící jihozápadn  od obce. ⇥ad B je 
ukon⌥en hydrantem nad parcelou p.⌥. 735/2 k.ú. Nahoruby.
Z✓objektu vodojemu je veden zásobní ↵ad A PE 90, kter✏ zásobuje horní ⌥ást obce a 
náves. Na ↵adu jsou ve t↵ech �achtách osazeny ovládací armatury. První �achta A⇤ 4 
s✓uzavíracím �oup tem se nachází proti domu ⌥.p. 61, druhá �achta A⇤5 je na rozcestí 
pod zahradou p.⌥. 1069/2 k.ú. Nahoruby a t↵etí A⇤ 6 nad b✏val✏m kravínem. V✓této 
�acht  je osazen reduk⌥ní ventil. Jednotlivé v tve jsou ukon⌥eny hydranty. 

 Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se m nit ani 
v✓budoucnosti, p↵ipojenost bude dokon⌥ena realizací vodovodních p↵ípojek. V obci se 
rovn ⇣ nacházejí studny k individuálnímu zásobování vodou. Trvale je t↵eba sledovat 
kvalitu vody ve vyu⇣ívan✏ch zdrojích. 

 (⌃ivoho��)
 Zásobování pitnou vodou je v✓obci zaji��ováno obecním vodovodem, kter✏m 
je zásobováno 100% obyvatel. Vlastníkem vodovodu je obec, provozovatelem je VHS 
Bene�ov. Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod jsou studny S1 a S2 – lokalita Na 
pískách.
- Údaje o vydatnosti jednotliv✏ch studní:
 S1 (horní studna) – Qmax = 0,45 l/s, Qpr�m = 0,2 l/s, rok uvedení do 

provozu 1957
 S2 (dolní studna) – Qmax = 0,87 l/s, Qpr�m = 0,5 l/s, rok uvedení do 

provozu 1957
 Ze studní je voda ⌥erpána do vodojemu (VDJ) ⌃ivoho��. Údaje o ↵adu a 

zp�sobu ⌥erpání nebyly poskytnuty. 
- VDJ ⌃ivoho��: v ⇣ov✏, 2 x 47 m3. Maximální hladina VDJ – 313,61 m.n.m. Dno 

VDJ – 308,0 m.n.m. Rok uvedení do provozu 1978. V✓zimních m sících je VDJ 
mimo provoz z✓d�vodu mo⇣ného zamrznutí.

- Odtud je voda vedena zásobním gravita⌥ním ↵adem do obce  - PE DN 110, 
délka 0,942 km.

 V✓obci je voda rozvád na ↵ady:
 - PE DN 110, délka 160 m, PE DN 90, délka 410 m.  
 - PVC DN 90, délka 655 m.
 Vzhledem k✓tomu, ⇣e se jedná o v✏razn  rekrea⌥ní oblast, je v✓letních m sících 
zásobování vody posíleno ⌥erpáním vody ze Slapské nádr⇣e – zátoka Mastník. Voda je 
⌥erpána v✏tla⌥n✏m ↵adem - PE DN 90/110, celkové délky 835 m – do armaturní �achty 
nad rekrea⌥ní ⌥ást obce a odtud je gravita⌥n  rozvád na. �erpaná voda je upravována 
v✓mobilní úpravn  vody. Kapacita úpravny vody 1 l/s. Rok uvedení do provozu 1982. 
 V✓obci se rovn ⇣ nacházejí studny k✓individuálnímu zásobování vodou.
Mno⇣ství vody ve studních je dle sd lení z⌥ásti dostate⌥né. Jakost vody ve studních ve 
studních vyhovuje ukazatel�m vyhlá�ky MZd 376/2000, kterou se stanoví po⇣adavky 
na pitnou vodu. V✓obci nejsou vyu⇣ívány obecní studny.
 Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se m nit ani 
v✓budoucnosti.
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 (Ostatní sídelní útvary)
 Strá⇣ovice, Brde⌥n✏, H�rka, Ho↵etice, Hod tice, Lhotka a samoty nejsou 
zásobeny pitnou vodou z ve↵ejného vodovodu. Obyvatelé pou⇣ívají ke svému 
zásobování soukromé studny. Zem d lsk✏ areál Strá⇣ovice (chov prasat) pou⇣ívá 
vlastní zdroj vody.
 Mno⇣ství vody ve studnách je dostate⌥né. Jakost vody ve studních není 
pravideln  kontrolována, lze o⌥ekávat nedodr⇣ení ukazatel� vyhlá�ky Ministerstva 
Zdravotnictví, kterou se stanoví po⇣adavky na pitnou vodu. V✓obci nejsou vyu⇣ívány 
obecní studny. Vzhledem k nízkému po⌥tu obyvatel a vy��ím investi⌥ním náklad�m na 
realizaci vodovodu se i do budoucna p↵edpokládá zásobování z individuálních zdroj�. 
Trvale je v�ak t↵eba sledovat kvalitu vody ve vyu⇣ívan✏ch studních a v p↵ípad , ⇣e 
nebude vyhovovat platn✏m právním p↵edpis�m, kter✏m se stanoví po⇣adavky na 
pitnou vodu, bude vhodné vyu⇣ít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí 
pot↵ebné mno⇣ství vody pro pitné ú⌥ely ve form  balené pitné vody.
       
 Ochranná pásma vodárensk✏ch za↵ízení se ur⌥ují dle zákona ⌥íslo 274/2001 
Sb., o ve↵ejn✏ch vodovodech a kanalizacích.
- Ochranné pásmo vodovodních ↵ad� (do DN 500)…………….……….1,5 m 
- Ochranné pásmo vodojemu:
 Ochranné pásmo vodojemu ⌥iní min. 10 m.

 Ochranná pásma vodních zdroj�
 U zdroj� vody ur⌥en✏ch pro hromadné zásobování obyvatelstva zaji��uje OP 
ochranu jejich vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti. Na území OP I. stupn  
(ochrana vodních zdroj� a vodárensk✏ch za↵ízení) není dovoleno provád t ⇣ádnou 
stavební ⌥innost, pokud p↵ímo nesouvisí s vodárensk✏m vyu⇣itím, je zakázán vstup 
nepovolan✏m osobám (realizováno oplocení). V OP II. stupn  se nesmí budovat ⇣ádné 
stavby a za↵ízení, s v✏jimkou ud lenou pro vodohospodá↵ské stavby a za↵ízení pro 
odb r a úpravu vody. Jsou omezeny pr�zkumné geologické práce, je zakázáno z↵izování 
h↵bitov� a skládek atp.

 Zdroje vody, zásobování vodou
 Pozn.: Zdroje po⇣ární vody jsou popsány v kapitole Po⇣ární ochrana.

Zásobování energiemi 
 Energetické nároky jsou mj. spjaty s klimatick✏mi podmínkami zájmového 
území.

Vytáp ní
 Z hlediska energetick✏ch zdroj� se v ↵e�eném území nacházejí pouze tepelné 
zdroje men�ích v✏kon�. Pro vytáp ní byt� jsou vyu⇣ívána zejména fosilní paliva, d↵evo, 
elektrické p↵ímotopy. 
 Tento stav z�stane zachován. Plo�ná plynofikace zájmového území není 
vzhledem k velikosti sídla ekonomicky reálná.
 U nov✏ch staveb, nebo zm nách stávajících staveb se doporu⌥uje vyu⇣ít 
alternativních zdroj� a to za p↵edpokladu, ⇣e je to technicky mo⇣né a ekonomicky 
p↵ijatelné. Vyu⇣ití obnoviteln✏ch zdroj� energie je ⇣ádoucí prosazovat programov . Je 
t↵eba té⇣ více dbát na energetické úspory, nap↵. formou zateplování objekt�. To dnes i 
v✏hledov  bude více zále⇣et na ekonomick✏ch podmínkách. 

 Zásobování elektrickou energií - distribu⌥ní sí�:
 Sou⌥asn✏ stav. Rozvodn✏ systém v ↵e�eném území a jeho kapacitu je mo⇣né 
pova⇣ovat za vyhovující. Jeho páte↵í je venkovní vedení VN 22 kV, sm rované do 
trafostanic. Trafostanice jsou dostate⌥n  dimenzovány a mnohé vykazují rezervu. 
Rozvodná NN sí� je zatím je�t  realizována p↵evá⇣n  ve form  venkovních vedení. 
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Kabelov✏ rozvod i VN tvo↵í zatím jen mal✏ podíl (zejména K↵e⌥ovice - nová skupinová 
zástavba, klá�ter Poli⌥any a Nová ⌃ivoho��).
 Vzdu�ná vedení NN nejsou z hlediska del�ího v✏hledu perspektivní a proto 
budou postupn  nahrazována podzemní kabelovou trasou. Rozvojové lokality zástavby 
budou podzemní kabelovou trasou NN p↵ipojeny v⇣dy.

 P↵ehled trafostanic:
 katastrální území  po⌥et trafostanic umíst ní                   
 K↵e⌥ovice u Neveklova  1  lokalita Na Drahách
    3  K↵e⌥ovice
    2  zem d lsk✏ areál
    1  Zhorn✏
    1  V trov
    1  Ko��álka 
 Vlkonice u Neveklova  1  Vlkonice
    1  Podvlkonice
    1  Zádolí (mimo ↵e�ené území,  
      zasahuje v�ak sv✏m OP)
 Ho↵etice   1  Kramper�v ml✏n
    1  Strá⇣ovice
    1  zem d lsk✏ areál
    1  Brde⌥n✏
    1  H�rka
    1  Ho↵etice
    1  Hod tice
 Krchleby   1  Krchleby
    1  Lhotka
 Nahoruby   2  Nahoruby
    1  Poli⌥any
    1  klá�ter
 ⌃ivoho��   3  ⌃ivoho�
    1  Suchá Louka
    1  samota u Ma↵íkova kopce
 Po⇣adavky na zv✏�ení el. p↵íkon�, pop↵. nové el. odb ry budou ↵e�eny 
postupn  podle vznikajícího po⇣adavku a finan⌥ních mo⇣ností úpravou stávajících 
distribu⌥ních sítí (posílením stávajících trafostanic). Návrhem je respektováno 
ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanic, p↵ípadné p↵elo⇣ky s 
ohledem na nové stavební po⌥iny v sídle jsou mo⇣né.
 Z↵izování dal�ích trafostanic dle skute⌥n✏ch pot↵eb zásobování elektrickou 
energií je p↵ípustné. Nové trafostanice budou p↵ipojeny z páte↵ního vedení VN 22 kV 
venkovním vedením nebo v ⌥ástech procházejících sídlem v podzemní trase kabelem 
VN 22 kV. Stavby v zastaviteln✏ch plochách budou p↵ipojeny v⇣dy podzemní kabelovou 
trasou NN. 
 

Ochranná pásma elektrick✏ch za↵ízení
 ⇤í↵ka ochrann✏ch pásem rozvodn✏ch za↵ízení z↵izovan✏ch po 31.12. 1994 je 
dána energetick✏m zákonem ⌥. 222/1994 Sb. Ochranné pásmo venkovního vedení je 
vymezeno svisl✏mi rovinami veden✏mi po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti kolmo na vedení od krajního vodi⌥e (u kabelov✏ch vedení od krajního 
kabelu) na ka⇣dou stranu; v závorce jsou uvád ny hodnoty dle zák. ⌥. 458/2000 Sb. 
pro nová za↵ízení:
 u venkovních vedení 22 kV (do 35 kV) 7 m
 u kabelov✏ch vedení (do 52 kV) 1 m
 u venkovních vedení do 220 kV 15 m
 u venkovních vedení do 400 kV (v⌥etn ) 20 m
 u el. stanic (do 52 kV) 7 m
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 u el. stanice kompaktních a zd n✏ch (do 52 kV) 2 m od obrys� stanice.
 V p↵ípad  zájmového území zde ve�kerá d↵íve instalovaná za↵ízení (venkovní 
vedení VN 22 kV a distribu⌥ní trafostanice) mají ochranné pásmo 10 m na ka⇣dou 
stranu dle zák. ⌥.79/1957 a provád cích p↵edpis� ⌥.80/1957. �EZ Distribuce, a.s. 
sou⌥asn  po⇣aduje zachovat voln✏ pr�jezdn✏ (neoplocen✏, bez p↵eká⇣ek) pruh pod 
vedením VN 22 kV. 

Telekomunikace a radiokomunikace
 Zabezpe⌥ení ↵e�eného území telekomunika⌥ními slu⇣bami má vzhledem k 
jejich d�le⇣itosti pro roz�í↵ení pot↵ebn✏ch ekonomick✏ch aktivit i pro prosté 
zabezpe⌥ení standardních slu⇣eb velk✏ v✏znam. Technická úrove⌦ místní 
telekomunika⌥ní sít  ji⇣ neodpovídá dne�ním v✏vojov✏m trend�m (vzdu�né vedení), 
t↵eba⇣e zatím zabezpe⌥uje základní funkci. Provozovatelem telekomunika⌥ní sít  je O2 
Telefónica Czech Republic, a.s.
 

Radiokomunikace
 V oblasti radiokomunikací je d�le⇣ité zajistit ochranu radioreléov✏ch spoj�, pro 
jejich⇣ provoz je nutné zajistit p↵ímou viditelnost spolupracujících stanic. Proto jsou 
tyto stanice umis�ovány zejména na terénní dominanty (nejvy��í kóty v terénu). 
Ochrana t chto spoj� je provád na vyhla�ováním ochrann✏ch pásem procházejících 
paprsk� a kruhov✏ch ochrann✏ch pásem kolem spojov✏ch objekt�, které mají za úkol 
zabránit stín ní a ru�ení t chto spoj�. 
- V ↵e�eném území se v lokalit  na Vra⇣né nachází základnová stanice ve↵ejné 

radiotelefonní sít  (k.ú. ⌃ivoho�� - p⌥. 1589/6, kóta cca 366 m n.m.). 
- V✓Nahorubech na vodojemu jsou dva vysíla⌥e: 
 - EuroTel Praha, spol. s✓r.o. ✓– umíst na mobilní bu⌦ka s✓technologií GSM a 

MW spoje, 
 - SECAR BOHEMIA, a.s. – umíst ní anténního systému radiového 

vyhledávacího za↵ízení SHERLOG.
- P↵es ↵e�ené území vedou dle územn  analytick✏ch podklad� ⌥ty↵i 

radioreléové trasy.

Místní rozhlas, ve↵ejné osv tlení
 V rámci tras venkovního vedení distribu⌥ní sít  NN je paraleln  realizována sí� 
VO (ve↵ejného osv tlení). Sí� místního rozhlasu je rozvedena pouze ve K↵e⌥ovicích. 
�ást rozvodu ve↵ejného osv tlení je v trase podzemního kabelového vedení.

Místní telekomunika⌥ní sí�
 ⇥e�ené území p↵íslu�í k MTO Bene�ov. Místní telekomunika⌥ní sí� je 
rozvedena do v�ech katastrálních území. P↵ipojení je realizováno prost↵ednictvím 
kabel� podzemní telekomunika⌥ní sít  veden✏ch p↵evá⇣n  v soub hu se stávající 
cestní sítí. Rozvody v jednotliv✏ch sídlech (z p↵íslu�n✏ch sí�ov✏ch rozvád ⌥�) jsou 
realizovány p↵evá⇣n  venkovní (vzdu�nou) trasou. Vzdu�nou trasou jsou napojeny i 
místní ⌥ásti Zhorní, Poli⌥any a Lhotka a dal�í osady ⌥i samoty.        
 Lze doporu⌥it dále rozvíjet a zkvalit⌦ovat ji⇣ zde zalo⇣enou a realizovanou 
koncepci telekomunika⌥ní obsluhy zájmového území. Dále lze konstatovat, ⇣e je zde 
technicky mo⇣né (po p↵íslu�n✏ch úpravách) p↵ipojení uva⇣ovan✏ch rozvojov✏ch lokalit 
na ú⌥astnickou telekomunika⌥ní sí�. 

Ochranná pásma telekomunika⌥ních za↵ízení
Ochranná pásma jsou dána zákonem ⌥. 151/2000 Sb., resp. zákonem ⌥.127/2005 Sb., 
o elektronick✏ch komunikacích. U telekomunika⌥ních za↵ízení pak ⌥iní v p↵ípad :
- kabelového vedení p↵ístupové sít  voln  ulo⇣eného 1,5 m na ob  strany od 

krajních kabel�
- kabelového vedení v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje v✏kopové r✏hy
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- kabel� transportní sít  ochranné pásmo stanovuje Telefónica O2, Czech 
Republic, a.s. – Provoz p↵enosové techniky (provozovatel).

Prostorová koordinace vedení technického vybavení - doporu⌥ení
 Cílem koordinace v✓úrovni koncep⌥ního ↵e�ení je p↵edvídat a p↵edcházet v�em 
potenciálním vá⇣n✏m konflikt�m a st↵et�m zájm�. Rozumí se nejen st↵et�m 
prostorov✏m, ale i mo⇣n✏m disproporcím v✓objektivn  existujících vztazích a v✓u⇣it✏ch 
rozhodovacích postupech, v✓územn  plánovacích podkladech ⌥i dokumentaci po⌥ínaje 
a zpracováním p↵íslu�ného projektu, jeho realizací a provozováním konkrétních 
systém� a za↵ízení kon⌥e.
 V✏znamná je nap↵. koordinace in⇣en✏rsk✏ch sítí ve vazb  na pozemní 
komunikace, p↵ípadn  na jiné mo⇣né p↵eká⇣ky a vzájemná koordinace jednotliv✏ch 
druh� in⇣en✏rsk✏ch sítí. Na základ  rámcového posouzení lze odhadovat, ⇣e 
v✓n kter✏ch úsecích místních komunikací a na n kter✏ch k↵i⇣ovatkách m�⇣e b✏t brzy 
hustota sítí na úrovni vyvolávající ji⇣ vá⇣né problémy. V✓takov✏ch p↵ípadech nelze 
improvizovat, ale uplatnit d�sledné postupy prostorové koordinace. Takov✏mi jsou 
postupy respektující �SN 73 6005 a postupy s aplikací úm rn✏ch sdru⇣en✏ch tras (v 
daném p↵ípad  nap↵. multikanálu SITEL, technického kanálku BIRCO apod.), nebo 
↵e�ení s✓uplatn ním kombinovan✏ch zp�sob� ukládání in⇣. sítí.
 V✓p↵ípad  pou⇣ití klasického zp�sobu ukládání lze rovn ⇣ p↵ipomenout 
nezbytnost pou⇣ití dostate⌥n  kvalitních materiál�, kvalitního provedení v⌥etn  p↵ísné 
kontroly kvality díla, nezbytnost v⌥asného osazení ochrann✏ch konstrukcí pro k↵í⇣ení 
tras in⇣en✏rsk✏ch sítí s✓komunikacemi a v⌥asnou p↵ípravu dopravn  in⇣en✏rsk✏ch 
opat↵ení pro realizaci.
 Základním prost↵edkem pro koordinaci in⇣en✏rsk✏ch sítí musí b✏t koordina⌥ní 
situace a kompletní p↵í⌥né profily prostorem komunikací. V✓rámci dal�ích krok� je 
⇣ádoucí zpracování charakteristick✏ch p↵í⌥n✏ch profil� s✓vyzna⌥ením polohy 
jednotliv✏ch vedení (stávajících, ji⇣ navrhovan✏ch i t ch v✏hledov✏ch). Prostorová 
koordinace v✓detailu dle �SN 73 6005 Prostorová úprava sítí technického vybavení a 
podle dal�ích technick✏ch podklad� m�⇣e b✏t preventivn  precizována samostatn✏m 
projektem. Roz�í↵ení sítí technické infrastruktury by m la b✏t p↵ednostn  ↵e�ena bez 
naru�ení vozovky silnic procházejících zastav n✏m územím, trasy sítí v soub hu se 
silnicemi by m ly b✏t v intravilánu sídel p↵ednostn  ukládány do zeleného pásu nebo 
chodníku, mimo intravilán sídel a⇣ za vn j�ím okrajem silni⌥ního t lesa.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Technická vybavenost - shrnutí:
- Zp�sob likvidace de↵�ov�ch vod se nebude zásadn� m�nit. P⌦i vymezování 

stavebních pozemk� musí b�t spln�n po✏adavek na vsakování de↵�ov�ch vod 
nebo jejich zadr✏ení na pozemku p⌦ed jejich svedením do oddílné de↵�ové 
kanalizace vycházející z platn�ch provád�cích p⌦edpis�.

- V K⌦e⌃ovicích je navr✏ena nová oddílná spla↵ková kanaliza⌃ní sí� pro ve⌦ejnou 
pot⌦ebu s centrální �OV K⌦e⌃ovice. Jinde bude i nadále zachován stávající 
systém tj. jímky na v�voz ⌃i domovní �OV.

- Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se m�nit ani 
v⇣budoucnosti.

- Po✏adavky na zv�↵ení el. p⌦íkon�, pop⌦. nové el. odb�ry budou ⌦e↵eny 
postupn� podle vznikajícího po✏adavku a finan⌃ních mo✏ností úpravou 
stávajících distribu⌃ních sítí (posílením stávajících trafostanic).

- Rozvody VO budou realizovány i k zastaviteln�m plochám. Nové vedení bude 
realizováno soub�✏n� s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase.

- V↵echna stávající nadzemní telekomunika⌃ní vedení budou postupn� 
nahrazena podzemní kabelovou trasou.
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- Územním plánem jsou respektovány stávající za⌦ízení: základnová stanice 
ve⌦ejné radiotelefonní sít�, vysíla⌃, anténní systém radiového vyhledávacího 
za⌦ízení a stávající radioreléové trasy vedené p⌦es zájmové území.

Od�vodn ní ↵e�ení ob�anského vybavení
 Územním plánem jsou vymezeny a stabilizovány stávající plochy zahrnující 
stávající funk⌥ní za↵ízení ob⌥anské vybavenosti:
- plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV),
- plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby (OH),
- plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS),
- plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední (OM). 

 Vzhledem k d�le⇣itosti za↵ízení ob⌥anského vybavení pro rozvoj ↵e�eného 
území mohou b✏t vybraná za↵ízení umís�ována dle podmínek funk⌥ního ⌥len ní území 
v zastav ném území a v plochách rozvoje, d�raz je kladen zejména mo⇣nosti rozvoje 
související s turistikou.
 -
 Popis stávajícího za↵ízení ob⌥anské vybavenosti v jednotliv✏ch sídelních 
útvarech. V grafické ⌥ásti ÚP jsou objekty ob⌥anské vybavenosti dohledatelné pod 
písmenn✏mi odkazy v koordina⌥ním v✏kresu.

(K↵e⌥ovice)
 Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
- Základní �kola Josefa Suka K↵e⌥ovice (K↵e⌥ovice ⌥p. 37) - základní �kola,  
 mate↵ská �kola, �kolní dru⇣ina, �kolní jídelna. Základní �kolu nav�t vuje 21  
 d tí. Mate↵ská �kola má v sou⌥asnosti 23 d tí. (odkaz “A”).
- Obecní ú↵ad (majitel: Obec K↵e⌥ovice, ⌥.p. 9; odkaz “B”),
- Po�tovní ú↵ad (majitel: Obec K↵e⌥ovice, ⌥p. 59;  odkaz “C”),
- Po⇣ární zbrojnice (odkaz “F”): K↵e⌥ovice ⌥.p. 59,

 Ostatní vybavenost zahrnutá do ploch se smí�en✏m vyu⇣itím:
- V K↵e⌥ovicích se nachází ordinace obvodního lékaře. 
- Památník hudebního skladatele Josefa Suka v jeho rodném domku - odkaz  
 “D”).
- Prodejna potravin - dnes obchod s levn✏mi od vy (K↵e⌥ovice ⌥p. 47)  
- Obchod se smí�en✏m zbo⇣ím (K↵e⌥ovice ⌥p. 56),
- Hostinec, spole⌥ensk✏ sál (K↵e⌥ovice ⌥p. 6),
- Pivnice (K↵e⌥ovice ⌥p 58),
- Ková↵ství, záme⌥nictví (K↵e⌥ovice ⌥p 87).

Plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS)
- Severn  od K↵e⌥ovic (v izolované poloze) se nachází fotbalové h↵i�t  se  

zázemím TJ Vltavan K↵e⌥ovice. (majitel: Obec K↵e⌥ovice, odkaz “J”).

 U �koly v K↵e⌥ovicích se nachází p↵írodní koupali�t  (víceú⌥elová nádr⇣ 
slou⇣ící i jako zdroj po⇣ární vody) a dal�í sportovní zázemí a d tské h↵i�t . 
Obec zam✏�lí dovybavit a zrekonstruovat stávající sportovní plochy 
(víceú⌥elové h↵i�t  apod.). Plochy byly vzhledem k p↵írodnímu charakteru 
území (niva K↵e⌥ovického potoka) za↵azeny do ploch ve↵ejn✏ch prostranství - 
ve↵ejná zele⌦ (ZV), rozvoj pro ú⌥ely zbudování dal�ích h↵i�� je z hlediska 
p↵eva⇣ujícího ve↵ejného zájmu p↵ípustn✏.

 Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby (OH)
-  farní kostel sv. Luká�e, K↵e⌥ovice (odkaz “E”);
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- V K↵e⌥ovicích je ve↵ejné poh↵ebi�t  umíst no v rámci areálu farního kostela sv. 
Luká�e.

(Krchleby)
 Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
- po⇣ární zbrojnice (odkaz “F”): Krchleby✓p⌥. 7/2

 Ostatní vybavenost zahrnutá do ploch se smí�en✏m vyu⇣itím:
- Smí�ené zbo⇣í (Krchleby ⌥p. 15),
- Autoopravna (Krchleby ⌥p. 27),

(Nahoruby)
 Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
- Po⇣ární zbrojnice (odkaz “F”): Nahoruby p⌥. 32/1,
 P↵i hlavní silnici v Nahorubech sídlí Po�tovní ú↵ad (⌥p. 52;  odkaz “C”),

 Ostatní vybavenost zahrnutá do ploch se smí�en✏m vyu⇣itím:
- Hostinec u Svaté Anny (Nahoruby 57) slou⇣í ú⌥el�m pohostinství, ubytování.
- Pohostinství (Nahoruby 24).

(Strá⇣ovice)
 Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
 klubovny zájmov✏ch spolk� a sdru⇣ení (majitel: Obec K↵e⌥ovice; st. p. 83  
 Strá⇣ovice; odkaz G).

(Ho↵etice)
 Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
 Po⇣ární zbrojnice (odkaz “F”): Ho↵etice ⌥.e. 7, 
 Klubovny zájmov✏ch spolk� a sdru⇣ení (majitel: Obec K↵e⌥ovice; ⌥p. 14  
 Ho↵etice; odkaz G).

 Ostatní vybavenost zahrnutá do ploch se smí�en✏m vyu⇣itím:
- Prodejna potravin - dnes bez vyu⇣ití (Ho↵etice ⌥p. 28)  

(Hod tice)
 Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby (OH)
- Kostel sv. Petra a Pavla, Hod tice (odkaz “H”);
- V Hod ticích je ve↵ejné poh↵ebi�t  umíst no v rámci areálu kostela sv. Petra a 

Pavla.

 Ostatní vybavenost zahrnutá do ploch se smí�en✏m vyu⇣itím:
- Autoopravna (Hod tice ⌥p.1).

(Nová ⌃ivoho��)
 Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
 Stánkov✏ prodej na obecním pozemku v nástupním prostranství Nové  
 ⌃ivoho�ti (majitel: Obec K↵e⌥ovice)

 Plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední (OM).
- Hosp�dka Lidovka,
- Prodejna potravin (bez celoro⌥ního vyu⇣ití - zám r zbudování   

ob⌥erstvení).

 Ostatní vybavenost zahrnutá do ploch se smí�en✏m vyu⇣itím (vyjma dal�í 
komer⌥ní vybavenosti v areálech hromadné rekreace): 
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-  Restaura⌥ní za↵ízení U Vodníka Kebuleho,
-  Ob⌥erstvení “U Kozla” se nachází u p↵ístavi�t ,
- Potraviny a ob⌥erstvení “U krokod✏la” se nachází v jádru chatové osady.

(Poli⌥any)
 Ostatní vybavenost zahrnutá do plochy smí�ené obytné - církevní areály  
 (SM1)
- Klá�ter Na�í Paní nad Vltavou (odkaz “I”)
 Klá�ter Na�í Paní nad Vltavou je klá�ter trapistek ve vesnici Poli⌥any. Sou⌥ástí  
 areálu je mj. kostel Na�í Paní nad Vltavou, D�m pro hosty, poh↵ebi�t .

Od�vodn ní ↵e�ení ve↵ejného prostranství

 Územním plánem jsou vymezeny stávající: 
- plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV) zahrnující p↵evá⇣n  komunika⌥ní systém s  

centrálními prostranstvími (návsi),
- plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV) zahrnující p↵evá⇣n  

pozemky s v✏znamnou ve↵ejnou zelení.
- Ve↵ejn✏ prostor u lokalit skupinové v✏stavby je t↵eba rozvíjet s d�razem na 

jeho pobytovou funkci, v ⇣ádném p↵ípad  se nesmí omezit pouze jako nutné 
dopravní koridory.

 Návrhem ÚP K↵e⌥ovice jsou vymezeny plochy rekonstruk⌥ních a revitaliza⌥ních 
zásah� na ve↵ejném prostranství v zastav ném území centrálních ⌥ástí 
K↵e⌥ovic (R 1), Nové ⌃ivoho�t  (R 2), Strá⇣ovic (R 3) a Ho↵etic (R 4). Návrhy 
úpravy parteru stávajícího ve↵ejného prostranství je podmín no prov ↵it 
územní studií. P↵i úpravách parteru ve↵ejn✏ch prostranství p�vodní historické 
zástavby je nezbytné zohlednit jeho kulturn -historické a p↵írodní hodnoty.

 (R1) K↵e⌥ovice 
 V návaznosti na úpravy návsi je navr⇣eno s ohledem na bezpe⌥nost pohybu 

chodc� (pohyb p �ích z lokality Na Drahách do centra K↵e⌥ovic) doplnit p �í 
propojení po chodníkem z návsi po kamenném tarasu sm rem k lokalit  Na 
Drahách. Je doporu⌥eno provést úpravy návesního prostoru ve prosp ch 
nezpevn n✏ch/zatravn n✏ch ploch a p �ích. Velké zpevn né plochy 
dopravních k↵i⇣ovatek jsou bariérou pro pohyb p �ích.

 (R2) Nová ⌃ivoho��
 Nástupní prostranství s ob⌥anskou vybaveností, ve↵ejnou zelení a 

autobusovou zastávkou není slu�nou vizitkou pro vstup do jedné z 
nejnav�t vovan j�ích rekrea⌥ních lokalit. Na ve↵ejn✏ch pozemcích chybí slu�ná 
úprava parteru a zelen , chybí regulace “lidové tvo↵ivosti” nap↵. v podob  
ru⌥n  psan✏ch reklamních pouta⌥� apod.

 (R3) Strá⇣ovice, (R4) Ho↵etice 
 - úprava parteru ve↵ejného prostranství s dominancí ve↵ejné zelen  a dal�í 

vybaveností (h↵i�t  apod.).

 Obecné po⇣adavky vypl✏vající z právních p↵edpis�
 Musí b✏t spln n po⇣adavek (ve smyslu vyhlá�ky §7 vyhlá�ky 501/2006 Sb.), 
aby pro ka⇣dé dva hektary zastavitelné plochy smí�ené obytné ⌥i obytné byla s touto 
zastavitelnou plochou vymezena související plocha ve↵ejného prostranství o v✏m ↵e 
nejmén  1000 m2; do této v✏m ry se nezapo⌥ítávají pozemní komunikace. T✏ká se 
rozvojové lokality Z1 a Z2, kde jsou vymezeny plochy sídelní zelen .
 Pro nov  vymezované pozemky ve↵ejného prostranství jsou dále dány tyto 
po⇣adavky (ve smyslu vyhlá�ky §22 vyhlá�ky 501/2006 Sb.): Nejmen�í �í↵ka ve↵ejného 
prostranství, jeho⇣ sou⌥ástí je pozemní komunikace zp↵ístup⌦ující pozemek bytového 
domu, je 12 m. P↵i jednosm rném provozu lze tuto �í↵ku sní⇣it a⇣ na 10,5 m. Nejmen�í 
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�í↵ka ve↵ejného prostranství, jeho⇣ sou⌥ástí je pozemní komunikace zp↵ístup⌦ující 
pozemek rodinného domu, je 8 m. P↵i jednosm rném provozu lze tuto �í↵ku sní⇣it a⇣ 
na 6,5 m. Sou⌥ástí t chto ve↵ejn✏ch prostranství je nejmén  jeden pruh vyhrazen✏ pro 
p �í v minimální �í↵ce 2 m umo⇣⌦ující bezbariérové u⇣ívání.

Od�vodn ní koncepce nakládání s odpady

Skládky, evidované ekologické zát ⇣e území
 V ↵e�eném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad�.
 Dle podklad� OÚ se v zájmovém území nenachází území ekologick✏ch rizik - 
⌥erné skládkování z d↵ív j�í doby bylo sanováno. V✓minulosti byly v zájmové území 
sledovány obecní skládky: 
 - v✓K↵e⌥ovicích p.⌥. 1644 – zavezeno, 
 - v✓Nahorubech p.⌥. ✓383/4 – zavezeno (zapojeny porosty na lesním 
pozemku).

Zne�kod⌦ování odpad�
 Obecn  závazná vyhlá�ka Obce K↵e⌥ovice stanovuje systém shroma⇣�ování, 
sb ru, p↵epravy, t↵íd ní, vyu⇣ívání a odstra⌦ování komunálních odpad�, v⌥etn  
systému nakládání se stavebním odpadem, v souladu se zák. ⌥. 185/2001 Sb, v 
platném zn ní. 

 Likvidaci biologicky rozlo⇣iteln✏ch odpad� (BRO)
 vznikl✏ch zejména údr⇣bou travnat✏ch ploch rekrea⌥ních areál� na Nové 
⌃ivoho�ti je navr⇣eno ↵e�it kompostováním, za ú⌥elem vytvá↵ení humusu, kter✏ lze 
vrátit do p�dy. 
 V zájmovém území se nachází n kolik nedostate⌥n  vyu⇣it✏ch areál� v✏roby a 
skladování. V rámci ploch  v✏roby a skladování - zem d lská v✏roba (VZ) je p↵ípustné 
umis�ovat pozemky staveb a za↵ízení slou⇣ících k zabezpe⌥ení údr⇣by ve↵ejn✏ch ploch a 
prostranství (technické a úklidové slu⇣by; sb r odpadu; obecní kompostárna apod.).

Od�vodn ní koncepce uspo↵ádání krajiny

Nezastav né území
 Nezastav n✏m územím jsou pozemky nezahrnuté do zastav ného území 
nebo do zastavitelné plochy. Nezastav né území (krajina) je v maximální mí↵e 
chrán no p↵ed novou zástavbou. Zastavitelné plochy jsou situovány do zastav ného 
území nebo do p↵ímé návaznosti na zastav né území.  Rozvoj v✓návaznosti na samoty 
je umo⇣n n pouze ve zcela v✏jime⌥n✏ch p↵ípadech. V územích ochrany p↵írody není 
mo⇣ná ⇣ádná zástavba s v✏jimkou nezbytn✏ch liniov✏ch sítí technické infrastruktury a 
nezbytn✏ch komunikací v krajin . 

 Územní plán navrhuje zv✏�ení podílu zelen  ve smí�en✏ch plochách 
nezastav ného území. Podíl zelen  ve v t�in  vymezen✏ch ploch nezastav ného území 
je t↵eba zvy�ovat, a to p↵i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, 
v⌥etn  prvk� liniové doprovodné zelen  podél komunikací, vodote⌥í a mezí, 
zatravn ním nebo dopln ním ploch nelesní zelen  s p↵írodní funkcí. Rodová a druhová 
skladba této zelen  musí vycházet z p�vodních rostlinn✏ch spole⌥enstev. Do ↵e�eného 
území zasahují dv  mapovací jednotky ⌥ern✏�ová dubohab↵ina (okrajov  v oblasti 
⌃ivoho��), plo�n  p↵eva⇣uje acidofilní doubrava. Podél vodote⌥í se mohou vyskytovat  
fragmenty st↵emchové jaseniny s mok↵adními ol�inami ⌥i ol�iny s ol�í �edou.

Plochy zm n v krajin 
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 Územním plánem jsou navr⇣eny plochy slou⇣ící k zalo⇣ení prvk� územního 
systému ekologické stability a prvk� protierozní ochrany (viz. kapitoly dále). Jedná se o 
návrh ploch smí�en✏ch nezastav ného území – p↵írodní krajinná zele⌦ (NSp).

 Dále jsou v ↵e�eném území navr⇣ena krajiná↵ská opat↵ení:
K1 - plochy zem d lské - areály chovu zví↵at (NZ3) 
- revitalizace ladem ponechan✏ch zem d lsk✏ch pozemk� u b✏valého   
 zem d lského areálu v Krchlebech; 
K2 - plochy zem d lské - areály chovu zví↵at (NZ3)
- zalo⇣ení farmového chovu da⌦k� v Nahorubech;
K3 - plochy zem d lské - areály chovu zví↵at (NZ3) 
- revitalizace ladem ponechan✏ch zem d lsk✏ch pozemk� u b✏valého   
 zem d lského areálu u Kramperova ml✏na;
K4 - plochy zem d lské - areály ekoagroturistiky (NZ4)  
- areál ekoagroturistiky – tzv. Hektárek u Kramperova ml✏na.

Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability 
 Hlavním cílem vytvá↵ení ÚSES je trvalé zaji�t ní biodiverzity, biologické 
rozmanitosti, která je definována jako variabilita v�ech ⇣ijících organism� a jejich 
spole⌥enstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druh�, mezi druhy a rozmanitost 
ekosystém�. Jedná se o vybranou soustavu vnit↵n  ekologicky stabiln j�ích segment� 
krajiny, ú⌥eln  rozmíst n✏ch na základ  funk⌥ních a prostorov✏ch kritérií.  ÚSES se d lí 
podle biogeografického v✏znamu skladebn✏ch prvk� na nadregionální, regionální a 
lokální. Je tvo↵en biocentry a biokoridory a na lokální úrovni té⇣ interak⌥ními prvky:
 - Biocentrum je tvo↵eno ekologicky v✏znamn✏m segmentem krajiny, kter✏ 
svou velikostí a stavem ekologick✏ch podmínek umo⇣⌦uje trvalou existenci druh� i 
spole⌥enstev p↵irozeného genofondu krajiny. Jedná se o biotop nebo soubor biotop�, 
kter✏ sv✏m stavem a velikostí umo⇣⌦uje trvalou existenci p↵irozeného ⌥i 
pozm n ného, av�ak p↵írod  blízkého ekosystému.
 - Biokoridor je, nebo cílov  má b✏t, tvo↵en ekologicky v✏znamn✏m 
segmentem krajiny, kter✏ propojuje biocentra a umo⇣⌦uje a podporuje migraci, �í↵ení a 
vzájemné kontakty ⇣iv✏ch organism�.
 - Interak⌥ní prvek je ekologicky v✏znamn✏ krajinn✏ prvek nebo ekologicky 
v✏znamné liniové spole⌥enstvo, vytvá↵ející existen⌥ní podmínky rostlinám a 
⇣ivo⌥ich�m, v✏znamn  ovliv⌦ujícím fungování ekosystém� kulturní krajiny. Jedná se o 
nepostradateln✏ krajinn✏ segment, kter✏ svou velikostí a stavem ekologick✏ch 
podmínek dopl⌦uje díl⌥ím, ale zásadním zp�sobem ekologické niky t ch druh� 
organism�, které jsou schopny se zapojovat do potravních sítí sousedních, mén  
stabilních spole⌥enstev. Umo⇣⌦uje tak jejich trvalou existenci i v mén  stabilní krajin .
 Podle prostorové funk⌥nosti jsou prvky ÚSES funk⌥ní (existující, jednozna⌥n  
vymezené) a navr⇣ené k✓zalo⇣ení (nefunk⌥ní, vymezené). Funk⌥ní prvky jsou sítí 
vybran✏ch ⌥ástí kostry ekologické stability a navr⇣ené prvky dopl⌦ují kostru ekologické 
stability tak, aby byl ÚSES schopen plnit svoje p↵edpokládané funkce v krajin .
 
 Zpracování návrhu ÚSES vycházelo z následujících podklad�:

- ÚPNSÚ K↵e⌥ovice (Ing. arch. Dá�a T�mová a kol., kv ten 1997, nabytí 
ú⌥innosti 13.7.1998) 

 - Aktualizace ÚPNSÚ K↵e⌥ovice se Zm nou ⌥. 1 (Ing. arch. Dá�a T�mová,  
 2002)

 - Zm na ⌥. 3 ÚPNSÚ K↵e⌥ovice (Ing. arch. Marie Horváthová, 2005)
 - Zm na ⌥. 4 ÚPNSÚ K↵e⌥ovice (Ing. arch. Miroslav T�ma, 2008)
 - Zm na ⌥. 5 ÚPNSÚ K↵e⌥ovice (Ing. arch. Michaela ⇤tádlerová, 2011)
 - ÚAP ORP Bene�ov
 - ZÚR St↵edo⌥eského kraje
 - Plán N-R ÚSES pro St↵edo⌥esk✏ kraj (U24, Praha; 2009)
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 - AOPK �R – aktualizace vymezení NR ÚSES na základ  pov ↵ení M⌃P  
 (2011)

 -  ÚPD navazujících obcí: Strann✏,  Neveklov; Mar�ovice, Ose⌥any, 
Prosenická  Lhota, Radí⌥, Vrchotovy Janovice

 pozn.: Vzhledem k rozdíln�m mapov�m podklad�m p�vodního ÚPNSÚ 
K⌦e⌃ovice a nov� zpracovaného územního plánu K⌦e⌃ovice je systém místního ÚSES 
nov� zp⌦esn�n a korigován.

