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ÚZEMNÍ PLÁN

a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Územní plán Chotýšany vymezuje zastavěné území ke dni 15. 06. 2015.
Zastavěné území s hranicí zastavěného území je vymezeno na výkresech :
A

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ ( v měřítku 1 : 5 000 ).
( zastavěné území je vyznačeno plošně modrou barvou s hranicí plnou modrou čárou )

B

HLAVNÍ VÝKRES ( v měřítku 1 : 5 000 ).
( hranice zastavěného území je vyznačena plnou modrou čárou )

Do zastavěného území se zahrnují zejména zastavěné stavební pozemky, stavební proluky,
pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na pozemky zastavěného
území, veřejná prostranství a pozemky, které jsou obklopeny pozemky zastavěného území.

b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,
OCHRANY A ROZVOJ JEHO HODNOT
1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
Územní plán Chotýšany vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu, ochraně
a rozvoji všech přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. Přitom se zasazuje
o ochranu krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel a základu jejich totožnosti.
S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje
ochranu nezastavěného území.
Územní plán Chotýšany vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj celého
území obce, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel na území obce Chotýšany.
Základem koncepce rozvoje území obce je zachování a podpoření charakteru a struktury
osídlení. Hlavním cílem řešení územního plánu je ochrana stávajících kulturních a přírodních
hodnot, harmonické zapojení nových rozvojových zastavitelných ploch do urbanistického
i architektonicko stavebního kontextu obce Chotýšany a vytvoření předpokladů pro jeho
obohacení o nové urbanistické a architektonické kvality.
Územní plán Chotýšany se zasazuje především o zachování, obnovu a rozvoj současné
urbanistické struktury všech sídel na území obce Chotýšany, kompozičních, krajinářských
a estetických hodnot a to bez radikálních zásahů do prostorového členění a popření některé
vývojové etapy jednotlivých sídel na území obce Chotýšany.
V celém území obce nesmí být umístěny nové výrobní ani jiné činnosti, které by svým
vlivem negativně ovlivnily čistotu ovzduší. Pro vytápění domů je třeba postupně hledat
alternativní zdroje ( např. plynofikace, elektrifikace, tepelná čerpadla, solární systémy, kotle
na dřevní hmoty a na biomasy, apod. ).
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2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT
Území obce Chotýšany ( k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko u Chotýšan ) se nachází v členité
partii Divišovské vrchoviny. Krajina má lesně - polní charakter, krajinný typ je označen jako
lesozemědělská krajina vrchovin vrcholně středověké kolonizace Hercynika. Území je dosti
členité s převýšením kolem 150 m, rozčleněné hlubokými údolími toků; je zachován značný
podíl ploch lesů, významně i luční porosty a vodní plochy, méně nelesní krajinná zeleň. Větší
podíl ploch orné půdy je koncentrován do střední části řešeného území. Osídlení je se
soustředěno do jedné obce a několika osad se zástavbou koncentrovanou kolem historického
jádra, v malé míře je u osady Městečko zastoupena i rozptýlená zástavba a podél vodního toku
Chotýšanka zástavba staveb pro rodinnou rekreaci.
Lesy soustředěné převážně do větších celků ve vyvýšených polohách podél okrajů území
mají charakter smrkových či smrkoborových kulturních porostů jen s roztroušeně
zachovanými menšími přirozenějšími skupinami. Trvalé louky jsou vhodně soustředěny do
aluvií a jiných zamokřených, respektive svažitých poloh, rozsah ochrany půdy zatravněním
ovšem není dostatečný. Vodní toky jsou díky úzkým, hospodářsky obtížně využitelným či
zalesněných nivám do značné míry zachovány v poměrně přirozené podobě. Vodní plochy
zastupuje větší polointenzivní rybník Smilkov a řada menších extenzivních nádrží, biotopy
mokřadní a vodní vegetace jsou ale přítomny omezeně a jsou značně eutrofizovány vlivem
smyvů živin z orné půdy. Nehojnou nelesní zeleň tvoří aktuálně nepříliš hodnotné křovinné
linie podél mezí a cest. V souvislých celcích je zorněna relativně níže položená střední část
území, včetně svažitějších poloh, místy značně ohrožovaných vodní erozí.
Souhrn ekologicky relativně stabilnějších ploch, tzv. kostra ekologické stability je v území
plošně dostatečně rozsáhlá, avšak nízké kvality ( ekologické stability ), což je dáno zejména
výraznou převahou kulturních lesů, intenzivním managementem luk, či eutrofizací vod.
Závadou je dále zmíněné silné erozní ohrožení některých částí území, respektive z hlediska
jakosti podzemních vod zornění "zranitelných" infiltračních zón. Lze konstatovat, že přes
zdánlivý harmonický charakter je krajina zájmového území poměrně silně antropogenně
ovlivněná, se sníženou ekologickou stabilitou, tedy schopností udržovat biodiverzitu a
odolávat kalamitním jevům.
I přes působení antropogenních vlivů, respektive dlouhodobou exploataci krajiny se v
krajině roztroušeně zachovaly cennější, byť zčásti degradované a izolované přírodní
segmenty. Za přírodní hodnoty lze označit plochy s výskytem vzácných, ohrožených druhů
rostlin či živočichů, plochy se zachovanými druhově pestrými přirozenými společenstvy či
plochy mimořádně významné krajinářsky. Ochrana nejvýznamnějších ploch je zajišťována na
základě zákona vyhlašováním lokalit Natura 2000 a MZCHÚ, Přírodních parků a Památných
stromů, resp. registrací VKP:
Do území zasahuje Evropsky významná lokalita CZ0213009 - Vlašimská Blanice, a to
úsekem toku Holčovického potoka podél JZ hranice k.ú. Městečko. Předmětem ochrany je
výskyt prioritních druhů páchníka hnědého, mihule potoční, vydry říční a velevruba tupého.
EVL je vymezena vlastním korytem toku, do sítě prvků ÚSES je pak zařazena jako šířeji
vymezený LK. Dále je v kategorii Památný strom je chráněn jeden jedinec - platan u zámku v
Chotýšanech. Jiné chráněné přírodní plochy ( velko či maloplošná ZCHÚ, ptačí oblasti
soustavy Natura 2000, přírodní Parky, registrované VKP) do území nezasahují. Ve smyslu
zákona požívají obecně ochrany "významné krajinné prvky", jimiž jsou zde lesní porosty,
potoky a jejich nivy a rybníky. Vylučuje se umísťování záměrů, které by samostatně či ve
spojení s jinými mohly významně ovlivnit tuto evropsky významnou lokalitu.
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Mimo uvedené zákonem chráněné lokality byly v rámci vymezení ÚSES v území na
základě terénního průzkumu zjištěny a vymezeny cennější přírodní plochy uvedené v
následující tabulce. Pro zajištění jejich ochrany a rozvoje jsou zařazeny do sítě prvků ÚSES
jako biocentra, součásti biokoridorů či interakční prvky, pro něž jsou dále uvedeny rámcové
zásady ochranářského managementu. Za cennější souvislý krajinný celek se soustředěním
těchto přírodních prvků, respektive i estetických hodnot lze v území označit údolí vodního
toku Chotýšanky s přirozeným tokem, zachovanou travnatou nivou s přirozenými loukami a
zalesněnými svahy s ostrůvky přirozených porostů i rybníky a mokřadními biotopy.