 Jednotlivé prvky byly z✓ v✏�e uveden✏ch prací p↵evzaty a dále upraveny a 
p↵izp�sobeny podmínkám návrhu územního plánu a podmínkám ochrany a tvorby 
krajiny. 

Místní systém ekologické stability ↵e�eného území je p↵itom koncipován tak, aby 
p↵edev�ím:
- navazoval na prvky nadregionálního i regionálního systému ekologické 

stability,
- ve sv✏ch prvcích zajistil ⇣ivotní podmínky v rámci skupin typ� geobiocén� 

zastoupen✏ch na zpracovávaném území,
- zajistil návaznost na místní systém ekologické stability v sousedních 

katastrech, kde byl ji⇣ systém zpracován/schválen v✓rámci ÚPD,
- byl dodr⇣en po⇣adavek minimality nárok� systému ekologické stability na 

dal�í území p↵i respektování minimálních po⇣adavk� na parametry prvk� 
územního systému ekologické stability.

 Návrh územního plánu K↵e⌥ovice vymezuje prvky územního systému 
ekologické stability na  nadregionální a lokální úrovni.  Regionální prvky se v ↵e�eném 
území nevyskytují. 
 Nadregionální biokoridory v✓ celostátní síti propojují nadregionální biocentra, 
tvo↵í je osa a nárazníková (ochranná) zóna. Ob  ⌥ásti jsou jejich neodd litelnou 
sou⌥ástí a po celé plo�e koridoru se podporuje tzv. koridorov✏ efekt. Minimální �í↵ka 
osy odpovídá  �í↵ce regionálního koridoru p↵íslu�ného typu, pro lu⌥ní a kombinovaná 
spole⌥enstva je to 50 m. Maximální �í↵e ochranné zóny je 2 km. Biokoridor je slo⇣en✏, 
v✓ jeho trase jsou v✓ekologicky p↵ijateln✏ch vzdálenostech vlo⇣ena regionální biocentra 
(po 5-8 km) a lokální biocentra (po 400 - 700 m).
 Celostátní systém je dopln n místní sítí lokálních biokoridor� a lokálních 
biocenter. 
 Podmínka up⌦esnit hranici ochranné zóny není v rámci územního plánu 
K⌦e⌃ovice spln�na. Ochranná zóna NRBK není definována legislativou a dle 
p⌦ipravované Metodiky aktualizace ÚSES nebudou ji✏ ochranné zóny u NRBK v 
územních plánech vymezovány. Ochranná zóna je vymezena je v nad⌦azené 
dokumentaci, tj. v Zásadách územního rozvoje St⌦edo⌃eského kraje.  Místo ochranné 
zóny je v územním plánu K⌦e⌃ovice provedeno vymezení biokoridoru stejn�m 
zp�sobem jako u regionální hierarchické úrovn� ÚSES ve v�t↵ích funk⌃ních a 
prostorov�ch parametrech tak, aby byla napln�na ekologicko stabiliza⌃ní funkce a 
zárove  aby byly zahrnuty v�znamné ekologické segmenty, které byly dosud sou⌃ástí 
NRBK jen v rámci jeho ochranné zóny a podporovaly koridorov� efekt NRBK. 
 Úpravy prvk� ÚSES jsou provedeny autorizovanou osobou -  projektantkou 
územních systém� ekologické stability (Ing. Milena Morávková), která je zodpov�dná 
za správnost vymezení a up⌦esn�ní v souladu s metodick�mi principy vymezování 
ÚSES.

 P↵írodní (funk⌥ní) skladebné ⌥ásti ÚSES, tj. biocentra, biokoridory i interak⌥ní 
prvky, jsou nezastaviteln✏m územím. Umis�ování staveb v systému ÚSES je omezeno 
jen na p↵í⌥né p↵echody in⇣en✏rsk✏ch a dopravních staveb. Jiné umíst ní t chto staveb 
je v✏jime⌥n  p↵ípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních prostorov✏ch 
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parametr�, dan✏ch p↵íslu�nou metodikou pro tvorbu ÚSES. Stavby procházející ÚSES 
by m ly b✏t uzp�sobovány tak, aby nevytvá↵ely migra⌥ní bariéru pro organismy. 

V plochách prvk� ÚSES musí b✏t zaji�t ny podmínky pro zachování a rozvoj 
genofondu, zvy�ování ekologické stability a p↵íznivé p�sobení na okolní krajinu. Pro 
prvky ÚSES platí regula⌥ní opat↵ení:
- regulace lesního hospodá↵ství s✓d�razem na druhovou skladbu d↵evin, která 

by m la b✏t co nejbli⇣�í p�vodním lesním spole⌥enstv�m;
- revitalizace vodních tok� tak, aby po spln ní nezbytn✏ch vodohospodá↵sk✏ch 

funkcí plnily co nejv t�í m rou i funkce ekologické;
- u⇣ivatelé a vlastníci pozemk� se musí ↵ídit pravidly stanoven✏mi pro funkci 

daného prvku ÚSES

Nadmístní systém ekologické stability
 
 ⇥e�en✏m územím prochází nadregionální biokoridor K60 "⇤t⌃chovice – 
Hlubocká obora", osa vodní (V) a osa mezofilní hájová (MH). Osa vodní je vedena 
st↵edem Vltavy, resp. st↵edem Slapské p↵ehrady a zahrnuje celou vodní plochu a 
p↵ilehlé b↵ehové partie. Osa mezofilní hájová je vedena mimo zastav né území na 
pravém b↵ehu Vltavy lesními porosty ve sm ru vrchol� Mastník -Vá⇣ná - Homole.  
 V rámci ÚP K↵e⌥ovice jsou hranice os nadregionálního biokoridoru zp↵esn ny 
a upraveny tak, aby neprocházely zastav n✏m územím. V trase nadregionálního 
biokoridoru jsou v po⇣adované vzdálenosti 400-700 m vlo⇣ena lokální biocentra, jsou 
sou⌥ástí nadregionálního biokoridoru:

osa vodní:
LBC K60/1.1  "Ostrome⇧ – Nová ⌅ivoho ⌦" 
Lokální biocentrum funk⌥ní,  vlo⇣ené v trase NRBK K60, osa vodní i mezofilní hájová. 
Mimo ↵e�ené území zahrnuje ostroh Ostrome⌥ na soutoku Mastníku s Vltavou, v 
↵e�eném území ⌥ást vodního toku Mastník i vzduté Vltavy vodní nádr⇣e Slapy a p↵ilehlé 
b↵ehové a sva⇣ité pozemky v Nové ⌃ivoho�ti. Rozloha v ↵e�eném území ⌥iní 13,2 ha. 
Opat↵ení: mimo vodní plochu ochrana a podpora p↵irozené druhové skladby d↵evin, 
udr⇣ovat neoplocené plochy zelen  a extenzivní travnaté plochy, nepovolovat 
roz�i↵ování zástavby chat. Na ⌥ásti plochy p↵iléhající k zastav nému území  (na západ ) 
a k místní komunikaci DS1 (na severu) mo⇣no zalo⇣it lesopark. Jedná se o plochu 
vymezenou parc.⌥. 1576, 1577, 1707/77, 1707/78 a ⌥ástí parc. 2089/1 o rozloze 1,3 ha. 
Realizace lesoparku p↵edpokládá o�et↵ení hodnotn✏ch stávajících strom�, v✏sadbu 
nov✏ch vhodn✏ch domácích druh� d↵evin, zalo⇣ení travních porost�. V rámci navr-
hované plochy lesoparku je mo⇣no zp↵ístupnit p �í cesty, umis�ovat drobná sportovní 
⌥i oddychová za↵ízení a rekrea⌥ní prvky (zejména lavi⌥ky,  altány, d tské herní prvky, 
vítací tabule, apod.) – v�e v souladu se zájmy ochrany p↵írody.

osa mezofilní hájová:
LBC K60/2.2  "Mastník" 
Lokální biocentrum funk⌥ní, vlo⇣ené v trase NRBK K60, osa mezofilní hájová a 
sou⌥asn  i v trase lokálního biokoridoru LBK 2 Nad Mastníkem. Zahrnuje zalesn né 
prudké svahy nad vzdutou hladinou Mastníku. Rozloha 7,4 ha
Opat↵ení: ochrana a podpora p↵irozené duhové skladby d↵evin, nepovolovat roz�i↵ování 
zástavby chat.

LBC K60/5.6  "Lipovsk� les" 
Lokální biocentrum funk⌥ní, vlo⇣ené v trase NRBK K60, osa mezofilní hájová a 
sou⌥asn  i v trase lokálního biokoridoru LBK 5. Zahrnuje zalesn né svahy p↵i okraji 
komplexu Lipovského lesa.  Rozloha 4,9 ha
Opat↵ení: ochrana a podpora p↵irozené duhové skladby d↵evin dle lesního typu
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LBC K60/5.7  "Pod Homolí" 
Lokální biocentrum funk⌥ní, vlo⇣ené v trase NRBK K60, osa mezofilní hájová. Zahrnuje 
zalesn né svahy v komplexu lesa pod Homolí nad vodní nádr⇣í Slapy.  Rozloha 4,5 ha
Opat↵ení: ochrana a podpora p↵irozené duhové skladby d↵evin dle lesního typu

Lokální územní systém ekologické stability
 Nadmístní systém ÚSES je dopln n sítí lokálních prvk� - biocentry, 
biokoridory a interak⌥ními prvky. Minimální velikost lokálního biocentra by m la b✏t 3 
ha, minimální �í↵ka lokálního biokoridoru 15 m (spole⌥enstvo lesní, kombinované), 20 
m (spole⌥enstvo lu⌥ní). Pro spole⌥enstvo kombinované (lu⌥ní + lesní) je mo⇣né 
p↵eru�ení do 50 m zastav nou plochou, 80 m ornou p�dou a 100 m p↵i ostatních 
kulturách. Interak⌥ní prvky nedosahují parametr� biocenter a biokoridor�, v✏znamn  
se v�ak podílejí na zv✏�ení ekologické stability v✓krajin .
 
 Zaji�t na je návaznost na prvky ÚSES za hranicí ↵e�eného území.

Lokální biokoridory

LBK 2 "Nad Mastníkem" – lokální biokoridor funk⌥ní, je veden po prudk✏ch svazích 
nad prav✏m b↵ehem Mastníku; v ↵e�eném území propojuje lokální biocentra LBC 2.1, 
LBC K60/2.2 a LBC K60/1.1. Jedná se o t↵i úseky :
Poho↵elka – Psané skály, délka v ↵e�eném území 264 m
Psané skály – Mastník, délka 1284 m
Mastník – Ostrome⌥, délka 282 m
Opat↵ení: ochrana a podpora p↵irozené duhové skladby d↵evin, nepovolovat roz�i↵ování 
zástavby chat.

LBK 3 "Vlkonick� potok" – lokální biokoridor p↵evá⇣n  funk⌥ní, potok z v t�í ⌥ásti s 
p↵irozen✏m korytem, b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi porosty, rybníky, p↵írod  blízké lu⌥ní 
porosty. V trase biokoridoru vlo⇣eno p t lokálních biocenter: LBC 3.1, LBC 3.2, LBC 3.3, 
LBC 3.4 a LBC 3.5. V ↵e�eném území vymezeno 6 úsek�:
Jepti�ka – Strá⇣ovick✏ rybník, délka 2340 m
Strá⇣ovick✏ rybník -  Podvlkonice, délka 1362 m
Podvlkonice – U Krchleb, délka 1946 m
U Krchleb – Na B↵ezin , délka 1170 m
Na B↵ezin  – K↵e⌥ovick✏ potok, délka v ↵e�eném území 1030 m
Opat↵ení: chránit p↵irozené koryto potoka, b↵ehové a lu⌥ní porosty, revitalizovat 
regulovanou ⌥ást toku, zajistit pr�chodnost - neoplocovat vodní plochy, omezit 
intenzivní chovy ryb.

LBK 4 "K�e⇧ovick� potok" – lokální biokoridor p↵evá⇣n  funk⌥ní, potok z v t�í ⌥ásti s 
p↵irozen✏m korytem, b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi porosty, p↵írod  blízké lu⌥ní porosty; 
sou⌥ástí PP K↵e⌥ovick✏ potok. V trase biokoridoru vlo⇣ena dv  lokální biocentra: LBC 
4.1, LBC 4.2. V ↵e�eném území vymezeny 3 úseky:
Pod Le�tinou – Pod V trovem, délka 1853 m
Pod V trovem – Pod Velb hy, délka 790 m
Pod Velb hy – Mastník, délka v ↵e�eném území 620 m
Opat↵ení: chránit p↵irozené koryto potoka s b↵ehov✏mi porosty a zbytky extenzivních 
luk, zajistit pr�chodnost - neoplocovat vodní plochy, v plo�e PP K↵e⌥ovick✏ potok 
postupovat dle Plánu pé⌥e.

LBK 5 "Kaplansk� vrch - K60" – biokoridor suché ↵ady ⌥áste⌥n  funk⌥ní, v polní trati 
navr⇣en✏ k zalo⇣ení. P↵evá⇣n  smrkové a borové monokultury, místy p↵irozená druhová 
skladba, mimo les krajinná zele⌦ a orná p�da. V ↵e�eném území v trase biokoridoru 
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vlo⇣eno �est biocenter: LBC 5.1, LBC 5.2, LBC 5.3, LBC 5.4, LBC 5.5, LBC K60/5.6. V 
↵e�eném území vymezeno 8 úsek�:
Kaplansk✏ vrch – Borovina u Lhotky, délka 565 m
Borovina u Lhotky – Na h�rkách, délka 1832 m
Na h�rkách – Podvlkonice , délka 556 m
Podvlkonice – Dubí, délka 1823 m 
Dubí – Milovka, délka 826 m
Milovka – U dobré lípy, délka 871 m
U dobré lípy – Hol✏ vrch, délka 1549 m
Hol✏ vrch – Lipovsk✏ les, délka 1333 m
Opat↵ení: p↵i obnov  lesního porostu podpo↵it p↵irozenou druhovou skladbu d↵evin 
dle lesních typ�.  Na n kolika místech nutno propojit zalo⇣ením lesního porostu v min. 
�í↵ce 20 m.

LBK 6 "Paseky - Pod V⌃trovem" – lokální biokoridor p↵evá⇣n  funk⌥ní, veden✏ v trase 
bezejmenného levostranného p↵ítoku K↵e⌥ovického potoka ve sm ru od osady Paseky 
(k.ú. Ose⌥any, k.ú. Velb hy); potok s p↵irozen✏m korytem, b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi 
porosty, p↵írod  blízké lu⌥ní porosty. V trase biokoridoru vlo⇣eno lokální biocentrum 
LBC 6.1. 
V ↵e�eném území vymezeny 2 úseky:
Paseky – Lísek, délka v ↵e�eném území 288 m
Lísek – Pod V trovem, délka 655 m
Opat↵ení: chránit p↵irozené koryto potoka s b↵ehov✏mi porosty a zbytky extenzivních 
luk.

LBK 7 "Poho�elka - U dobré lípy" – lokální biokoridor suché ↵ady ⌥áste⌥n  funk⌥ní, 
a⇣ nefunk⌥ní, propojovací, v polní trati navr⇣en✏ k zalo⇣ení. Biokoridor veden v trati 
b✏val✏ch historick✏ch cest, ⌥áste⌥n  i v trati b✏valé Plavecké stezky. V trase biokoridoru 
vlo⇣eno lokální biocentrum LBC 7.1. 
V ↵e�eném území vymezeny 2 úseky:
Poho↵elka – U Percule, délka 1102 m
U Percule – U dobré lípy, délka 1322 m
Opat↵ení: na orné p�d  zalo⇣it pás �í↵ky min. 20 m, tj. zalo⇣it TTP, mimo plochy 
odvodn ní doplnit d↵evinami p↵irozené druhové skladby, obnova historick✏ch cest.

LBK 8 "Podvlkonice - Zádolí" – lokální biokoridor funk⌥ní, propojovací, veden✏ v 
trase bezejmenného pravostranného p↵ítoku Vlkonického potoka ve sm ru od Zádolí u 
Neveklova; potok s p↵irozen✏m korytem, b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi porosty, p↵írod  
blízké lu⌥ní porosty, mok↵adní spole⌥enstva.  Délka v ↵e�eném území 620 m.
Opat↵ení: chránit p↵irozené koryto potoka s b↵ehov✏mi porosty a mok↵adní 
spole⌥enstva ponechat sukcesnímu v✏voji

LBK 9 "Strá�ovick� rybník – V Lesích pod R� ovkou" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  
funk⌥ní, propojovací, veden✏ v trase bezejmenného vodního toku v pramenné oblasti 
západn  a⇣ severn  od osady Brde⌥n✏;  potok s p↵irozen✏m korytem, b↵ehov✏mi a 
doprovodn✏mi porosty, mok↵adní spole⌥enstva, rybní⌥ky; extenzivní i intenzivn  
obd lávané louky a pastviny. Délka 980 m
Opat↵ení: chránit p↵irozené koryto potoka s b↵ehov✏mi porosty a mok↵adní 
spole⌥enstva, v polní trati doplnit d↵evinami p↵irozené druhové skladby.

LBK 10 "Nad dvorem - Vlkonick� potok" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní, 
p↵evá⇣n  veden mimo ↵e�ené území po lesních pozemcích mezi údolími K↵e⌥ovického 
a Vlkonického potoka; do ↵e�eného území zasahuje okrajov  dv ma úseky: 
Nad dvorem – K↵e⌥ovick✏ potok, v ↵e�eném území délka 30 m
Kaplansk✏ vrch – Vlkonick✏ potok, délka 478 m
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Opat↵ení: podél polní cesty p↵i severním okraji Ho↵etic zalo⇣it pás zelen  p↵irozené 
druhové skladby v po⇣adované �í↵ce min. 20 m.

LBK 11 "Na dalek�ch - Jepti ka" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní, p↵evá⇣n  
veden mimo ↵e�ené území po pozemcích lesa a krajinné zelen  (k.ú. Suchdol u 
Prosecké Lhoty); v ↵e�eném území je veden po severním okraji Hod tic po orné p�d , 
p↵echází p↵es Dvorsk✏ rybník a extenzivní louky k rybníku Jepti�ka. Délka v ↵e�eném 
území 820 m.
Opat↵ení: na orné p�d  zalo⇣it pás TTP v �í↵i min. 20 m, mimo plochu odvodn ní 
doplnit d↵evinami p↵irozené druhové skladby.

LBK 12 "Jepti ka - Harvaniny" – lokální biokoridor p↵evá⇣n  nefunk⌥ní, veden v trase 
b✏val✏ch polních cest po orné p�d , místy zachovalé remízky a liniové porosty. Délka 
858 m.
Opat↵ení: na orné p�d  zalo⇣it pás TTP v �í↵i min. 20 m, doplnit d↵evinami p↵irozené 
druhové skladby.

LBK 13 "Mlad⇧insk� potok", úsek Mo⌥idla - K60;  lokální biokoridor funk⌥ní, hluboce 
za↵íznuté údolí Mlad⌥inského potoka, ⌥áste⌥n  vzdutá hladina vodní nádr⇣e Slapy. V 
↵e�eném území pouze okrajov  p↵i hranici s k.ú. Bla⇣ím nad Vltavou.
Opat↵ení: zachovat stávající stav

Lokální biocentra 
LBC 60/1.1, LBC 60/2.2, LBC 60/5.6 a LBC 60/5.7 jsou sou⌥ástí nadregionálního 
biokoridoru NRBK K60, popis prvk� je uveden v kapitole "Nadmístní systém ekologické 
stability".

LBC 2.1 "Psané skály" – lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní; geologicky v✏znamné 
skalní útvary se st↵edov k✏mi nápisy (památková ochrana, navr⇣en✏ VKP), �t rbinová 
skalní vegetace, su�ov✏ a borov✏ les, zakrslá dubohab↵ina. Rozloha 9,3 ha.
Opat↵ení: chránit p↵ed zástavbou! (ve vazb  na zastav né území a chatové osady), 
chránit památku p↵ed znehodnocením, porosty ponechat p↵irozenému v✏voji.

LBC 3.1 "Jepti ka" – lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní; rybníky Jepti�ka a Zbelá⌥ 
s litorálním pásmem, b↵ehové a doprovodné porosty, ol�iny, navazující vlhké a⇣ mokré 
kv tnaté louky, místy i degradované louky v niv  Vlkonického potoka. Rozloha: 17,5 ha.
Opat↵ení: extenzivní hospoda↵ení, ochrana litorálního pásma a pob↵e⇣ní vegetace, 
degradované ⌥ásti luk ponechat p↵irozené sukcesi, kv tnaté louky pravideln  kosit 1-2x 
ro⌥n , nehnojit. 

LBC 3.2 "Strá�ovick� rybník" - lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní; rybník s 
vyvinut✏m litorálním pásmem, rákosiny p↵echázející do ol�in s jasanem a vrbou, 
nesklízené mokré louky v niv  Vlkonického potoka, strá⌦ nad nivou s porostem d↵evin. 
Rozloha: 10,4 ha.
Opat↵ení: extenzivní hospoda↵ení, ochrana litorálního pásma a pob↵e⇣ní vegetace, 
ol�iny a degradované ⌥ásti luk ponechat p↵irozené sukcesi, v porostech na stráni 
podpo↵it listná⌥e.

LBC 3.3 "Podvlkonice" - lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní; Chytrého rybník, 
ol�ina v niv  podél Vlkonického potoka, lu⌥ní porosty na svazích. Rozloha 3,4 ha.
Opat↵ení: území mezi vodní plochou a rozvojovou lokalitou bude vyu⇣íváno jako 
extenzivní trvalé travní porosty, ojedin le s v✏sadbou domácích listnat✏ch d↵evin v 
cílové skladb  odpovídající st↵emchové jasenin . Plocha bude plnit funkci 
krajinotvornou a funkci rekrea⌥ní plochy p↵írodního charakteru (pobytová louka, 
ve↵ejn  p↵ístupné h↵i�t  p↵írodního charakteru). Provozované ⌥innosti nesmí naru�it 
p↵írodní charakter území. V✓rámci tohoto území lze realizovat pouze do⌥asné lehko 
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p↵emístitelné objekty z✓p↵írodních materiál� (nap↵. lavi⌥ky). Na tomto území nelze 
budovat zpevn né komunikace, odstavné plochy ani upravené sportovní plochy.  

LBC 3.4 "U Krchleb" – lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní; p↵irozen✏ vodní tok 
Vlkonického potoka s b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi porosty ol�í a vrb, zbytky kv tnat✏ch 
extenzivních luk a intenzivní louky. Rozloha: 7,8 ha
Opat↵ení: chránit koryto a b↵ehové porosty vodního toku, chránit zbytky extenzivních 
luk, intenzivní louky p↵evést na extenzivní – nehnojit, neorat, kosit 1-2 x ro⌥n .

LBC 3.5 "Na B�ezin⌃" – lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní; p↵irozen✏ vodní tok 
Vlkonického potoka s b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi porosty p↵echázející v ol�inu, 
kv tnaté extenzivní louky; mezní liniové porosty na svazích s p↵irozenou a p↵írod  
blízkou skladbou d↵evin. Rozloha: 8,4 ha
Opat↵ení: chránit koryto a b↵ehové porosty vodního toku, chránit zbytky extenzivních 
luk – pravideln  kosit 1-2x ro⌥n , chránit meze s p↵irozen✏mi porosty.

LBC 4.1 "Pod V⌃trovem" – lokální biocentrum vymezené, ⌥áste⌥n  funk⌥ní; 
regulovan✏ vodní tok K↵e⌥ovického potoka s b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi porosty, na 
soutoku s potokem od V trova porost vrb;  extenzivní kv tnaté louky a intenzivní 
louky. Rozloha: 9,2 ha
Opat↵ení: revitalizace potoka – obnova meandr� a dopln ní b↵ehov✏ch porost�, vrbiny 
a ol�iny ponechat p↵irozenému v✏voji, p↵em na intenzivních luk na extenzivní kv tnaté 
louky. 

LBC 4.2 "Pod Velb⌃hy" – lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní; p↵irozen✏ vodní tok 
K↵e⌥ovického potoka s b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi porosty, lesní porosty na svahu, 
mimo ↵e�ené území extenzivní kv tnaté louky a intenzivní louky. Rozloha celkem 3,1 
ha, v ↵e�eném území 0,7 ha.
Opat↵ení: chránit koryto a b↵ehové porosty vodního toku, chránit zbytky extenzivních 
luk, p↵i obnov  porost� na svazích podpo↵it p↵irozenou druhovou skladbu d↵evin dle 
lesního typu.

LBC 5.1 "Borovina u Lhotky" – lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní; okraj lesního 
komplexu Borovina nad Strá⇣ovicemi; p↵írod  blízk✏ les – dubohab↵ina a kv tnatá 
bu⌥ina, lemová spole⌥enstva.
Rozloha 9,2 ha
Opat↵ení: p↵i obnov  porostu zachovat a podporovat p↵irozenou skladbu d↵evin dle 
lesního typu (3S5 – sv ⇣í dubová bu⌥ina biková s ost↵icí, 3K5 -.kyselá dubová bu⌥ina 
bor�vková)

LBC 5.2 "Na h↵rkách"– lokální biocentrum vymezené, ⌥áste⌥n  funk⌥ní; okraj lesního 
komplexu T↵ebovník – Na h�rkách; smrkov✏ porost s p↵ím sí listnat✏ch d↵evin, lemová 
spole⌥enstva. Rozloha 5,2 ha
Opat↵ení: p↵i obnov  porostu podporovat p↵irozenou skladbu d↵evin dle lesního typu 
(3S2 – sv ⇣í dubová bu⌥ina se svízelem drsn✏m, 3K3 – kyselá dubová bu⌥ina biková)

LBC 5.3 "Dubí"– lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní; zahrnuje ⌥ást zalesn ného 
severozápadního úbo⌥í vrchu Dubí a ú⇣labí mezi vrchy Dubí a Skalnice. Ochuzená 
dubohab↵ina s borovicí a smrkem. Rozloha  v ↵e�eném území 10,2 ha.
Opat↵ení: p↵i obnov  porostu podporovat p↵irozenou skladbu d↵evin dle lesního typu 
(3H1 – hlinitá dubová bu⌥ina ��avelová, 3S2 – sv ⇣í dubová bu⌥ina se svízelem 
drsn✏m, 3K3 – kyselá dubová bu⌥ina biková) 

LBC 5.4 "U dobré lípy" – lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní; zahrnuje ⌥ást 
zalesn ného svahu nad Podchlumím. Smí�en✏ porost, ochuzená dubohab↵ina s 
dubem, bukem a borovicí.  Rozloha  6,9 ha.
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Opat↵ení: p↵i obnov  porostu podporovat p↵irozenou skladbu d↵evin dle lesního typu 
(3K3 – kyselá dubová bu⌥ina biková, 3K5 – kyselá dubová bu⌥ina bor�vková) 

LBC 5.5 "Hol� Vrch" – lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní; zahrnuje zalesn n✏ svah 
Holého vrchu nad lokalitou u Bezou�k�.  Porost borovice s v✏znamnou p↵ím sí 
listná⌥�.  Rozloha  8,3  ha.
Opat↵ení: p↵i obnov  porostu podporovat p↵irozenou skladbu d↵evin dle lesního typu 
(3K3 – kyselá dubová bu⌥ina biková, 3K5 – kyselá dubová bu⌥ina bor�vková) 

LBC 6.1 "Lísek" – lokální biocentrum vymezené, ⌥áste⌥n  funk⌥ní; zahrnuje zalesn n✏ 
svah nad bezejmenn✏m potokem u osady Lísek. P↵evá⇣ná ⌥ást biocentra je mimo 
↵e�ené území.   Porost borovice a smrku s p↵ím sí listná⌥�.  Rozloha  v ↵e�eném území 
2,1  ha.
Opat↵ení: p↵i obnov  porostu podporovat p↵irozenou skladbu d↵evin dle lesního typu 
(2K5 – kyselá buková doubrava bor�vková, 3O6 – jedlová dubová bu⌥ina ��avelová, 
2B4 – bohatá buková doubrava) 

LBC 7.1 "U Percule" - lokální biocentrum vymezené, nefunk⌥ní, navr⇣ené k zalo⇣ení; 
p↵eva⇣uje orná p�da, základem liniové mezní porosty s vysok✏mi mezofilními 
k↵ovinami. 
Opat↵ení: na orné p�d  zalo⇣ení TTP a místy doplnit liniové porosty stanovi�tn  
vhodn✏mi d↵evinami. 

Krajinná zele⌦ (NSp)
 Plochy zelen  mimo lesní porosty, ⌥asto na plochách d↵ív j�ích pastvin, luk, 
n kdy i polí, nebo neplodné p�dy, kde je v sou⌥asnosti více ⌥i mén  vzrostl✏ stromov✏ 
porost spontánn  vze�l✏, n kdy náletem z blízkého lesa. 
 Jedná se o plo�nou, bodovou a liniovou zele⌦ v✓zem d lské krajin  (remízy, 
meze, ostr�vky zelen , strouhy, rokle  atd., které mohou slou⇣it jako refugium a biotop 
zvlá�t  chrán n✏ch druh� ⇣ivo⌥ich�), která dopl⌦uje biocentra a biokoridory.
 Tyto plochy mají p↵írodní ráz, které je nutno zachovat – jde o nelesní zele⌦, 
která odd luje plochy r�zn✏ch funkcí. Ru�ení p↵írodních prvk� v krajin  je vylou⌥eno.

Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

 Cestní sí�, turistické trasy, cyklotrasy
 Plochy zem d lské a lesní jsou p↵ístupné historicky vzniklou sítí ú⌥elov✏ch 
komunikací. Tato sí� umo⇣⌦ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je 
pom rn  hustá a je stabilizovaná. Cesty slou⇣í zejména hospodá↵skému 
(zem d lskému a lesnickému vyu⇣ití), cykloturistice a p �í turistice. Dopln ní dal�ích 
cest v✓plochách nezastav ného území je mo⇣né, umo⇣⌦ují to stanovené podmínky 
funk⌥ního vyu⇣ití ploch v krajin . 
 Územním plánem jsou stabilizovány stávající p �í turistické trasy, nau⌥né 
stezky a cyklotrasy.
 Zájmov✏m územím vedou turistické trasy Bene�ov – Slapy, Neveklov – 
Sedl⌥any:
- ⌥ervená ve sm ru Neveklov – Strann✏ – Nová ⌃ivoho��; Neveklov – Strá⇣ovice  
 – K↵e⌥ovice – rozhl. Drahou�ek u Ose⌥an - Sedl⌥any
- zelená ve sm ru Nahoruby – Nová ⌃ivoho�� – Mlad⌥ina – ⌃ivoho��sk✏ most
- ⇣lutá ve sm ru Psané skály u osady Na Kasárn   - Nahoruby – Mlad⌥ina –  
 Bla⇣im ...

 Dále územím vedou místní zna⌥ené trasy:
- zelená místní  K↵e⌥ovice – Radí⌥
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- ⇣lutá místní  K↵e⌥ovice – Suchdol – Prosenická Lhota - s  
    napojením na modrou turistickou ve sm rech  
    Kosova Hora nebo Sedl⌥any
- Sukova p �í stezka ze Sedl⌥an severn  podél potoka Mastník p↵es Paseky a  
 Zhorn✏ do K↵e⌥ovic (11 km),  nebo  ji⇣n  ze Sedl⌥an na Po↵e�ice, Bláhovu  
 Lhotu, Kra�ovice a⇣ k rozhledn  na Onom Sv t .
- Plavecká stezka - úsek staré plavecké cesty vedoucí p↵es území Nahorub –  
 kulturní památka 
 Stezka vede p↵es Kamenn✏ P↵ívoz – Host radice – Kr⌦any – Vysok✏ Újezd – 

Nahoruby – Ose⌥any .... U⇣ od raného st↵edov ku vznikaly podél ↵ek plavecké 
stezky, plavecké osady a plavecké hospody.  Kdy⇣ kon⌥ila vora↵ská sezona, 
vraceli se vora↵i (plavci) po plavecké stezce dom�. V t sném sousedství 
Nahorub stával hostinec Percule, ve star✏ch dobách velice známá hospoda 
hojn  nav�t vovaná vora↵i (plavci), kte↵í se p �ky vraceli z pra⇣ského Podskalí 
do ji⇣ních �ech a✓zde nocovali. Provoz této hospody skon⌥il v✓roce 1959.

- Stezka opata Zavorala
 Obec K↵e⌥ovice se stala spolu s obcemi Radí⌥ a Chotilsko iniciátorem z↵ízení 

nau⌥né stezky, která za⌥íná u kostela ve Staré ⌃ivoho�ti, pokra⌥uje p↵ívozem 
p↵es Vltavu na Novou ⌃ivoho�� a pak p↵es Mastník vede vzh�ru okolo z↵íceniny 
Ostrome⌥e k vyhlídce opata Zavorala, kde je odhalena nová (plastová) 
pam tní deska  tomuto v✏znamnému p↵edstaviteli církve. Navazuje na 
nau⌥nou stezku Kelt�, která vede k hotelu Hrazany.  Vyhlídka je pojmenovaná 
po velmi vzd laném a literárn  ⌥inném Methodu Zavoralovi, je⇣ byl rodákem 
z✓nedalekého Neveklova a zárove⌦ opatem Strahovského klá�tera. ⌃ulov✏ k↵í⇣ 
zde byl postaven 28.9.1939 jako symbol odporu na�eho lidu proti fa�istick✏m 
okupant�m. Za doby stalinismu byl v�ak t ⇣ce po�kozen. Na kamenném pod-
stavci k↵í⇣e je umíst na pam tní deska v novaná práv  opatu ThDr.✓Methodu 
Janu Zavoralovi, po n m⇣ je pojmenovaná i nau⌥ná stezka.✓

 ⇥e�en✏m územím procházejí mezinárodn  v✏znamné cyklotrasy:
- Vltavská cyklistická cesta - nadregionální dálková trasa sleduje tok ↵eky Vltavy 

od pramene a⇣ po soutok s Labem. Trasa je sou⌥ástí mezinárodní trasy 
EuroVelo 7. ⇥e�en✏m  územím prochází v úseku Radí⌥ – Nahoruby – Nová 
⌃ivoho��. Trasa je volena tak, aby byla v minimálním kontaktu s motorovou 
dopravou, v Nové ⌃ivoho�ti napojena na p↵ívoz.

- Greenway Praha – Víde⌦ - dálková cyklistická trasa, na ni⇣ v rámci projektu 
navazuje ↵ada dal�ích stezek a tras pro cyklisty a p �í, p�vodn  program 
zmi⌦oval i jezdce na koních a vodáky. Zájmov✏m územím prochází v krátkém 
úseku ve sm ru  Sedl⌥any - Hod�tice - Neveklov.

- Z iniciativy místních nad�enc� z osady Nová ⌃ivoho�� byla z↵ízena okru⇣ní 
cyklostezka vodníka Kebuleho (návrh trati Ludvík ⇤tantejsk✏).  Trasa stezky: 
Nová ⌃ivoho�� (nám. vodníka Kebuleho) – Kade↵ábek – Holánka – Bla⇣im – 
B lice – ⇥ezáky – Strann✏ – Krchlebská Lhotka – Krchleby – Percule – 
Nahoruby – Poli⌥any – ⌃líbek – Nová ⌃ivoho�� (nám. vodníka Kebuleho). 
Trasa je dlouhá 21,8 km. Celá trasa je náro⌥n j�ího charakteru, ale nabízí 
nádherné panoramatické v✏hledy do krajiny. M�⇣e se té⇣ projet zkrácenou 
trasou z obce B lice do Podhor po staré císa↵ské silnici ústící pod Krchlebskou 
Lhotu.

 Prostupnost krajiny
 Prostupnost krajiny nesmí b✏t naru�ena oplocováním pozemk� ve volné 
krajin  (za "oplocení" nejsou pova⇣ovány oplocenky na PUPFL z d�vod� ochrany p↵ed 
�kodami zp�soben✏mi zv ↵í a do⌥asná oplocení pastvin pomocí ohradník� ⌥i 
d↵ev n✏ch bradel). P↵ípustné je stávající oplocení pozemk� v krajin  s kulturou 
"zahrada". Oplocení jako stavba m�⇣e b✏t realizováno pouze v rámci zastav ného nebo 
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zastavitelného území, p↵i⌥em⇣ musí z�stat zachováno napojení základního 
komunika⌥ního systému obce na sí� ú⌥elov✏ch komunikací v krajin .
 P↵i oplocování ⌥i ohrazování pozemk�, které nejsou vylou⌥eny z práva volného 
pr�chodu musí vlastník ⌥i nájemce zajistit technick✏mi nebo jin✏mi opat↵eními 
mo⇣nost jejich volného pr�chodu na vhodném míst  pozemku.

Stanovení podmínek pro protierozní opat↵ení
 Zem d lské p�dy jsou v rámci ↵e�eného území pouze mírn  nebo nejsou 
v�bec ohro⇣eny v trnou erozí.
 V pr�m ru m�⇣eme nahlí⇣et na p�dy v ↵e�eném území jako na p�dy 
ohro⇣ené vodní erozí (spodní obr.). V ↵e�eném území se nacházejí p�dy s vy��í 
sklonitostí, kde je nutné dodr⇣ovat osevní postupy, vylou⌥it �iroko↵ádkové kultury a v 
nejvíce ohro⇣en✏ch místech zatrav⌦ovat ⌥i osazovat pícniny (jetel, vojt �ka).
 Zem d lsk✏m subjekt�m hospoda↵ícím na erozn  ohro⇣en✏ch pozemcích 
jsou územním plánem doporu⌥ena tato opat↵ení:
- vhodné umíst ní p stovan✏ch plodin,
- pásové p stování plodin
-  optimální tvar a velikost pozemku
- vegeta⌥ní pásy mezi pozemky
- záchytné travní pásy
- zásada provád ní agrotechnick✏ch operací ve sm ru vrstevnic,
- p�doochranné obd lávání,
- protierozní orba.
 

 
 Funkci protierozní ochrany tvo↵í zejména prvky ÚSES a trvalé travní porosty.  
Podmínkou protierozní ochrany je zachování katastráln  evidovan✏ch trval✏ch travních 
porost�. Dal�í protierozní opat↵ení lze dle pot↵eby budovat v✓souladu se stanoven✏mi 
podmínkami vyu⇣ití ploch v✓nezastav ném území, zejména v navr⇣en✏ch plochách 
NSp. Územním plánem jsou navr⇣eny (jako zm ny vyu⇣ití území nestavební povahy) 
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plochy opat↵ení slou⇣ící k zalo⇣ení prvk� územního systému ekologické stability, 
protierozním ú⌥ink�m a zvy�ování ekologické stability krajiny.

Stanovení podmínek pro vodohospodá↵ská a protipovod⌦ová opat↵ení

 Ochrana vod
 ⇥e�ené území spadá do hydrogeologického rajonu 6320 Krystalinikum 
v✓povodí St↵ední Vltavy.  �ást tvo↵ená útvary podzemních vod 63203  Krystalinikum v 
povodí St↵ední Vltavy – mezipovodí Vltavy od soutoku s Vápenick✏m potokem po Slapy 
a 63204  Krystalinikum v povodí St↵ední Vltavy – severní ⌥ást
ID útvaru:    6320 
Plocha útvaru  (km2):   2 657,7 – v✓díl⌥ím povodí Dolní Vltavy
Název útvaru podzemních vod:   Krystalinikum v povodí St↵ední Vltavy
Geologická jednotka:    Horniny krystalinika, proterozoika a  
     paleozoika
Litologie:     p↵evá⇣n  granitoidy
Hladina:     volná
Typ propustnosti:    puklinová
Transmisivita m2/s:   nízká
Geografická vrstva:    základní

 Hydrogeologick✏ rajon 6320 v ⌥ásti, která spadá do díl⌥ího povodí Dolní 
Vltavy, je z velké ⌥ásti tvo↵en p↵evá⇣n  horninami st↵edo⌥eského plutonu (diority, 
syenity, granity,porfyry)  s p↵iléhajícími metamorfity (ruly, ortoruly).  Základní ob h 
podzemní vody z t chto typech hornin je soust↵ed n do zón zv tralin a p↵ípovrchového 
rozpojení hornin do hloubky 30 m pod povrchem. Jedná se o m lké horizonty s 
voln✏mi hladinami podzemních vod. 
 V hydrogeologick✏ch rajonech v díl⌥ím povodí Dolní Vltavy není t↵eba, na 
základ  provedení hodnocení mno⇣ství podzemních vod, av�ak s p↵ihlédnutím k 
místním podmínkám, po⇣adovat p↵i povolování nov✏ch odb r� podzemní vody ⇣ádná 
v✏znamná omezení v povolovaném mno⇣ství. Je t↵eba v�ak vzít v úvahu, ⇣e 
p↵edkládané bilan⌥ní hodnocení mno⇣ství podzemní vody ne↵e�í problematiku 
individuálních zdroj� podzemní vody, kde dochází v posledních letech ⌥asto ke 
sni⇣ování úrovní hladin podzemních vod u m lk✏ch zvodní. Tyto poklesy jsou mnohde 
vyvolané v✏kyvy a nedostatkem atmosférick✏ch srá⇣ek v dané lokalit  a v neposlední 
↵ad  také vy��ím zatí⇣ením zdroj� z hlediska mno⇣ství odebírané podzemní vody a s 
tím souvisejícím i vzájemn✏m ovliv⌦ováním zdroj� podzemních vod situovan✏ch v 
dosahu depresního sní⇣ení.
 V✓↵e�eném území jsou hydrogeologické pom ry závislé na skalním podlo⇣í, ve 
kterém jsou puklinové systémy s✓proudící vodou o vydatnosti do 0,2 l/s.  Kvalita t chto 
hlub�ích vod je zpravidla vyhovující a hodí se k✓zásobování obyvatel bez úpravy. 
 Území obce nespadá do chrán né oblasti p↵irozené akumulace vod.  
 Zásobování pitnou vodou je popsáno v kapitole technická infrastruktura.
 U zdroj� vody ur⌥en✏ch pro hromadné zásobování obyvatelstva zaji��uje OP 
ochranu jejich vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti. Na území OP I. stupn  
(ochrana vodních zdroj� a vodárensk✏ch za↵ízení) není dovoleno provád t ⇣ádnou 
stavební ⌥innost, pokud p↵ímo nesouvisí s vodárensk✏m vyu⇣itím, je zakázán vstup 
nepovolan✏m osobám (realizováno oplocení). V OP II. stupn  se nesmí budovat ⇣ádné 
stavby a za↵ízení, s v✏jimkou ud lenou pro vodohospodá↵ské stavby a za↵ízení pro 
odb r a úpravu vody. Jsou omezeny pr�zkumné geologické práce, je zakázáno z↵izování 
h↵bitov� a skládek atp. 

 Zranitelná oblast
 ⇥e�ené území není za↵azeno do zranitelné oblasti.
Zdroj: Na↵ízení vlády ⌥. 262/2012 Sb., o stanovení zraniteln✏ch oblastí a ak⌥ním 
programu
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 Vodní plochy a toky
Podíl vodních ploch v ↵e�eném území (3186,7715 ha) je 107,1183 ha, tj. 3,36 %.
Celkové v✏m ry vodních ploch v ↵e�eném území:

 Katastrální území (údaje v ha): 
 
 Ho↵etice
 nádr⇣ p↵írodní    0,2163
 nádr⇣ um lá    1,7471
 rybník   15,5511
 tok p↵irozen✏    0,3604
 tok um l✏    0,4967
 zamok↵ená plocha  1,2092              
 celkem 1  9,5808     2,6 %

 Krchleby
 nádr⇣ p↵írodní    0,1853
 nádr⇣ um lá    0,3836
 rybník     0,4628
 tok p↵irozen✏    0,7079
 zamok↵ená plocha  0,0540             
 celkem     1,7936    0,55 %

 K↵e⌥ovice
 nádr⇣ p↵írodní    0,7102
 nádr⇣ um lá    0,0409
 tok p↵irozen✏    1,6899
 tok um l✏    1,1376
 zamok↵ená plocha  0,2216              
 celkem     3,8002    0,51 %

 Nahoruby
 nádr⇣ p↵írodní    0,1669
 tok p↵irozen✏    9,0967
 tok um l✏    0,6373
 zamok↵ená plocha  0,2865              
 celkem   10,1874    1,58 %

 Vlkonice
 nádr⇣ p↵írodní    0,8949
 nádr⇣ um lá    0,0259
 tok p↵irozen✏    0,7769
 tok um l✏    0,3479
 zamok↵ená plocha 0,6038              
 celkem     2,6494    0,86 %

 ⌃ivoho��
 nádr⇣ p↵írodní    0,1609
 tok p↵irozen✏  68,9186
 tok um l✏    0,0274             
 celkem   69,1069   16,8 %

Vodní toky
⇥e�ené území spadá do �ir�ího povodí Vltavy.  P↵evá⇣ná ⌥ást území spadá do 

povodí Mastníku (Vlkonick✏ a K↵e⌥ovick✏ potok v⌥etn  jejich p↵ítok�), severní a 
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západní ⌥ást území p↵ímo do povodí Vltavy, do povodí Slapské p↵ehrady (Mlad⌥ina, 
Homole).

Vltava (Slapská p↵ehrada �HP 1-08-05-074)  - p↵ehrada je sou⌥ástí vltavské 
kaskády. Vytvá↵í p↵ehradní jezero, dlouhé p↵es 40 kilometr�, se zatopenou plochou 
1392 hektar� a rozdílem hladin 51 metr�. Slapská p↵ehrada je jednou z 
nejv✏znamn j�ích rekrea⌥ních oblastí ve St↵edo⌥eském kraji. V✏znamn✏ vodní tok ve 
správ  Povodí Vltavy s.p. Zprava do nádr⇣e ústí Mastník, potok od homole, Mlad⌥ina. 

Vlkonick✏ potok (�HP 1-08-05-071) pramení u Sledovic v nadmo↵ské v✏�ce 480 
m; protéká Hod ticemi, Ho↵eticemi, Strá⇣ovicemi, Podvlkonicemi, Krchleby; pod 
osadou Na B↵ezin  se zprava vlévá do K↵e⌥ovického potoka v nadmo↵ské v✏�ce cca 
300 m. V úseku od hranice s okr. P↵íbram a⇣ po Podvlkonice je na vodote⌥i rybni⌥ní 
soustava: Zbelá⌥, Jepti�ka, Fará↵sk✏ rybník, Ho↵etick✏ rybník,  Strá⇣ovick✏ rybník, 
Blech�v rybník, ⇤ebk�v rybník, Chytrého rybník. Zprava i z leva p↵ibírá celou ↵adu 
drobn✏ch vodních tok�, v t�inou bezejmenn✏ch, z v t�ích je to nap↵. Ko��álek, 
Ko⌥ovsk✏ potok.  

K↵e⌥ovick✏ potok (�HP 1-08-05-070, 1-08-05-072) pramení u Minartic, vytéká z 
Chlumeckého rybní⌥ku  ve v✏�ce 485,6 m n m. V pramenné oblasti má n kolik zdrojnic 
v rybni⌥naté oblasti v okolí Prosenické Lhoty. V ↵e�eném území protéká stejnojmennou 
p↵írodní památku, K↵e⌥ovicemi a dále tvo↵í hranici s k.ú. Velb hy a Radí⌥. Na své trati 
p↵ibírá zprava i zleva n kolik drobn✏ch bezejmenn✏ch p↵ítok� (v oblasti Zhorného a 
Skr✏�ova jsou v údolích zdroje pitné vody pro obec K↵e⌥ovice), pod osadou Na B↵ezin  
p↵ibírá zprava Vlkonick✏ potok; ústí zprava do Mastníku na území k.ú. Radí⌥ v nadm. 
v✏�ce 286 m. Plocha povodí 53,5 km2, délka toku 13,5 km, pr�m. pr�tok u ústí 0,18 
m3. s-1.

Mastník (�HP 1-08-05-073) – nejdel�í z pravob↵e⇣ních p↵ítok� Vltavy v oblasti 
Sedl⌥anska. Pramení 0,7 km od St↵ezimíru ve v✏�ce 597 m n m., ústí zprava do Vltavy v 
nádr⇣i Slapy cca 3 km pod Radí⌥em ve v✏�ce 271 m n m.. V✏znamn✏ vodní tok, vodácky 
vyu⇣ívan✏ od Radí⌥e po vzdutí nádr⇣e. P�vodní tok Mastníku je zde zkrácen zv✏�ením 
hladiny p↵ehradou,  z údolí✓potoka vznikl zatopením asi 4 km dlouh✏ úzk✏✓záliv 
(zátoka). Plocha povodí 331,4 km2, délka toku 47,3 km, pr�m. pr�tok u ústí 1,23 m3. 
s-1. V ↵e�eném území p↵ibírá potoky K↵e⌥ovick✏ a✓Vlkonick✏, potoky od Nahorub, je⇣ 
stahují vodstvo z✓�iroké oblasti v✓okolí K↵e⌥ovic, Prosenické Lhoty a✓⇤t tkovic. V 
↵e�eném území je sou⌥ástí vzdutí Slapské p↵ehrady.

Mlad⌥ina (�HP 1-08-05-075) -  pramení v✓obci Strann✏,  zprava se vlévá do 
Vltavy ve vzdutí údolní nádr⇣e Slapy. Správce toku - Lesy �R s.p.  provedli  revitalizace 
toku. Navr⇣ena je revitalizace nivy, rehabilitace poto⌥ního pásu p↵írod  blízkého  
charakteru.  Zlep�ení ekologického stavu vodního toku a nivy, zadr⇣ení vody v krajin , 
zpomalení odtoku.

V t�ina vodních tok� je ve správ  Povodí Vltavy s.p., pouze potok od Nahorub, 
Mlad⌥ina a drobná vodote⌥ v K↵e⌥ovicích jsou ve správ  Les� �R, Ko��álek spravují 
vlastníci pozemk�,  náhony jsou v t�inou ve správ  ostatní (dle v✏pisu KN).  Drobné 
vodní toky v t�inou slou⇣í jako hlavní meliora⌥ní za↵ízení v✓rámci plo�ného odvodn ní. 

 Vodní díla
 Slapská p↵ehrada je sou⌥ástí vltavské kaskády. Vytvá↵í p↵ehradní jezero, dlouhé 
p↵es 40 kilometr�, se zatopenou plochou 1392 hektar� a rozdílem hladin 51 metr�. 
Slapská p↵ehrada je jednou z nejv✏znamn j�ích rekrea⌥ních oblastí ve St↵edo⌥eském 
kraji.
 ⇥e�ené území je pom rn  bohaté na vodní plochy (rybníky, p↵írodní vodní  a 
um lé vodní nádr⇣e). Na Vlkonickém potoce v úseku od hranice a⇣ po Vlkonice jsou 
následující rybníky:
- Zb lá⌥:  7676 m2;  Lí�no a.s. Konopi�t 
- Jepti�ka:  35517 m2; Lí�no a.s. Konopi�t 
- Dvorsk✏ rybník:  3345 m2; soukrom✏ vlastník
- Fará↵sk✏ rybník:  10561 m2; Lí�no a.s. Konopi�t 
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- Ho↵etick✏ rybník:  42833 m2; Lí�no a.s. Konopi�t 
- Strá⇣ovick✏ rybník:  32328 m2; Lí�no a.s. Konopi�t 
- Blech�v rybník:   17814 m2; Lí�no a.s. Konopi�t 
- ⇤ebk�v rybník:    17002 m2; soukrom✏ vlastník
- Chytrého rybník:    8053 m2; soukrom✏ vlastník – plocha roz�í↵ena o dal�í 

plochu b✏val✏ch luk 
 Na pravostranném p↵ítoku od Brde⌥ného a U B↵ezin je kaskáda mal✏ch 
vodních nádr⇣í a rybní⌥k� ve vlastnictví soukrom✏ch osob. V✏m ry neodpovídají 
skute⌥nosti, v t�inou se jedná o zatopené louky ⌥i zamok↵ené plochy. Rovn ⇣ rybní⌥ky 
na levostranném p↵ítoku v Ho↵eticích nejsou zapsány na katastru jako vodní plochy 
(v t�inou se jedná o louky, ostatní plochy apod.) a jsou té⇣ ve vlastnictví soukrom✏ch 
osob.
 Na Ko⌥ovském potoce je Ko⌥ovsk✏ rybník o v✏m ↵e 4628 m2, ve skute⌥nosti 
je v t�í, op t ve vlastnictví soukromé osoby. Malé um lé vodní nádr⇣e jsou té⇣ v 
jednotliv✏ch místních ⌥ástech.   
 Obecní um lé vodní nádr⇣e jsou v Krchlebech, K↵e⌥ovicích (koupali�t  vedené 
jako ostatní plocha jiná a ostatní plocha sportovi�t ).

Povodí vodního toku, rozvodnice
 (viz. popis v kapitole 5)

 Ochrana p↵ed povodn mi
 Pro místní recipienty nejsou správcem tok� stanovena záplavová území, co⇣ 
souvisí mimo jiné s tím, ⇣e obec se nachází v horních (pramenn✏ch) ⌥ástech vodních 
tok�, které ani p↵i sv✏ch maximálních pr�tocích nikdy nevykazovaly nep↵íznivé ú⌥inky. 
Lokáln  v�ak m�⇣e docházet ke zv✏�ení hladiny podzemní vody a k jejímu vystoupání 
a⇣ k povrchu zem .
 Nejv✏znamn j�ím prost↵edkem pro ovlivn ní vodohospodá↵ské bilance a 
odtokového re⇣imu v �ir�ím území je reten⌥ní kapacita krajiny. Projevuje se p↵edev�ím 
zadr⇣ením srá⇣kov✏ch vod v krajin , které m�⇣e ovlivnit st↵ety kulmina⌥ních pr�tok� z 
díl⌥ích povodí a prodlou⇣it dobu odtoku vody z povodí. Toto prodlou⇣ení je mo⇣né 
dosáhnout zejména prodlou⇣ením doby svahového odtoku v povodí, zpomalením 
povrchového odtoku a p↵evedením jeho podstatné ⌥ásti na podzemní odtok, 
vytvo↵ením nov✏ch reten⌥ních prostor� v krajin  a zpomalením odtoku vody v 
korytech tok�.

 V✓ rámci návrhu ÚP jsou navr⇣ena opat↵ení pro zv✏�ení ochrany území p↵ed 
velk✏mi vodami:
- podél koryta vodního toku je ⇣ádoucí zachovat volné nezastav né a 

neoplocené území o �í↵i min. 6 m od b↵ehové hrany na ob  strany (tzv. 
poto⌥ní koridor) - pro pr�chod velk✏ch vod a zárove⌦ jako manipula⌥ní pruh 
pro ú⌥el správy a údr⇣by vodního toku;

- navr⇣ena jsou opat↵ení zvy�ující reten⌥ní kapacitu území - vyhrazení 
dostate⌥n  �irok✏ch pás� pozemk� podél vodních tok� smí�en✏m funkcím 
(NZ1 plochy zem d lské – nivy, NSp – krajinná zele⌦). V plochách smí�eného 
nezastav ného území s✓indexem p - p↵írodní budou ve vy��í mí↵e uplatn ny 
prvky zvy�ující reten⌥ní kapacitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové 
porosty a rozpt✏lená zele⌦;

- v✓území ur⌥eném k✓zástavb  je t↵eba zabezpe⌥it, aby odtokové pom ry 
z✓povrchu urbanizovaného území byly po v✏stavb  srovnatelné se stavem p↵ed 
ní. Odvodn ní  nutno ↵e�it kombinovan✏m systémem p↵irozené / um lé 
retence, nap↵. vsakem na pozemcích, odvedením  obvodov✏m drená⇣ním 
systémem do jímek v✓nejni⇣�ím míst  plochy (regulovan✏ odtok do recipientu, 
pop↵.  následné vyu⇣ití vody pro zálivku v✓dob  p↵ísu�ku).

- Na základ  hydrologick✏ch pr�zkum� bude nutné vyhodnotit místní 
podmínky, které mají vliv na volbu nakládání s de��ov✏mi vodami 
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(propustnost podlo⇣í, vlastnosti podlo⇣í, hloubka horizontu podzemní vody 
apod.) a zpracovat jednotn✏ plán pro hospoda↵ení s de��ov✏mi vodami;

- V lokalitách, kde byly provedeny investice do p�dy (odvodn ní, závlahy) a 
které jsou sou⌥ástí rozvojov✏ch ploch, je t↵eba p↵íslu�n✏mi opat↵eními zajistit 
funk⌥nost zb✏vajících ⌥ástí t chto za↵ízení na okolních pozemcích.

- Vodohospodá↵ské meliorace ur⌥ené k odvod⌦ování (a p↵íp. k zavla⇣ování) 
pozemk�, bez ohledu na vlastnictví, jsou plnohodnotn✏mi dokon⌥en✏mi a 
funk⌥ními stavbami vodních d l. Jakékoli zásahy do t chto existujících staveb 
(tj. jejich údr⇣ba, opravy, úpravy, zm ny, zm ny u⇣ívání, zru�ení nebo 
odstran ní) se ↵ídí p↵íslu�n✏mi zákonn✏mi ustanoveními.

 ⇥e�eného území se dot✏ká vymezení záplavového území Vltavy a zvlá�tní 
povodn  vodního díla Orlík, zasahuje do rekrea⌥ní oblasti oblasti Nové ⌃ivoho�t  a  
zátoky Mastníku. V ↵e�eném území nejsou navr⇣ena ⇣ádná opat↵ení k ochran  p↵ed 
povodn mi. Záplavové území 100-leté povodn  je vyzna⌥ené v koordina⌥ním v✏kresu.
 ⇥ízení manipulací za povod⌦ov✏ch situací na Vltav  zaji��uje centrální vodoho-
spodá↵sk✏ dispe⌥ink státního podniku Povodí Vltavy v Praze s v✏jimkou kritick✏ch 
situací, kdy m�⇣e ↵ízení manipulací na vodním díle prost↵ednictvím centrálního vodo-
hospodá↵ského dispe⌥inku Povodí Vltavy Praha usm r⌦ovat vodoprávní ú↵ad ve spolu-
práci s povod⌦ov✏mi orgány. Nezbytn✏m podkladem pro rozhodování o manipulacích 
jsou údaje hydrologické a meteorologické p↵edpov dní slu⇣by �HMÚ. Ovladateln✏ 
ochrann✏ prostor nádr⇣e je stanoven v rozmezí kót 351,20 m n.m. a⇣ 353,60 m n.m., 
jeho objem je 62,072 mil.m3 .
 P↵i povod⌦ov✏ch pr�tocích se plní nejprve zásobní prostor nádr⇣e a to podle 
zásad manipulací v zásobním prostoru (dle manipula⌥ního ↵ádu vodního díla). K vy-
pou�t ní vody p↵i p↵evád ní povod⌦ov✏ch pr�tok� se p↵ednostn  vyu⇣ije vodní elek-
trárny. 
 Po napln ní zásobního prostoru nádr⇣e je nutné manipulovat s ohledem na 
p↵ítok do nádr⇣e a hydrometeorologickou situaci v povodí tak, aby nebyla p↵ekro⌥ena 
maximální hladina u hráze vodního díla 353,60 m n.m. a pokud mo⇣no nebyl p↵ek-
ro⌥en pr�tok ve Vltav  pod VD Slapy 600 m 3 .s-1 a v Praze – Malé Chuchli 1500 m 3 
.s-1 . Ochrann✏ objem nádr⇣e se m�⇣e plnit zadr⇣ováním p↵ítoku do nádr⇣e tak, aby 
pr�tok v Praze nep↵ekro⌥il 450 m 3 .s-1 , nebo aby odtok z VD Slapy nep↵ekro⌥il 300 m 
3 .s-1 . Dosáhne-li hladina v nádr⇣i kóty 353,60 m n.m., je nutné nadále vypou�t t z 
nádr⇣e cel✏ p↵ítok tak, aby hladina dále nestoupala. 
 Po kulminaci povod⌦ové vlny a po poklesu p↵ítoku do nádr⇣e se sni⇣uje odtok 
z nádr⇣e a hladina v nádr⇣i se udr⇣uje na kót  353,60 m n.m. a⇣ do doby, kdy pr�tok v 
Praze poklesne na 1500 m 3 .s-1. Ochrann✏ prostor nádr⇣e a⇣ do kóty 353,10 m n.m. 
se prázdní vypou�t ním takového odtoku z nádr⇣e, aby pr�tok v Praze byl 1500 m 3 .s-
1 . 
 Ochrann✏ prostor nádr⇣e pod kótou 353,10 m n.m. je mo⇣né po zhodnocení 
celkové hydrologické a meteorologické situace v povodí prázdnit i ni⇣�ím odtokem z 
nádr⇣e. Nejmén  v�ak takov✏m, aby pr�tok v Praze – Chuchli byl 450 m 3 .s-1 nebo 
odtok z VD Slapy byl 300 m 3 .s-1 . 
 Po úplném vyprázdn ní ovladatelného ochranného prostoru nádr⇣e a 
dosa⇣ení kóty hladiny zásobního prostoru se dále manipuluje podle zásad manipulací 
v zásobním prostoru.
  ⇥ízení odtoku z vodního díla Orlík se musí provád t i s ohledem na v✏voj 
pr�tok� v Sázav  a v Berounce. Zásady manipulací uvedené v✏�e je proto t↵eba po-
va⇣ovat za doporu⌥en✏ postup. Vlastní manipulace b hem povodn  je t↵eba ↵ídit na 
základ  pr�b ⇣ného operativního vyhodnocování celkové hydrologické a meteoro-
logické situace a jejího p↵edpokládaného v✏voje tak, aby bylo ochranného prostoru 
nádr⇣e optimáln  vyu⇣ito i ke sní⇣ení povod⌦ov✏ch pr�tok� s v t�í ⌥etností v✏skytu, a 
p↵itom aby se nep↵im ↵en  nezvy�ovalo riziko jeho p↵ed⌥asného napln ní p↵i 
p↵evád ní velk✏ch povodní.
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 ⇥ízení manipulací za povod⌦ov✏ch situací na Vltav  zaji��uje centrální 
vodohospodá↵sk✏ dispe⌥ink státního podniku Povodí Vltavy v Praze s v✏jimkou 
kritick✏ch situací, kdy m�⇣e ↵ízení manipulací na vodním díle prost↵ednictvím 
centrálního vodohospodá↵ského dispe⌥inku Povodí Vltavy Praha usm r⌦ovat 
vodoprávní ú↵ad ve spolupráci s povod⌦ov✏mi orgány.
 V oblasti ⌃ivoho�t  nejsou navr⇣ena ⇣ádná technická opat↵ení k ochran  p↵ed 
povodn mi. V rámci územního plánu jsou navr⇣eny a musí b✏t dodr⇣eny ní⇣e uvedené 
podmínky, které p↵isp jí k ochran  území p↵ed pr�chodem velké vody:
- Vymezen je dostate⌥n  �irok✏ pás smí�eného nezastav ného území – plá⇣í 

(NSpr). 
- Na v�ech nezastaviteln✏ch plochách je vylou⌥eno umis�ování (i do⌥asné) 

zem d lsk✏ch i jin✏ch drobn✏ch  staveb a v✏robk� plnících funkci stavby 
(mobil-homy, obytné p↵ív sy, maringotky, p↵íst↵e�ky atd.).

Od�vodn ní koncepce rekreace v území
 Vysoké krajiná↵ské hodnoty✓celého území p↵edur⌥ují jeho vyu⇣ívání k rekreaci, 
která je dnes vícemén  omezena na individuální formy pobytové rekreace 
(chalupa↵ení, chata↵ení). V rámci zájmového území se nachází ↵ada chatov✏ch osad 
slou⇣ících pot↵ebám individuální rekreace - viz. kapitola 3.2).   
  V rámci zájmového území se nachází ↵ada chatov✏ch osad. Vzhledem k 
p↵ízniv✏m klimatick✏m a p↵írodním podmínkám plní celé území funkci p↵evá⇣n  
sezónní víkendové rekreace zejména pro obyvatele hlavního m sta.  
 Zájmové území má, vzhledem k mno⇣ství nemovit✏ch kulturních památek, 
zna⌥n✏ turistick✏ potenciál. V p↵ilehlém okolí jsou v✏borné podmínky pro✓p �í 
turistiku,✓cykloturistiku ⌥i houba↵ení. 

 Oblast Nové ⌃ivoho�t , lokality kolem Slapské p↵ehrady umo⇣⌦uje komer⌥ní 
vyu⇣ívání �ir�í ve↵ejností. Slapská p↵ehrada je jednou z nejv✏znamn j�ích rekrea⌥ních 
oblastí ve St↵edo⌥eském kraji, místo je proslulé jako rekrea⌥ní st↵edisko a prázdninové 
letovisko na b↵ehu ↵eky Vltavy.  
 Osada je rekrea⌥ním st↵ediskem regionálního v✏znamu se zam ↵ením na 
koupání a provozování vodních sport�. Postupn✏m neustál✏m zahu��ování rekrea⌥ní 
zástavby a zkapacit⌦ováním objekt� hromadné rekreace do�lo k neúm rnému zatí⇣ení 
zájmového území v sezónních m sících. Postupem ⌥asu do�lo na Nové ⌃ivoho�ti k 
prolínání r�zn✏ch druh� rekreace, které se navzájem omezují a ru�í. P�vodní 
organizace rekreace ⌥lenila území na zónu individuální rekreace v klidové okrajové 
⌥ásti, hromadnou rekreaci podnikovou v atraktivních polohách u vody (s vyhrazenou 
plá⇣í) a ve↵ejnou rekreaci v míst  rovn ⇣ atraktivním, ale snadno p↵ístupném. Toto 
⌥len ní bylo posléze naru�eno chatovou zástavbou v t ⇣i�ti p�vodní hromadné 
rekreace. 
 Stávající koncepce osady, která je rekrea⌥ním st↵ediskem regionálního 
v✏znamu se zam ↵ením na koupání a provozování vodních sport�, s jednozna⌥nou 
preferencí pro za↵ízení volného cestovního ruchu, je ponechána beze zm n. Vzhledem 
k p↵etí⇣ení území jsou územním plánem navr⇣ena opat↵ení omezující zahu��ování 
rekrea⌥ní zástavby a zkapacit⌦ování objekt� hromadné rekreace. 
 Vylou⌥ena je mo⇣nost zahu�tování zastav ného území stavbami a v✏robky 
plnících funkci stavby, nap↵.“mobil-homy”, obytné p↵ív sy, maringotky, p↵íst↵e�ky; 
 Vylou⌥ena je mo⇣nost p↵ístavby a nástavby provedené za ú⌥elem zvy�ování 
po⌥tu rekreant� i v plochách pro individuální rekreaci.

 Stávající plochy dal�ích chatov✏ch osad nebo skupin chat jsou ponechány 
p↵evá⇣n  v rozsahu ploch vymezen✏ch dle sou⌥asn  platné dokumentace.
 Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy rekreace v zastav ném 
území, které se dále d lí na:
 - plochy rekreace – hromadná rekreace (RH);
 - plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)  
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 Dále jsou v nezastav ném území vymezeny plochy smí�ené nezastav ného 
území s rekrea⌥ní funkcí:  
 - plochy smí�ené - p↵írodní, plá⇣e (NSpr);
 - plochy smí�ené - sportovn  rekrea⌥ní (NSsr).

 V✓nezastav ném území (v krajin ) není mo⇣né umis�ovat ⇣ádné stavby pro 
rodinnou ani hromadnou rekreaci. V k.ú. ⌃ivoho�� je vylou⌥eno umis�ování (i do⌥asné) 
zem d lsk✏ch i jin✏ch drobn✏ch staveb a v✏robk� plnících funkci stavby (mobil-homy, 
obytné p↵ív sy, maringotky, p↵íst↵e�ky atd.). Nezastav né území bude i nadále slou⇣it 
pro nepobytovou rekreaci - p �í turistiku a cyklistiku, pro kterou budou vyu⇣ívány 
ú⌥elové cesty v✓krajin .

 Nová ⌃ivoho��
P↵ehled hlavních rekrea⌥ních za↵ízení na Nové ⌃ivoho�ti:
- Penzion U Vodníka Kebuleho, ⌃ivoho�� 16
 ubytování ve ⌥ty↵l�⇣kov✏ch apartmánech.
-  Resort Beach Nová ⌃ivoho��, ⌃ivoho�� 68
 ubytování na Slapské p↵ehrad  ve zd n✏ch bungalovech a apartmánech s 

vlastním sociálním za↵ízením, restaurací a soukromou plá⇣í. 
- Kemp Komár K↵e⌥ovice, ⌃ivoho�� 97
 kemp a pronájem chati⌥ek pro 4 osoby.
- Juniorcamp Tobogán, Caravan club, ⌃ivoho�� 98
 ubytování v chatkách se zázemím sportu, stravování a zábavy.
- Rekrea⌥ní centrum Krakono�, ⌃ivoho�� 99,
 ubytování v chatkách se zázemím restaurace a baru.
- Ve↵ejné tábo↵i�t  Nová ⌃ivoho�� (M stská Sportovní Za↵ízení Bene�ov)
 5 ha areál je upravován ⇣ací mechanizací na úpravu trávník� a je rozd len na 

místa k postavení stan�, karavan� a mobilních bun k k rekreaci. V areálu jsou 
k dispozici nová a rekonstruovaná sociální za↵ízení s pravidelnou údr⇣bou, 
jsou zde umíst ny 3 stánky ob⌥erstvení s recepcí s NON STOP provozem. Nad 
cel✏m provozem dohlí⇣í správce tábo↵i�t  pro zachování po↵ádku a ⌥istoty s 
no⌥ním klidem po 22:00 hod. Sportovní vy⇣ití zaji��uje p�j⌥ovna lodí a 
�lapadel, stolní tenis. Kapacita cca 300 stan�, 58 l�⇣ek.

- Stanové tábo↵i�t  Odbory Kovo Vrchlabí
 Odbory KOVO VR organizují letní d tsk✏ tábor Nová ⌃ivoho�� - SLAPY ve t↵ech 

turnusech. 
✓✓ D ti jsou ubytovány po 2-3 v mal✏ch chati⌥kách, malé d ti ve 4 l�⇣kov✏ch 

chatách nebo velké chat .
- D tsk✏ tábor RZ Bouda.

pozn.: Dále v textu viz. Od�vodn ní urbanistické koncepce

Hornická �innost v území a její dopady na území

Ochrana a dob✏vání lo⇣isek nerostn✏ch surovin
 V ↵e�eném území je evidováno chrán né lo⇣iskové území 262 0000 Ho↵etice 
v⌥etn  nevyu⇣ívaného v✏hradního lo⇣iska B3026200 K↵e⌥ovice - Ho↵etice pro t ⇣bu 
stavebního kamene (jeho⇣ ochranu a evidenci M⌃P pov ↵ilo �GS). Tato území jsou 
rovn ⇣ zobrazena v koordina⌥ním v✏kresu grafické ⌥ásti od�vodn ní.
 Do vymezeného CHLÚ spadají osada Ko��álka, Podvlkonice, areál u 
Kramperova ml✏na a Blechova ml✏na. Stavby a za↵ízení s dob✏váním nesouvisející jsou 
pova⇣ovány za zám ry, které by mohly dob✏vání lo⇣iska ztí⇣it nebo znemo⇣nit a pro 
⌥innosti v CHLÚ platí ustanovení § 18 a 19 horního zákona. 
 V hranicích CHLÚ proto nelze budovat stavby net ⇣ebního charakteru bez 
souhlasného stanoviska odboru ⇣ivotního prost↵edí St↵edo⌥eského krajského ú↵adu, 
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které bude vydáno na ⇣ádost stavebního ú↵adu, dolo⇣enou situací a vyjád↵ením a 
podmínkami t ⇣ební organizace.
 Podmínka se t✏ká lokalit v Podvlkonicích Z9, Z10 a Z22 (p↵ebírané z p�vodního 
ÚPnSÚ) a návrhu krajiná↵sk✏ch opat↵ení K3 a K4 u Kramperova ml✏na.

Chrán ná lo⇣isková území (CHLÚ)
�íslo ChLÚ Název Surovina I� Organizace

2620000 Ho↵etice Stavební kámen 25798 �eská geologická slu⇣ba

Lo⇣iska a prognózní zdroje - Lo⇣iska v✏hradní plocha
Subreg
istr

�íslo 
lo⇣iska

Název Identifika⌥ní 
⌥íslo

Organizace I� Surovina Zp�sob 
t ⇣by

B 3026200 K↵e⌥ovice-
Ho↵etice

302620000 �eská 
geologická 
slu⇣ba

25798 Stavební 
kámen

dosud 
net ⇣eno

Zdroj: Geofond �R: Registr geologick✏ch jev� a objekt�.

Poddolovaná území, hlavní d�lní díla, deponie
 Z hlediska limitujících faktor� nep↵ízniv  ovliv⌦ujících in⇣en✏rsko-geologické 
pom ry je nutno respektovat poddolovaná území v⌥etn  d�lních d l a deponií - viz. 
tabulková ⌥ást. Tato jsou rovn ⇣ zobrazena v koordina⌥ním v✏kresu grafické ⌥ásti 
od�vodn ní.

Poddolovaná území - Poddolovaná území bod
Klí⌥ Název Surovina Rozsah Rok po↵ízení 

záznamu
Stá↵í

2127 Nahoruby 1 Zlatonosná ruda ojedin lá 1988 neznámé

2152 K↵e⌥ovice u 
Neveklova

Polymetalické rudy - 
Zlatonosná ruda

ojedin lá 1990 do 18. 
století

Poddolovaná území - Poddolovaná území plocha
Klí⌥ Název Surovina Rozsah Rok po↵ízení 

záznamu
Stá↵í

2134 Nahoruby 2 Polymetalické rudy - 
Zlatonosná ruda

systém 1990 p↵ed i po 1945

Hlavní d�lní díla
Klí⌥ Název Lokalita Surovina Druh 

díla
Aktualiz
ace

Katastrální 
území

Rok 
ukon⌥ení 
provozu

4464 ⇤achtice 2-K↵ K↵e⌥ovice Zlatonosná 
ruda

Jiné 2000 Nahoruby Po roce 
1945

4463 ⇤achtice 1-K↵ K↵e⌥ovice Zlatonosná 
ruda

Jiné 2000 Nahoruby Po roce 
1945

9827 pinkov✏ tah - 
K↵e⌥ovice

K↵e⌥ovice - 
B↵ezin�v Ml✏n

Zlatonosná 
ruda

Jiné 2001 Nahoruby neznámé

Deponie (nejsou v grafické ⌥ásti vyzna⌥eny)
Klí⌥ Název 

objektu
Lokalita Surovina Rok 

po↵ízení
Druh 
deponie

Aktualizace
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5444 lom Vlkonice Vlkonice u 
Neveklova

Stavební 
kámen

2007 v✏sypka 18-01-2008 
08:23

5632 K↵e⌥ovice I Nahoruby Zlatonosná 
ruda

2007 odval 18-01-2008 
08:23

5633 K↵e⌥ovice II Nahoruby Zlatonosná 
ruda

2007 odval 18-01-2008 
08:23

Zdroj: Geofond �R: Registr geologick✏ch jev� a objekt�.

Sesuvná území
 Z hlediska limitujících faktor� nep↵ízniv  ovliv⌦ujících in⇣en✏rsko-geologické 
pom ry není území posti⇣eno sesuvy.

Zdroj: Geofond �R: Registr geologick✏ch jev� a objekt�.
 

Nepovolené dob✏vky/l�mky
 Domn nka, ⇣e ustupující jednotky SS zakopaly uko↵ist né v ci i archivy práv  
u Skr✏�ova  zp�sobila vlnu hleda⌥� pokladu ve stráni nad silnicí spojující osady Skr✏�ov 
a Lipová.  Kopání ve stráni s terénními úpravami a kácení zelen  bylo p↵íslu�n✏mi 
ú↵ady nepovolené. V sou⌥asnosti ke kutacím pracem nedochází. Provedené “dílo” je 
v�ak nezabezpe⌥ené a tudí⇣ potenciáln  ohro⇣ující. Nepovolené dob✏vky/l�mky jsou 
jako limit ozna⌥eny v koordina⌥ním v✏kresu grafické ⌥ásti od�vodn ní.

Stanovení podmínek pro hygienu prost↵edí, zdravé ⇣ivotní podmínky

Ochrana ovzdu�í
 Ovzdu�í resp. jeho kvalitu, která je dána p↵edev�ím obsahem �kodliv✏ch látek, 
ovliv⌦uje mno⇣ství vypou�t n✏ch emisí a jejich transport (rozptyl). Tyto faktory ur⌥ují 
obsah �kodlivin v daném ⌥ase v dané lokalit  v ovzdu�í. Kvalita ovzdu�í se tedy 
hodnotí zejména podle mno⇣ství vypou�t n✏ch emisí a podle obsahu zne⌥i��ujících 
látek v ovzdu�í. Sou⌥asná kvalita ovzdu�í na území SO ORP Bene�ov je pom rn  
dobrá. Dochází k postupnému sni⇣ování emisí. Nejv t�í podíl na produkci, a tedy i 
potenciál pro sni⇣ování emisí tuh✏ch látek mají malé zdroje, které mají také v✏znamn✏ 
podíl na emisích SO2, CO a CxHy.
 Energetické zdroje zne⌥i��ování ovzdu�í zásadn  ovliv⌦ují emise SO2 a v 
men�í mí↵e i NOx.
 Toto zne⌥i�t ní ovzdu�í je nejvíce patrné v zimním období, kdy se stává v 
kombinaci s nep↵ízniv✏mi pov trnostními a tlakov✏mi podmínkami t ⇣ko 
akceptovatelné. Obec není plynofikována ani nejsou ekonomické p↵edpoklady k 
plo�né plynofikaci. 
 Doprava, která se na celkov✏ch emisích podílí více ne⇣ 55 a⇣ 70 %, je 
dominantním producentem emisí NOx, CO. P↵ehled o intenzitách silni⌥ního provozu 
na silnicích druhé t↵ídy procházející ↵e�en✏m územím je uveden Dopravní 
infrastruktura. Z uvedeného lze konstatovat, ⇣e v zájmovém území není zát ⇣ ze silni⌥ní 
dopravy p↵íli� v✏znamná.

Ochrana zdraví p↵ed ú⌥inky hluku a vibrace
 Potenciálním zdrojem hluku v ↵e�eném území je automobilová doprava na 
silnicích II. t↵ídy. Ostatní úseky silnic nejsou monitorovány - nízké intenzity dopravy. 
 Areály zem d lské v✏roby nejsou dle informací Obecního ú↵adu potenciálním 
zdrojem hluku.

 Z hlediska ochrany zdraví p↵ed nep↵ízniv✏mi ú⌥inky hluku je v navr⇣en✏ch 
zastaviteln✏ch plochách p↵i silnicích druhé t↵ídy dána podmínka: V navazujícím ↵ízení 
prov ↵it hlukové limity (zdroj hluku ze silni⌥ní komunikace). Stavby pro bydlení 
umis�ovat za podmínky dodr⇣ení limit� hluku.
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 Pro za↵ízení v✏roby, která mají podstatné ru�ivé ú⌥inky na okolí, je územním 
plánem stanoven po⇣adavek, ⇣e negativní ú⌥inky a vlivy t chto staveb a za↵ízení nesmí 
naru�ovat provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro 
bydlení) nad p↵ípustnou míru, danou obecn  platn✏mi p↵edpisy. V rámci vlastního 
pozemku je investor nebo vlastník za↵ízení povinen zajistit protihluková opat↵ení (nap↵. 
v✏sadbu izola⌥ní  - ochranné zelen  v�⌥i nejbli⇣�í obytné zástavb ).

Ochrana zdraví p↵ed ú⌥inky zápachu

 V✏krmna prasat Strá⇣ovice
 V obci jsou trvale sledovány problémy související s intenzitou chovu v rámci 
v✏krmny prasat Strá⇣ovice, mající negativní dopad na pohodu bydlení obyvatelstva 
(zápach). Po⌥etní stav chovu se zde jeví jako limitní.
 Zem d lsk✏ areál má vyhlá�eno ochranné hygienické pásmo chovu zví↵at 435 
m. Ochranné pásmo bylo vyhlá�eno územním rozhodnutím ONV Bene�ov ⌥. 2/1974 ze 
dne 2.1.1974 pod ⌥.j. 154.24-4611/72/74. PHO není v koordina⌥ním v✏krese 
vyzna⌥eno/nebylo sou⌥ástí ÚAP. Grafickou informaci z p�vodního ÚPnSÚ není mo⇣no 
odpov dn  p↵evzít vzhledem k jinému mapovému podkladu.
 Uvnit↵ ochranného pásma není mo⇣né budovat a následovn  provozovat 
objekty vy⇣adující hygienickou ochranu  jako jsou objekty pro trvalé bydlení, �kolské, 
t lov✏chovné, zdravotnické, potraviná↵ské a jiné.
 Na volném pozemku a z ⌥ásti na plo�e stávajících gará⇣í v ji⇣ní ⌥ásti areálu byl 
spole⌥ností sledován zám r v✏stavby nové haly pro v✏krm prasat. Realizací 
posuzovaného zám ru by do�lo k nav✏�ení kapacity farmy Strá⇣ovice ze sou⌥asn✏ch 4 
400 na 6 416 ustajovacích míst. Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje, Odbor ⇣ivotního 
prost↵edí a zem d lství z✓hlediska p↵ijatelnosti vliv� na ⇣ivotní prost↵edí a ve↵ejné 
zdraví k✓zám ru vydal n e s✓o u h l a s✓n é    s✓t a n o v✓i s✓k✓o (leden 2015). V oblasti 
Bene�ovska provozuje oznamovatel taková za↵ízení min. ve ⌥ty↵ech lokalitách, v⌥. 
Strá⇣ovic (a v dal�ích cca p ti chov prasat). Po⌥et ks prasat v✓t chto provozech se 
pohybuje podle ve↵ejn  dostupn✏ch podklad� konkrétn  2 580, 2✓880, 4✓700 a 4✓400 
ks ve Strá⇣ovicích; z✓uvedeného v✏⌥tu je patrné, ⇣e nav✏�ení po⌥tu kus� v✓jedné 
lokalit , navíc z✓morfologického hlediska problémové, o bezmála 50 % na absolutní 
mno⇣ství cca 6✓400 ks (viz v✏�e) se jeví jako bezprecedentní a pro obyvatele dot⌥ené 
obce neúnosné.

 Záv ry zapracované do návrhu územního plánu
 Stávající zem d lské areály, vyjma v✏krmny prasat Strá⇣ovice a areálu v 
Nahorubech, jsou podvyu⇣ité, ve v t�in  p↵ípad� zakonzervované. Vzhledem k 
zem d lskému charakteru území jsou plochy areál� zapracovány do územního plánu 
ve stávajícím rozsahu s regulativy nastaven✏mi tak, aby minimalizovaly negativní dopad 
na pohodu bydlení.