Tabulka významných biotopů
Č.

Místní
název

Plocha
Ochrana
(ha)

1

Doubí

0,92

2

Nad
Křemením

1,21

3

Křemení

1,54

4 Vápenný vrch 5,02

Biotop

Management

Popis

vb,IP

L5.4

3

Starší přirozený lesní porost acidofilní bučiny
Luzulo-Fagetum.

vb,IP

L5.4

3

Starší přirozený lesní porost acidofilní bučiny
Luzulo-Fagetum.

vb, LC L7.1/X9A

1

Zbytky přirozeného DB lesního porostu kolem
kamenitého temene s hadcovým výchozem,
možnost výskytu specifické hadcové květeny.

vb, LC

L5.1

3

Starý přirozený smíšený lesní porost na temeni
vrchu s kmenovinou BK, JS, KL a DB, ochuzený
fragment spol. květnatých bučin.

5

Peklo

1,12

vb, LC

L5.4

3

Starší přirozený lesní porost acidofilní bučiny
Luzulo-Fagetum.

6

V Rovných
Dílech

1,31

vb, LC

L4/L2.2

3

Vlhká roklina se starší přirozenou jaseninou,
ochuzený fragment přirozeného roklinového lesa.

7

Bořeňovický
potok

2,90

vb, IP

L2.2

12

Přírodní meandrující tok se zachovanými zbytky
přirozených lužních společenstev AruncoAlnetum.

8

Hladov

3,83

vb, LC

L3.1

1

Starý smíšený les DB a SM ve svahu úžlabiny se
zachovanou pestrou hájovou květenou.

14

Údolnice drobné vodoteče s přirozenými porosty
vlhkých luk a vysokých ostřic spol. Calthenion a
Caricion gracilis. Návrh obnovy extenzivního
rybníka.

17

Bažinatá úžlabina mezi poli se zbytkem
přirozeného lužního porostu a křovinatými lemy,
refugium mokřadní bioty, ptáků a obojživelníků.

U Popelišť

7,11

vb, IP

L2.2,
T1.5,
M1.7

10 Za Hůrkou

2,19

vb, IP

L2.2, K3

9

7

11 Zelené Údolí 1,48

Niva
32,89
12
Chotýšanky

13

Borek

14 Ve Vrších

15

16

Tlumok

Lipina

5,20

vb, LC

L3.1

vb

L2.2,
V4B,
T1.4,
T1.5

vb, LC

L7.1

1

Přirozený starý smíšený les s DB, LP, SM a BO v
prudkém svahu zářezu nad tokem Chotýšanky s
ochuzenými společenstvy květnatých hájů.