Radonové riziko
 Radonové riziko je jedním z faktor� ovliv⌦ujících hygienickou kvalitu ⇣ivotního 
prost↵edí. Míra radonového rizika je dána p↵irozenou radioaktivitou geologického 
podlo⇣í (z p�dního vzduchu a podzemních vod) a stavebními materiály pou⇣it✏mi p↵i 
v✏stavb . 
 Zv✏�enou pozornost problematice protiradonov✏ch opat↵ení je t↵eba v novat v 
oblastech kategorie vysokého a st↵edního radonového rizika a v místech tektonick✏ch 
zlom�. Na zájmovém území se nachází r�zné kategorie rizik v✏skytu radonu (z 
geologického podlo⇣í). Nejvíce zatí⇣ené území se nachází v v jihozápadní ⌥ásti 
zájmového zemí (K↵e⌥ovice, Skr✏�ov, Krchleby, H�rka).
 Ur⌥ené plochy jednotliv✏ch kategorií rizika v�ak nelze pou⇣ít pro stanovení 
radonového rizika v jednotliv✏ch objektech, proto⇣e skute⌥ná radia⌥ní zát ⇣ stavebního 
pozemku je v⇣dy ovlivn na lokální situací (r�zná propustnost p�d, lokální anomálie 
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aktivních látek v horninách atd.). V ↵e�eném území m�⇣e b✏t p↵i vybran✏ch stavebních 
⌥innostech vy⇣adováno provedení detailního radonového pr�zkumu.

Zdroj: �eská geologická slu⇣ba: Index radonového rizika.

Pásma ochrany staveb
 Ochranné pásmo ve↵ejného poh↵ebi�t  (dle zákona ⌥. 256/2001, o 

poh↵ebnictví, v platném zn ní) se z↵izuje v �í↵i nejmén  100 m.

Zd�vodn ní stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp�sobem 
vyu⇣ití

 Plochy zastav ného území 
 Jednotlivé plochy funk⌥ního vyu⇣ití jsou navr⇣eny v souladu s Vyhlá�kou ⌥. 
501/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o obecn✏ch po⇣adavcích na vyu⇣ívání území. 
Územním plánem jsou vymezeny plochy s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití v sídle, v⌥etn  
stanovení podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu⇣ití. Plochy jsou 
⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev� a prostorového obrazu sídla na: 
 
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro bydlení v p↵evá⇣n  rodinn✏ch domech v kvalitním prost↵edí, 
umo⇣⌦ujícím neru�en✏ a bezpe⌥n✏ pobyt a ka⇣dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, 
dostupnost ve↵ejn✏ch prostranství a ob⌥anského vybavení.

Plochy bydlení - bytové domy (BH)
Plochy bydlení - bytové domy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 
bydlení v p↵evá⇣n  bytov✏ch domech v kvalitním prost↵edí, umo⇣⌦ujícím neru�en✏ a 
bezpe⌥n✏ pobyt a ka⇣dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve↵ejn✏ch 
prostranství a ob⌥anského vybavení.

Plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
Plochy smí�ené obytné - venkovské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 
bydlení a pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání staveb ob⌥anského vybavení 
a neru�ící v✏roby. Chov hospodá↵sk✏ch zví↵at není vylou⌥en, pokud spl⌦uje obecn  
platné p↵edpisy.

Plochy smí�ené obytné - církevní areály (SM1)
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Plochy smí�ené obytné - církevní areály jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
p↵im ↵eného vyu⇣ívání, zachování staveb Trapistického klá�tera Na�í Paní nad Vltavou v 
Poli⌥anech. Tato území mají v✏razn✏ polyfunk⌥ní charakter (ob⌥anská vybavenost, 
bydlení, slu⇣by).

Plochy smí�ené obytné - rekrea⌥ní (SR) 
Plochy smí�ené obytné - rekrea⌥ní  jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 
bydlení a ka⇣dodenní pobytovou rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve↵ejn✏ch 
prostranství a ob⌥anského vybavení.

Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání staveb ob⌥anského 
vybavení ve↵ejného charakteru a k zaji�t ní podmínek pro jejich u⇣ívání v souladu s 
jejich ú⌥elem.

Plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední (OM)
Plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední jsou vymezeny za 
ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání staveb 
ob⌥anského vybavení komer⌥ního charakteru a k zaji�t ní podmínek pro jejich u⇣ívání 
v souladu s jejich ú⌥elem.

Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby (OH)
Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby jsou vymezeny za ú⌥elem 
zaji�t ní podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání církevních staveb a 
poh↵ebi��.

Plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS)
Plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání sportovních a rekrea⌥ních 
staveb a za↵ízení.
 
Plochy rekreace - hromadná rekreace (RH)
Plochy rekreace - hromadná rekreace jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek 
pro hromadnou rekreaci.

Plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
Plochy rekreace - rodinná rekreace jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 
individuální rekreaci.

Plochy rekreace- rekrea⌥ní slu⇣by (RS)
Plochy rekreace – rekrea⌥ní slu⇣by jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní specifick✏ch 
podmínek pro v✏stavbu objektu tak, aby do�lo k vytvo↵ení podmínek spojen✏ch 
s✓rekrea⌥ním vyu⇣itím vypl✏vajícím z potenciálu navazující vodní plochy, ryba↵ením. 
Slu⇣by spojené s✓rekreací u vodní plochy, ryba↵ení, rybá↵ská ba�ta ✓a dal�í slu⇣by 
prokazateln  spojené s✓touto ⌥inností.

Plochy v✏roby a skladování - zem d lská v✏roba (VZ)
Plochy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� staveb pro zem d lskou, 
lesnickou a rybá↵skou v✏robu a p↵idru⇣enou drobnou v✏robu v p↵ípadech, kdy z 
d�vodu negativních vliv� t chto staveb za hranicí t chto pozemk� vylu⌥uje za⌥len ní 
pozemk� s t mito vlivy do ploch jiného zp�sobu vyu⇣ití.

Plochy v✏roby a skladování - agroturistika (VA)
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Plochy v✏roby a skladování - agroturistika jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití 
pozemk� staveb pro agroturistiku a stavby související s mimoproduk⌥ním chovem 
zví↵at.

Plochy technické infrastruktury (TI)
Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� v 
p↵ípadech, kdy vyu⇣ití pozemk� pro tuto infrastrukturu vylu⌥uje jejich za⌥len ní do 
ploch jiného zp�sobu vyu⇣ití a kdy jiné vyu⇣ití t chto pozemk� není mo⇣né. 

Plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)
Plochy dopravní infrastruktury - silnice jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití 
pozemk� silni⌥ních dopravních staveb a za↵ízení a k zaji�t ní dopravní p↵ístupnosti 
jin✏ch ploch.

Plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové komunikace (DS1)
Plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové komunikace jsou vymezeny za 
ú⌥elem zaji�t ní pr�chodnosti krajinou pro ú⌥ely zaji�t ní p↵ístupnosti vybran✏ch 
staveb, obsluhy souvisejících zem d lsk✏ch, lesních a dal�ích pozemk� a pro zaji�t ní 
rekrea⌥ních funkcí krajiny (vedení cyklistick✏ch a p �ích turistick✏ch tras a nau⌥n✏ch 
stezek).

Plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (DS2)
Plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost jsou vymezeny za ú⌥elem 
zaji�t ní podmínek pro dopravní vybavenost.

Plochy dopravní infrastruktury - vodní doprava (DV)
Plochy dopravní infrastruktury - vodní doprava jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro vodní dopravu slou⇣ící zde p↵evá⇣n  rekrea⌥ním ú⌥el�m (zejména 
provoz lodní dopravy na Slapské p↵ehrad  v sezónním období) a vodnímu sportu.

Plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
Plochy ve↵ejn✏ch prostranství jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 
p↵im ↵ené umíst ní, rozsah a dostupnost pozemk� ve↵ejn✏ch prostranství a k zaji�t ní 
podmínek pro jejich u⇣ívání v souladu s jejich v✏znamem a ú⌥elem.

Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
Plochy ve↵ejné zelen  jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní ochrany p↵evá⇣n  parkov  
upraven✏ch pozemk� v sídlech.

 Plochy zastav ného území nad rámec vyhlá�ky
 Zd�vodn ní pro⌥ je územním plánem je navr⇣en jin✏ druh plochy, ne⇣ je 
uvedeno v § 4 a⇣ § 19 vyhlá�ky ⌥. 501/2006 Sb.:
- plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS),
- plochy sídelní zelen  - ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO),
- plochy zelen  p↵írodního charakteru (ZP).
 Vymezením t chto ploch budou zaji�t ny podmínky pro ochranu sídelní 
zelen  p↵ed zástavbou.

Plochy sídelní zelen  – soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS)
Plochy sídelní zelen  – soukromá a vyhrazená zele⌦ jsou vymezeny zejména za ú⌥elem 
vyu⇣ívání zahrad a dal�ích pozemk� zem d lského p�dního fondu nacházejících se v 
zastav ném území.
Jde o pozemky, které se v✏znamn  podílejí na utvá↵ení charakteru urbanizovaného 
území nebo jsou v✏znamn  dot⌥eny limity vyu⇣ití území, a proto je na nich nutné 
omezit mo⇣nost umis�ování staveb a dal�ích za↵ízení.
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Plochy sídelní zelen  – ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO)
Plochy sídelní zelen  – ochranná a izola⌥ní zele⌦ jsou vymezeny zejména za ú⌥elem 
zachování ochranného /izola⌥ního charakteru prvk� zelen  nacházejících se v 
zastav ném území. 

Plochy zelen  p↵írodního charakteru (ZP) 
Plochy sídelní zelen  – zele⌦ p↵írodního charakteru jsou vymezeny zejména za ú⌥elem 
zachování p↵írodního charakteru prvk� zelen  nacházejících se v zastav ném/
zastavitelném území. Území se zv✏�enou ochranou zelen , nap↵. b↵ehová a 
doprovodná zele⌦ vodních tok�, pr�chod systému ÚSES zastav n✏m územím, 
hodnotné p↵írodní plochy na nep↵ístupn✏ch lokalitách, lesní pozemky v zastav ném 
území apod. V druhové skladb  budou zastoupeny vesm s domácí d↵eviny, geograficky 
p�vodní, v✓ka⇣dém p↵ípad  vhodné pro dané stanovi�t .
 
 Plochy nezastav ného území
 Plochy nezastav ného území jsou ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitu-
jících jev� a utvá↵ení krajiny na:

Plochy vodní a vodohospodá↵ské (W)
- zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok� a jiné pozemky ur⌥ené pro 
p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití. 

Plochy p↵írodní (NP) - 
s✓nejvy��ím p↵írodním potenciálem v✓území a pot↵ebou ochrany p↵írodních prvk�. 
P↵írodní plochy nej⌥ast ji zahrnují ji⇣ vymezené nebo k✓vymezení ur⌥ené prvky ochrany 
p↵írody a jejich nejbli⇣�í okolí (vybrané plochy systém� ekologické stability – 
biocentra). Tyto plochy v ↵e�eném území zahrnují prostory P↵írodní památky K↵e⌥ovick✏ 
potok mimo zastav né území a prostory lokálních biocenter.

Plochy lesní (NL) 
plochy vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek vyu⇣ití pozemk� pro les, v⌥etn  jeho 
hospodá↵sk✏ch funkcí.

Plochy zem d lské (NZ)
Plochy zem d lské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵eva⇣ující 
zem d lské vyu⇣ití. Plochy zem d lské jsou v závislosti na celkovém charakteru 
prost↵edí d leny na:
Plochy zem d lské – intenzivn  vyu⇣ívaná zem d lská p�da (NZ)
 Intenzivn  obhospoda↵ované plochy zem d lského p�dního fondu, tj. orné  
 p�dy, trval✏ch travních porost� (luk a pastvin) a ovocn✏ch sad� za ú⌥elem  
 tr⇣ní produkce. 
Plochy zem d lské – nivy (NZ1)
 U ploch zem d lsk✏ch – nivy  je prioritou ochrana p↵írodního charakteru  
 zem d lsk✏ch p�d (trval✏ch travních porost� a extenzivn  vyu⇣ívan✏ch polí) v  
 údolních nivách vodních tok�. Cílem ochrany je zajistit dlouhodob✏, relativn    
 neru�en✏ v✏voj p↵írodních spole⌥enstev, obnovu luk a pastvin a zachování  
 inunda⌥ní funkce v✓území mimo stávající zástavbu. Jejich zachování   
 podmi⌦uje stabilizaci a obnovu reten⌥ní schopnosti krajiny. 
Plochy zem d lské – zahrady a sady, záhumenky (NZ2)
 Plochy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵eva⇣ující   
 zem d lské vyu⇣ití na plochách, které souvisejí se zastav n✏m územím a jsou  
 vyu⇣ívány p↵evá⇣n  jako oplocené zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky.
 Plochy tvo↵í d�le⇣it✏ p↵echodov✏ prvek mezi urbanizovan✏mi plochami a  
 velkov✏robn  obhospoda↵ovan✏mi plochami ZPF. Mají dopl⌦kov✏,   
 malov✏robní, charakter zem d lské produkce. 
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Plochy zem d lské - areály chovu zví↵at (NZ3)– plochy trval✏ch travních porost�  
 (pastvin) ur⌥ené k v✏b hu hospodá↵sk✏ch zví↵at a koní ve vazb  na zastav né  
 území a zem d lské areály, plochy brownfield� (postagrárních lad) v plo�e  
 b✏val✏ch zem d lsk✏ch areál� navr⇣ené k revitalizaci. 
Plochy zem d lské - areály ekoagroturistiky (NZ4) jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní  
 podmínek pro p↵eva⇣ující zem d lské vyu⇣ití spojené  s v✏sadbou a   
 p stováním v�ech plodin na principech permakultury a p↵írodních metodách  
 hospoda↵ení (bioprodukce, v⌥ela↵ství, malochov hospodá↵sk✏ch zví↵at za  
 ú⌥elem spásání). P↵ístup k zem d lství je zalo⇣en✏ na trvalé udr⇣itelnosti i  
 obnov  p↵írodních zdroj�.
Plochy zem d lské - areál klá�tera (NZ5) - plochy drobné zem d lské v✏roby v  
 uzav↵eném areálu Trapistického klá�tera Na�í Paní nad Vltavou v Poli⌥anech;  
 drobná polí⌥ka, p stování zeleniny, bylinek apod., plochy trval✏ch porost� a  
 ovocn✏ch sad� – tj. území zem d lsky obhospoda↵ované tradi⌥ním zp�sobem 
 p↵evá⇣n  za pou⇣ití manuální práce, vyu⇣ívané pro vlastní ú⌥ely.

Plochy smí�ené nezastav ného území (NSX) - do plochy smí�ené nezastav ného 
území jsou zahrnuty pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod  blízk✏ch ekosystém� a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. P↵ijatelné formy vyu⇣ití jsou vyzna⌥eny 
p↵íslu�n✏m indexem, jsou dány regulativy a musí b✏t v⇣dy v vzájemném souladu.  
Plochy smí�ené nezastav ného území jsou v závislosti na celkovém charakteru 
prost↵edí dále d leny na:
plochy smí�ené - p↵írodní krajinná zele⌦  (NSp) – plochy jsou vymezeny zejména za 

ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního 
systému ekologické stability (biokoridor�) a dal�ích ekologicky cenn✏ch území 
(ekologické kostry území) v zem d lské krajin , pro realizaci protierozních 
opat↵ení a revitalizace vodních tok�, opat↵ení pro ochranu povrchov✏ch a 
podzemních vod, pro ochranu p↵ed povodn mi a pro zv✏�ení reten⌥ních 
schopností krajiny;

plochy smí�ené - p↵írodní a lesní zele⌦ (NSpl) – plochy jsou vymezeny zejména za 
ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního 
systému ekologické stability (biokoridor�) a dal�ích ekologicky cenn✏ch území  
na lesních pozemcích a na pozemcích s v✏sadbami d↵evin charakteru lesa;

plochy smí�ené- p↵írodní, plá⇣e (NSpr) – plochy jsou vymezeny za ú⌥elem ochrany 
b↵ehov✏ch partií mezi zastav n✏m územím a Vltavou v oblasti Nové ⌃ivoho�t . 
Jedná se o plochy ur⌥ené pro odpo⌥inek u vody, kde prioritou je ochrana 
p↵írodního charakteru trval✏ch travních porost� a zelen ;

plochy smí�ené- sportovn  rekrea⌥ní (NSsr) – plochy slou⇣ící pro sport a nepobytovou 
rekreaci. Jedná se o otev↵ené plochy ur⌥ené pro provozování sportovních 
aktivit na rekrea⌥ní úrovni. Sportovn  rekrea⌥ní plochy mohou b✏t oploceny a 
dopln ny o hygienická a sociální za↵ízení.

 Pro takto vymezené plochy v✓nezastav ném území jsou územním plánem 
stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo zm ny v✓jejich vyu⇣ití (regulativy vyu⇣ití - viz 
kap. f v textu návrhu), které jsou prost↵edkem pro usm rn ní budoucího utvá↵ení 
krajiny.

Od�vodn ní vymezení ploch a koridor� územních rezerv
 Návrhem ÚP K↵e⌥ovice jsou vymezeny plochy územní rezervy (vymezená 
plocha, kde dosavadní vyu⇣ití nesmí b✏t m n no zp�sobem, kter✏ by znemo⇣nil nebo 
podstatn  ztí⇣il budoucí vyu⇣ití).

Ozna⌥ení plochy: UR1
Mo⇣né budoucí vyu⇣ití: územní rezerva ur⌥ená p↵evá⇣n  pro plochy bydlení - 

rodinné domy venkovské (BV) ve K↵e⌥ovicích. Plocha byla 
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v p�vodní ÚPD sou⌥ástí zastavitelné plochy. Z d�vod� 
�patného dopravního p↵ístupu i návrhu adekvátn j�ího 
rozvoje na obecních pozemcích byla za↵azena do plochy 
územní rezervy k prov ↵ení. Rezerva je hájena pro 
p↵ípadn✏ rozvoj v této poloze (po napln ní návrhov✏ch 
ploch).

Ozna⌥ení plochy: UR2
Mo⇣né budoucí vyu⇣ití: územní rezerva ur⌥ená p↵evá⇣n  pro plochy dopravní 

infrastruktury - dopravní vybavenost (DS2) - parkovi�t  s 
p↵ístupovou cestou na Nové ⌃ivoho�ti. V sou⌥asnosti není 
ekonomicky reálné nové parkovací plochy budovat - 
nejsou na obecních pozemcích. Do budoucna bude obec 
usilovat o napravení majektoprávních pom r� tak, aby 
mohla zodpov dn  provést tuto investici. Územní rezerva 
je hájena pro p↵ípadnou intenzifikaci vyu⇣ití rekrea⌥ního 
území a jeho obsluhu dopravou v klidu.

Od�vodn ní vymezení ploch, ve kter✏ch je rozhodování o⌘zm nách 
v⌘území podmín no zpracováním územní studie

-  Územní studie ve↵ejného prostranství
 Územním plánem K↵e⌥ovice jsou vymezeny plochy v zastav ném území k 
prov ↵ení územní studií:
K↵e�ovice: 
Ozna⌥ení plochy: R 1
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ve↵ejn✏ch prostranství, plochy ve↵ejné zelen ,  
 plochy dopravní infrastruktury 
P↵edm t ↵e�ení: Návrh revitalizace návsi (úpravy návesního prostoru ve  
 prosp ch nezpevn n✏ch/zatravn n✏ch ploch a p �ích)  
 v⌥etn  obnovy ve↵ejné zelen  a stavby chodníku z návsi  
 sm rem do osady Na Drahách. 
Nová ⌥ivoho��: 
Ozna⌥ení plochy: R 2
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ve↵ejn✏ch prostranství 
P↵edm t ↵e�ení: Návrh revitalizace nástupního centrálního prostranství  
 Nové ⌃ivoho�ti v⌥etn  návrhu obnovy ve↵ejné zelen . 
Strá⇣ovice: 
Ozna⌥ení plochy: R 3
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ve↵ejn✏ch prostranství 
P↵edm t ↵e�ení: Návrh revitalizace horní ⌥ásti návsi ve Strá⇣ovicích, v⌥etn   
 návrhu obnovy ve↵ejné zelen . 
Ho↵etice: 
Ozna⌥ení plochy: R 4
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ve↵ejn✏ch prostranství, plochy ve↵ejné zelen  
P↵edm t ↵e�ení: Návrh revitalizace ⌥ásti návsi v Ho↵eticích, v⌥etn  návrhu 
 obnovy ve↵ejné zelen  a h↵i�t . 

 Jedná se o centrální ⌥ásti sídel. V✏jime⌥ná poloha si zaslou⇣í kvalitní a 
koncep⌥ní ↵e�ení úpravy parteru spole⌥n  s návrhem zelen  na ve↵ejn✏ch 
prostranstvích, dopl⌦ující vybavenosti a úprav ve prosp ch pohybu chodc�. 
 Revitalizace je úprava parteru návsi tak, aby odpovídala charakteru genia loci 
centrálních ⌥ástí v✏�e zmín n✏ch sídel. Obecn  se jedná o prov ↵ení ploch pro 
dopravních staveb v⌥etn  ploch pro p �í, vymezení ploch ve↵ejné zelen , zohledn ní a 
posílení ochrany stávající zelen , p↵ípadn  mo⇣nost umíst ní odpo⌥inkov✏ch prvk� a 
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prvk� dal�í vybavenosti ve↵ejného prostranství (lavi⌥ky, lampy ve↵ejného osv tlení, 
pouta⌥e apod.), prostorové a materiálové ↵e�ení (dla⇣by, zatravn ní).

- Územní studie obytné zástavby
 Územním plánem jsou vymezeny zastavitelné plochy Z4 a Z7 s prov ↵ením 
zm n vyu⇣ití územní studií.
Vlkonice
Ozna⌥ení plochy:  Z7 
Funk⌥ní vyu⇣ití:  plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
  plochy sídelní zelen  - ochranná a izola⌥ní zele⌦   

 (ZO)
P↵edm t ↵e�ení: P↵edm tem ↵e�ení územní studie bude ⌥len ní lokality na 
 stavební pozemky tak, aby byla zaji�t na koordinace  
 po⇣adavk� vlastník� pozemk� a zaji�t na mo⇣nost  
 dopravní a technické obsluhy v rozsahu celé plochy a  
 zárove⌦ byla zohledn na kontaktní poloha s p�vodní  
 strukturou  venkovské zástavby.

Skr✏�ov
Ozna⌥ení plochy:  Z4 
Funk⌥ní vyu⇣ití:  plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
P↵edm t ↵e�ení:  P↵edm tem ↵e�ení územní studie bude ⌥len ní lokality na 

stavební pozemky tak, aby byla zaji�t na koordinace 
po⇣adavk� vlastník� pozemk� a zaji�t na mo⇣nost 
dopravní a technické obsluhy v rozsahu celé plochy a 
zárove⌦ byla zohledn na kontaktní poloha s p�vodní 
strukturou  venkovské zástavby.

 Územní plán p↵ebírá návrh obou lokalit pro skupinovou zástavbu navrhuje je 
op t prov ↵it územní studií. Ob  lokality se nacházejí v kontaktní poloze s p�vodní 
venkovskou zástavbou, v poloze pohledov  exponované a ve vymezeném regionu 
lidové architektury ⌥i p↵i jeho hranici. Z toho d�vodu je prov ↵ení nezbytné.

Limity vyu⇣ití území 
 Limity vyu⇣ití území omezují, vylu⌥ují, p↵ípadn  podmi⌦ují umís�ování staveb, 
vyu⇣ití území a opat↵ení v území. Limity (graficky zobrazitelné v m ↵ítku 1:5000) jsou 
zobrazeny v koordina⌥ním v✏krese.

Limity vyu⇣ití území stanovené v právních p↵edpisech a správních 
rozhodnutích

 Vymezené zastav né území  
 Rozsah zastav ného území vychází ze schválené územn  plánovací 
dokumentace a je upraven dle stavebního zákona na aktuálním mapovém podkladu. V 
↵e�eném území se k 10. 4. 2015 nachází celkem 88 samostatn✏ch zastav n✏ch území.

- Ochrana kulturních hodnot
 V ↵e�eném území jsou evidovány a zapsány do Úst↵edního seznamu 
kulturních památek (dle zákona ⌥. 20/1987 Sb., o státní památkové pé⌥i, v platném 
zn ní) památky - viz. kapitola P↵ehled kulturních, historick✏ch hodnot.

- Ochrana p↵írody a krajiny - nadregionální a regionální ÚSES:
 ⇥e�en✏m územím prochází nadregionální biokoridor K60 "⇤t chovice – 
Hlubocká obora", osa vodní (V) a osa mezofilní hájová (MH). Osa vodní je vedena 
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st↵edem Vltavy, resp. st↵edem Slapské p↵ehrady a zahrnuje celou vodní plochu a 
p↵ilehlé b↵ehové partie. Osa mezofilní hájová je vedena mimo zastav né území na 
pravém b↵ehu Vltavy lesními porosty ve sm ru vrchol� Mastník -Vá⇣ná - Homole.  

- Zvlá�t  chrán né území (ZCHÚ)
 V ↵e�eném území se nachází p↵írodní památka K↵e⌥ovick✏ potok. P↵edm tem 
ochrany je meandrující tok s v✏znamnou flórou a faunou.  Velmi v✏znamná je flóra 
ni⇣�ích rostlin, konkrétn  ↵as. P↵írodní památka má specieln  vyhlá�eno ochranné 
pásmo.

- V✏znamné krajinné prvky (VKP)
 V✏znamn✏mi krajinn✏mi prvky jsou v✓↵e�eném území lesy, rybníky, vodní toky 
a údolní nivy (dle ustanovení §3 odst. b) zákona ⌥. 114/1992 Sb., v platném zn ní). 
 Navr⇣en✏ v✏znamn✏ krajinn✏ prvek - lokalita skalního defilé na pravém b↵ehu 
Mastníku  v⌥etn  kulturní památky "Psané skály".

- V✏znamné krajinotvorné prvky, hodnotné krajinné celky
 Men�í sídla (Brde⌥n✏, H�rka, Zhorn✏, Skr✏�ov, Poli⌥any)  jsou mimo↵ádn  
hodnotn✏mi krajinn✏mi celky, které vytvá↵ejí charakteristick✏ krajinn✏ ráz K↵e⌥ovicka.  
 Na ↵ad  míst je p↵i objektech drobné architektury a u sakrálních staveb v 
krajin  (k↵í⇣ky, kapli⌥ky, bo⇣í muka) zastoupena kompozi⌥n  v✏znamná zele⌦, zejména 
jsou to lípy, duby, javory, jasany.  
 Nejhodnotn j�í jsou p↵irozené ⌥ásti tok� s b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi 
porosty, zbytky extenzivních luk v nivách, drobné plochy such✏ch luk na stráních.  
Mimo↵ádn  cenné p↵írod  blízká spole⌥enstva na strm✏ch skalnat✏ch svazích Mastníku, 
jedlobukové porosty v Lipovském lese, smí�ené porosty v okolí Krchlebské Lhotky,  
rovn ⇣ remízy a meze s protierozní funkcí a  prameni�t  drobn✏ch vodote⌥í.

- Ochrana lesa (dle zákona ⌥. 289/1995 Sb., o lesích, v platném zn ní):
 Dle §14, odst. 2, je t↵eba souhlas orgánu státní správy les� i k dot⌥ení 
pozemk� do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Lesy v ↵e�eném území jsou za↵azeny do 
kategorie les� hospodá↵sk✏ch, les� ochrann✏ch - lesy na mimo↵ádn  nep↵ízniv✏ch 
stanovi�tích  (21a) a les� zvlá�tního ur⌥ení  - p↵ím stské a dal�í lesy se zv✏�enou funkcí 
rekrea⌥ní (32c), lesy se zv✏�enou funkcí p�doochrannou, vodoochrannou, klimatickou 
nebo krajinotvornou (32e).

- Ochrana podzemních a povrchov✏ch vod (dle zákona ⌥. 254/2001 Sb., o 
vodách, v platném zn ní):
- Správci vodních tok� mohou p↵i v✏konu správy vodního toku, pokud je to 
nezbytn  nutné a po p↵edchozím projednání s vlastníky pozemk�, u⇣ívat pozemk� 
sousedících s korytem vodního toku (dle ustanovení § 49 zákona ⌥. 254/2001 Sb., o 
vodách) od 6 m (drobné vodní toky) do 8 m (v✏znamné vodní toky) od b↵ehové ⌥áry 
pro ú⌥ely jejich údr⇣by a zaji�t ní provozu.
- V✓↵e�eném území se nacházejí ochranná pásma vodních zdroj� I. a II. stupn .

- Ochrana p↵ed záplavami (dle zákona ⌥. 254/2001 Sb., o vodách, v platném 
zn ní):

 ⇥e�eného území se okrajov  dot✏ká vymezení záplavového území Vltavy (k.ú. 
⌃ivoho��). Území zvlá�tní povodn  vodního díla Orlík zasahuje do rekrea⌥ní oblasti 
oblasti Nové ⌃ivoho�t  a zátoky Mastníku. 

- Ochrana nerostn✏ch surovin
 V ↵e�eném území je evidováno chrán né lo⇣iskové území 262 0000 Ho↵etice 
v⌥etn  nevyu⇣ívaného v✏hradního lo⇣iska 3026200 K↵e⌥ovice - Ho↵etice pro t ⇣bu 
stavebního kamene (jeho⇣ ochranu a evidenci M⌃P pov ↵ilo �GS).
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- Ochrana staveb (dle zákona ⌥. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ↵ádu, v platném zn ní):
 Zem d lsk✏ areál má vyhlá�eno ochranné hygienické pásmo chovu zví↵at. 
Ochranné pásmo bylo vyhlá�eno územním rozhodnutím ONV Bene�ov ⌥. 2/1974 ze 
dne 2.1.1974 pod ⌥.j. 154.24-4611/72/74.
 St↵ední ⌥ást ↵e�eného území je sou⌥ástí zájmového území A�R dle zákona ⌥. 
183/2006 Sb., § 175 (jev 082 - komunika⌥ní vedení). Rozsah a pr�b h  území je 
znázorn n v koordina⌥ním v✏krese. V tomto území lze v zájmu zaji��ování obrany a 
bezpe⌥nosti státu vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základ  závazného 
stanoviska MO. Konkrétn  se v zájmovém území jedná o limit z hlediska umis�ování 
v✏�kov✏ch staveb.

- Ochrana staveb - ve↵ejná poh↵ebi�t  (dle zákona ⌥. 256/2001, o poh↵ebnictví, 
v platném zn ní):

 Ochranné pásmo ve↵ejného poh↵ebi�t  se z↵izuje v �í↵i nejmén  100 m.

- Ochrana technické infrastruktury - vodovodních ↵ad� a kanaliza⌥ních stok (dle 
zákona ⌥. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve↵ejnou pot↵ebu, v platném 
zn ní):
 OP ↵ad� a stok do pr�m ru 500 mm v⌥etn  ⌥iní 1,5 m na ka⇣dou stranu od 
vn j�ího líce potrubí ⌥i stoky.
 Ochranné pásmo vodojemu (jako ochranné pásmo vod. zdroje) dle § 30 zák. 
⌥. 254/2001 Sb. ⌥iní dle odst. d) min 10 m.

- Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování elektrickou energií (dle 
zákona ⌥. 458/2000 Sb., tzv. energetick✏ zákon, v platném zn ní):
 Ochranné pásmo nadzemního vedení (vodi⌥e bez izolace) u nap tí nad 1 kV a 
do 35 kV v⌥etn  ⌥iní 7 m na ob  strany od krajních vodi⌥�, ochranné pásmo 
podzemního vedení do 110 kV v⌥etn  je 1 m (po obou stranách krajního kabelu). 
Ochranné pásmo elektrické stanice sto⇣árové s p↵evodem nap tí z úrovn  nad 1 kV a 
men�í ne⇣ 52 kV na úrove⌦ nízkého nap tí je 7 m od stanice, ochranné pásmo 
elektrické stanice kompaktní a zd né s p↵evodem nap tí z úrovn  nad 1 kV a men�í 
ne⇣ 52 kV na úrove⌦ NN je 2 m od stanice.

 Pozn.: Takto definovaná pásma se vztahují pouze na nová za↵ízení, nebo� v § 
98 zákona ⌥. 458/2000, v platném zn ní, se uvádí, ⇣e ochranná pásma stanovená 
podle dosavadních právních p↵edpis� se nem ní po nabytí ú⌥innosti zákona. Proto 
jsou ve v✏kresech vyzna⌥ena, u star�ích za↵ízení, ochranná pásma d↵íve uplatn ná: pro 
nadzemní vedení (vodi⌥e bez izolace) u nap tí nad 1 kV a do 35 kV v⌥etn  ochranné 
pásmo 10 m na ob  strany od krajních vodi⌥�.

 Ochrana technické infrastruktury - telekomunikace (dle zákona ⌥. 151/2000 
Sb.):
 Ochranné pásmo podzemních telekomunika⌥ních vedení ⌥iní 1,5 m po 
stranách krajního vedení.

 Ochrana technické infrastruktury - radiokomunikace
 V ↵e�eném území se nachází základnová stanice ve↵ejné radiotelefonní sít .
 P↵es ↵e�ené území dle územn  analytick✏ch podklad� vedou ⌥ty↵i 
radioreléové trasy.

 Ochrana dopravní infrastruktury - pozemních komunikací (dle zákona ⌥. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném zn ní):
 Ochranné pásmo silnice II. a III. t↵ídy (mimo souvisle zastav ná území) je 15 
m od osy silnice.
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Dal�í omezení v území (s charakterem limit� vyu⇣ití území)

 zp�sob vyu⇣ití území:
- plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura,
- plochy ob⌥anského vybavení - církevní stavby a ve↵ejná poh↵ebi�t ,
- plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace,
- plochy ve↵ejn  p↵ístupné zelen ,
- plochy zem d lské v✏roby - agroturistika,
- plochy zem d lské v✏roby (v⌥etn  skladování),
- plochy technické infrastruktury.

 plochy zem d lského p�dního fondu (ZPF):
- orná p�da, 
- TTP (trvalé travní porosty),
- zahrady,
- sady,
- zem d lské p�dy ve I. a II. stupni p↵ednosti v ochran  ZPF,
- hlavní meliora⌥ní za↵ízení (HMZ),
- investice v p�dním fondu - odvodn ní.

 ochrana kulturního bohatství:
- architektonicky v✏znamné stavby,
- urbanisticky hodnotné celky,
- drobná architektura, pam tní a vyhlídková místa, 
- ⌥ást katastr� K↵e⌥ovice u Neveklova a Vlkonice u Neveklova v⌥etn  sídelních  
 útvar� ⌥i jejich ⌥ástí spadá do vymezeného Regionu lidové architektury (ÚAP),
- v✏znamné archeologické lokality I. a II. stupn , celé území obce je územím s  
 potenciálními archeologick✏mi nálezy (ÚAN).

 vlivy d�lní ⌥innosti:
- evidována poddolovaná území a hlavní d�lní díla v⌥etn  deponií.
 nepovolené dob✏vky/l�mky (hleda⌥i pokladu).

 po⇣ární ochrana:
- hasi⌥ské zbrojnice,
- po⇣ární nádr⇣e - rybníky.

 doprava:
- zastávky autobusové dopravy
- turistické trasy 
- místní zna⌥ené trasy - p �í stezky
- mezinárodn  v✏znamné cyklotrasy a okru⇣ní cyklostezka
- sezónní provoz lodní dopravy na Slapské p↵ehrad ,
- sezónní p↵ívoz ⌃ivoho��.

 technická vybavenost:
- vodojemy, úpravny vody
- ⌥istírna odpadních vod K↵e⌥ovice, Nová ⌃ivoho��
- technologick✏ objekt telekomunika⌥ní sít .

Limity vyu⇣ití území vypl✏vající z návrhu ÚP

 Ve↵ejná infrastruktura
- územní rezerva pro rozvoj dopravní vybavenosti,
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- rozvoj sít  místních a ú⌥elov✏ch komunikací,
- rozvoj technické vybavenosti (spla�ková oddílná kanalizace K↵e⌥ovice).

 P↵íroda a krajina
- návrh systému lokálního ÚSES a zp↵esn ní nad↵azeného systému ÚSES  
 p↵evzatého ze ZÚR St↵edo⌥eského kraje.

4) Stanovisko krajského ú↵adu podle §⌘50 odst.⌘5 stavebního zákona 
 S✓ohledem na kap. 2) nebylo vydáno.

5) Sd lení, jak bylo stanovisko krajského ú↵adu podle §⌘50 odst.⌘5 
stavebního zákona zohledn no, s uvedením záva⇣n✏ch d�vod�, pokud 
n které po⇣adavky nebo podmínky zohledn ny nebyly

 Sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona   
 zohledn no, nebylo zpracováno s✓ohledem na kap. 2) a 4).

6) Vyhodnocení vyu⇣ití zastav ného území a pot↵eby vymezení 
zastaviteln✏ch ploch

 Demografick✏ a stavební v✏voj je popsán v kapitole 3.2) Obyvatelstvo, 
stavební a bytov✏ fond.Potenciál rozvoje související s nár�stem po⌥tu trvale ⇣ijícího 
obyvatelstva je ze v�ech sídelních útvar� patrn✏ pouze ve K↵e⌥ovicích. Zde za 
posledních 14 let m�⇣eme vysledovat nár�st 283<310 obyvatel, co⇣ je cca 10%. Dal�í 
nepatrn✏ nár�st je mo⇣no vysledovat v Ho↵eticích, Poli⌥anech (v✏stavba klá�tera), 
Vlkonicích a na Nové ⌃ivoho�ti. Rozvoj souvisí s dobrou dopravní dostupností a 
atraktivitou území.
 Z hlediska budoucího v✏voje je nejd�le⇣it j�ím r�stov✏m faktorem existence 
nabídky dostate⌥ného po⌥tu stavebních pozemk� s realizovanou dopravní a 
technickou infrastrukturou (za podmínky trhem akceptovatelné ceny). Budoucí rozvoj 
sídla je tedy dán zejména ekonomick✏mi a majetkoprávními podmínkami, nikoli 
dynamikou demografického v✏voje.

Stávající plochy:
 plochy bydlení a smí�ené obytné 72 ha/760 obyvatel
     (cca 947 m2 na obyvatele)

Vymezené zastavitelné plochy a plochy p↵estaveb pro p↵eva⇣ující obytnou 
v✏stavbu:

 Zastavitelné plochy v zastav ném území (Z)  Zastavitelné plochy v zastav ném území (Z)  Zastavitelné plochy v zastav ném území (Z)  Zastavitelné plochy v zastav ném území (Z)  Zastavitelné plochy v zastav ném území (Z)  Zastavitelné plochy v zastav ném území (Z) 

⌥íslo lokality zp�sob vyu⇣ití plochy plocha pro 
zástavbu(ha)

odhad 
po⌥tu 
staveb 

minimální

odhad 
po⌥tu 
staveb 

maximální

odhad po⌥tu 
obyvatel 
(pr�m r)

Z23 - Poli⌥any plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV] 0,248 3 3 9

Z24 - Krchleby plochy smí�ené obytné - 
venkovské [SV] 0,2455 1 2 5

Z25 - Vlkonice plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV] 0,124 1 1 3

celkem 0,6175 5 6 17,0000
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Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) 

⌥íslo lokality zp�sob vyu⇣ití plochy
plocha pro 
zástavbu 

(ha)

odhad po⌥tu 
staveb 

minimální

odhad po⌥tu 
staveb 

maximální

odhad po⌥tu 
obyvatel 
(pr�m r)

Z4 - Skr✏�ov plochy smí�ené obytné - 
venkovské [SV] 0,9 4 6 15,0000

Z5 - V trov plochy smí�ené obytné - 
venkovské [SV] 0,155 1 1 3

Z6 - Krchleby plochy smí�ené obytné - 
venkovské [SV] 0,719 5 6 18

Z9 - Podvlkonice plochy smí�ené obytné - 
venkovské [SV] 0,127 1 1 3

Z10 - Podvlkonice plochy smí�ené obytné - 
venkovské [SV] 0,133 1 1 3

Z13 - Ho↵etice plochy smí�ené obytné - 
venkovské [SV] 0,15 1 2 5

Z15 - Nahoruby plochy smí�ené obytné - 
venkovské [SV] 0,419 1 2 5

Z18 - K↵e⌥ovice plochy smí�ené obytné - 
venkovské [SV] 0,08 1 1 3

celkem plochy smí�ené obytné - 
venkovské [SV] 2,6830 15 20 55,0000

Z1- K↵e⌥ovice plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV] 1,25 5 6 18

Z2 - K↵e⌥ovice plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV] 1,145 10 12 33

Z3 - K↵e⌥ovice plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV] 0,5650 6,0000 6 18

Z6 - Krchleby plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV] 0,3710 5,0000 6 16

Z7 - Vlkonice plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV] 0,5970 5,0000 6 16

Z8 - Vlkonice plochy bydlení - rodinné 
domy - venkovské [BV] 0,1700 1 1 3

Z11 - Zádolí plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV] 0,5750 5 5,0000 15

Z12 - Strá⇣ovice plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV] 0,1710 1 2 5

Z14 - Nahoruby plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV] 0,9200 3,0000 4 10

celkem plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV] 5,7640 41 48 134,0000

Z16 - Nová ⌃ivoho�� plochy smí�ené obytné - 
rekrea⌥ní (SR) 0,1120 1 1 3

Z17 - Nová ⌃ivoho�� plochy smí�ené obytné - 
rekrea⌥ní (SR) 0,1700 1 1 3

celkem plochy smí�ené obytné - 
rekrea⌥ní (SR) 0,2820 2 2 6,0000

 celkem 8,7290 58 70 195,0000

 Vymezené zastavitelné plochy a plochy p↵estaveb po p↵eva⇣ující obytnou 
v✏stavbu tvo↵í celkem 9,4 ha co⇣ je 13 % nár�st vzhledem k sou⌥asnému stavu (cca 72 
ha). Nejmarkantn j�í rozvoj je, v souladu s deklarací zadávací dokumentace, navr⇣en 
do “st↵ediskové obce” K↵e⌥ovic, která má kvalitní ve↵ejnou infrastrukturu. Jedná se o 
nár�st cca 25 ti stavebních parcel ~ cca 75 obyvatel.
 Odhadem je mo⇣no pro cca 1/10 obyvatel obce nár�st stavebních pozemk� 
vázat na pot↵eby vycházející z necht ného sou⇣ití.
 V rámci celého zájmového území se jedná o v✏hledov✏ rozvoj pro cca 215 
obyvatel co⇣ je % nár�st vzhledem k po⌥tu trvale ⇣ijícího obyvatelstva k roku 2016 
(760) 28 %. 
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 Pot↵eba vymezení nov✏ch území vycházela z pot↵eb ↵e�eného území, které si 
stanovilo za cíl vytvo↵it p↵edpoklady pro zamezení odlivu mlad✏ch lidí z obce. Zárove⌦ 
nabídka rozvoje vychází z aktuálních migra⌥ních trend� (st hování do míst s levn j�ími 
⇣ivotními náklady, kvalitním ⇣ivotním prost↵edím, p↵írodním zázemím a p↵im ↵en  
rozvinutou ob⌥anskou vybaveností). 
 Zvolen✏m zp�sobem nedochází k✓neúm rnému nav✏�ení po⌥tu obyvatel, 
neumo⇣⌦uje se vytvá↵et plochy nadmístního zájmu, nedochází k zatí⇣ení stávajícího 
ob⌥anského vybavení (v⌥etn  vybavení v okolních sídlech) nebo k nevhodn✏m 
zásah�m do dopravní a technické infrastruktury.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Nále⇣itosti vypl✏vající z p↵ílohy �.⌘7 vyhlá�ky �.⌘500/2006⌘Sb.,  
 �ást II. odst.⌘1.

1) Vyhodnocení koordinace vyu⇣ívání území z hlediska �ir�ích vztah� 
v⌘území

 1.1) Poloha a v✏znam ↵e�eného území v �ir�í soustav  osídlení
 Nejbli⇣�ím m stem s vy��í ob⌥anskou vybaveností i pracovními p↵íle⇣itostmi je 
Neveklov (cca 7 km) a Bene�ov (cca 21 km). Páte↵ dopravní obsluhy tvo↵í silnice II. 
t↵ídy ⌥. 105, dopravní dostupnost v�⌥i nad↵azen✏m sídelním útvar�m je pom rn  
efektivní. Potenciál rozvoje je v✏hledov  mo⇣no spat↵ovat v existenci zva⇣ované dálnice 
D3 Praha - �eské Bud jovice, která by m la procházet ve vzdálenosti cca 1 km 
v✏chodn  od okrajové jihov✏chodní ⌥ásti ↵e�eného území (⌥áste⌥n  územím Mar�ovic).
 Základ urbanistické struktury v p�vodních vesnicích orientovan✏ch na 
zem d lské a lesnické hospoda↵ení tvo↵í zástavba b✏val✏ch zem d lsk✏ch usedlostí.  
Ve v t�ích vesnicích vznikaly zem d lské v✏robní areály. V sou⌥asnosti je zna⌥n✏ podíl 
p�vodního bytového fondu vyu⇣íván k rekreaci (chalupa↵ení). Potenciál dal�ích 
ekonomick✏ch aktivit, vyjma zem d lské v✏roby je minimální. 
 Severozápadní ⌥ást zájmového území nále⇣í k vyhledávan✏m rekrea⌥ním 
oblastem a to díky vodní nádr⇣i Slapy (vodní sporty) s v✏znamn✏mi rekrea⌥ními 
st↵edisky a chatov✏mi osadami na Nové ⌃ivoho�ti a v údolnici potoka Mastník. 
Zájmov✏m území také vede n kolik turistick✏ch tras a dálkové cyklotrasy. 
 P�vodní charakter zástavby spole⌥n  s historick✏mi dominantami je 
v✏znamnou kulturn -historickou hodnotou (zejména vesnice Vlkonice, K↵e⌥ovice, 
Skr✏�ov, Zhorn✏, Brde⌥n✏, Hod tice, H�rka Krchleby). Vlivem p↵írodních podmínek má 
↵e�ené území zna⌥n✏ krajiná↵sk✏ a vodohospodá↵sk✏ v✏znam.
 Potenciál rozvoje je v✏hledov  mo⇣no spat↵ovat v existenci zva⇣ované dálnice 
D3 Praha - �eské Bud jovice, která by m la procházet ve vzdálenosti cca 1 km 
v✏chodn  od okrajové jihov✏chodní ⌥ásti ↵e�eného území (⌥áste⌥n  územím Mar�ovic).

 1.2) Sousední územní obvody  a jejich p↵íslu�nost k vybran✏m ú↵ad�m 
státní správy

 Zájmové území sousedí s katastrálními územími osmi obcí rozmíst n✏mi na 
území dvou okres� St↵edo⌥eského kraje:
 Název obce:    Neveklov

Okres:     Bene�ov
katastrální území:  Zádolí u Neveklova, kód k.ú. 789640
katastrální území:  Bla⇣im nad Vltavou, kód k.ú. 605531
Název obce:    Strann✏
Okres:     Bene�ov
katastrální území:   Strann✏, kód k.ú. 756202
Název obce:    Mar�ovice
Okres:     Bene�ov
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katastrální území:  Strnadice, kód k.ú. 762105
katastrální území:  Mar�ovice u Bene�ova, kód k.ú. 691976
katastrální území:  Zderadice, kód k.ú. 792331
Název obce:    Vrchotovy Janovice
Okres:     Bene�ov
katastrální území:  ⇤ebá⌦ovice, kód k.ú. 762113
Název obce:    Prosenická Lhota
Okres:     P↵íbram
katastrální území:   Prosenická Lhota, kód k.ú. 733342
katastrální území:   Suchdol u Prosenické Lhoty, kód k.ú.  

   733351
Název obce:    Ose⌥any
Okres:     P↵íbram
katastrální území:   Velb hy, kód k.ú. 712728
katastrální území:   Ose⌥any, kód k.ú. 712701
Název obce:    Radí⌥
Okres:     P↵íbram
katastrální území:   Radí⌥, kód k.ú. 737674
Název obce:    Chotilsko
Okres:     P↵íbram    
katastrální území:   K↵eni⌥ná, kód k.ú. 653306. 

 Zdroj: Mapov✏ portál St↵edo⌥eského kraje

 1.3) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z ÚAP ORP Bene�ov
 Územní plán je v souladu z po⇣adavky vypl✏vajícími z ÚAP ORP:
-  1. Respektovat p↵ítomnost chrán ného lo⇣iskového území s ohledem na 

rozvoj lokalit Ko��álka, Podvlkonice a Kramper�v a Blech�v ml✏n. 
- 2. Prov ↵it p↵ítomnost star✏ch zát ⇣í území a kontaminovan✏ch ploch.

Po⇣adavky na rozvoj a ochranu hodnot:
-  A. Stabilizovat a maximáln  vyu⇣ít rekrea⌥ního potenciálu území (p↵edev�ím 

lokality ⌃ivoho��) s respektováním p↵írodních podmínek. 
- B. Respektovat urbanisticko hodnotné území v sídle K↵e⌥ovice a Vlkonice; 

respektovat vymezen✏ region lidové architektury.

 Vyhodnocení:
 Územním plánem K⌦e⌃ovice je v rámci CHLÚ navr✏en marginální rozvoj ve 
smyslu d⌦ív�j↵í ÚPD. Zástavba je podmín�n� p⌦ípustná za p⌦edpokladu respektování 
chrán�ného lo✏iskového území.
 V ⌦e↵eném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad�.
Dle podklad� OÚ se v zájmovém území nenachází území ekologick�ch rizik - ⌃erné 
skládkování z d⌦ív�j↵í doby bylo sanováno.
 Zmín�né hodnoty jsou do ÚP zapracovány a respektovány.

 1.4) Po⇣adavky na ↵e�ení ÚPD sousedních obcí vypl✏vající z návrhu ÚP
 Návrh územního plánu nevytvá↵í plochy nadmístního zájmu, nedochází k 
v✏znamnému zatí⇣ení stávajícího ob⌥anského vybavení v okolních sídlech nebo k 
nevhodn✏m zásah�m do dopravní a technické infrastruktury.
 Z hlediska po↵izování ÚPD sousedních obcí územní plán sledoval koordinaci 
po⇣adavk� vypl✏vající z platné nad↵azené ÚPD: nad↵azené systémy ÚSES, zajistit 
provázanost systém� lokálního ÚSES. 
 Toto platí i pro ÚP sousedních obcí.
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2) Vyhodnocení spln ní po⇣adavk� zadání a vyhodnocení souladu s pokyny 
pro úpravu návrhu ve smyslu §⌘50 odst.⌘1 stavebního zákona

 
 2.1) Po⇣adavky na urbanistickou koncepci

- Katastrální území K↵e⌥ovice u Neveklova
 
 K⌦e⌃ovice 
 Územní plán ru�í d↵íve vymezenou lokalitu pro skupinovou zástavbu mezi 
osadou Na Drahách a K↵e⌥ovicemi zejména vzhledem ke slo⇣itosti dopravního 
napojení na stávající komunika⌥ní systém. Jedná se o TTP, celá plocha je sou⌥ástí 
bloku za↵azeného do certifikovaného ekologického zem d lství. �ást lokality je 
za↵azena do územní rezervy UR 1pro plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) 
ve K↵e⌥ovicích.
 Byl prov ↵en nov✏ zám r ⌥. 22 na vymezení ⌥ásti plochy pro v✏stavbu staveb 
RD pod silnicí II. t↵ídy. Zástavba není ve v t�ím rozsahu vhodná. Parcela 626/1 k.ú. 
K↵e⌥ovice je celá dle Kontextového mapování biotop� Natura 2000 za↵azena do 
mozaiky p↵írodních biotop� K2.1—vrbové k↵oviny hlinit✏ch a pís⌥it✏ch náplav� (30%), 
M1.1—rákosiny eutrofních stojat✏ch vod (5%), T1.1—mezofilní ovsíkové louky (40%) a 
T1.5—vlhké pchá⌥ové louky (5 %). Na p↵edm tné parcele p↵eva⇣ují ovsíkové louky, 
které jsou v rámci EU chrán ny. Z toho d�vodu byla vymezena plocha Z 18 pouze pro 
jednu stavební parcelu, která ⌥áste⌥n  prostorov  navazuje na zastav né území, s 
podmínkou prov ↵it v navazujícím ↵ízení hlukové limity (zdroj hluku ze silni⌥ní 
komunikace).

 Skr�↵ov
 Územní plán p↵ebírá lokalitu pro skupinovou zástavbu severn  od osady k 
prov ↵ení územní studií (kontaktní poloha s p�vodní zástavbou, poloha pohledov  
exponovaná). Nov✏m územním plánem je v�ak d↵íve navr⇣ená rozvojová lokalita 
plo�n  korigovaná, v plo�e do�lo pouze k ⌥áste⌥nému oplocení (bez realizace staveb), 
zástavba v p�vodním rozsahu dle ÚP by zcela prostorov  pohltila p�vodní 
urbanistickou strukturu sídla.

 Samoty
 V návaznosti na samotu V trov byla vymezena plocha pro venkovské bydlení 
(1RD), hospoda↵ení. Plocha je dob↵e dopravn  p↵ístupná a v krajin  se neuplat⌦uje 
(schovaná p↵irozen✏mi prostorov✏mi bariérami zelen ).

- Katastrální území Vlkonice u Neveklova

 Vlkonice
 Územní plán p↵ebírá návrh lokality pro skupinovou zástavbu do západní 
okrajové ⌥ásti s napojením na stávající komunika⌥ní sí� a navrhuje ji prov ↵it územní 
studií (kontaktní poloha s p�vodní zástavbou, poloha pohledov  exponovaná).
 Územní plán vymezuje novou plochu pro venkovské bydlení v zahrad  (1RD) 
v SZ ⌥ásti sídla - u cesty.

 Podvlkonice
 Územní plán p↵ebírá lokalitu pro smí�enou-venkovskou zástavbu v proluce.
 Územní plán p↵ebírá lokalitu pro zástavbu smí�enou -venkovskou zástavbu 
(hospoda↵ení, bydlení) ji⇣n  od Chytrého rybníka v návaznosti na zastav né území. 
Dal�í návrh pro rekreaci/slu⇣by d↵íve uplatn n✏ v rámci p�vodního ÚP nebyl realizován 
a zpracovatel neshledal d�vody pro jeho p↵ebírání (stejn✏ majitel, kterému je rozvoj v 
Podvlkonicích umo⇣n n na vhodn j�ím pozemku navazujícím na zastav né území).

 Samoty
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 Územní plán p↵ebírá plochu pro skupinovou zástavbu venkovského bydlení v 
Zádolí s mo⇣ností napojení na stávající dopravní i technickou infrastrukturu.

- Katastrální území Ho↵etice

 Areál u Kramperova ml�na
 Územní plán stabilizuje sou⌥asn✏ areál. Rozvoj pro zástavbu není územním 
plánem navrhován. Územní plán zde navrhuje revitaliza⌥ní krajiná↵ská opat↵ení.

 Areál u Blechova ml�na
 Územní plán stabilizuje sou⌥asn✏ areál a stanovuje podmínky pro eventuální 
intenzifikaci zástavby v rámci stávajícího zastav ného území. Rozvoj pro zástavbu není 
územním plánem navrhován.

 Strá✏ovice
 Územní plán navrhuje rozvoj pro smí�enou - venkovskou funkci soust↵edit do 
stávajícího zastav ného území charakteru proluk. 
 Územní plán navrhuje omezit d↵íve uplatn n✏ rozvoj pro plochy smí�ené 
obytné - na severním okraji sídla z d�vod� ochrany pohledov  exponované polohy 
p↵ed zástavbou – tj. rozvoj soust↵edit do kontaktu se stávajícími stavbami.

 Ho⌦etice
 Byly prov ↵eny zastavitelné plochy dané platnou územn  plánovací 
dokumentací a po prov ↵ení ob  lokality nebyly za↵azeny do zastaviteln✏ch ploch: 
 Lokalita K - Ho↵etice
 Dv  nespojité lokality vymezené na orné p�d   (konven⌥ní hospoda↵ení, 
u⇣ivatel Miroslav Pe�ek – blok 1701/12 a Anna Brej�ková – blok 1601/7)
Jedná se o lokality odd lené vysokou zelení od sou⌥asn  zastav ného území.
Z hlediska krajinného rázu musí b✏t rozvoj venkovsk✏ch sídel v cenn✏ch polohách 
orientován pouze do sou⌥asn  zastav ného území (s respektováním znak� 
urbanistické struktury). Lokalitu navíc vzhledem k morfologii terénu omezuje i 
mo⇣nost pom rn  komplikované dopravní a technické obsluhy. Cenn✏ je i dot⌥en✏ ZPF 
- BPEJ II. t↵ídy ochrany.
 Lokalita L - Ho↵etice L - prov ↵it aktuálnost pot↵eby rozvoje areálu smí�eného/
v✏robního ↵e�eného zm nou ⌥. 5 ÚPnSÚ. Lokalita vymezená na orné p�d   (konven⌥ní 
hospoda↵ení, u⇣ivatel Franti�ek Kruch⌦a). Lokalita nenavazuje na zastav né území.
Z hlediska krajinného rázu  by m l b✏t rozvoj venkovsk✏ch sídel v cenn✏ch polohách 
orientován pouze do sou⌥asn  zastav ného území (s respektováním znak� 
urbanistické struktury). Cenn✏ je i dot⌥en✏ ZPF - BPEJ II. t↵ídy ochrany.
Majiteli pozemku s d↵íve evidovan✏m zám rem je územním plánem umo⇣n n rozvoj 
pro podnikání v rámci plochy v zastav ném území Ho↵etic.

 H�rka
 Rozvoj mimo zastav né území není vzhledem k ochran  kulturních a 
krajiná↵sk✏ch hodnot navr⇣en.

 Hod�tice
 Rozvoj mimo zastav né území není vzhledem k ochran  kulturních a 
krajiná↵sk✏ch hodnot navr⇣en.

 Brde⌃n�
 Rozvoj mimo zastav né území není vzhledem k ochran  kulturních a 
krajiná↵sk✏ch hodnot navr⇣en.
 Byl prov ↵en zám r 21 mo⇣nost v✏stavby RD (na ⌥ásti pozemku par.⌥. 1021). 
Parc. ⌥. 1021 za↵azena do bloku TTP (konven⌥ní hospoda↵ení, u⇣ivatel Neveklov a.s.) 
Plocha nenavazuje na zastav né území, jedná se o samostatnou lokalitu ohrani⌥enou 
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vysokou zelení podél p↵íjezdové komunikace do osady a podél cesty. Z hlediska 
krajinného rázu musí b✏t rozvoj venkovsk✏ch sídel v cenn✏ch polohách orientován 
pouze do sou⌥asn  zastav ného území (s respektováním znak� urbanistické 
struktury). Rozvoj mimo zastav né území je vzhledem k ochran  specifické rázovitosti 
ne⇣ádoucí. Rovn ⇣ bylo prov ↵eno, ⇣e ⇣adatel v osad  vlastní jiné daleko p↵íhodn j�í 
pozemky zahrnuté do zastav ného území, kde jsou prostorové rezervy pro v✏stavbu 
rodinného bydlení.

- Katastrální území Krchleby

 Krchleby
 Územní plán navrhuje zám ry rozvoje pro venkovské bydlení ⌥i smí�ené-
venkovské vyu⇣ití p↵ednostn  umis�ovat do proluk  a v návaznosti na stávající sí� 
dopravní a technické obsluhy (lokalita P2, Z6). 
 Územní plán v návaznosti na pansk✏ statek navrhuje krajiná↵ská opat↵ení.
 Po prov ↵ení je plocha ve st↵ední ⌥ásti sídla, p�vodn  navrhována pro 
smí�enou - obytnou zástavbu, plo�n  korigována s cílem umis�ovat stavby v návaznosti 
na stávající dopravní a technickou obsluhu a zaji�t ní ochrany bonitn  kvalitních p�d 
ZPF. Rovn ⇣ do návrhu ji⇣ není za↵azena plocha pro smí�enou - obytnou zástavbu na 
v✏chodním okraji a to vzhledem ke slo⇣itému dopravnímu p↵ístupu. Navr⇣en✏ 
redukovan✏ rozvoj je v souladu s potenciálem rozvoje Krchleb i se zadáním ÚP tj. 
rozvoj sm ↵ovat v návaznosti na stávající dopravní a technické vybavení obce..

 Lhotka
 Územní plán zachovává kompaktní charakter zástavby, uzav↵ené zelení. Rozvoj 
mimo tento prostorov  uzav↵en✏ celek není dále po posouzení navr⇣en. Zástavba by se 
z↵eteln  vizuáln  uplat⌦ovala.

 Samoty
 Samoty jsou stabilizovány.

- Katastrální území Nahoruby

 Nahoruby
 Územním plánem je dle p�vodního ÚP navr⇣ena p↵estavba nevyu⇣ívan✏ch 
zem d lsk✏ch objekt� v horní ⌥ásti obce (zde ale v omezené mí↵e respektující 
kontaktní PUPFL) pro smí�ené venkovské vyu⇣ití a je stabilizován ji⇣ d↵íve projednan✏ a 
postupn  uskute⌥⌦ovan✏ stavební rozvoj venkovského bydlení v ji⇣ním okraji sídla. 
Územní plán v bli⇣�í návaznosti na zem d lsk✏ areál navrhuje krajiná↵ská opat↵ení.

 Poli⌃any
 Územní plán nenavrhuje rozvoj mimo stávající zastav né území z d�vod� 
ochrany krajinného rázu. Potenciál rozvoje Poli⌥an je navr⇣enou plochou pro zástavbu 
v ZÚ vy⌥erpán. 

 Samoty, chatové osady
 Vzhledem k nutnosti zajistit zv✏�enou ochranu krajinného rázu územní plán 
nenavrhuje rozvoj pro individuální rekrea⌥ní zástavbu (d↵íve vymezenou v ÚPnSÚ) v 
rekrea⌥ní osad  JZ od Poli⌥an. Osada je pohledov  exponovaná.    
 Samoty a skupiny objekt� ve volné krajin  jsou akceptovány a ponechány k 
mo⇣né zástavb  pouze v hranicích zastav ného území. 

- Katastrální území ⌃ivoho�� 
 
 Nová ⇧ivoho↵�
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 Územní plán zachovává stávající koncepci  novodobé osady, která je 
rekrea⌥ním st↵ediskem regionálního v✏znamu se zam ↵ením na koupání a provozování 
vodních sport�, s jednozna⌥nou preferencí pro za↵ízení volného cestovního ruchu.
 V návaznosti na stávající zástavbu v centru osady územní plán navrhuje resp. 
p↵ebírá dle p�vodního ÚP plochy smí�ené obytné - rekrea⌥ní pro rozvoj marginálního 
rozsahu charakteru proluk.

 Samoty a skupiny objekt� ve volné krajin  jsou akceptovány a ponechány k 
mo⇣né zástavb  pouze v hranicích zastav ného území mimo rozestav nou skupinu 
chat u Ma↵íkova kopce a sportovní plochu k areálu d tského tábora (legalizace 
sou⌥asného stavu vyu⇣ívání).

 2.2) Po⇣adavky na koncepci ve↵ejné infrastruktury

 Dopravní infrastruktura
 Po⇣adavky byly respektovány.  
 Návrhem územního plánu jsou vytvo↵eny podmínky pro komunika⌥ní 
dostupnost  rozvojov✏ch lokalit. U plo�n✏ch lokalit jsou navr⇣eny nové úseky místních 
komunikací na obecních pozemcích. Dal�í návrhy dopravní obsluhy prov ↵í územní 
studie. Územní plán navrhuje plochu územní rezervy UR2 pro dopravní vybavenost 
(parkovi�t ) v návaznosti na stávající plochy parkovi�� na Nové ⌃ivoho�ti. Územním 
plánem jsou stabilizovány stávající p �í turistické trasy, nau⌥né stezky a cyklotrasy. 
Návrh územního plánu sv✏mi regulativy umo⇣⌦uje ⌥áste⌥nou postupnou obnovu d↵íve 
zru�en✏ch ú⌥elov✏ch komunikací a polních cest s✓cílem zlep�it prostupnost krajiny a 
podpo↵it p �í (i v zastav ném území nap↵. K↵e⌥ovice).

 Technická infrastruktura
 Po⇣adavky byly respektovány.

 Ob⌥anská vybavenost, ve↵ejná prostranství a ve↵ejná zele⌦
 Po⇣adavky byly respektovány. 
 Vzhledem k d�le⇣itosti za↵ízení ob⌥anského vybavení pro rozvoj ↵e�eného 
území mohou b✏t vybraná za↵ízení umís�ována dle podmínek funk⌥ního ⌥len ní území 
v zastav ném území a v plochách rozvoje, d�raz je kladen zejména mo⇣nosti rozvoje 
související s turistikou. 
 Návrhem ÚP K↵e⌥ovice jsou vymezeny plochy rekonstruk⌥ních a revitaliza⌥ních 
zásah� na ve↵ejném prostranství v zastav ném území centrálních ⌥ástí K↵e⌥ovic (R 1), 
Nové ⌃ivoho�t  (R 2), Strá⇣ovic (R 3) a Ho↵etic (R 4). 
 Plochy ve↵ejné zelen  jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní ochrany p↵evá⇣n  
parkov  upraven✏ch pozemk� v sídlech.Územní plán vytvá↵í podmínky pro vznik ploch 
ve↵ejné zelen  v nov✏ch zastaviteln✏ch plochách.

 Hospoda↵ení s odpady
 Po⇣adavky byly respektovány.  
 V zájmovém území se nachází n kolik nedostate⌥n  vyu⇣it✏ch areál� v✏roby a 
skladování. V rámci ploch  v✏roby a skladování - zem d lská v✏roba (VZ) je p↵ípustné 
umis�ovat pozemky staveb a za↵ízení slou⇣ících k zabezpe⌥ení údr⇣by ve↵ejn✏ch ploch a 
prostranství (technické a úklidové slu⇣by; sb r odpadu; obecní kompostárna apod.).

 2.3) Po⇣adavky na koncepci uspo↵ádání krajiny
 Po⇣adavky byly respektovány.  
 Územním plánem K↵e⌥ovice je zaji�t na územní ochrana prvk� územního 
systému ekologické stability. Respektovány jsou osy vodní a mezofilní hájová 
nadregionálního biokoridoru K60 "⇤t chovice – Hlubocká obora" vymezené dle Zásad 
územního rozvoje St↵edo⌥eského kraje. Osa vodní je vedena st↵edem Vltavy, resp. 
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st↵edem Slapské p↵ehrady a zahrnuje celou vodní plochu a p↵ilehlé b↵ehové partie. Osa 
mezofilní hájová je vedena mimo zastav né území na pravém b↵ehu Vltavy lesními 
porosty ve sm ru vrchol� Mastník -Vá⇣ná - Homole.  V rámci ÚP K↵e⌥ovice jsou hranice 
os nadregionálního biokoridoru zp↵esn ny a upraveny tak, aby neprocházely zas-
tav n✏m územím.   V trase nadregionálního biokoridoru jsou v po⇣adované vzdálenosti 
400-700 m vlo⇣ena lokální biocentra. Upraveno je napojení lokálních biokoridor� na 
nadregionální biokoridor bez jejich vzájemného k↵í⇣ení. 
 Podmínka up↵esnit hranici ochranné zóny není v rámci územního plánu 
K↵e⌥ovice spln na. Ochranná zóna NRBK není definována legislativou a dle 
p↵ipravované Metodiky aktualizace ÚSES nebudou ji⇣ ochranné zóny u NRBK v 
územních plánech vymezovány. Ochranná zóna je vymezena je v nad↵azené 
dokumentaci, tj. v Zásadách územního rozvoje St↵edo⌥eského kraje.  Místo ochranné 
zóny je je v územním plánu K↵e⌥ovice provedeno vymezení biokoridoru stejn✏m 
zp�sobem jako u regionální hierarchické úrovn  ÚSES ve v t�ích funk⌥ních a 
prostorov✏ch parametrech tak, aby byla napln na ekologicko stabiliza⌥ní funkce a 
zárove⌦ aby byly zahrnuty v✏znamné ekologické segmenty, které byly dosud sou⌥ástí 
NRBK jen v rámci jeho ochranné zóny a podporovaly koridorov✏ efekt NRBK. 
 Úpravy prvk� ÚSES jsou provedeny autorizovanou osobou -  projektantkou 
územních systém� ekologické stability (Ing. Milena Morávková), která je zodpov dná 
za správnost vymezení a up↵esn ní v souladu s metodick✏mi principy vymezování 
ÚSES.
 Územní plán K↵e⌥ovice respektuje maloplo�n  chrán né území – PP 
K↵e⌥ovick✏ potok. �ást chrán ného území zasahuje do zastav ného území místní ⌥ásti 
K↵e⌥ovice. Vzhledem k tomu, ⇣e nelze m nit hranici chrán ného území, je navr⇣eno 
specifické vyu⇣ití území pro plochy, které p↵ímo nesouvisí s ochranou p↵írody ale jsou 
sou⌥ástí p↵írodní památky. Jedná se o plochy p↵írodní památky v zastav ném územní 
se zv✏�en✏m zájmem ochrany p↵írody. Plochy jsou sou⌥ástí ve↵ejného prostranství – 
ve↵ejné zelen  (ZV), v ní⇣ je mo⇣né stabilizovat d tské h↵i�t , víceú⌥elové travnaté 
h↵i�t , p↵ípadn  související za↵ízení nestavební povahy; ve�keré úpravy a formy pé⌥e 
budou pod↵ízeny zájm�m ochrany p↵írody. Mimo zastav né území je p↵írodní památka 
za↵azena do funk⌥ní plochy NP – plochy p↵írodní.
 Územním plánem K↵e⌥ovice jsou respektována opat↵ení pro ochranu krajin-
ného rázu. Dodr⇣ení stanoven✏ch podmínek prostorového uspo↵ádání  p↵i v✏stavb  by 
m lo p↵isp t k citlivému za⌥len ní nov  navr⇣ené zástavby do okolní zástavby i do 
krajiny, tak aby nedo�lo k naru�ení krajinného rázu. 
 Územní plán s ohledem na ochranu krajinného rázu stanovuje ve v�ech 
plochách pohledov  exponovan✏ch krajinn✏ch partií nezastav ného území k.ú. 
⌃ivoho�� a k.ú. Nahoruby specifické podmínky, jejich⇣ prioritou je ochrana pohledov  
exponovan✏ch horizont�.
 Stávající pozemky ur⌥ené k✓pln ní funkce lesa v zastav ném území byly 
územním plánem zahrnuty do Plochy sídelní zelen� – zele  p⌦írodního charakteru za 
ú⌥elem zachování p↵írodního charakteru prvk� zelen  nacházejících se v zastav ném  
území. PUPFL jsou respektovány. 
 Návrhem (ve smyslu zástavby) jsou dot⌥eny pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí 
lesa resp. pásmo 50 m od jejich hranice a to v rámci zastaviteln✏ch ploch na ⌃ivoho�ti, 
Nahorubech, ⌥áste⌥n  v K↵e⌥ovicích, Skr✏�ov  a Podvlkonicích. Zde se jedná o plochy 
p↵evzaté z p�vodního ÚPnSÚ. Dále jsou územním plánem vymezeny nové lokality pro 
zástavbu v Krchlebech a ve K↵e⌥ovicích v lokalit  Na Drahách, které v�ak pouze 
⌥áste⌥n  zasahují do OP a je p↵edpoklad, ⇣e stavby mohou b✏t v rámci plochy 
umíst ny mimo toto OP. V✏jimkou je pak nová lokalita V trov (po⇣adavek vlastníka o 
roz�í↵ení samoty). Samota je mezi PUPFL. U v t�ích ploch je územním plánem 
provedeno d lení na ⌥ást s vyu⇣itím zele⌦ (ochranná) v kontaktní poloze s lesními 
pozemky. V regulativech v�ech dot⌥en✏ch ploch je na nutnost respektování omezení z 
d�vod� kontaktní polohy s pozemky ur⌥en✏mi k pln ní funkcí lesa upozorn no.
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 2.4) Po⇣adavky na vymezení ploch a koridor� územních rezerv a na 
stanovení jejich vyu⇣ití, které bude nutno prov ↵it

 Územní plán navrhuje plochu územní rezervy UR1 p↵evá⇣n  pro plochy 
bydlení - rodinné domy venkovské (BV) ve K↵e⌥ovicích. Územní plán navrhuje plochu 
územní rezervy UR2 pro dopravní vybavenost (parkovi�t ) v návaznosti na stávající 
plochy parkovi�� na Nové ⌃ivoho�ti.
 
 2.5) Po⇣adavky na ve↵ejn  prosp �né stavby, ve↵ejn  prosp �ná opat↵ení 

a asanace
 Do ploch ve↵ejn  prosp �n✏ch staveb s mo⇣ností vyvlastn ní nejsou za↵azeny 
nové plochy dopravní infrastruktury, nebo� tyto jsou vymezeny na obecních 
pozemcích.
 Po konzultaci s ur⌥en✏m zastupitelem bylo upu�t no od návrhu ve↵ejn  
prosp �n✏ch opat↵ení (lokální územní systém ekologické stability) s mo⇣ností 
vyvlastn ní.

 2.6) Po⇣adavky na vymezení ploch a koridor� (územní studie, dohoda o 
parcelaci)

 Územním plánem je vymezena zastavitelná plocha Z4 (Skr✏�ov) a Z7 
(Vlkonice) s prov ↵ením zm n vyu⇣ití územní studií.
 Návrhem ÚP K↵e⌥ovice jsou vymezeny plochy rekonstruk⌥ních a revitaliza⌥ních 
zásah� v zastav ném území. Návrhy úpravy parteru stávajícího ve↵ejného prostranství 
je podmín no prov ↵it územní studií.

 2.7)P↵ípadn✏ po⇣adavek na zpracování variant ↵e�ení
Po⇣adavek nebyl uplatn n.

 2.8) Po⇣adavky na uspo↵ádání obsahu návrhu územního plánu a na 
uspo↵ádání obsahu jeho od�vodn ní v�etn  m ↵ítek v✏kres� a po�tu 
vyhotovení

 Po⇣adavky byly respektovány. V✏kres ve↵ejn  prosp �n✏ch staveb, opat↵ení a 
asanací nebyl zpracován, nebo� ve↵ejn  prosp �né stavby, ve↵ejn  prosp �ná opat↵ení 
a asanace nejsou navrhovány.

 2.9) Po⇣adavky na vyhodnocení p↵edpokládan✏ch vliv� územního plánu 
na udr⇣iteln✏ rozvoj území.

 Dle souhrnného vyjád↵ení  Krajského ú↵adu St↵edo⌥eského kraje ⌥.j. 119748/
2015/KUSK ze dne 29. 9. 2015  k návrhu zadání územního plánu K↵e⌥ovice  orgán 
posuzování vliv� na ⇣ivotní prost↵edí p↵íslu�n✏ podle ust.  § 20 písm. b) a § 22 písm.✓e) 
zákona ⌥.✓100/2001 Sb., o✓posuzování vliv� na ⇣ivotní prost↵edí, ve zn ní pozd j�ích 
p↵edpis� na základ  ust.✓§ 10i odst. 2 zákona a kritérií uveden✏ch v✓p↵íloze ⌥.✓8 zákona 
nepo⇣aduje zpracovat vyhodnocení vliv� územního plánu K↵e⌥ovice na ⇣ivotní 
prost↵edí (tzv. SEA). P↵íslu�n✏ ú↵ad nepova⇣uje z hlediska vliv� na ⇣ivotní prost↵edí ani 
na ve↵ejné vlivy navrhované zm ny k prov ↵ení za v✏znamné, jeliko⇣ navrhovanou 
zm nou se v✏znamn  nem ní základní koncepce rozvoje obce. Nov✏ územní plán má 
za cíl redukovat nep↵im ↵en✏ rozvoj oproti platné ÚPD, nerozvíjet dále zatí⇣enou 
rekrea⌥ní oblast ⌃ivoho�� a nerozvíjet dále nové plochy v✏roby a zem d lství, nebo� je 
v území dostatek areál� nevyu⇣it✏ch (brownfields), a celkov  nedojde k vymezení 
nov✏ch rozsáhl✏ch zastaviteln✏ch ploch nad rámec platné územn  plánovací 
dokumentace. Nov✏ územní plán bude respektovat a chránit zejména stávající 
charakter zástavby (lidová architektura), sídlení strukturu (nerozvíjet nová sídla a 
samoty pro bydlení a rekreaci), krajiná↵ské a p↵írodní hodnoty (zejm. rekrea⌥ní území v 
k. ú. ⌃ivoho��). V souladu se stanoviskem orgánu ochrany p↵írody Krajského ú↵adu 
St↵edo⌥eského kraje ⌥.✓j.✓121901/2015/KUSK ze dne 15.✓9.✓2015 lze vylou⌥it v✏znamn✏ 
vliv na evropsky v✏znamné lokality nebo pta⌥í oblasti.  
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3) V✏�et zále⇣itostí nadmístního v✏znamu, které nejsou ↵e�eny v zásadách 
územního rozvoje s od�vodn ním pot↵eby jejich vymezení

 Tyto nejsou vymezeny.

4) Vyhodnocení p↵edpokládan✏ch d�sledk� navrhovaného ↵e�ení na ZPF a 
PUPFL

 4.1) V�eobecné údaje o zem d lském p�dním fondu v ↵e�eném území

Charakteristika klimatick✏ch podmínek

 Charakteristika klimatického regionu:
 kód regionu:    5
 symbol regionu:    MT 2
 charakteristika regionu.   mírn  tepl✏, mírn  vlhk✏
 suma teplot nad 10 °C:   2200 - 2500
 pr�m rná ro⌥ní teplota v °C:  7 - 8
 pr�m rn✏ ro⌥ní úhrn srá⇣ek v mm:  550 - 650 (700)
 pravd podobnost such✏ch vegeta⌥ních 
 období:     15 - 30
 vláhová jistota:    4 - 10

Charakteristika hydrologick✏ch podmínek
 Z hlediska struktury vy��ích hydrologick✏ch po↵adí spadá ↵e�ené území do: 
1-08-05 (Povodí Vltavy, Vltava od Otavy po Sázavu). ⇥e�ené území spadá do �ir�ího 
povodí Vltavy,  do povodí Vltavy (Mlad⌥inského potoka) a povodí Mastníku 
(K↵e⌥ovického a  Vlkonického potoka).
 Pouze v✏chodní okrajová ⌥ást katastrálního území Ho↵etice spadá do povodí 
Sázavy - povodí t↵etího ↵ádu Sázava od ⌃elivky po ústí (�HP 1-09-03-161).
 
 Hranice díl⌥ích povodí s jejich ozna⌥ením jsou zobrazeny ve v✏kresu ⌥.6.
 Hydrologické ⌥len ní tok�:

 �HP  povodí  jméno vodního toku
 .  (v km2)                              .
 1-08-05-071 24,921  Vlkonick✏ potok      
 1-08-05-070 27,820  K↵e⌥ovick✏ potok po soutok s Vlkonick✏m  
     potokem
 1-08-05-072 0,767  K↵e⌥ovick✏ potok od soutoku s Vlkonick✏m  
     potokem po ústí do Mastníku  

 1-08-05-073 7,368  Mastník od soutoku s K↵e⌥ovick✏m  
     potokem po ústí  do Vltavy (Slapské  
     nádr⇣e)
 1-08-05-074 3,612  díl⌥í ⌥ást povodí Slapské p↵ehrady od  
     Mastníku po Mlad⌥inu 
 1-08-05-075 8,507  Mlad⌥ina 
 1-09-03-161   Sázava od ⌃elivky po ústí

Charakteristika zem d lské v✏roby
 Podíl zem d lské p�dy v ↵e�eném území (3 186,7 ha) ⌥iní 58,5 % tj. 1 866,3 
ha. ⇥e�ené území je sou⌥ástí v✏robní podoblasti B1 (Bramborá↵ská 1). Zorn no je 77 
% zem d lského p�dního fondu v dané oblasti.
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 V ↵e�eném území nebyly zpracovány, a tudí⇣ ani schváleny, pozemkové úpravy. 
 ⇥e�ené území nespadá pod stanovené zranitelné oblasti. 
 Struktura zem d lského p�dního fondu:

Kód obceKód obce 529✓991
Druhy 
pozemk� 

Celková v✏m ra pozemku (ha) 3✓186,7Druhy 
pozemk� Orná p�da (ha) 1✓445,0
Druhy 
pozemk� 

Chmelnice (ha) - 

Druhy 
pozemk� 

Vinice (ha) - 

Druhy 
pozemk� 

Zahrady (ha) 44,0

Druhy 
pozemk� 

Ovocné sady (ha) 3,4

Druhy 
pozemk� 

Trvalé trávní porosty (ha) 373,8

Druhy 
pozemk� 

Zem d lská p�da (ha) 1✓866,3

pozn.:  Zem d lské v✏robní areály jsou popsány v kapitole.3.3) Ekonomická základna

Investice do p�dy
 Systematická odvodn ní pozemk� trubní drená⇣í, spojená s úpravami 
n kter✏ch vodních tok�, p↵iná�ejícími zrychlení povrchového odtoku, byla provád na 
od 60. do 80. let minulého století. Meliorace v ↵e�eném území tvo↵í ucelen✏ systém 
(plo�né meliorace - drená⇣e navazují na odvod⌦ovací ↵ady - hlavní meliora⌥ní za↵ízení) 
a jsou realizovány na cca 20 % celkové plochy ZPF (v⌥etn  zahrad a sad�). V zásad  lze 
pova⇣ovat v✏stavbu meliorací za ukon⌥enou, p↵esto pokud budou je�t  n které stavby 
realizovány, musí jejich ↵e�ení na rozdíl od minulé praxe klást daleko v t�í d�raz na 
pot↵eby ochrany krajiny. Jednotlivé stavby bude nutno ↵e�it tak, aby nezp�sobovaly 
rychl✏ odtok vody z území a v t�í odvodn ní bude t↵eba podmínit v✏stavbou mal✏ch 
reten⌥ních nádr⇣í ap. V ↵e�eném území nejsou ⇣ádné funk⌥ní závlahové systémy a ↵ady.
 V p↵ípad  dot⌥ení plo�n✏ch meliorací v rámci rozvojov✏ch lokalit, je t↵eba 
zajistit funk⌥nost zb✏vajících meliora⌥ních za↵ízení, v⌥etn  bezproblémového odtoku 
vod.

Charakteristika p�d v ↵e�eném území
 Pom rn  jednotvárn✏ je p�dní pokryv. Plo�n  p↵eva⇣ují typické (nasycené) 
nebo mírn  kyselé kambizem  – na b↵idlicích, drobách, v⌥etn  oglejen✏ch variet na 
fylitech a ⇣ulách, na chud✏ch substrátech – na ⇣ulách a granodioritech; na pevn✏ch 
substrátech kambizem  rankerové a rankery.  Na podkladu t ⇣k✏ch hlin se vyvinuly 
r�zn  velké areály typick✏ch pseudoglej� -  pseudogleje luvické a kambizem  oglejené 
na svahov✏ch hlínách;  rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a 
pseudogleje na b↵idlicích; kambizem  oglejené a pseudogleje modální na ⇣ulách, a 
jin✏ch pevn✏ch horninách se sklonem k do⌥asnému, p↵evá⇣n  jarnímu zamok↵ení.  Na 
periodicky ⌥i trvale zamok↵en✏ch místech v okolí men�ích vodních tok� a rybník� 
vznikly ⌥ernice glejové zra�elin lé na nivních ulo⇣eninách a p�dy úzk✏ch depresí 
v⌥etn  svahov✏ch, velmi t ⇣ké s nep↵ízniv✏m vodním re⇣imem.
 Dle VÚMOP jsou p�dy v rámci ↵e�eného území pouze mírn  nebo v�bec 
ohro⇣eny v trnou erozí.V pr�m ru m�⇣eme nahlí⇣et na p�dy v ↵e�eném území jako na 
p�dy ohro⇣ené vodní erozí (spodní obr.). V ↵e�eném území se nacházejí p�dy s vy��í 
sklonitostí, kde je nutné dodr⇣ovat osevní postupy, vylou⌥it �iroko↵ádkové kultury a v 
nejvíce ohro⇣en✏ch místech zatrav⌦ovat ⌥i osazovat pícniny (jetel, vojt �ka).

 Hlavní p�dní jednotka (HPJ):
26 Kambizem  modální eubazické a mezobazické na b↵idlicích, p↵evá⇣n  st↵edn  
 t ⇣ké, a⇣ st↵edn   skeletovité, s p↵ízniv✏mi vláhov✏mi pom ry
27 Kambizem  modální eubazické a⇣ mezobazické na pískovcích, drobách,  
 kulmu, brdském kambriu, fly�i, zrnitostn  lehké nebo st↵edn  t ⇣ké leh⌥í, s  
 r�znou skeletovitostí, p�dy v✏su�né
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29 Kambizem  modální eubazické a⇣ mezobazické v⌥etn  slab  oglejen✏ch  
 variet, na rulách, svorech, fylitech, pop↵ípad  ⇣ulách, st↵edn  t ⇣ké a⇣ st↵edn   
 t ⇣ké leh⌥í, bez skeletu a⇣ st↵edn  skeletovité, s p↵eva⇣ujícími dobr✏mi  
 vláhov✏mi pom ry
32 Kambizem  modální eubazické a⇣ mezobazické na hrub✏ch zv tralinách,  
 propustn✏ch, mineráln  chud✏ch substrátech, ⇣ulách, syenitech,   
 granodioritech, mén  ortorulách, st↵edn  t ⇣ké leh⌥í s vy��ím obsahem grusu, 
 vláhov  p↵ízniv j�í ve vlh⌥ím klimatu
37 Kambizem  litické, kambizem  modální, kambizem  rankerové a rankery 

modální na pevn✏ch substrátech bez rozli�ení, v podorni⌥í od 30 cm siln  
skeletovité nebo s pevnou horninou, slab  a⇣ st↵edn  skeletovité, v ornici 
st↵edn  t ⇣ké leh⌥í a⇣ lehké, p↵evá⇣n  v✏su�né, závislé na  srá⇣kách

39✓ Litozem  modální na substrátech bez rozli�ení, s m lk✏m drnov✏m 
horizontem s v✏chozy pevn✏ch hornin, zpravidla 10 a⇣ 15 cm mocn✏m, s 
nep↵ízniv✏mi vláhov✏mi pom ry

40✓ P�dy se sklonitostí vy��í ne⇣ 12 stup⌦�, kambizem , rendziny, pararendziny, 
rankery, regozem , ⌥ernozem , hn dozem  a dal�í, zrnitostn  st↵edn  t ⇣ké 
leh⌥í a⇣ lehké, s r�znou skeletovitostí, vláhov  závislé na klimatu a expozici

46✓ Hn dozem  luvické oglejené, luvizem  oglejené na svahov✏ch 
(polygenetick✏ch) hlínách, st↵edn  t ⇣ké, ve spodin  t ⇣�í, bez skeletu a⇣ 
st↵edn  skeletovité, se sklonem k do⌥asnému zamok↵ení

47✓ Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizem  oglejené na svahov✏ch 
(polygenetick✏ch) hlínách, st↵edn  t ⇣ké, ve spodin  t ⇣�í a⇣ st↵edn  
skeletovité, se sklonem k  do⌥asnému zamok↵ení

48 Kambizem  oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické 
oglejené a pseudogleje modální na opukách, b↵idlicích, permokarbonu nebo 
fly�i, st↵edn  t ⇣ké leh⌥í a⇣ st↵edn  t ⇣ké, bez skeletu a⇣ st↵edn  skeletovité, 
se sklonem k do⌥asnému, p↵evá⇣n  jarnímu zamok↵ení

50✓ Kambizem  oglejené a pseudogleje modální na ⇣ulách, rulách a jin✏ch 
pevn✏ch horninách (které nejsou v HPJ 48,49), st↵edn  t ⇣ké leh⌥í a⇣ st↵edn  
t ⇣ké, slab  a⇣ st↵edn  skeletovité, se sklonem k do⌥asnému zamok↵ení

58✓ Fluvizem  glejové na nivních ulo⇣eninách, pop↵ípad  s podlo⇣ím teras, 
st↵edn  t ⇣ké nebo st↵edn  t ⇣ké leh⌥í, pouze slab  skeletovité, hladina vody 
ní⇣e 1 m, vláhové pom ry po odvodn ní p↵íznivé

64✓ Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahov✏ch hlínách, 
nivních ulo⇣eninách, jílovit✏ch a slínit✏ch materiálech, zkulturn né, s 
upraven✏m vodním re⇣imem, st↵edn  t ⇣ké a⇣ velmi t ⇣ké, bez skeletu nebo 
slab  skeletovité

67✓ Gleje modální na r�zn✏ch substrátech ⌥asto vrstevnat  ulo⇣en✏ch, v polohách 
�irok✏ch depresí a rovinn✏ch celk�, st↵edn  t ⇣ké a⇣ t ⇣ké, p↵i vodních tocích 
závislé na v✏�ce hladiny toku, zaplavované, t ⇣ko odvodnitelné

68✓ Gleje modální i modální zra�elin lé, gleje histické, ⌥ernice glejové zra�elin lé 
na nivních ulo⇣eninách v okolí men�ích vodních tok�, p�dy úzk✏ch depresí 
v⌥etn  svah�, obtí⇣n  vymezitelné, st↵edn  t ⇣ké a⇣ velmi t ⇣ké, nep↵ízniv✏ 
vodní re⇣im

 Kombina⌥ní ⌥íslo:
00 úplná rovina, rovina - expozice v�esm rná - bezskeletovité (s celkov✏m  
 obsahem skeletu do 10 %)- p�da hluboká (60 cm),
02 úplná rovina, rovina - expozice v�esm rná - p�da slab  skeletovitá s celkov✏m 
 obsahem skeletu do 25 %, p�da hluboká (60 cm),
01 úplná rovina, rovina - expozice v�esm rná - bezskeletovité (s celkov✏m  
 obsahem skeletu do 10 %) a⇣ slab  skeletovité (s celkov✏m obsahem skeletu  
 do 25 %) - p�da hluboká (60 cm) a⇣ p�da st↵edn  hluboká (30 - 60 cm),
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04 úplná rovina, rovina - expozice v�esm rná - st↵edn  skeletovité (s celkov✏m  
 obsahem skeletu do 50 %) - p�da hluboká (60 cm) a⇣ p�da st↵edn  hluboká 
 (30 - 60 cm),
10 mírn✏ svah - expozice v�esm rná - bezskeletovité (s celkov✏m obsahem  
 skeletu do 10 %) - p�da hluboká (60 cm),
11 mírn✏ svah - expozice v�esm rná - bezskeletovité (s celkov✏m obsahem  

skeletu do 10 %) a⇣ slab  skeletovité (s celkov✏m obsahem skeletu do 25 %)  
- p�da hluboká (60 cm) a⇣ p�da st↵edn  hluboká (30 - 60 cm),

14 mírn✏ svah - expozice v�esm rná - st↵edn  skeletovité (s celkov✏m obsahem 
skeletu do 50 %) - p�da hluboká (60 cm) a⇣ p�da st↵edn  hluboká (30 - 60 
cm),

16 mírn✏ svah - expozice v�esm rná - st↵edn  skeletovité (s celkov✏m obsahem 
skeletu 25 - 50 %) - p�da m lká (< 30cm), 

41 st↵ední svah (7°-12°) - expozice ji⇣ní (jihozápad a⇣ jihov✏chod) - 
bezskeletovité (s celkov✏m obsahem skeletu do 10 %) a⇣ slab  skeletovité (s 
celkov✏m obsahem skeletu do 25 %) - p�da hluboká (60 cm) a⇣ p�da 
st↵edn  hluboká (30 - 60 cm),

44 st↵ední svah (7°-12°) - expozice ji⇣ní (jihozápad a⇣ jihov✏chod) - st↵edn  
skeletovité (s celkov✏m obsahem skeletu do 50 %) - p�da hluboká (60 cm) 
a⇣ p�da st↵edn  hluboká (30 - 60 cm),

45 st↵ední svah (7°-12°) - expozice ji⇣ní (jihozápad a⇣ jihov✏chod) - p�da slab  
skeletovitá s celkov✏m obsahem skeletu do 25 %, p�da m lká (30 cm),

46 st↵ední svah (7°-12°) - expozice ji⇣ní (jihozápad a⇣ jihov✏chod) - st↵edn  
skeletovité (s celkov✏m obsahem skeletu 25 - 50 %) - p�da m lká (< 30cm),

51 st↵ední svah - severní expozice (SZ - SV) - bezskeletovité (s celkov✏m 
obsahem skeletu do 10 %) a⇣ slab  skeletovité (s celkov✏m obsahem skeletu 
do 25 %) - p�da hluboká (60 cm) a⇣ p�da st↵edn  hluboká (30 - 60 cm).

54 st↵ední svah - severní expozice (SZ - SV) - st↵edn  skeletovité (s celkov✏m 
obsahem skeletu do 50 %) - p�da hluboká (60 cm) a⇣ p�da st↵edn  hluboká 
(30 - 60 cm),

56 st↵ední svah - severní expozice (SZ - SV) - st↵edn  skeletovité (s celkov✏m 
obsahem skeletu 25 - 50 %) - p�da m lká (< 30cm),

68  st↵ední svah - severní expozice (SZ - SV) - p�da st↵edn  skeletovitá s 
celkov✏m obsahem skeletu do 50% a⇣ p�da siln  skeletovitá s celkov✏m 
obsahem skeletu nad 50%, p�da hluboká a⇣ p�da m lká (30 cm),

77 v✏razn✏ svah - sever (SZ-SV) - p�da bezskeletovitá s celkov✏m obsahem 
skeletu do 10 % a⇣ p�da siln  skeletovitá s celkov✏m obsahem skeletu nad 
50%, p�da hluboká (60 cm) a⇣ p�da st↵edn  hluboká (30 - 60 cm),

78  v✏razn✏ svah - sever (SZ-SV) - p�da st↵edn  skeletovitá s celkov✏m obsahem 
skeletu do 50% a⇣ p�da siln  skeletovitá s celkov✏m obsahem skeletu nad 
50%, p�da hluboká a⇣ p�da m lká (30 cm).

 Zdroj: vyhlá�ka MZe ⌥. 327/1998 Sb ve zn ní vyhlá�ky ⌥. 546/2002.

Ochrana ZPF
 Pro jednotlivé BPEJ v ↵e�eném území je uveden stupe⌦ p↵ednosti v ochran  
dle vyhlá�ky ⌥. 48/2011 Sb.:
 BPEJ I. t↵ídy ochrany: 5.58.00
 BPEJ II. t↵ídy ochrany: 5.26.11 5.29.01 5.29.11 5.47.00 5.64.01
 BPEJ III. t↵ídy ochrany: 5.26.14 5.29.04 5.29.14 5.46.10 5.47.10
    5.50.01 5.50.11
 BPEJ IV. t↵ídy ochrany: 5.27.11 5.27.41 5.27.51 5.29.41 5.29.51 5.32.04 
    5.32.11 5.47.02 5.48.11 5.48.41 5.50.51
 BPEJ V. t↵ídy ochrany: 5.26.44 5.26.54 5.27.04 5.27.14 5.27.44 5.27.54 
    5.29.44 5.29.54 5.32.14 5.32.44 5.32.54 5.37.16 
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    5.37.45 5.37.46 5.37.56 5.39.19 5.40.68 5.40.77 
    5.40.78 5.67.01 5.68.11
 
 Ceny ZPF 
 Vyhlá�ka ⌥. 412/2008 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s 
p↵i↵azen✏mi pr�m rn✏mi cenami zem d lsk✏ch p�d odvozen✏mi z BPEJ uvádí pro 
↵e�ené území tuto hodnotu pro rok 2015:
 K↵e⌥ovice u Neveklova   4,39 K⌥/m2

 Vlkonice u Neveklova   4,27 K⌥/m2

 Ho↵etice    6,07 K⌥/m2

 Krchleby    4,66 K⌥/m2

 Nahoruby     3,72 K⌥/m2

 ⌃ivoho��    4,51 K⌥/m2

 4.2) Vyhodnocení p↵edpokládan✏ch d�sledk� navrhovaného ↵e�ení na ZPF
 Viz. té⇣ v✏kres ⌥.6 grafické ⌥ásti.
 Pro lokality v ↵e�eném území je provedeno zd�vodn ní a vyhodnocení 
p↵edpokládan✏ch d�sledk� navrhovaného ↵e�ení na ZPF.
 Návrh p↵edpokládá umíst ní nové zástavby v kontaktní poloze zastav ného 
území obce. 
 Z hlediska mo⇣nosti napln ní rozvojov✏ch pot↵eb obce je navr⇣ené ↵e�ení 
pokládáno za nejlep�í s p↵ihlédnutím k tomu, ⇣e dal�í mo⇣ná území pro rozvoj jsou 
siln  ovlivn na limity vyu⇣ití území, morfologií terénu, pop↵. v nich nejsou podmínky 
pro efektivní zaji�t ní dopravní ⌥i technické obsluhy.

 Návrhem jsou dot⌥eny p�dy vysoké bonitní kvality v t chto lokalitách 
ur⌥en✏ch pro zástavbu vn  zastav ného území:
- Z3  marginální zábor cca 0,02 ha, logick✏ rozvoj sídla - návaznost na  

 stávající zástavbu; zábor bude ur⌥en p↵evá⇣n  pro ochrannou izola⌥ní 
 zele⌦,

- Z11 logick✏ rozvoj sídla - návaznost na stávající zástavbu; ji⇣ d↵íve vydán  
 souhlas se záborem,

- Z12 návaznost na stávající zástavbu; ji⇣ d↵íve vydán souhlas se záborem,  
 zábor je ve v✏sledku redukován.

 
 Návrhem ↵e�ení není naru�ena sí� ú⌥elov✏ch komunikací zaji��ující obsluhu 
zem d lsk✏ch pozemk�, je zachován p↵ístup k polní trati. 
 Návrhem ÚP nedochází ve vztahu k p↵íslu�nému díl⌥ímu povodí k ovlivn ní 
hydrologick✏ch a odtokov✏ch pom r� v území (nap↵.: p↵evodem de��ov✏ch vod z 
jednoho díl⌥ího povodí do druhého). 
 Vodohospodá↵ské meliorace ur⌥ené k✓odvod⌦ování pozemk�, bez ohledu na 
vlastnictví, jsou plnohodnotn✏mi dokon⌥en✏mi a funk⌥ními stavbami vodních d l. 
Jakékoli zásahy do t chto existujících staveb (tj. jejich údr⇣ba, opravy, úpravy, zm ny, 
zm ny u⇣ívání, zru�ení nebo odstran ní) se ↵ídí p↵íslu�n✏mi ustanoveními zákona ⌥. 
254/2001 Sb., v✓platném zn ní (vodní zákon), p↵íp. stavebního zákona. T✏ká se lokalit 
uveden✏ch podrobn ji v tabulkové ⌥ásti.

 Vyhodnocení p↵edpokládan✏ch d�sledk� navrhovaného ↵e�ení na zem d lsk✏ 
p�dní fond
 (s vyu⇣itím podklad� metodiky MMR/srpen 2013)
 Zábory se net✏kají chmelnic, vinic ani ovocn✏ch sad�, proto nejsou tyto 
kultury v tabulkové ⌥ásti uvedeny.

Zastavitelné plochy v zastav ném území
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 Územním plánem jsou celkov  navr⇣eny 3 plochy v zastav ném území, které 
se dot✏kají pozemk� ZPF. Dle metodiky se vyhodnocují plochy od 2000 m2, co⇣ spl⌦ují 
lokality Z23 a Z24.

 Zastavitelné plochy pro zástavbu v zastav ném území Zastavitelné plochy pro zástavbu v zastav ném území Zastavitelné plochy pro zástavbu v zastav ném území Zastavitelné plochy pro zástavbu v zastav ném území Zastavitelné plochy pro zástavbu v zastav ném území Zastavitelné plochy pro zástavbu v zastav ném území Zastavitelné plochy pro zástavbu v zastav ném území Zastavitelné plochy pro zástavbu v zastav ném území Zastavitelné plochy pro zástavbu v zastav ném území Zastavitelné plochy pro zástavbu v zastav ném území Zastavitelné plochy pro zástavbu v zastav ném území Zastavitelné plochy pro zástavbu v zastav ném území

⌥íslo 
lokality

zp�sob 
vyu⇣ití plochy

celkov✏ 
zábor 
ZPF 
(ha)

zábor ZPF podle 
jednotliv✏ch kultur (ha)

zábor ZPF podle 
jednotliv✏ch kultur (ha)

zábor ZPF podle 
jednotliv✏ch kultur (ha)

zábor ZPF podle t↵íd 
ochrany (ha)

zábor ZPF podle t↵íd 
ochrany (ha)

zábor ZPF podle t↵íd 
ochrany (ha)

zábor ZPF podle t↵íd 
ochrany (ha)

zábor ZPF podle t↵íd 
ochrany (ha) investice do 

p�dy - 
závlahy (ha)

⌥íslo 
lokality

zp�sob 
vyu⇣ití plochy

celkov✏ 
zábor 
ZPF 
(ha)

orná 
p�da zahrady

trvalé 
travní 

porosty
I. II. III. IV. V.

investice do 
p�dy - 

závlahy (ha)

Z23 - 
Poli⌥any

plochy 
bydlení - 
rodinné 
domy 
venkovské 
[BV]

0,248 0,248 - 0,248

Z24 - 
Krchleby

plochy 
smí�ené 
obytné - 
venkovské 
[SV]

0,287 - 0,287 0,287

zábor 
ZPF 

celkem
0,5350 0 0,248 0,2870 0 0,287 0 0 0,2480 0,0000

Zastavitelné plochy 
 Lokalita Z15 v Nahorubech a lokalita Z19 a Z21 v k.ú. Nová ⌃ivoho�� 
nep↵edstavuje nároky na zábor zem d lského p�dního fondu.
 Nov  jsou do územního plánu za↵azeny lokality Z18, a Z3 v K↵e⌥ovicích, 
lokalita  Z5 u samoty V trov, lokalita Z8 ve Vlkonicích a malá ⌥ást lokality Z14 v 
Nahorubech.
 V t�í navr⇣ená plo�ná lokalita Z3 v K↵e⌥ovicích je vykompenzována 
p↵evedením p�vodní rozvojové lokality mezi K↵e⌥ovicemi a Na Drahách do územní 
rezervy UR 1. 
 Ostatní rozvojové lokality byly sou⌥ástí p�vodní ÚPD. Nov✏ územní plán v�ak i 
u t chto lokalit redukuje plo�n✏ rozvoj - nap↵. lokalita Z4 Skr✏�ov, lokalita v Krchlebech 
Z6 a úprava jejího tvarování, lokalita Z12 ve Strá⇣ovicích. Dále byly územním plánem 
vypu�t ny zám ry t✏kající se rozvoje individuální rekreace a rozvoje v✏roby a 
skladování.

Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) 

⌥íslo 
lokality

zp�sob vyu⇣ití 
plochy

celkov✏ 
zábor 
ZPF 
(ha)

zábor ZPF podle 
jednotliv✏ch kultur (ha)

zábor ZPF podle 
jednotliv✏ch kultur (ha)

zábor ZPF podle 
jednotliv✏ch kultur (ha)

zábor ZPF podle t↵íd ochrany 
(ha)

zábor ZPF podle t↵íd ochrany 
(ha)

zábor ZPF podle t↵íd ochrany 
(ha)

zábor ZPF podle t↵íd ochrany 
(ha)

zábor ZPF podle t↵íd ochrany 
(ha)

investi
ce do 
p�dy - 
závlahy 

(ha)

⌥íslo 
lokality

zp�sob vyu⇣ití 
plochy

celkov✏ 
zábor 
ZPF 
(ha)

orná 
p�da

zahrad
y

trvalé 
travní 

porosty
I. II. III. IV. V.

investi
ce do 
p�dy - 
závlahy 

(ha)

Z4 - 
Skr✏�ov

plochy smí�ené 
obytné - 
venkovské [SV]

0,9 0,9000 0,8 0,1

Z5 - 
V trov

plochy smí�ené 
obytné - 
venkovské [SV]

0,155 0,155 0,155

ÚZEMNÍ PLÁN K⇥E�OVICE

189



Z6 - 
Krchleby

plochy 
smí�ené 
obytné - 
venkovské [SV] 
-pozn.: lokalita 
byla v 
p�vodním ÚP v 
jiném rozsahu, 
rozsah zábor� 
II. t↵ídy 
ochrany je ve 
v✏sledk�  
zmen�en

0,719 0,719 0,504 0,215 0,5610

Z9 - 
Podvlkoni

ce

plochy smí�ené 
obytné - 
venkovské [SV]

0,127 0,127 0,127

Z10 - 
Podvlkoni

ce

plochy smí�ené 
obytné - 
venkovské [SV]

0,133 0,133 0,07 0,067

Z13 - 
Ho↵etice

plochy smí�ené 
obytné - 
venkovské [SV]

0,15 0,15 0,15

Z18 - 
K↵e⌥ovice

plochy smí�ené 
obytné - 
venkovské [SV]

0,08 0,08 0,08

celkem
plochy smí�ené 
obytné - 
venkovské [SV] 

2,2640 0,15 2,1140 0,504 1,016 0,7440 0,5610

Z1- 
K↵e⌥ovice

plochy bydlení - 
rodinné domy 
venkovské [BV]

1,25 1,25 1,25

Z2 - 
K↵e⌥ovice

plochy bydlení - 
rodinné domy 
venkovské [BV]

1,145 1,145 1,145

Z3 - 
K↵e⌥ovice 

plochy bydlení 
- rodinné 
domy 
venkovské [BV]      
- jedná se o 
novou lokalitu 
na obecním 
pozemku, kde 
obec chce 
rozvíjet 
bydlení pro 
svoje ob�any, 
zábor  p�d II. 
t↵ídy je 
marginální a v 
poloze, kde 
nebude stát 
d�m - z�stane 
zahrada

0,5650 0,5650 0,01 0,555 0,3950

Z6 - 
Krchleby

plochy bydlení - 
rodinné domy 
venkovské [BV] 
-pozn.: lokalita 
byla v 
p�vodním ÚP v 
jiném rozsahu, 
rozsah zábor� 
II. t↵ídy ochrany 
je ve v✏sledk�  
zmen�en

0,3710 0,371 0,371

Z7 - 
Vlkonice

plochy bydlení - 
rodinné domy 
venkovské [BV]

0,5970 0,5970 0,033 0,564

Z8 
-Vlkonice

plochy bydlení - 
rodinné domy - 
venkovské [BV]

0,1700 0,17 0,17
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Z11 - 
Zádolí

plochy bydlení 
- rodinné 
domy 
venkovské [BV] 
-pozn.: lokalita 
byla v 
p�vodním ÚP 

0,5750 0,5750 0,551 0,024

Z12 - 
Strá⇣ovice

plochy bydlení 
- rodinné 
domy 
venkovské [BV] 
-pozn.: lokalita 
byla v 
p�vodním ÚP 

0,1710 0,1710 0,08 0,091

Z14 - 
Nahoruby

plochy bydlení - 
rodinné domy 
venkovské [BV]

0,9200 0,6510 0,269 0,16 0,76

celkem
plochy bydlení - 
rodinné domy 
venkovské [BV]

5,7640 4,954 0,8100 1,012 0,227 0,16 4,3650 0,3950

Z16 - 
Nová 

⌃ivoho��

plochy smí�ené 
obytné - 
rekrea⌥ní (SR)

0,1120 0,112 0,112

Z17 - 
Nová 

⌃ivoho��

plochy smí�ené 
obytné - 
rekrea⌥ní (SR)

0,1700 0,17 0,17

celkem
plochy smí�ené 
obytné - 
rekrea⌥ní (SR)

0,2820 0,282 0,282

Z2 - 
K↵e⌥ovice

plochy dopravní 
infrastruktury - 
místní a 
ú⌥elové 
komunikace 
(DS1)

0,28 0,28 0,28

Z3 - 
K↵e⌥ovice

plochy dopravní 
infrastruktury - 
místní a 
ú⌥elové 
komunikace 
(DS1)

0,071 0,071 0,071

celkem

plochy dopravní 
infrastruktury - 
místní a 
ú⌥elové 
komunikace 
(DS1)

0,3510 0,351 0,071 0,2800

Z2 - 
K↵e⌥ovice

plochy sídelní 
zelen  - 
ochranná a 
izola⌥ní zele⌦ 
[ZO] 

0,465 0,465 0,465

Z3 - 
K↵e⌥ovice

plochy sídelní 
zelen  - 
ochranná a 
izola⌥ní zele⌦ 
[ZO] 

0,234 0,234 0,095 0,139

Z7 - 
Vlkonice

plochy sídelní 
zelen  - 
ochranná a 
izola⌥ní zele⌦ 
[ZO] 

0,111 0,111 0,111

Z16 - 
Nová 

⌃ivoho��

plochy sídelní 
zelen  - 
ochranná a 
izola⌥ní zele⌦ 
[ZO] 

0,058 0,058 0,058

celkem

plochy sídelní 
zelen  - 
ochranná a 
izola⌥ní zele⌦ 
[ZO] 

0,868 0,868 0,095 0,139 0,058 0,5760
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Z12 - 
Strá⇣ovice

plochy sídelní 
zelen  - 
soukromá a 
vyhrazená zele⌦ 
(ZS)

0,167 0,167 0,065 0,1020

Z22 - 
Podlvlkon

ice

plochy rekreace 
- rekrea⌥ní 
slu⇣by (RS)

0,1050 0,1050 0,1050 0,05 0,0600

zábor 
ZPF 

celkem
9,8010 6,727 0,15 3,0290 0 1,676 1,45 0,5 6,1270 0,9560

 
Lokalita Z22 byla vymezena v souladu s dohodnutou plochou ↵e�enou zm nou ⌥. 5 
ÚPnSÚ (↵e�enou lokalitou Z5-13). 
Plocha o celkové rozloze 1✓050m2, vymezená v✓k.ú. Vlkonice, ✓zakreslená v grafické 
⌥ásti dokumentace pod ⌥íslem lokality Z22, le⇣í ve t↵íd  ochrany 5 a 3 BPEJ , byla 
vymezena do✓blízkosti vodní plochy. Plocha nemá negativní vliv na hospoda↵ení 
okolních pozemk�, ✓nenaru�uje organizaci zem d lského p�dního fondu, hydrologické 
a odtokové pom ry v✓území a sí� zem d lsk✏ch ú⌥elov✏ch komunikace. Je ur⌥ena pro 
plochy rekreace – rekrea⌥ní slu⇣by RS.
Na území obce K↵e⌥ovice neexistuje jiná plocha obdobného zam ↵ení, která by mohla 
v✏�e ↵e�enou plochu odpovídajícím zp�sobem nahradit.
Po↵izovatel s✓ur⌥en✏m zastupitelem a projektantem doplnili v✓rámci opakovaného 
ve↵ejného projednání dokumentaci s✓cílem vydání stanoviska k✓odn tí ze 
zem d lského p�dního fondu, které umo⇣ní ponechání vymezené plochy Z22 
v✓souladu s✓dosud platnou dokumentací. Plocha byla ↵e�ena zm nou územního plánu 
sídelního útvaru, kterou si v✓plné v✏�i hradil navrhovatel, její rozsah a prostorové 
podmínky byly dohodnuty s✓dot⌥en✏mi orgány. Je zcela prokazatelné, ⇣e vlastník 
pozemk� se podílel na nákladech vznikl✏ch p↵i po↵ízení zm ny a vlo⇣il i dal�í finan⌥ní 
prost↵edky související s p↵ipravovanou v✏stavbou. Zajistil revitalizaci a opravu hráze 
rybníka, proto⇣e zp�sob vyu⇣ití plochy je p↵ímo závisl✏ na navazující vodní plo�e. Byly 
provedeny zemní práce p↵edcházející umíst ní objektu na plo�e. Z✓d�vodu, jak sám 
navrhovatel sd lil v✓námitce uplatn né proti územnímu plánu, byl n kolik let 
v✓zahrani⌥í, a p↵ípravné práce, t✏kající se konkrétní zástavby v✓plo�e, byly po tuto dobu 
pozastaveny. Proto v✏hradn  z✓d�vodu své nep↵ítomnosti nevstoupil aktivn  do 
procesu po↵izování nového územního plánu ji⇣ v✓d↵ív j�ích etapách tj. v✓dob  
projednávání zadání a v✓dob  spole⌥ného projednání návrhu ÚP. ✓

 Shrnutí - plochy zastavitelné:
- Rozsah ploch, kde byl vydán souhlas s odn tím pro nezem d lské vyu⇣ití, tj. 

odn tí ze zem d lského p�dního fondu v územn  plánovací dokumentací - 
(rozsah ploch pro zástavbu se územním plánem potvrzuje) - celkem 8,003 ha.

- Rozsah nov  vymezen✏ch ploch pro nezem d lské vyu⇣ití navr⇣ené územním 
plánem - celkem 1,798 ha.

- Rozsah ploch vypu�t n✏ch z p�vodn  navrhovaného rozvoje (odhad):
 Ho↵etice 1,5 ha; Strá⇣ovice 0,3 ha; Poli⌥any 1ha; K↵e⌥ovice1 ha, Krchleby 1,2 

ha, Skr✏�ov 0,7 ha - celkem 5,7 ha.

 Rozsah ploch pro zástavbu nebyl nav✏�en  - návrh územního plánu vrací zp t  
 do zem d lského p�dního fondu cca 3,9 ha.

 4.3) Vyhodnocení p↵edpokládan✏ch d�sledk� navrhovaného ↵e�ení na 
PUPFL

V�eobecné údaje o lesích v ↵e�eném území
 Lesy v ↵e�eném území dosahují r�zné velikosti a jsou tvo↵eny p↵evá⇣n  
borov✏mi, místy i smrkov✏mi, monokulturami s p↵ím sí listná⌥�. V men�í mí↵e se 
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vyskytují p↵irozené a p↵írod  blízké lesy jako jsou hercynské dubohab↵iny, su�ové lesy, 
acidofilní bu⌥iny ⌥i borekontinentální bory. Za krajiná↵skou hodnotu lze tedy pova⇣ovat 
⌥lenit✏ terén a s tím provázanou lesnatost. Pro krajinn✏ ráz a ekologickou stabilitu 
krajiny mají nenahraditeln✏ v✏znam. V okolí ⌃ivoho�t  je to komplex les� Lipovsk✏ a 
⌃imlav✏, mezi K↵e⌥ovicemi a Ho↵eticemi komplex les� Na h�rkách – U t↵í obrázk�. V 
zem d lské krajin  jsou v✏znamné men�í zalesn né v✏stupy skalek a remízky. 
 
 Rozsah pozemk� ur⌥en✏ch k pln ní funkcí lesa v ↵e�eném území:
 katastrální území:  PUPFL (v ha) lesnatost (v %)
 Ho↵etice    142,0016  18,7
 Krchleby      91,0062   28,1
 K↵e⌥ovice   263,5299  35,5
 Nahoruby   191,1344  29,8
 Vlkonice      51,6533   16,8
 ⌃ivoho��    236,0775  57,4    
 
 Rozsah pozemk� ur⌥en✏ch k pln ní funkcí lesa:
 Rozsah je ur⌥en na základ  poznatk� vypl✏vajících z katastru nemovitostí.
 Dle rajonizace lesních oblastí (Ústav po hospodá↵skou úpravu lesa) nále⇣í 
území do lesní
 oblasti ⌥. 10. St↵edo⌥eská pahorkatina. Lesní vegeta⌥ní stupe⌦ 2, 3.

 Kategorie les�:
 Lesy jsou dle lesního hospodá↵ského plánu (LHP) pro lesní hospodá↵sk✏ celek 
(LHC) Bene�ov s platností od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2020  p↵evá⇣n  za↵azeny do 
kategorie les� hospodá↵sk✏ch, ⌥ást lesa  v k.ú. Nahoruby a ⌃ivoho�� spadá do kategorie 
les� ochrann✏ch – lesy na mimo↵ádn  nep↵ízniv✏ch stanovi�tích (21a) - zejména lesy 
na strm✏ch a sva⇣it✏ch stanovi�tích nad zátokou Mastník a les� zvlá�tního ur⌥ení  - 
p↵ím stské a dal�í lesy se zv✏�enou funkcí rekrea⌥ní s omezením t ⇣by na nezbytn  
nutnou míru spí�e ve smyslu zdravotních probírek (32c), lesy se zv✏�enou funkcí 
p�doochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou (32e).
 
 Ochrana lesa
 V p↵ípad  dot⌥ení pozemk� do 50m od PUPFL je nutno dodr⇣et podmínku 
lesního zákona (zn ní § 14 odst. 2), kdy je pro umíst ní staveb do 50m od okraje lesa 
nutn✏ souhlas orgánu státní správy les� dle § 48 odst. (2) písm c) lesního zákona 
(ORP Bene�ov). Souhlas lze ud lit pouze za ur⌥it✏ch podmínek (nap↵. stavba umíst na 
dále ne⇣ je absolutní v✏�ková bonita d↵evin dle porostní skladby konkrétní lokality). 
Nelze p↵edjímat v✏sledky dal�ích ↵ízení, ud lení v✏jimky k umíst ní stavby blí⇣e jak 
50m od hranic lesa nelze p↵edem nárokovat.

 Chatová zástavba nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích
 V ↵e�eném území se vyskytuje chatová zástavba na lesních pozemcích (k.ú. 
⌃ivoho��), bez jejich odn tí pln ní funkcí lesa (pomocí institutu odlesn ní), podle d↵íve 
platn✏ch p↵edpis�. Konkrétn  se jedná o d tsk✏ tábor RZ Bouda a navazující rekrea⌥ní 
pozemky nacházející se západn  od Nové ⌃ivoho�t . Územním plánem je ve smyslu 
p↵edchozí ÚPD areál ⌥áste⌥n  za↵azen do Plochy rekreace - hromadná rekreace (RH). 
V rámci t chto ploch zcela vylou⌥ena je mo⇣nost nové zástavby na pozemcích 
ur⌥en✏ch k✓pln ní funkce lesa vyjma staveb spojen✏ch s✓hospoda↵ením na lesním 
pozemku a staveb související dopravní a technické infrastruktury.
 Stávající pozemky ur⌥ené k✓pln ní funkce lesa v zastav ném území byly 
územním plánem zahrnuty do Plochy sídelní zelen� – zele  p⌦írodního charakteru za 
ú⌥elem zachování p↵írodního charakteru prvk� zelen  nacházejících se v zastav ném  
území. PUPFL jsou zde tedy pln  respektovány. 
 V rámci t chto ploch zcela vylou⌥ena je mo⇣nost nové zástavby na pozemcích 
ur⌥en✏ch k✓pln ní funkce lesa vyjma staveb spojen✏ch s✓hospoda↵ením na lesním 
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pozemku a staveb související dopravní a technické infrastruktury ⌥i stavby spojené s 
realizací ÚSES. 
 Nové stavby pro sport a rekreaci nejsou územním plánem na lesních 
pozemcích navrhovány vyjma lokality Z20 v k.ú. Nová ⌃ivoho�� - viz. v✏kres ⌥. 6. Jedná 
se o legalizaci stávajícího stavu, kdy na pozemku ur⌥eném k pln ní funkcí lesa je 
realizováno h↵i�t   - sportovní vybavenost k d tskému táboru RZ Bouda. Návrh na 
zábor PUPFL pozemek 1689/1 je 340 m2.

Navrhovaná opat↵ení
 Územním plánem není navr⇣ena nová chatová nebo sportovní zástavba na 
pozemcích ur⌥en✏ch k pln ní funkcí lesa. Na pozemcích ur⌥en✏ch k pln ní funkcí lesa 
není navr⇣ena t ⇣ba nerost�. Zábory pozemk� ur⌥en✏ch k pln ní funkcí lesa nejsou 
navr⇣eny pro nové zám ry, pouze legalizují sou⌥asn✏ stav vyu⇣ívání - viz. v✏�e. 
Podstatná ⌥ást pozemk� ur⌥en✏ch k pln ní funkcí lesa je navr⇣ena jako sou⌥ást 
vymezeného ÚSES. 
 Návrhem (ve smyslu zástavby) jsou dot⌥eny pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí 
lesa resp. pásmo 50 m od jejich hranice a to v rámci zastaviteln✏ch ploch na ⌃ivoho�ti, 
Nahorubech, ⌥áste⌥n  v K↵e⌥ovicích, Skr✏�ov  a Podvlkonicích. Zde se jedná o plochy 
p↵evzaté z p�vodního ÚPnSÚ. Dále jsou územním plánem vymezeny nové lokality pro 
zástavbu v Krchlebech a ve K↵e⌥ovicích v lokalit  Na Drahách, které v�ak pouze 
⌥áste⌥n  zasahují do OP a je p↵edpoklad, ⇣e stavby mohou b✏t v rámci plochy 
umíst ny mimo toto OP. V✏jimkou je pak nová lokalita V trov (po⇣adavek vlastníka o 
roz�í↵ení samoty). Samota je mezi PUPFL. U v t�ích ploch je územním plánem 
provedeno d lení na ⌥ást s vyu⇣itím zele⌦ (ochranná) v kontaktní poloze s lesními 
pozemky. V regulativech v�ech dot⌥en✏ch ploch je na nutnost respektování omezení z 
d�vod� kontaktní polohy s pozemky ur⌥en✏mi k pln ní funkcí lesa upozorn no.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Rozhodnutí o námitkách a jejich od�vodn ní 

Vyhodnocení uplatn⌃n�ch námitek podan�ch v�rámci ve�ejného projednání � � � � 
( ve smyslu ust. § 52 stavebního zákona)

Ji�í Trenkwitz, ⇥í⌥any,
písemnost ze dne 9.1.2017, doru⌥ena na obecní ú↵ad dne 9.1.2017, ✓⌥.j. 8/2017
✓
Citace: „Námitka dot⌥eného vlastníka k✓návrhu zm ny Územního plánu obce 
K↵e⌥ovice“
Následují identifika⌥ní údaje o podateli.
Citace:„ Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dot⌥ená práva
Podatel je vlastníkem parcel ⌥. 1707/209 a 1707/210 v obci K↵e⌥ovice v k. ú. ⌃ivoho�� 
(okres Bene�ov) 701157. Tímto podle ustanovení § 52 zákona ⌥. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ↵ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j�ích p↵edpis� 
(dále jen „stavební zákon") podávám proti p↵edm tnému návrhu zm ny Územního 
plánu obce K↵e⌥ovice tuto námitku a navrhuji:
Zanesení obou dot⌥en✏ch pozemk� do územního plánu, jako pozemky k rekreaci - 
rodinné rekreaci „Rl". Oba pozemky jsem koupil 29. 10. 2015 v✏hradn  za ú⌥elem 
rodinné 
rekreace pro mne a mou rodinu, proto bych je rád za⌥al k t mto ú⌥el�m pou⇣ívat. 
Prosím o zm nu, abych mohl pozemky oplotit a postavit na nich jednu rekrea⌥ní 
chatu. Já i má rodina máme velmi v↵el✏ vztah k p↵írod  a sportu, proto jsem si pro tyto 
ú⌥ely tuto lokalitu vybral. Pozemky jsou v sousedství chat, sportovi�t  i restaurace, 
tak⇣e nebudou naru�ovat ↵ád okolí. Naopak se budeme starat o ve�kerou zele⌦, aby to 
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bylo co nejvíce v souladu 
s p↵írodou. Momentáln  mi tam bohu⇣el nají⇣d jí i p↵es zákazové zna⌥ky cizí auta a 
lámou mi stromky, které jsme tam na podzim zasadili. Mluvili jsme ji⇣ s lidmi z okolí 
na�ich 
pozemk� a nikomu by tam rekrea⌥ní chata nevadila, naopak by uvítali, aby se n kdo 
za⌥al o pozemek pravideln  starat.“
✓
Návrh na rozhodnutí: po⇣adavku se nevyhovuje, plocha pozemku parc.⌥. 1707/209 a 
1707/210 v k. ú. ⌃ivoho�� bude i nadále vymezena jako plochy sídelní zelen  - 
ochranná a izola⌥ní zele⌦.
✓
Od�vodn ní:
Po↵izovatel po ov ↵ení údaj� z katastru nemovitostí si ov ↵il, ⇣e podatel pan Ji↵í 
Trenkwitz je spoluvlastníkem pozemku ⌥. 1707/209 a 1707/210 v k. ú. ⌃ivoho��, a 
proto bude s písemností z✓tohoto d�vodu nakládáno jako s✓námitkou ve smyslu 
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona ✓a s✓podáním bude nalo⇣eno podle § 172 
odst. 5 zákona ⌥. 500/2004 Sb. (Správní ↵ád), ve zn ní pozd j�ích p↵edpis�.
Po↵izovatel spole⌥n  s ur⌥en✏m zastupitelem dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního 
zákona vyhodnotil podanou písemnost nazvanou „Námitka dot⌥eného vlastníka 
k✓návrhu zm ny Územního plánu obce K↵e⌥ovice““ a bylo rozhodnuto takto:
Nejedná se o zm nu územního plánu obce, ale o nov✏ územní plánu. V✓sou⌥asné 
dob  je platn✏ Územní plán sídelního útvaru K↵e⌥ovice ✓vydan✏ dne 26.6.1998, kter✏ 
nabyl ú⌥innosti dnem 13. 7. 1998. Tento nemá plochu pozemk� par.⌥. 1707/209 a 
1707/2010 v✓k.ú. ⌃ivoho�ti vymezenou pro individuální rekreaci, ale jako plochu pro 
ochrannou a izola⌥ní zele⌦, která historicky vytvá↵ela a i nadále bude vytvá↵et 
prostorovou bariéru kolem plochy stávajících h↵i��. Územní plán vymezil plochy 
ob⌥anské vybavenosti s funkci sportu a rekreace s✓ohledem na pot↵eby obyvatel obce 
a rekreant�.
Po komplexním posouzení celého území pozemky p↵edkladatele do t chto ploch 
graficky v⌥len ny nebyly. V✓této ⌥ásti obce byl znovu potvrzen ji⇣ léty sledovan✏ ú⌥el 
vyu⇣ívání plochy jak obecním ú↵adem tak i zastupitelstvem obce tj. zaji�t ní podmínek 
pro posílení prvk� zelen . Pozemky navrhovatele, které jsou v✓kat. nemovitostí vedeny 
jako ostatní plochy, sportovi�t , rekrea⌥ní plochy, byly v⇣dy od vzniku rekrea⌥ní oblasti 
ve↵ejnosti p↵ístupné pro krátkodobou nepobytovou rekreaci. Toto bylo velmi dob↵e 
známo i p�vodnímu vlastníku pozemku, v⌥etn  sledované koncepce rozvoje sídla obcí 
a zastupitelstvem obce.
Plocha pozemk� se bude i nadále dr⇣et jako území, kde nelze povolovat stavby 
spojené s✓individuální rekreací. Je pravdou, ⇣e v✓blízkosti jsou stavby rodinné rekreace, 
ale ani toto nezakládá d�vod m nit funkci plochy a stávající dlouhodob  sledovanou 
koncepci rozvoje území. Informace, ⇣e oba pozemky navrhovatel koupil 29. 10. 2015 
v✏hradn  za ú⌥elem rodinné rekreace pro sebe a svou rodinu, a proto by je rád za⌥al k 
t mto ú⌥el�m pou⇣ívat, jsme vzali na v domí s tím, ⇣e bylo chybou p↵ed koupi 
pozemku si neov ↵it v�echny informace a mo⇣nosti, které pozemky pro✓v✏stavbu 
nabízejí a to v✓souladu s✓platnou územn  plánovací dokumentací, dotazem na obec, 
p↵ípadn  po⇣ádat o vyjád↵ení orgány ve↵ejné moci. P�vodní vlastník v�echny informace 
o mo⇣nostech vyu⇣ití pozemk� m l. Je ke �kod , ⇣e si informace podatel sám nezjistil 
a koupil pozemky pro zám r, kter✏ na pozemcích nikdy ne�el a ani nep�jde zrealizovat. 
Nová zástavba mimo plochy ji⇣ vymezené v✓platné dokumentaci se v✓sídle ⌃ivoho�ti 
nov✏m územním plánem nenavrhuje, plocha pozemk� par.⌥. 1707/209 a 1707/2010 
v✓k.ú. ⌃ivoho�ti bude i nadále vymezena ✓jako plochy sídelní zelen  - ochranná a 
izola⌥ní zele⌦. Dle kat. nemovitostí se jedná se o plochu druhem pozemku ostatní 
plochu, sportovi�t , rekrea⌥ní plochy, ve které m�⇣e b✏t územním plánem zvoleno 
podrobn j�í ⌥len ní plochy, co⇣ bylo u⌥in no. Vlastník pozemk� je povinen se o sv�j 
majetek ↵ádn  starat. Územní plán ne↵e�í problémy spojené s✓vandalstvím nebo 
nerespektováním zákazov✏ch zna⌥ek.
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P↵i rozhodování byly vzaty v✓úvahu v�echny dostupné podklady, toto bylo 
vyhodnoceno v✓dobré ví↵e tak, aby �et↵il práva v�ech vlastník� a oprávn né zájmy 
osob, zasahoval do t chto práv jen za podmínek stanoven✏ch zákonem a v✓nezbytném 
rozsahu, dbal na to aby ↵e�ené bylo v✓souladu s✓ve↵ejn✏m zájmem, proto rozhodl o 
námitkách tak, jak je uvedeno.

Marek Bulí⇧ek, Praha, zastoupen✏ Ing. Vladimírem �apkou, Hovor⌥ovice,
písemnost ze dne 9.1.2016, doru⌥ena na obecní ú↵ad dne 9.1.2017, ✓⌥.j. 9/2017
✓
Citace bez osobních údaj�: „ V c: Návrh územního plánu K↵e⌥ovice – námitka
Na základ  plné moci zastupuji pana Marka Bulí⌥ka, nar. ……., bytem ⌃itomírská 
639/1,
101 00 Praha 10 - Vr�ovice, kter✏ je vlastníkem pozemku ⌥. 1580/3 v katastrálním 
území ⌃ivoho��.
V rámci ve↵ejného projednání územního plánu vedeném podle ust. § 52 stavebního 
zákona uplat⌦uji tímto následující námitku k návrhu v✏�e uvedeného územního plánu 
(dále ÚP): V návrhu ÚP je m�j pozemek parc. ⌥. 1580/3 za↵azen do plochy 
nezastav ného území, konkrétn  do Plochy p↵írodní (NP). P↵edm tem mé námitky je 
⇣ádost o za↵azení parcely 1580/3 do Plochy smí�ené obytné - rekrea⌥ní (SR), p↵ípadn  
do Plochy rekreace - rodinná rekreace (RI). Na tyto plochy m�j pozemek parc. ⌥. 
1580/3 p↵ímo navazuje, jednalo by se tedy o posun hranice plochy nezastav ného 
území. V sou⌥asné dob  m�j pozemek p↵ímo p↵iléhá k plo�e RI a plocha SR je v t sné 
blízkosti. Pokud by byl pozemek parc. ⌥. 1580/3 za↵azen do plochy SR nebo RI, stále 
z�stane mezi tímto pozemkem a vodní plochou voln✏ pruh pozemku NP, jako p↵ípadn✏ 
biokoridor, v �í↵ce obdobné jaká je západn  ⌥i v✏chodn  od mého pozemku, v 
porovnání s n kter✏mi ⌥ástmi i v �í↵ce v t�í.
⌃ádám tímto o projednání mé námitky. Pro dopln ní uvádím, ⇣e podél severní hranice 
mého pozemku parc. ⌥. 1580/3 je dnes ji⇣ vedena p↵íjezdová cesta a pozemek je 
zasí�ován - obdobn  jako sousední pozemek, kter✏ je ji⇣ v zastavitelné plo�e.“
✓
Návrh na rozhodnutí: po⇣adavku se vyhovuje ⌥áste⌥n , plocha ⌥ásti pozemku parc. ⌥. 
1580/3 v k. ú. ⌃ivoho�� bude zanesena do zastavitelného území a to pouze v✓rozsahu 
plochy zakreslené ve vydané zm n  ⌥. 4 ÚPnSÚ K↵e⌥ovice.
✓
Od�vodn ní:
Po↵izovatel po ov ↵ení údaj� z katastru nemovitostí si ov ↵il, ⇣e podatel Marek Bulí⌥ek, 
je v✏hradním vlastníkem pozemku ⌥. 1580/3 v k. ú. ⌃ivoho��, a proto bude s 
písemností z✓tohoto d�vodu nakládáno jako s✓námitkou ve smyslu ustanovení § 52 
odst. 2 stavebního zákona ✓a s✓podáním bude nalo⇣eno podle § 172 odst. 5 zákona ⌥. 
500/2004 Sb. (Správní ↵ád), ve zn ní pozd j�ích p↵edpis�.
Po↵izovatel spole⌥n  s ur⌥en✏m zastupitelem dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního 
zákona vyhodnotil podanou písemnost nazvanou „ Návrh územního plánu K↵e⌥ovice – 
námitka“ a bylo rozhodnuto takto:
Cel✏ pozemek 1580/3 v✓k.ú. ⌃ivoho�� má rozlohu 2✓332m2, je veden druhem pozemku 
jako ostatní plocha, zp�sobem vyu⇣ití jako jiná plocha. Plocha ⌥ásti pozemku 1580/3 
bude sou⌥ástí plochy rekreace - rodinná rekreace (RI) a to z✓d�vodu, ⇣e tato ji⇣ byla 
↵ádn  projednaná a její rozsah dohodnut v✓rámci po↵izování zm ny ⌥. 4 územního 
plánu sídelního útvaru, lokalitou ⌥. 2. Plocha lokality ⌥. 2 byla vymezena pro funkci 
Plochy smí�ené obytné - rekrea⌥ní (SR) a v✓tomto území se umo⇣⌦ovala jak v✏stavba 
rodinného bydlení tak také ✓objektu individuální rekreace. Od doby vydání zm ny ⌥. 4 
se v✓území ↵e�eném lokalitou ⌥. 2 postavily objekty individuální rekreace a z✓tohoto 
d�vodu i tato zbytková ⌥ást bude vymezena pro individuální rekreaci. Vymezením 
zastavitelného území ve smyslu zm ny ⌥. 4 územního plánu sídelního útvaru se rovn ⇣ 
nepatrn  upravila plocha územního systému ekologické stability, hranice lokálního 
biocentra LBC 1.1.
✓
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P↵i rozhodování byly vzaty v✓úvahu v�echny dostupné podklady, toto bylo 
vyhodnoceno v✓dobré ví↵e tak, aby �et↵il práva v�ech vlastník� a oprávn né zájmy 
osob, zasahoval do t chto práv jen za podmínek stanoven✏ch zákonem a v✓nezbytném 
rozsahu, dbal na to aby ↵e�ené bylo v✓souladu s✓ve↵ejn✏m zájmem, proto rozhodl o 
námitkách tak, jak je uvedeno.
✓
Marek Bulí⇧ek, Praha, zastoupen✏ Ing. Vladimírem �apkou, Hovor⌥ovice,
písemnost ze dne 10.1.2017, doru⌥ena na obecní ú↵ad dne 11.1.2017, ✓⌥.j. 12/2017
✓
Citace bez osobních údaj�: „ V c: Návrh územního plán K↵e⌥ovice- námitka ⌥. 2.
Na základ  plné moci zastupuji pana Marka Bulí⌥ka, nar. ……, bytem ⌃itomírská 
639/1,
101 00 Praha 10 - Vr�ovice, kter✏ je vlastníkem pozemku ⌥. 1580/3 v✓katastrálním 
území ⌃ivoho��.
V rámci ve↵ejného projednání územního plánu vedeném podle ust. § 52 stavebního 
zákona uplat⌦uji tímto následující námitku k návrhu v✏�e uvedeného územního plánu 
(dále ÚP): Dne 9. 1. 2017 jsem se zú⌥astnil ve↵ejného projednání (resp. zastupoval 
mne Ing. Vladimír �apka). Na tomto jednání jsem podal písemnou formou námitku k 
návrhu v✏�e uvedeného ÚP, spo⌥ívající ve zm n  vyu⇣iti mého pozemku 1580/3 z 
Plochy p↵írodní (NP) do Plochy smí�ené obytné rekrea⌥ní (SR), p↵ípadn  do Plochy 
rekreace - rodinná rekreace (Rl). Podrobn✏ popis se zd�vodn ním a p↵ílohami je 
obsa⇣en v ji⇣ podané námitce. Proto⇣e není jistota, ⇣e podané námitce bude 
vyhov no, tak tímto dne�ního dne uplat⌦uji je�t  jednu námitku k návrhu v✏�e 
uvedeného územního plánu. D�vodem je nesoulad návrhu nového územního plánu s 
ji⇣ projednanou a vydanou Zm nou ⌥. 4 stávajícího územního plánu s nabytím 
ú⌥innosti dne 16. 4. 2008. Zm na ⌥. 4 stávajícího územního plánu v lokalit  2 spo⌥ívá 
ve zm n  vyu⇣ití louky - sou⌥ásti plochy ÚSES pro v✏stavbu 3RD smí�enou rekrea⌥n  
obytnou zónu, tzn. roz�í↵ení zastavitelného území. Tato zastavitelná plocha le⇣í na ⌥ásti 
pozemku parc. ⌥. 1580/1, na ⌥ásti pozemku parc.⌥. 1580/2 a na ⌥ásti mého pozemku 
parc. ⌥. 1580/3. Z tohoto vypl✏vá mo⇣nost postavit 1xRD na par. ⌥. 1580/1. 1xRD na 
parc. ⌥. 1580/2 a 1xRD v severov✏chodním rohu mého pozemku parc. ⌥. 1580/3.
V návrhu nového ÚP je v�ak cel✏ m�j pozemek parc. ⌥. 1580/3 za↵azen do plochy 
nezastav ného území, konkrétn  do Plochy p↵írodní (NP). P↵edm tem mé námitky je 
tedy ⇣ádost o op tovné za↵azení parcely 1580/3 (p↵ípadn  adekvátní ⌥ástí jako ve 
Zm n  ⌥. 4 stávajícího ÚP) do zastavitelné Plochy smí�ené obytné - rekrea⌥ní (SR) 
tak.,aby návrh nového ÚP odpovídal dne�ní podob  ji⇣ schváleného stávajícího ÚP.
Od�vodn ní - pokud by nebylo vyhov no mé námitce, do�lo by k zásadnímu zhor�eni 
mo⇣nosti vyu⇣iti mého pozemku oproti dnes platnému územnímu plánu, 
obsahujícímu Zm nu ⌥. 4 (lokalita 2). Tím by mé osob  vznikla �koda v podob  
znehodnoceného pozemku. ⌃ádám tímto o projednání mé námitky. Pro dopln ni 
uvádím, ⇣e podél severní hranice mého pozemku parc. ⌥. 1580/3 je dnes ji⇣ vedena 
p↵íjezdová cesta a pozemek je zasí�ován obdobn  jako sousední pozemek parc. ⌥. 
1580/2. kter✏ je ji⇣ v návrhu nového ÚP v zastavitelné plo�e.
Poznámka - pokud by bylo vyhov no mé p↵edchozí námitce ze dne 9.1.2017, pozb✏vá 
tato námitka ze dne 10.1.2017 platnost.
✓
Návrh na rozhodnutí: po⇣adavku se vyhovuje ⌥áste⌥n , plocha ⌥ásti pozemku parc.⌥. 
1580/3 v k. ú. ⌃ivoho�� bude zanesena do zastavitelného území v✓ rozsahu plochy 
zakreslené ve vydané zm n  ⌥. 4 ÚPnSÚ K↵e⌥ovice av�ak pro funkci Plochy rekreace - 
rodinná rekreace (Rl).
✓
Od�vodn ní:
Po↵izovatel po ov ↵ení údaj� z katastru nemovitostí si ov ↵il, ⇣e podatel Marek Bulí⌥ek, 
je v✏hradním vlastníkem pozemku ⌥. 1580/3 v k. ú. ⌃ivoho��, a proto bude s 
písemností z✓tohoto d�vodu nakládáno jako s✓námitkou ve smyslu ustanovení § 52 
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odst. 2 stavebního zákona ✓a s✓podáním bude nalo⇣eno podle § 172 odst. 5 zákona ⌥. 
500/2004 Sb. (Správní ↵ád), ve zn ní pozd j�ích p↵edpis�.
Po↵izovatel spole⌥n  s ur⌥en✏m zastupitelem dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního 
zákona vyhodnotil podanou písemnost nazvanou „ Návrh územního plánu K↵e⌥ovice – 
námitka“ a bylo rozhodnuto takto:
Cel✏ pozemek 1580/3 v✓k.ú. ⌃ivoho�� má rozlohu 2✓332m2, je veden druhem pozemku 
jako ostatní plocha, zp�sobem vyu⇣ití jako jiná plocha. Plocha ⌥ásti pozemku 1580/3 
bude sou⌥ástí plochy rekreace - rodinná rekreace (RI) a to z✓d�vodu, ⇣e tato ji⇣ byla 
↵ádn  projednaná a její rozsah dohodnut v✓rámci po↵izování zm ny ⌥. 4 územního 
plánu sídelního útvaru, lokalitou ⌥. 2. Plocha lokality ⌥. 2 byla vymezena pro funkci 
Plochy smí�ené obytné - rekrea⌥ní (SR) a v✓tomto území se umo⇣⌦ovala jak v✏stavba 
rodinného bydlení tak také ✓objektu individuální rekreace. Od doby vydání zm ny ⌥. 4 
se v✓území ↵e�eném lokalitou ⌥. 2 postavily objekty individuální rekreace a z✓tohoto 
d�vodu i tato zbytková ⌥ást bude vymezena pro individuální rekreaci. Vymezením 
tohoto zastavitelného území ve smyslu zm ny ⌥. 4 územního plánu sídelního útvaru se 
rovn ⇣ nepatrn  upravila plocha územního systému ekologické stability, hranice 
lokálního biocentra LBC 1.1.
✓
P↵i rozhodování byly vzaty v✓úvahu v�echny dostupné podklady, toto bylo 
vyhodnoceno v✓dobré ví↵e tak, aby �et↵il práva v�ech vlastník� a oprávn né zájmy 
osob, zasahoval do t chto práv jen za podmínek stanoven✏ch zákonem a v✓nezbytném 
rozsahu, dbal na to aby ↵e�ené bylo v✓souladu s✓ve↵ejn✏m zájmem, proto rozhodl o 
námitkách tak, jak je uvedeno.

Jakub Mal�, bytem Slune⌥ní nám. ⌥.p. 2583/10, Praha 5, zastoupen� Ing. 
Vratislavem Jandíkem, Pa↵ízkova ✓910/9, 190 00 Praha 9
písemnost ze dne 9.1.2017, doru⌥ena na obecní ú↵ad dne 9.1.2017, ✓⌥.j. 10/2017
✓
Citace uvedena bez osobních údaj� : „ V c Námitka dot⌥eného vlastníka k✓návrhu 
územního plánu K↵e⌥ovice
Tímto podávám v✓zastoupení Jakuba Malého , nar….., trvale bytem Slune⌥ní nám. 
2583/10, 155 00 Praha jako⇣to v✏lu⌥ného vlastníka pozemku parc. ⌥. 632/1 zapsaného 
na LV ⌥. 384 pro k.ú. K↵e⌥ovice u Neveklova ( dále jen „ Pozemek“) a zárove⌦ osoby 
dot⌥ené návrhem územního plánu K↵e⌥ovice ve smyslu § 52 odst. 2 zákona ⌥. 
183/2006 Sb., o územním plánovací a stavebním, ↵ádu, ve zn ní pozd j�ích p↵edpis� ( 
dále jen „ stavební zákon“) následující: Námitku proti návrhu územního plánu obce 
K↵e⌥ovice v✓rozsahu, ve kterém je pozemek zahrnut mimo hranice zastav ného území 
stanovené návrhem k✓datu 10.2.2016 a ve kterém je Pozemek nov  ozna⌥en jako 
funk⌥ní plocha NZ3 – plochy zem d lské- zahrady a sady, záhumenky, oproti sou⌥asn  
platnému územnímu plánu obce K↵e⌥ovice.“
✓
Následuje od�vodn ní, kde podstatná ⌥ást je postavena na skute⌥nosti, ⇣e na 
pozemek dot⌥en✏ námitkou bylo vydáno územní rozhodnutí M stského ú↵adu 
Bene�ov, odboru v✏stavby a územního plánování dne 26.4.2013, následn  bylo 
shodn✏m ú↵adem vydáno dne 21.2.2014 stavební povolení na provedení stavby 
rodinného domku na pozemku 632/1 v✓k.ú. K↵e⌥ovice u Neveklova. ✓Dne 27.10.2015 
byla rozhodnutím M stského ú↵adu Bene�ov, odboru v✏stavby a územního plánování 
povolena zm na stavby p↵ed jejím dokon⌥ením. Pozemek, na kterém dot⌥en✏ vlastník 
ji⇣ zahájil v✏stavbu, je v✓sou⌥asném územním plánu obce K↵e⌥ovice vymezen 
v✓zastavitelném území obce K↵e⌥ovice s✓funkcím vyu⇣itím jako venkovská obytná zóna.
Návrh územního plánu K↵e⌥ovice, kter✏ byl dne 9.1.2017 ve↵ejn  projednáván ve 
smyslu § 22 stavebního zákona, v✓p↵edlo⇣eném zn ní v�bec nezohled⌦uje v✏�e 
uvedené územní rozhodnutí, stavební povolení a rozhodnutí o zm n  stavby p↵ed 
dokon⌥ením. Lze tedy konstatovat, ⇣e schválením zm ny územního plánu obce 
K↵e⌥ovice ve zn ní projednávaného návrhu by se tak negativn  zasáhlo do právní 
jistoty vlastníka pozemku v✓rozporu s✓principem jeho legitimního o⌥ekávání.
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S✓ohledem na v✏�e uvedené, proto dot⌥en✏ vlastník navrhuje projednání námitky, a to 
tak, aby byl návrh územního plánu zm n n, s✓tím, ⇣e Pozemek dot⌥eného vlastníka 
bude v✓souladu s✓platn✏m územním plánem obce K↵e⌥ovice, ÚR a Stavebním 
povolením umíst n v✓zastav ném území obce K↵e⌥ovice a z✓hlediska funk⌥ního vyu⇣ití 
vymezen jako plocha bydlení – rodinné domy venkovské.
✓
Návrh na rozhodnutí: po⇣adavku se ⌥áste⌥n  vyhovuje, plocha pozemku parc.⌥. 
632/1 v✓ k.ú. K↵e⌥ovice severní ⌥ást plochy bude vymezena jako plocha bydlení – 
rodinné domy venkovské a ji⇣ní ⌥ást jako plochy sídelní zelen - soukromá a vyhrazená 
zele⌦ v✓zastav ném území.
✓
Od�vodn ní:
Po↵izovatel po ov ↵ení údaj� z katastru nemovitostí si ov ↵il, ⇣e podatel pan Jakub Mal✏ 
je v✏lu⌥n✏m vlastníkem pozemku parc.⌥. 632/1 v✓k.ú. K↵e⌥ovice, a proto bude s 
písemností z✓tohoto d�vodu nakládáno jako s✓námitkou ve smyslu ustanovení § 52 
odst. 2 stavebního zákona ✓a s✓podáním bude nalo⇣eno podle § 172 odst. 5 zákona ⌥. 
500/2004 Sb. (Správní ↵ád), ve zn ní pozd j�ích p↵edpis�.
Po↵izovatel spole⌥n  s ur⌥en✏m zastupitelem dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního 
zákona vyhodnotil podanou písemnost nazvanou „ Námitka dot⌥eného vlastníka 
k✓návrhu územního plánu K↵e⌥ovice“ a na základ  stanoviska dot⌥eného orgánu ze dne 
22.2.2017 s✓ohledem na skute⌥nost, ⇣e se v✓blízkosti nacházejí plochy p↵írodního 
charakteru, umíst ní plochy v✓terénu (blízkost vodote⌥e, vodní nádr⇣e) , bylo 
rozhodnuto takto:
V✓sou⌥asné dob  se rozhoduje podle platného územního plánu sídelního útvaru 
K↵e⌥ovice, kter✏ nabyl ú⌥innosti dnem 13. 7. 1998 a ne územního plánu obce. Po 
prov ↵ení vymezení zastav ného území ve smyslu ustanovení § 58 stavebního zákona 
byla hranice zastav ného území opravena a plocha pozemku parc.⌥. 632/1 v✓k.ú. 
K↵e⌥ovice u Neveklova za⌥len na do ploch zastav n✏ch. S✓ohledem na v�echny 
poskytnuté podklady navrhovatelem (nap↵. ÚR, Stavební povolení, Rozhodnutí o 
zm n  stavby p↵ed dokon⌥ením) ✓byla plocha pozemku parc.⌥. 632/1 v✓k.ú. K↵e⌥ovice 
u Neveklova vymezena v severní ⌥ásti plochy jako plocha bydlení – rodinné domy 
venkovské a v ji⇣ní ⌥ásti jako plochy sídelní zelen - soukromá a vyhrazená zele⌦ 
v✓zastav ném území. Rozd lení pozemku na dv  funk⌥ní plochy je provedeno 
s✓ohledem na v✏znam plochy a dolo⇣en✏ v✏skyt zvlá�t  chrán n✏ch druh� 
oboj⇣ivelník� ( rosni⌥ka zelená, ropucha obecná, ku⌦ka obecná) v✓okolí sídla K↵e⌥ovice 
tak, aby vymezení nebylo v✓kolizi se zákonnou ochranou zvlá�t  chrán n✏ch rostlin a 
⇣ivo⌥ich�.

Dagmar Malá, Prost↵ední Lhota, Chotilsko, zastoupena Janem ⇤olcem, Praha 5 – 
⇥eporyje
písemnost ze dne 10.1.2017, doru⌥ena na obecní ú↵ad dne 12.1.2017, ⌥.j. 17/2017

Citace bez uvedení osobních údaj� : „ Námitka ke zm n  územního plánu obce 
K↵e⌥ovice, okres Bene�ov t✏kající se pozemk� ⌥. par. 1578/2 a 1578/18
Vá⇣en✏ pane starosto, vá⇣ení zastupitelé,
já Dagmar Malá, nar. ….. r.⌥. ……, trvale bytem Prost↵ední Lhota ⌥. 3, Chotilsko, PS� 
262 03 Nov✏ Knín, zastoupena na základ  plné moci ze dne 16.4.2015 panem Janem 
⇤olcem, nar….., r.⌥……., trvale bytem Milenovská 847/1, Praha 5- Neporyje, PS� 155 
00 jako vlastník v✏�e uveden✏ch pozemk� si dovoluji vznést námitku ohledn  nov  
navrhované zm ny územního plánu t✏kající se m✏ch pozemk�: ⌥.parc. 1578/2 o 
v✏m ↵e 1273 m2 1578/18 o v✏m ↵e 4142 m2 v�e v✓katastrálním území ⌃ivoho��, obec 
K↵e⌥ovice, okres Bene�ov.
Nesouhlasím s✓rozhodnutím, aby mé pozemky byly vedeny k✓územním plánu jako 
plochy zem d lské – NZ. Vzhledem k✓poloze m✏ch pozemk� a faktu, ⇣e v✓blízkosti se 
nachází chata prosím o za↵azení t chto dvou pozemk� do zóny, kde je mo⇣ná v✏stavba 
rekrea⌥ních objekt� a chat, tzn. RI.
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Nabízím obci K↵e⌥ovice jako dar pozemek ⌥. par. 1578/1 o v✏m ↵e 899m2 - je to 
asfaltová p↵íjezdová cesty do lokality Nová ⌃ivoho��, na které je vybudovan✏ chodník. 
Odhadce tuto p↵íjezdovou cestu v⌥etn  chodníku odhaduje cca na 500.000,-K⌥.
Nabízím té⇣ zaplacení 50% ✓náklad� ( do max. v✏�e 250.000,-K⌥) spojen✏ch se 
zm nou územního plánu v✓lokalit  Nová ⌃ivoho��.“
✓
Návrh na rozhodnutí: námitce na ↵azení pozemk� ⌥.parc. 1578/2 o v✏m ↵e 1273 m2
a ⌥. parc. 1578/18 o v✏m ↵e 4142 m2 v✓k. ú. ⌃ivoho�� na plochy rekreace – rodinná 
rekreace – RI se nevyhovuje.
✓
Od�vodn ní:
Po↵izovatel po ov ↵ení údaj� z katastru nemovitostí zjistil, ⇣e podatelka ✓paní Dagmar 
Malá, je majitelkou parc. ⌥. 1578/2 a parc.⌥. 1578/18 v✓k.ú. ⌃ivoho�� a proto bude s 
písemností z✓tohoto d�vodu nakládáno jako s✓námitkou. Jedná se o námitku 
uplatn nou ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona ✓a s✓podáním bude 
nalo⇣eno podle § 172 odst. 5 zákona ⌥. 500/2004 Sb. (Správní ↵ád), ve zn ní 
pozd j�ích p↵edpis�.
Po↵izovatel spole⌥n  s ur⌥en✏m zastupitelem dle ustanovení § 53 stavebního zákona 
vyhodnotil podanou písemnost nazvanou: „Námitka ke zm n  územního plánu obce 
K↵e⌥ovice, okres Bene�ov t✏kající se pozemk� ⌥. par. 1578/2 a 1578/18“, ve sv✏ch 
záv rech se op↵el o stanoviska v cn  a místn  p↵íslu�n✏ch dot⌥en✏ch orgán�, vycházel 
ze v�ech dostupn✏ch a zji�t n✏ch skute⌥ností a hlediska �ir�ích územních vazeb a 
souvislostí a proto bylo rozhodnuto takto:
Územní plán nepodporuje roz�i↵ování zastaviteln✏ch ploch v✓⌃ivoho�ti. Ji⇣ v✓rámci 
projednání a ve schváleném zadání územního plánu byl uplatn n po⇣adavek na 
neroz�i↵ování zastaviteln✏m ploch mimo plochy vymezené v✓dosud platné 
dokumentaci. Roz�i↵ování zastaviteln✏ch ploch a návrh nového ↵e�ení by si vy⇣ádal 
posouzení celého území zpracováním vliv� staveb na ⇣ivotní prost↵edí a následn  na 
udr⇣iteln✏ rozvoj území.
Pozemky budou ponechány v✓souladu s✓v✏pisem z✓katastru nemovitostí jako plochy 
zem d lské NZ, jedná se dle v✏pisu z✓katastru nemovitostí o ornou p�du. 
Konstatujeme, ⇣e v✓sou⌥asné dob  se nejedná o zm nu územního plánu, ale o nov✏ 
územní plán, kter✏ po vydání nahradí dokumentaci územního plánu sídelního útvaru 
vydan✏ dne 26.6.1998, kter✏ nabyl ú⌥innosti dnem 13. 7. 1998. Zásady urbanistické 
koncepce stanovené v✓platné územn  plánovací dokumentaci se v✏razn  nem ní. P↵i 
tvorb  nového územního plánu se vychází z✓této dosud platné dokumentace. Nové 
plochy pro zástavbu individuální rekreace se nenavrhují. Plochy pozemk� budou i 
nadále za↵azeny do ploch, kde nelze povolovat rodinnou rekreaci. Je pravdou, ⇣e 
v✓blízkosti se nachází stávající stavba rodinné rekreace, ale ani její umíst ní nezakládá 
⇣ádn✏ d�vod m nit funkce pozemk�. ✓P↵ed koupí pozemk�,( pozn. navrhovatelka 
pozemky koupila v✓roce 2015), je v⇣dy nezbytné si nejd↵íve ov ↵it v�echny mo⇣nosti, 
které pozemky pro✓v✏stavbu nabízejí a to hlavn  s✓ohledem zda tyto umo⇣⌦ují 
realizovat zám r sledovan✏ ✓navrhovatelem, tj. prov ↵it si✓soulad s✓platnou územn  
plánovací dokumentací nebo nap↵. vznést dotaz na stavební ú↵ad nebo obec.
✓
Informace o nabídce obci K↵e⌥ovice jako dar pozemek par.⌥. 1578/1 o v✏m ↵e 899m2 
se nelze vyjad↵ovat, proto⇣e ve smyslu kompetencí platného stavebního zákona se toto 
net✏ká ✓oblasti po↵izování územního plánu. Tato nabídka m�⇣e b✏t ↵e�ena mimo 
proces po↵izování územního plánu ve smyslu zákona o obcích.
Nabídka zaplacení 50% ✓náklad� ( do max. v✏�e 250.000,-K⌥) spojen✏ch se zm nou 
územního plánu v✓lokalit  Nová ⌃ivoho�� se odmítá, tato nemá vliv na samotn✏ proces 
po↵izování nového územního plánu.
✓
P↵i rozhodování byly vzaty v✓úvahu v�echny dostupné podklady, toto bylo 
vyhodnoceno v✓dobré ví↵e tak, aby �et↵il práva v�ech vlastník� a oprávn né zájmy 
osob, zasahoval do t chto práv jen za podmínek stanoven✏ch zákonem a v✓nezbytném 
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rozsahu, dbal na to aby ↵e�ené bylo v✓souladu s✓ve↵ejn✏m zájmem, proto rozhodl o 
námitkách tak, jak je uvedeno.
✓
✓
Jaroslav ⇤⌦astn�, K↵e⌥ovice ⌥p. 11, 257 56 Neveklov
písemnost ze dne 15.1.2017, doru⌥ena na obecní ú↵ad dne 16.1.2017, ✓⌥.j. 20/2017

Citace: „V c: Poznámka, Námitky, ⌃ádost o vysv tlení
1.
dne 11.1.2017 jsem nav�tívil OÚ K↵e⌥ovice, abych se prohlédl „Návrh“ ÚP obce 
K↵e⌥ovice. P↵i této p↵íle⇣itosti jsem p↵edlo⇣il starostovi V✏pis z✓mého LV 160 vydan✏m 
Katastrálním ú↵adem v✓Bene�ov  dne 9.1.2017, kter✏ prokazuje, ⇣e jsem vlastníkem 
t chto nemovitostí v✓obci K↵e⌥ovice, k.ú. K↵e⌥ovice. jedná se o stav. par. 32/1 a budov 
na ní stojících, a zahrady p.⌥. 80, p.⌥. 81, p.⌥. 78/2 a p.⌥. 1604, a p.⌥. 82. Souhlasím 
s✓tím, aby tyto zahrady p.⌥. 80, 81, 78/2, a 1604 byly dále ponechány jako zahrady. 
Vzhledem k✓tomu, ⇣e se jedná o „Návrh“ ÚP obce, je jisté, ⇣e kone⌥ná podoba ÚP obce 
K↵e⌥ovice bude zm n na. Z✓toho d�vodu podávám námitku proti tomu, aby p↵es moje 
pozemky p.⌥. 80, 81, 78/2, 1604, a st. 32/1 byla v✓plánu vedena n jaká cesty.
2.
Dále podávám námitku proti tomu, hospodá↵ské budovy, které u⇣ívám na st. 32/1 byly 
vyplánovány ÚP obce K↵e⌥ovice. Do kolny, která je ✓v jedné budov  s✓chlévem mám 
zavedenou obecní vodu. Na stodole je zase vedena elekt↵ina. Jak jsem uvedl ve svém 
dopise ze dne 5.8.2016, tyto budovy v✓sou⌥asnosti pot↵ebuji.
3.
Ve „Vyhodnocení“, které je sou⌥ástí plánovací dokumentace, jako odpov � na m�j 
dopis dne 30.9.2015, kter✏ jsem podal na OÚ K↵e⌥ovice pí�e neznám✏ ú↵edník 
M stského ú↵adu v✓Bene�ov  mimo jiné také toto: „Po vydání Územního plánu bude 
stavební ú↵ad v✓území v✓rámci navazujících správních rozhodnutí rozhodovat v✓souladu 
s✓vydanou Územn  plánovací dokumentací.“ Ve svém dopise ze dne 5.8.2016 jsem se 
ptal, co znamenají tato slova „v✓rámci navazujících správních rozhodnutí“. ⌃ádal jsem o 
vysv tlení. Na tento dopis jsem nedostal odpov �! jestli toto „vyhodnocení“ mého 
dopisu ze dne 30.9.2015 psala paní Bechy⌦ová z✓M stského ú↵adu v✓Bene�ov , potom 
ji laskav  prosím, aby mi poslala písemné vysv tlení, co tato záhadná v ta znamená.“
✓
Návrh na rozhodnutí: po⇣adavk�m ji⇣ bylo vyhov no.
P↵es pozemky navrhovatele nebyly návrhem územním plánem K↵e⌥ovice zakresleny 
⇣ádné cesty.
Územní plán nenavrhuje ⇣ádné zm ny proti sou⌥asnému stavu, které by bránily
vlastníku pozemk� a staveb vyu⇣ívat stavby a pozemky jako doposud.
✓
Od�vodn ní:
Po↵izovatel po ov ↵ení údaj� z katastru nemovitostí zjistil, ⇣e podatel pan Jaroslav 
⇤�astn✏ je v✏lu⌥n✏m majitelem stav. par. 32/1 a budov na ní stojících, a zahrady p.⌥. 80, 
p.⌥. 81, p.⌥. 78/2 a p.⌥. 1604, a p.⌥. 82. v✓k.ú. K↵e⌥ovice a proto bude s písemností 
z✓tohoto d�vodu nakládáno jako s✓námitkou. Jedná se o námitku uplatn nou ve 
smyslu ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona ✓a s✓podáním bude nalo⇣eno podle 
§ 172 odst. 5 zákona ⌥. 500/2004 Sb. (Správní ↵ád), ve zn ní pozd j�ích p↵edpis�.
Po↵izovatel spole⌥n  s ur⌥en✏m zastupitelem vyhodnotil podané námitky podle 
ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona a rozhodnuto takto:
✓
1. V✓grafické ⌥ásti dokumentace návrhu územního plánu K↵e⌥ovice p↵es pozemky p.⌥. 
80, 81, 78/2, 1604, a st. 32/1 nebyla vedena ⇣ádná dopravní infrastruktura – místní 
komunikace, cesty, p �iny atd.
2. Hospodá↵ské budovy na st. 32/1 a v�echny dal�í stavby jsou sou⌥ástí plochy 
smí�ené obytné - venkovské, ✓to znamená, ⇣e v�echny stavby lze i nadále vyu⇣ívat dle 
p↵ání navrhovatele, pro bydlení a rovn ⇣ bez omezení vyu⇣ívat hospodá↵ské budovy, 
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kolny atd. v⌥etn  technické infrastruktury, tj. vyu⇣ívat obecní vodu, zavedenou 
elekt↵inu.
✓
Vysv tlení k✓bodu 3. „Vyhodnocení“, o které se navrhovatel opírá, není sou⌥ástí 
územn  plánovací dokumentace, ale t✏kalo se vyhodnocení po↵izovatele provedené 
v✓rámci § 46 stavebního zákona a následn  dle shodného § podané informace o 
v✏sledku jednání zastupitelstva obce a to jednotliv  v�em ⇣adatel�m. Vyhodnocení 
provedl Obecní ú↵ad K↵e⌥ovice, jako obecní ú↵ad oprávn n✏, to znamená osobou 
oprávn nou ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 stavebního zákona.
Ve↵ejnost se následn  ji⇣ pr�b ⇣n  v✓dob  neukon⌥eného procesu po↵izování 
územního plánu s✓tím, jak bude nalo⇣eno s✓uplatn n✏mi p↵ipomínkami nebo 
námitkám, neseznamuje.
Ke zn ní „v✓rámci navazujících správních rozhodnutí“ sd lujeme, ⇣e cel✏ proces 
po↵izování územního plánu bude ukon⌥en schválením územního plánu K↵e⌥ovice 
Zastupitelstvem obce K↵e⌥ovice. Pak bude tato vydaná dokumentace p↵edána na 
stavební ú↵ad do Bene�ova. Stavební ú↵ad v✓Bene�ov  v�ak v⇣dy a⇣ na základ  
po⇣ádání samotn✏ch vlastník� pozemk� a staveb bude následn  vydávat územní a 
stavební rozhodnutí ( co⇣ jsou vlastn  navazující správní rozhodnutí po vydání 
územního plánu) ✓a to ji⇣ v✓souladu s✓touto novou dokumentací. Návrh územního 
plánu K↵e⌥ovice ponechává vyu⇣ití pozemk� pana ⇤�astného v✓souladu se sou⌥asn✏m 
stavem, nenavrhuje se zde ⇣ádná zástavba a ⌥innost, která by byla v✓rozporu se 
stávajícím zp�sobem vyu⇣ití a jak✏mkoliv zp�sobem jej nap↵. v✓drobném zem d lském 
vyu⇣ívání omezovala. Nikdo jin✏ ne⇣ on sám rovn ⇣ nem�⇣e podat ⇣ádost o umíst ní 
nov✏ch staveb na pozemcích v✓jeho vlastnictví.
✓
✓
Milan Vondrus, Jind�i ka Vondrusová, bytem ul. Voskovcova 882/5, Praha 3
písemnost doru⌥ena na obecní ú↵ad dne 16.1.2017, ⌥.j. 21/2017

Citace: „⌃ádost o zachování stavebního pozemku.
⌃ádáme o zachování stavebního pozemku o v✏m ↵e 150m2 na p.⌥. 637 ✓v kat. území 
Vlkonice u Neveklova, kter✏ je veden v územním plánu ⌥.5 z r. 2011 obce K↵e⌥ovice. Z 
d�vodu pracovního p�sobení v zahrani⌥í v letech 2012 a⇣ 2016 nedo�lo k zahájení 
v✏stavby na p↵edm tném pozemku.“
✓
Návrh na rozhodnutí: po⇣adavku na zachování stavebního pozemku o v✏m ↵e 
150m2 na p.⌥. 637 v kat. území Vlkonice u Neveklova dle zm ny ⌥. 5 ÚPnSÚ se 
vyhovuje s✓tím, ⇣e podmínky stanovené zm nou ⌥. 5 budou i nadále zachovány.
✓
Od�vodn ní:
Po↵izovatel po ov ↵ení údaj� z katastru nemovitostí zjistil, ⇣e podatelka ⇣ádosti paní 
Jind↵i�ka Vondrusová ✓je majitelkou parc.⌥. 637 v✓k.ú. Vlkonice u Nevelkova a proto 
bude s písemností z✓tohoto d�vodu nakládáno jako s✓námitkou.
Jedná se o námitku uplatn nou ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona 
✓a s✓podáním bude nalo⇣eno podle § 172 odst. 5 zákona ⌥. 500/2004 Sb. (Správní 
↵ád), ve zn ní pozd j�ích p↵edpis�.
Pan Milan Vondrus není spoluvlastníkem pozemku a z✓tohoto d�vodu je písemnost ve 
vztahu k✓jeho osob  vyhodnocena jako p↵ipomínka.
✓
Po↵izovatel spole⌥n  s ur⌥en✏m zastupitelem dle ustanovení § 53 stavebního zákona 
vyhodnotil podanou písemnost nazvanou: „⌃ádost o zachování stavebního pozemku“, 
ve sv✏ch záv rech se op↵el o stanoviska v cn  a místn  p↵íslu�n✏ch dot⌥en✏ch orgán� 
vydan✏ch ke zm n  ⌥. 5 ÚPnSÚ, a vycházel ze v�ech dostupn✏ch a zji�t n✏ch 
skute⌥ností a hlediska �ir�ích územních vazeb a souvislostí a proto bylo rozhodnuto 
takto: Plocha bude vymezena v souladu s dohodnutou plochou ↵e�enou zm nou ⌥. 5 
ÚPnSÚ, ↵e�enou lokalitou Z5-13. P↵i vyhodnocení písemnosti se zohlednilo 
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vyhodnocení p↵edpokládan✏ch d�sledk� navrhovaného ↵e�ení na ZPF, provedeného ke 
zm n  ⌥. 5, kter✏ bude do územního plánu p↵evzat.
Sou⌥asné funk⌥ní vyu⇣ití plochy dle ÚPnSÚ : zóna rekrea⌥ních slu⇣eb
v územním plánu bude zm n n na název : plochy rekreace – rekrea⌥ní slu⇣by
Pro tuto plochu budou ponechány dohodnuté podmínky:
Zástavbu ↵e�it v rozmezí ji⇣ proveden✏ch terénních úprav a do velikosti max. 150 m2 
zastav né plochy, stavby max. p↵ízemní s obytn✏m podkrovím, charakter p↵izp�sobit 
rázu okolních staveb (ml✏n), jsou stanoveny maximální ubytovací kapacity do 12 l�⇣ek 
(forma rodinného penzionu), odstavná a parkovací stání umis�ovat v rámci zastavitelné 
plochy.
Podmíne⌥n  p↵ípustné vyu⇣ití - v rámci navazujících ↵ízení bude investorem prokázáno, 
⇣e stavby i jiné ⌥innosti negativn  neovlivní nad p↵ípustnou mez krajinn✏ ráz.
✓
✓
Návrh vyhodnocení uplatn⌃n�ch námitek v� rámci opakovaného ve�ejného 
projednání
( ve smyslu ust. § 53 stavebního zákona)
✓
✓
Marek Bulí⇧ek, Praha, zastoupen✏ Ing. Vladimírem �apkou, Hovor⌥ovice,
písemnost ze dne 12.6.2017, doru⌥ena na obecní ú↵ad dne 12.6.2017, ✓⌥.j. 237/2017
✓
Citace bez osobních údaj�: „ V c: Návrh územního plánu K↵e⌥ovice – námitka 
k✓opakovanému ve↵ejnému projednání ÚP.
Na základ  plné moci zastupuji pana Marka Bulí⌥ka, nar. ……., bytem ⌃itomírská 
639/1,
101 00 Praha 10 - Vr�ovice, kter✏ je vlastníkem pozemku ⌥. 1580/3 v katastrálním 
území ⌃ivoho��.
V✓rámci opakovaného ve↵ejného projednání územního plánu vedeném podle ust. § 52 
stavebního zákona uplat⌦uji tímto následující námitky k✓návrhu v✏�e uvedeného 
územního plánu ( dále ÚP).
Dne 6.6.2017 prob hlo opakované ve↵ejné projednání – ↵ízení o návrhu územního 
plánu K↵e⌥ovice.
Na základ  mé námitky ⌥. 2 ze dne 10.1.2017 podané proti návrhu ÚP byl návrh ÚP 
v✓k.ú. ⌃ivoho�� upraven vymezením nové plochy s✓ozna⌥ením Z21, které je v✓rozsahu 
dle dosud platné dokumentace ÚPnSÚ ur⌥ena pro funkci plochy rekreace- rodinná 
rekreace (RI).
Vzhledem k✓tomu, ⇣e má námitka ⌥. 2 ze dne 10.1.2017 obsahovala ⇣ádost o za↵azení 
do plochy smí�ené obytné – rekrea⌥ní ( SR), ⇣ádám o zm nu z✓plochy RI na plochu SR.
Od�vodn ní- v✓rámci dosud platného ÚP je ve zm n  ⌥. 4 tento pozemek za↵azen 
v✓sou⌥asné dob  do plochy smí�ené rekrea⌥n  obytné s✓mo⇣ností v✏stavby rodinn✏ch 
dom�.
Zm nou do plochy RI by do�lo ke zásadnímu zhor�ení mo⇣nosti vyu⇣ití mého 
pozemku oproti dnes platnému územnímu plánu, obsahujícímu Zm nu ⌥. 4 ( lokalita 
2). Tím by mé osob  vznikla �koda v✓podob  znehodnoceného pozemku.
⌃ádám tímto o projednání mé námitky. Pro dopln ní uvádím, ⇣e podél severní hranice 
mého pozemku parc.⌥. 1580/3 je dnes ji⇣ vedena p↵íjezdová cesta a pozemek je 
zasí�ován obdobn  jako sousední pozemek parc.⌥. 1580/2 a p↵ipraven pro stavbu RD.p
✓
✓
Návrh na rozhodnutí: námitky, podané proti vymezení plochy Z21 ur⌥ené pro plochu 
rekreace – rodinná rekrace ( RI) v k.ú. ⌃ivoho��, ⌥ást pozemku parc.⌥. 1580/3 ✓do 
plochy smí�ení rekrea⌥n  obytné, se zamítají.
✓
✓
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Od�vodn ní: Po↵izovatel po ov ↵ení údaj� z katastru nemovitostí si ov ↵il, ⇣e podatel 
Marek Bulí⌥ek, je v✏hradním vlastníkem pozemku ⌥. 1580/3 v k. ú. ⌃ivoho��, a proto 
bude s písemností z✓tohoto d�vodu nakládáno jako s✓námitkou ve smyslu ustanovení 
§ 52 odst. 2 stavebního zákona ✓a s✓podáním bude nalo⇣eno podle § 172 odst. 5 
zákona ⌥. 500/2004 Sb. (Správní ↵ád), ve zn ní pozd j�ích p↵edpis�.
Po↵izovatel spole⌥n  s ur⌥en✏m zastupitelem dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního 
zákona vyhodnotil podanou písemnost nazvanou „ Návrh územního plánu K↵e⌥ovice – 
námitka k✓opakovanému ve↵ejnému projednání ÚP“ a bylo rozhodnuto takto:
Od doby vydání zm ny ⌥. 4 ÚPnSÚ , která nabyla ú⌥innosti dne 16.4.2008 a na kterou 
se písemnost odvolává, se zm nily podmínky v✓území. Sám navrhovatel m l dostatek 
⌥asu, aby za⌥al od roku 2008 napl⌦ovat jím sledovan✏ zám r dle územního plánu 
sídelního útvaru, kter✏ v�ak ani dle jím uplatn n✏ch písemností dne 9.1.2017 a 
následn  ✓nov✏m podáním 10.1.2017, nebyl ⇣ádn✏ konkrétní zám r dolo⇣en, tj. nebyl 
p↵edlo⇣en ⇣ádn✏ relevantní d�kaz t✏kající se p↵ípravy konkrétní zástavby na poz. 
1580/3. Po↵izovatel s ur⌥en✏m zastupitelem si rovn ⇣ ov ↵ili u stavebního ú↵adu ke dni 
23.6.2017, ⇣e neprobíhá ⇣ádné ↵ízení, nebyla podána ⇣ádost o umíst ní stavby a 
nejsou mu známy ⇣ádné zám ry t✏kající se v✏�e uvedeného pozemku.
Samotná plocha vymezená zm nou ⌥. 4 ÚPnSÚ se postupn  napl⌦uje. V✓sou⌥asné 
dob  se jedná o plochu, kde byl ostatními vlastníky pozemk� up↵ednostn n rekrea⌥ní 
potenciál opírající se o rekreaci ve vazb  na vodní plochu, tj. v✏stavba objekt� pro 
individuální rekreaci.
S✓ohledem na navazující území ✓se nelze v✓sou⌥asné dob  striktn  dr⇣et d↵íve 
schválené dokumentace co⇣ ani nebylo cílem nového územního plánu. Toto ↵e�ení by 
nezohlednilo provedené zm ny ✓v✓území. Vymezit plochu, která by mohla umo⇣nit 
v✏stavbu jednoho rodinného domu a která se vkli⌦uje mezi plochy pro individuální 
rekreaci, nelze nov✏m územním plánem podpo↵it. Územní plánování je dynamick✏ 
proces, kter✏ musí reagovat na zm ny v✓území.
Zm nou z✓plochy SR (dle ÚPnSÚ) na plochu RI nedochází k zásadnímu zhor�ení 
mo⇣nosti vyu⇣ití pozemku oproti dnes platnému územnímu plánu sídelního útvaru, jak 
se sna⇣í pisatel v✓písemnostech p↵esv d⌥it. Územním plánem sídelního útvaru se 
v✓plo�e umo⇣nila v✏stavba rodinného bydlení i individuální rekreace. Nov✏m územním 
plánem se neznehodnocuje území ⇣ádnou novou ve↵ejn  prosp �nou stavbou, 
vlastník pozemku m�⇣e pozemek i nadále vyu⇣ívat dle v✏pisu z✓katastru nemovitostí. 
Vlastníci pozemk� a staveb nemají ⇣ádné zákonné oprávn ní se v✓rámci po↵izování 
nového územního plánu dom✏�let a domáhat se, aby v�echny plochy, které byly d↵íve 
ur⌥ené k✓zastav ní územn  plánovací dokumentací, bylo povinností po↵izovatele a 
politického orgánu znovu zapracovat do nového územního plánu a navíc je�t  ve 
shodném funk⌥ním vyu⇣ití a tvrdit, v✓p↵ípad  jakéhokoliv odli�ného zásahu od 
územního plánu sídelního útvaru, ⇣e zm nou vzniká �koda v✓podob  znehodnoceného 
pozemku. Naopak posuzovat a prov ↵ovat jednotlivé plochy a jejich funk⌥ní vymezení 
a to i z✓pohledu zda tyto jsou ↵ádn  napl⌦ovány (samotn✏ navrhovatel ji⇣ mohl od 
roku 2008 vyu⇣it plochu k✓zastav ní), je jedním z✓úkol� územního plánování. Je ve 
ve↵ejném zájmu obce vytvá↵et v✓území vyvá⇣ené a harmonické vztahy. Pouze 
s✓ohledem na podanou námitku v✓rámci ve↵ejného projednání se následn  hledalo a 
ve v✏sledku na�lo v✓dohod  s✓ur⌥en✏m zastupitelem a dot⌥en✏mi orgány kompromisní 
↵e�ení, p↵esto⇣e návrh územního plánu se stavebním rozvojem v✓této ⌥ásti obce ji⇣ 
nepo⌥ítal. Úpravou dokumentace byla vymezena ⌥ást pozemku par.⌥. 1580/3 jako 
zastavitelné území a to v✓souladu s✓funkcí navazujícího území. Plocha Z21 bude i 
nadále ponechána jako plochy rekreace - rodinná rekreace (RI) s✓mo⇣ností umíst ní 1 
objektu rodinné rekreace. Toto ↵e�ení je s✓ohledem na okolní zástavbu dostate⌥né a ve 
v✏sledku kompromisní ↵e�ení, které vy�lo ⌥áste⌥n  vst↵íc i samotnému navrhovateli.
✓
P↵i rozhodování byly vzaty v✓úvahu v�echny dostupné podklady, toto bylo 
vyhodnoceno v✓dobré ví↵e tak, aby �et↵il práva v�ech vlastník� a oprávn né zájmy 
osob, zasahoval do t chto práv jen za podmínek stanoven✏ch zákonem a v✓nezbytném 
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rozsahu, dbal na to aby ↵e�ené bylo v✓souladu s✓ve↵ejn✏m zájmem, proto rozhodl o 
námitce tak, jak je uvedeno.
✓
✓
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. Vyhodnocení p↵ipomínek uplatn n✏ch v⌘rámci spole�ného  
 projednání 

	 ( ve smyslu ust. § 50 stavebního zákona)
✓
Ji�í Trenkwitz, ⇥í⌥any,
písemnost ze dne 4.7.2016, doru⌥ena na obecní ú↵ad dne 11.7.2016 ⌥.j. 305/2016
✓
Citace: „Námitka dot⌥eného vlastníka k✓návrhu zm ny Územního plánu K↵e⌥ovice:
Jsem vlastníkem parcel ⌥. 1707/209 a 1707/210 v obci K↵e⌥ovice v k. ú. ⌃ivoho�� (okres 
Bene�ov) 701157. Tímto podle ustanovení § 52 zákona ⌥. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ↵ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j�ích p↵edpis� (dále jen 
„stavební zákon") podávám jako vlastník pozemk� dot⌥en✏ch návrhem proti 
p↵edm tnému návrhu zm ny Územního plánu obce K↵e⌥ovice tuto námitku.
Vymezení dot⌥eného území
Námitka se t✏ká parcel ⌥. 1707/209 a 1707/2010 v obci K↵e⌥ovice v k. ú. ⌃ivoho�� 
(okres Bene�ov) 701157 veden✏ch Katastrálním ú↵adem pro St↵edo⌥esk✏ kraj, 
katastrální území Bene�ov. Ob  parcely na listu vlastnictví ⌥. 509.
Zn ní námitky
V✏�e zmín né pozemky, jich⇣ jsem vlastníkem, nejsou zaneseny a jako parcely 
vyzna⌥eny do návrhu zm ny Územního plánu obce. Mimo to návrh zm ny Územního 
plánu m ní zp�sob vyu⇣ití dot⌥en✏ch pozemk� ze „sportovi�t  a rekrea⌥ní plochy" - 
viz. v✏pis 
z katastru nemovitostí na „plochy sídelní zelen  - ochranná a izola⌥ní zele⌦". 
Po⇣aduji, aby do návrhu zm ny Územního plánu byly v✏�e zmín né pozemky jako 
parcely ↵ádn  vyzna⌥eny a dále po⇣aduji, aby nebyl m n n zp�sob jejich vyu⇣ití ze 
„sportovi�t  
a rekrea⌥ní plochy" na „plochy sídelní zelen  - ochranná a izola⌥ní zele⌦", ale navrhuji 
zm nu zp�sobu jejich vyu⇣ití na „plochy rekreace - rodinná rekreace" (Rl).
Od�vodn ní
Zmín né pozemky jsem zakoupil dne 29. 10. 2015 za rekrea⌥ními ú⌥ely pro mne a 
mou rodinu a rád bych je za⌥al k t mto ú⌥el�m vyu⇣ívat. Proto ⇣ádám o zm nu 
zp�sobu jejich vyu⇣ití, abych mohl pozemky oplotit a postavit na nich jednu rekrea⌥ní 
chatu. Pozemky jsou v blízkosti chat, sportovi�t  i restaurace, nebudou tak naru�ovat 
↵ád okolí. Dotazoval jsem se vlastník� okolních pozemk� a ⇣ádnému z nich by na mém 
pozemku rekrea⌥ní chata nevadila, naopak by uvítali jeho pravidelnou údr⇣bu.
✓
Vyhodnocení: ✓V✓rámci spole⌥ného projednání podává ve↵ejnost ve smyslu ustanovení 
§ 50 zákona ⌥. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ↵ádu, v✓ platném 
zn ní, p↵ipomínky. Na zp�sob podání byla ve↵ejnost upozorn na ve↵ejnou vyhlá�kou, 
která byla ↵ádn  vyv �ena na ú↵ední desce obecního ú↵adu ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona. Podaná písemnost byla tedy vyhodnocena jako p↵ipomínka.
✓
P↵ipomínce se nevyhovuje.
Nejedná se o zm nu územního plánu obce, ale o nov✏ územní plánu. V✓sou⌥asné 
dob  je platn✏ Územní plán sídelního útvaru K↵e⌥ovice ✓vydan✏ dne 26.6.1998, kter✏ 
nabyl ú⌥innosti dnem 13. 7. 1998. Tento nemá plochu pozemk� par.⌥. 1707/209 a 
1707/2010 v✓k.ú. ⌃ivoho�ti vymezenou pro individuální rekreaci, ale jako plochu pro 
ochrannou a izola⌥ní zele⌦, která historicky vytvá↵ela a i nadále bude vytvá↵et 
prostorovou bariéru kolem plochy stávajících h↵i��.
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Územní plán vymezil plochy ob⌥anské vybavenosti s funkci sportu a rekreace 
s✓ohledem na pot↵eby obyvatel obce a rekreant�. Po komplexním posouzení celého 
území pozemky p↵edkladatel� písemnosti do t chto ploch v⌥len ny nebyly. V✓této ⌥ásti 
obce byl znovu potvrzen ji⇣ léty sledovan✏ ú⌥el vyu⇣ívání plochy jak obecním ú↵adem 
tak i zastupitelstvem obce tj. zaji�t ní podmínek pro posílení prvk� zelen . Toto bylo 
velmi dob↵e známo i p�vodnímu vlastníku pozemku.
Plocha pozemk� se bude i nadále dr⇣et jako území, kde nelze povolovat stavby 
spojené s✓individuální rekreací. Je pravdou, ⇣e v✓blízkosti jsou stavby rodinné rekreace, 
ale ani toto nezakládá d�vod m nit funkci pozemk� a stávající dlouhodob  
sledovanou koncepci rozvoje území. P↵ed koupi pozemku je proto v⇣dy nezbytné si 
ov ↵it v�echny mo⇣nosti, které pozemky pro✓v✏stavbu nabízejí a to v✓souladu s✓platnou 
územn  plánovací dokumentací, dotazem na obec, p↵ípadn  po⇣ádat o vyjád↵ení 
orgány ve↵ejné moci. P�vodní vlastník v�echny informace o mo⇣nostech vyu⇣ití 
pozemk� m l.
Nová zástavba mimo plochy ji⇣ vymezené v✓platné dokumentaci se v✓sídle ⌃ivoho�ti 
nov✏m územním plánem nenavrhuje. Plocha pozemk� par.⌥. 1707/209 a 1707/2010 
v✓k.ú. ⌃ivoho�ti bude i nadále vymezena ✓jako plochy sídelní zelen  - ochranná a 
izola⌥ní zele⌦.
Vlastník pozemk� je povinen se o sv�j majetek ↵ádn  starat. Územního plánu aktivn  
nem ní zp�sob vyu⇣ití dot⌥en✏ch pozemk�.

Ond�ej N⌃me⇧ek, Ho↵etice,
písemnost ze dne 24.7.2016, doru⌥ena na obecní ú↵ad dne 26.7.2016, ⌥.j. 330/2016
✓
Citace: „P↵ipomínka k✓návrhu územního plánu obce K↵e⌥ovice.
Já ní⇣e podepsan✏ tímto vzná�ím p↵ipomínku k návrhu územního plánu obce 
K↵e⌥ovice ve smyslu regulativu maximáln  zastav né plochy parcely v ⌥ásti vyzna⌥ené 
Z 14, pozemku katastrálního území Nahoruby, p.⌥. 730/1.
Pro v✏stavbu na tomto pozemku je naprojektována celkov  zastav ná plocha souboru 
dvou budov 288m2 v souladu s dosud platn✏m územním plánem.
⌃ádám tedy o akceptaci této hodnoty v p↵ípad , ⇣e nov✏ územní plán vstoupí v 
platnost d↵íve ne⇣ bude ukon⌥eno stavební ↵ízení.
✓
Vyhodnocení: po⇣adavku bylo vyhov no. V✓plo�e Z✓14 není stanoven parametr max. 
zastav né plochy.
✓
✓
Jind�ich Kytler a Mgr. Ivana Kytlerová, Votice
písemnost ze dne 8.8.2016, doru⌥ena na obecní ú↵ad dne 8.8.2016, ✓⌥.j. ✓351/2016.

Citace: „V c: Námitka proti návrhu územního plánu z✓dubna 2016
My Jind↵ich a Ivana Kytlerovi, bytem Táborská 328, Votice 259 01 jako majitelé 
pozemku ⌥íslo 1707/189 v✓Nové ⌃ivoho�ti podáváme námitku proti návrhu územního 
plánu, kter✏ na↵izuje jako nep↵ípustné vyu⇣ití umíst ní staveb a v✏robk� plnících funkci 
stavby. Dále podáváme námitku proti nevyhov ní na�eho po⇣adavku na zm nu vyu⇣ití 
p↵edm tného pozemku jako stavební. Pozemek logicky navazuje na okolní zástavbu 
rekrea⌥ních chat.“
✓
Vyhodnocení: ✓V✓rámci spole⌥ného projednání podává ve↵ejnost ve smyslu ustanovení 
§ 50 zákona ⌥. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ↵ádu, v✓ platném 
zn ní, p↵ipomínky. Na zp�sob podání byla ve↵ejnost upozorn na ve↵ejnou vyhlá�kou, 
která byla ↵ádn  vyv �ena na ú↵ední desce obecního ú↵adu ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona.Podaná písemnost byla tedy vyhodnocena jako p↵ipomínka.
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Po⇣adavku na za↵azení pozemku par.⌥. 1707/198 jako pozemku stavebního nebude 
vyhov no. Stanovení nep↵ípustného vyu⇣ití plochy sídelní zelen  - ochranné a izola⌥ní 
zelen  z�stane ponecháno beze zm ny.
Územní plán sídelního útvaru K↵e⌥ovice ✓vydan✏ dne 26.6.1998, kter✏ nabyl ú⌥innosti 
dnem 13. 7. 1998 nem l plochu vymezenou pro individuální rekreaci, ale jako plochu 
pro vytvo↵ení ochranné a izola⌥ní zelen  kolem plochy stávajících h↵i��.
Plocha pozemku se bude i nadále dr⇣et jako území, kde nelze povolovat ⇣ádné stavby 
nebo umíst ní v✏robk� plnících funkci stavby a to v✓souladu se stanoven✏mi 
podmínkami vyu⇣ití ploch. Je pravdou, ⇣e v✓blízkosti pozemku jsou stavby rodinné 
rekreace, ale ani toto nezakládá d�vod m nit funkci pozemku a stávající dlouhodob  
sledovanou koncepci rozvoje území. Nová zástavba mimo plochy ji⇣ vymezené v✓platné 
dokumentaci se v✓sídle ⌃ivoho�ti nov✏m územním plánem nenavrhuje.

Jaroslav ⇤⌦astn�, K↵e⌥ovice,
písemnosti ze dne 7. 8. 2016, doru⌥ena na obecní ú↵ad dne 8. 8. 2016
Citace: „Poznámka, Námitka, ⌃ádost.
Dne 1. 8. 2016 jsem nav�tívil OÚ K↵e⌥ovice, abych si prohlédl vystavenou dokumentaci 
územního plánu obce. V této dokumentaci bylo i vyjád↵ení "Vyhodnocení” napsané 
ú↵ední osobou k mému dopisu ze dne 30. 9. 2015, ve kterém jsem vyslovil námitku 
proti p↵ipravovanému plánu obce K↵e⌥ovice, nebo� ÚP se dotkne, jak p↵edpokládám, i 
m✏ch nemovitostí, které v obci vlastním. Jedná se o b✏valou zem d lskou usedlost. 
Poznámkou se k tomuto "Vyhodnocení“, které napsala neznámá osoba ú↵ední 
vyjad↵uji. Osoba ú↵ední pí�e: ”v písemnosti není uvedeno, s✓⌥ím vlastn  navrhovatel 
nesouhlasí“. Ono to tam
uvedeno je, a je mi líto, ⇣e to osoba ú↵ední nepochopila. Námitkou jsem vyjád↵il 
nesouhlas s p↵ipravovan✏m ÚP obce v✓k.ú. K↵e⌥ovice, kde jsou nemovitosti stav. par. 
32/1, stavby na ní a zahrady, které vlastním proto⇣e chci, pokud budu jejich 
vlastníkem, aby v�e z�stalo tak, jak to je. ⌃e se p↵ipravovan✏ ÚP dotkne i m✏ch 
nemovitostí je z↵ejmé z dal�ího textu „Vyhodnocení“. Cituji z�n ho: „Ka⇣d✏ pozemek 
le⇣ící v ↵e�eném území bude územn  plánovací dokumentací za⌥len n do plochy, 
které bude p↵i↵azena funkce ve smyslu vyhlá�ky ⌥. 501/2006 Sb., o obecních 
po⇣adavcích na vyu⇣ívání území v platném zn ní. Ptám se:" O jaké obecní po⇣adavky 
se v mém p↵ípad  jedná?” Vzhledem k tomu, ⇣e se asi jedná o pozemky a stavby, které 
pou⇣ívám ke své ob⇣iv  vyslovuji znovu námitku proti tomuto plánu. Cituji dál 
z✓uvedeného "Vyhodnocení"." Po vydání územního plánu bude stavební ú↵ad v území 
v rámci navazujících správních rozhodnutí rozhodovat v souladu s vydanou plánovací 
dokumentací". Ptám se:" Co je to za ú↵ady, které budou v rámci navazujících správních 
rozhodnutí, o m  rozhodovat"? Jsem ob⌥anem �R a vlastním v obci K↵e⌥ovice k.ú. 
K↵e⌥ovice nemovitosti zd d né po rodi⌥ích. O sv✏ch nemovitostech jsem schopen 
rozhodovat sám, a nepot↵ebuj k tomu "správní rozhodování" n jak✏ch ú↵ad�. Jako 
vlastník mám také vlastnická práva. Nebo se snad n kdo sna⇣í má vlastnická práva 
omezit? Územní plán nab✏vá právní moci po schválení Zastupitelstvem a po podpisu 
p↵íslu�n✏ch osob. Podávám tímto na Zastupitelstvo obce ⇣ádost, aby po dobu , co 
budu vlastníkem t chto nemovitostí, které pou⇣ívám k chovu domácího zví↵ectva a 
zahrad ke své pot↵eb , se ned lala p↵es mé pozemky ⇣ádna cesta, ani jiné úpravy,které 
pravd podobn  budou v územn  plánovací dokumentaci, V roce 1998 byl také 
schvalován územní plán obce K↵e⌥ovice. Tehdy jsem nemohl podat námitku,proto⇣e 
mi nebyly v�echny plány ukázány. Ty jsem uvid l a⇣ pozd ji na stavebním ú↵ad  v 
Bene�ov  podepsané p↵íslu�n✏mi funkcioná↵i obce.“
✓
Vyhodnocení: V✓rámci spole⌥ného projednání podává ve↵ejnost ve smyslu ustanovení 
§ 50 zákona ⌥. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ↵ádu, v✓ platném 
zn ní, p↵ipomínky. Na zp�sob podání byla ve↵ejnost upozorn na ve↵ejnou vyhlá�kou, 
která byla ↵ádn  vyv �ena na ú↵ední desce obecního ú↵adu ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona. Podaná písemnost byla tedy vyhodnocena jako p↵ipomínka.
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Pan Jaroslav ⇤�astn✏ se odvolává na písemnost dne 30. 9. 2015, na OÚ, která byla 
zaevidována dne 30. 9. 2015, kterou podal ✓v✓rámci projednání návrhu zadání.
Citace: „Námitka proti ÚP obce K↵e⌥ovice , t✏kající se nemovitostí v mém vlastnictví 
zapsan✏ch na mém LV 160, u Katastrálního ú↵adu v Bene�ov .
V✏�e jmenovan✏ podává námitku, kterou vyslovuje sv�j nesouhlas s návrhem 
Územního plánu obce K↵e⌥ovice, kter✏ se t✏ká m✏ch nemovitostí a to stavební parcely 
32/1 v⌥etn  staveb na ní stojících a zahrad pod p. ⌥. 78/2, 81 , 80 a 1604. V�echny tyto 
nemovitosti jsou zapsány u katastrálního ú↵adu v Bene�ov  na mém LV 160 obce 
K↵e⌥ovice ✓k. ú. K↵e⌥ovice.“
Tato písemnost byla po↵izovatelem a ur⌥en✏m zastupitelem následn  vyhodnocena 
v✓roce 2015 takto: „Vyslovení nesouhlasu ✓je zmate⌥né. V✓písemnosti není uvedeno 
s✓⌥ím vlastn  navrhovatel nesouhlasí. Ka⇣d✏ pozemek le⇣ící v✓↵e�eném území bude 
územn  plánovací dokumentací za⌥len n do plochy, které bude p↵i↵azena funkce ve 
smyslu vyhlá�ky ⌥. 501/2006 Sb., o obecn✏ch po⇣adavcích na vyu⇣ívání území, 
v✓platném zn ní. Po vydání územního plánu bude stavební ú↵ad v✓území v✓rámci 
navazujících správních rozhodnutí ✓rozhodovat v✓souladu s✓vydanou územn  plánovací 
dokumentací.“
Územní plán aktivn  nem ní stávající vyu⇣ití ploch, ale dává vlastníkovi mo⇣nost 
vyu⇣ívat své pozemky v✓souladu s✓v✏kresovou ⌥ástí dokumentace, kde jsou zakresleny 
jednotlivé plochy, k✓nim je p↵i↵azená legenda a v✓souladu se stanoven✏mi 
✓podmínkami pro vyu⇣ití ploch s✓rozdíln✏m vyu⇣itím vyu⇣ití, které je sou⌥ástí textové 
⌥ásti dokumentace.
Vlastník pozemk� a staveb nemusí mít obavy, ⇣e správní orgán ( stavební ú↵ad) bude 
vydávat územní rozhodnutí nebo stavební povolení bez ⇣ádosti vlastníka pozemk� a 
staveb. Pouze na základ  ⇣ádosti stavebníka, tj. vlastníka pozemk� a staveb m�⇣e 
stavební ú↵ad vydávat územní a stavební rozhodnutí.
⌃ádosti, aby po dobu, co bude vlastníkem v✏�e uveden✏ch nemovitostí, které u⇣ívá k 
chovu domácího zví↵ectva a zahrad ke své pot↵eb , se ned lala p↵es jeho pozemky 
⇣ádná cesta, ani jiné úpravy, bylo ji⇣ návrhem dokumentace vyhov no. P↵es pozemky 
podatele nebyly návrhem územního plánu navr⇣eny ⇣ádné místní komunikace, cesty, 
p �iny atd.
Pozemky zahrad byly zakresleny jako plochy ✓sídelní zelen  - ✓soukromá a vyhrazená 
zele⌦.

Alexandra Kunftová, jednatel za Benex s.r.o. a Daiano s.r.o., Praha,
písemnost ze dne 6. 8. 2016, doru⌥ena na obecní ú↵ad dne 8. 8. 2016, ⌥.j. 353/2016
Citace: „V c: P↵ipomínky k✓ ve↵ejn  p↵edstavenému návrhu územního plánu obce 
K↵e⌥ovice
V✓souladu s✓v✏zvou uvedenou ve ve↵ejné vyhlá�ce spis ÚP/326/N/2016, ⌥.j. 273/2016 
ze dne 23. ⌥ervna, podáváme p↵ipomínky ke zve↵ejn nému materiálu „Návrh 
územního plánu“ z✓dubna 2016, a to konkrétn  k✓následujícím ⌥ástem:
P⇥IPOMÍNKA �. 1
Urbanistická koncepce - katastrální území ⌃ivoho�� - Nová ⌃ivoho�� (str. 7):
„Územní plán chrání stávající historicko-kulturní hodnoty a architektonické hodnoty 
(nap↵. p↵ístavi�t  lodí p↵i vyúst ní drobné vodote⌥e v severov✏chodní ⌥ásti 
⇣ivoho��ského meandru navazující na historickou cestní sí� - dnes tzv. stezka Opata 
Zaorala a p↵ívoz, stavby dlouh✏ch chatek na ⇣elezobetonov✏ch vzp rách v rámci areálu 
Juniorcamp Tobogán)”.
P↵ipomínka k uvedenému bodu;
Úkolem Územního plánu území je p↵edev�ím stanovovat koncepci rozvoje území, 
v⌥etn  urbanistické koncepce s ohledem no hodnoty a podmínky území. Územní plán 
p↵ípadn , v souladu se zákonem ⌥. 183/2006 Sb., zákonem o územním plánování a 
stavebním ↵ádu (stavební zákon) m l chránit hodnoty a historické objekty na území.
Není ale cílem ⌥i úkolem Územního plánu ur⌥ovat, které stavby jsou ⌥i m ly by b✏t 
historicky ⌥i architektonicky chrán né. Toto spadá do kompetence relevantních ú↵adu 
a institucí v souladu s platnou legislativou, kterou se tento proces ↵ídí. Je nutné 
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konstatovat, ⇣e zpracovatel návrhu Územního plánu není kompetentní k tomu, aby 
ur⌥oval architektonickou ⌥i dokonce historickou hodnotu budov, umíst n✏ch v 
dot⌥en✏ch katastrech. A to bez p↵edchozí diskuse s majitelem budovy, a bez d�kladné 
znalosti dot⌥en✏ch budov.Dále je nutné uvést, ⇣e zmi⌦ované stavby dlouh✏ch chatek 
na ⇣elezobetonov✏ch vzp rách v rámci areálu Juniorcamp Tobogán nejsou a nikdy 
nebyly definovány jako stavby historicko-kulturního nebo architektonického v✏znamu.
Z tohoto d�vodu uplat⌦ujeme p↵ipomínku k uvedenému a ⇣ádáme, aby do�lo k 
odstran ní ⌥ásti uvedeného textu, z n ho⇣ bude odstran na ⌥ást v ty: „stavby 
dlouh�ch chatek na ✏elezobetonov�ch vzp�rách v rámci areálu Junior camp Tobogán“.
Nové zn ní v ty po uplatn ní p↵ipomínky tak bude znít;
„Územní plán chrání stávající historicko-kulturni hodnoty a architektonické hodnoty 
(nap↵. p↵ístavi�t  lodi p↵i vyúst ni drobné vodote⌥e v severov✏chodní ⌥ásti 
zivoho��ského meandru navazující na historickou ⌥estní sí� - dnes tzv. stezka Opata 
Zaorala a p↵ívoz)".
P⇥IPOMÍNKA �. 2
Preference individuální rekreace namísto hromadné
V ní⇣e uveden✏ch pozemcích v katastru obce Nová ⌃ivoho�� uplat⌦ujeme p↵ipomínku 
zm ny preference z ploch pro hromadnou rekreaci na plochy individuální rekreace.
Pozemek parcelní ⌥íslo 1707/170 k.ú. ⌃ivoho�� ,Pozemek parcelní ⌥íslo 1711/2 
k.ú.⌃ivoho��, Pozemek parcelní ⌥íslo 1711/1 k.ú.⌃ivoho��, Pozemek parcelní ⌥íslo 
1683/6 k.ú.⌃ivoho��
P↵ipomínka k uvedenému bodu:
Dlouhodob✏m zám rem majitele pozemk� a zárove⌦ provozovatele místního areálu je 
postupné zklidn ní provozu v areálu, co⇣ bude mít zásadní dopad na celou lokalitu. 
V tomto ohledu jsou plány majitele dot⌥en✏ch pozemk� toto⇣né, nebo obdobné, jako 
se jeví zám ry zadavatele a zpracovatele návrhu Územního plánu. Domníváme se 
navíc, ⇣e jsou zcela toto⇣né s dlouhodob  prezentovan✏m názorem vedení obce 
K↵e⌥ovice, tedy se zadavatelem návrhu Územního plánu.
Zm na dot⌥en✏ch pozemk� z ploch hromadné rekreace na plochy individuální 
rekreace p↵inesou místním obyvatel�m a obci p↵edev�ím:
men�í intenzitu dopravy; celkové zklidn ní lokality, p↵edev�ím v letní sezón ; zlep�ení 
hlukové zát ⇣ v lokalit , která je p↵edev�ím v letních m sících nadm rná; zmen�ení 
ekologické zát ⇣e oblastí zv✏�ení bezpe⌥nosti lokality; v✏razné zmen�ení sociáln  
negativních jev� v lokalit .
Majitelé pozemk� ve svém st↵edn dobém obchodním plánu p↵edpokládají zásadní 
zm nu charakteru svého provozu. Cílem této strategické zm ny je preferovat 
individuální rekreaci, p↵edev�ím rodiny s d tmi, p↵ípadn  seniory ⌥i mladé rodiny. 
Krom  n kter✏ch díl⌥ích zm n se proto majitel a provozovatel areálu rozhodl postupn  
utlumovat zde provozované diskotéky, a naopak roz�i↵ovat a zkvalit⌦ovat slu⇣by 
vyhledávané zmi⌦ovan✏mi cílov✏mi skupinami, tedy rodinami s d tmi ⌥i seniory.
Z tohoto d�vodu navrhuje majitel uveden✏ch pozemk� zm nit charakter uveden✏ch 
pozemk� a to zm nou jejich za↵azení z ploch pro hromadnou rekreaci na plochy pro 
individuální rekreaci.
Zm na se tedy v návrhu Územní plánu projeví následovn . U t chto pozemk� bude 
nov  uvedeno „plochy pro individuální rekreaci". Zm ny se následn  projeví také v 
grafickém zákresu / návrhu Územního plánu.
Pozemek parcelní ⌥íslo 1707/170 k.ú.⌃ivoho�� - individuální rekreace
Pozemek parcelní ⌥íslo 1711/2 k.ú.⌃ívoho�� - individuální rekreace
Pozemek parcelní ⌥íslo 1711/1 k.ú.⌃ivoho�� - individuální rekreace
Pozemek parcelní ⌥íslo 1683/6 k.ú.⌃ivoho�� - individuální rekreace
Vá⇣en✏ pane starosto, vá⇣ení zástupci zadavatele návrhu Územního plánu, vá⇣ení
zpracovatelé návrhu Územního plánu. Vzhledem k tomu, ⇣e písemné uvedená 
P↵ipomínka ⌥. 1 se nijak nedot✏ká faktické podoby návrhu Územního plánu a lze ji 
pova⇣ovat pouze za technickou, a vzhledem k tomu, ⇣e P↵ipomínky ⌥. 2 pln  odpovídá 
koncepci a strategick✏m zám r�m zadavatele i zpracovatele návrhu Územního plánu, 
v ↵ím, ⇣e k ob ma uveden✏m p↵ipomínkám bude p↵ihlédnuto a ⇣e budou zapracovány 
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do návrhu Územního plánu obce K↵e⌥ovice. Pro p↵ípadné dotazy ⌥i konzultace jsme, 
samoz↵ejm , kdykoli p↵ipraveni. Kontaktujte nás, prosím, p↵ípadn  na ní⇣e uveden✏ch 
kontaktních údajích.“

Vyhodnocení: P↵ipomínce ⌥. 1 bylo vyhov no.
Z✓textové ⌥ásti byl vypu�t n text: „stavby dlouh✏ch chatek na ⇣elezobetonov✏ch 
vzp rách v✓rámci areálu Juniorcamp Tobogán“.
P↵ipomínce ⌥. 2 se nevyhovuje.
P↵i stanovování koncepce tvorby urbanistického ↵e�ení pro nov  vznikající rekrea⌥ní 
oblast ve vazb  na✓vodní plochu se zohlednily dv  formy rekreace a to jak individuální 
rekreace tak hromadná rekreace. Byl posuzován rozsah a vymezení t chto ploch ve 
vztahu k✓navazujícímu území. Ob  tyto formy rekreace jsou v✓atraktivním prost↵edí 
spojeném s✓vodními sporty celkem vyvá⇣ené a nov✏m územním plánem se d↵íve 
stanovená koncepce m nit nebudou.
Územní plán potvrzuje stabilizaci t chto ploch, zohled⌦uje po⇣adavek vypl✏vající 
z✓nad↵azené dokumentace, kter✏ podporuje krátkodobé formy rekreace. Cílem je 
umo⇣nit intenzivn j�í rekrea⌥ní a turistické vyu⇣ívání krajiny a rozvíjet rekrea⌥ní 
potenciál v této atraktivní oblasti v✓souladu se stávajícími funk⌥ními plochami. 
Po⇣adavku na zm nu funkce z✓hromadné na individuální rekreaci nebude vyhov no.
 

Pou⇧ení: Proti územnímu plánu K↵e⌥ovice vydané formou opat↵ení obecní povahy 
nelze podat opravn✏ prost↵edek (§ 173 odst. 2 zákona ⌥. 500/2004 Sb., správní ↵ád, ve 
zn ní pozd j�ích p↵edpis�).
✓
✓
Toto opat↵ení obecné povahy se oznamuje ve↵ejnou vyhlá�kou a nab✏vá ú⌥innosti 
patnáct✏m dnem po dni vyv �ení ve↵ejné vyhlá�ky.
✓

✓
✓
……………………. ✓ ✓ ✓     ………………………

✓ Robert Ne⌥as ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ Monika Plecha⌥ová
   starosta obce ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  místostarostka obce
✓
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seznam zkratek: 

BPEJ   - bonitovaná p�dní ekologická jednotka
�SN  - �eská státní norma
�OV   - ⌥istírna odpadních vod
CHLÚ  - chrán né lo⇣iskové území
LBC   - lokální biocentrum
LBK   - lokální biokoridor
MMR  - Ministerstvo pro místní rozvoj
MZd  - Ministerstvo zdravotnictví
MO   - místní obslu⇣ná komunikace
NP   - nadzemní podla⇣í
OP   - ochranné pásmo
ORP   - obec s roz�í↵enou p�sobností
OV   - ob⌥anské vybavení
PHO   - pásmo hygienické ochrany
PRVaK   - Plán rozvoje vodovod� a kanalizací
PÚR �R   - Politika územního rozvoje �R
PUPFL  - pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa
RBC   - regionální biocentrum
RBK   - regionální biokoridor
RD   - rodinn✏ d�m
SÚ  - sídelní útvar
SZ (STZ)  - stavební zákon 
ÚAP   - územn  analytické podklady
ÚAP ORP  - územn  analytické podklady obce s roz�í↵enou p�sobností
ÚP   - územní plán
ÚPD   - územn  plánovací podklady
ÚPO   - územní plán obce
ÚSES   - územní systém ekologické stability
VKP  - v✏znamn✏ krajinn✏ prvek
VPO   - ve↵ejn  prosp �ná opat↵ení
VPS   - ve↵ejn  prosp �né stavby
ZPF  - zem d lsk✏ p�dní fond
ZÚR   - zásady územního rozvoje
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