11

Přirozeně meandrující tok potoka Chotýšanky s
přirozenými břehovými porosty a souvisle
zachované extenzivní polopřirozené květnaté
aluviální louky spol. Alopecurion a Calthenion.

3

Starý přirozený DB lesní porost v prudších
svazích boční úžlabiny s fragmenty přirozených
společenstev acidofilních doubrav s přechody do
vegetace hájů.

1,35

vb, IP

L3.1

3

Stará přirozená habrová pařezina s příměsí
starých dubů v kamenitém svahu rokliny,
fragmenty vegetace květnatých hájů, ve dně
rokliny návrh obnovy rybníčku.

10,33

vb, IP

K2.1,
T1.5,
M1.7, X7

14

Úžlabina s drobnou přirozenou vodotečí
doprovázenou vzrostlými VR křovinami, vlhkými
loukami a lady mezi pozemky polí.

5,02

vb, IP

T1.5,
T1.1,
18,17
T1.9,L2.2
,V1G

1,71

vb, IP

L3.1

Zachovaný segment harmonické kulturní krajiny s
polopřirozenými extenzivními vlhkými loukami a
úžlabinou s přirozeným lužním porostem a
drobnou extenzivní nádrží.

9

Starý parkový porost u zámku v Chotýšanech se
starými LP a dalšími přirozenými dřevinami.

vb, IP

V1G,
M1.7,
L2.2,
T1.5

17, 14

Zachovaná enkláva přirozené mokřadní vegetace
na okraji obce s extenzivní rybníkem, přirozenými
lužními porosty a vlhkými loukami a lady, stará
LP hráz. Refugium obojživelníků.

vb, LC

K2.1,
M1.1,
M1.7,
T1.5

14

Mokrá údolnice na okraji obce Jemniště s
přirozenou vegetací rákosin, lužních křovin a
mokrých lad.

20 Nad Mlýnkem 4,36

vb, IP

T1.1,
T5.5,
T4.2, K3

19

Extenzivní louky v prudkém svahu údolí se
zachovanými fragmenty přirozené květeny
svěžích až suchých trávníků, mělkých půd a lemů.
Přirozený křovinatý lem.

21 Ve Mlýnku

vb, IP

L3.1

3

Zachovaný přirozený starý DB lesní porost ve
svahu rokle, ochuzená společenstva květnatých
hájů.

17 Chotýšany
Prostřední
18
rybník

19

22

Jemniště

Smilkov

Chotýšanka
23
nad
Smilkovem

2,19

3,25

7,44

10,24

L2.2,K1,
vb, RC T1.4,M1. 11, 14
7,M1.1

Segment zachovaných přirozených biotopů
potoční nivy s přirozeným meandrujícím tokem,
extenzivními aluviálními loukami, sukcesními
porosty luhů a lužních křovin a litorální vegetací
vysokých ostřic a rákosin kolem přítoku do
rybníka Smilkov.

6,37

L2.2,
V4B,
T1.5,
S1.2

Zachovaný přirozený úsek kamenitého toku
Chotýšanky mezi rozvolněnou zástavbou chat,
lem přirozených vzrostlých OL a VRK, drobné
pozemky extenzivních vlhkých luk i drobná skalní
partie v zářezu nad tokem.

vb, LK,
IP

11

8

24

Lhotka

1,01

vb, IP

L7.1,
L3.1,
S1.2

5

25

Hůra

2,12

vb, IP

L5.1

1

26

Věžníky

4,89

vb, IP

T1.1,
T1.5,
L2.2

18,17

27

Baba

3,73

vb,RC

V1F,
M1.1,
L2.2

17

28 Nad Lhotkou 0,75

vb, IP

L3.1

3

29

Holčovický
potok

1,45

EVL, LK

L2.2,
V4B

15

30

Kontrejfy

9,10

vb, IP

T1.5,
T1.9,
T1.1

18

31

Kladina

1,30

vb, IP

L7.2

3

Přirozený starý dubový lesní porost ve skalnatém
svahu nad tokem Chotýšanky, fragment
společenstva acidofilní doubravy s teplomilnými
prvky, v humózním úpatí svahu přechod do
květnatých hájů, skalky s kapradinovými porosty
svazu Polypodion.
Vzrostlý listnatý lesní porost v prudkém svahu
vrchu Hůra s degradovanými zbytky spol.
květnatých bučin.
Přirozené svěží a vlhké louky a úžlabina zarostlá
přirozenými náletovýni porosty drobnými
rybníčky, zachovaná struktura harmonické
kulturní krajiny, refugium.
Drobný extenzivní rybník v úžlabině na okraji
lesů se zachovanými orobincovými rákosinami,
vodní vegetací a přirozenými břehovými porosty.
Zbytek přirozeného starého dubového porostu v
prudkém svahu údolí Chotýšanky se zbytky
vegetace květnatých hájů.
Přirozený drobný kamenitý tok v úzkém dně
zalesněné rokliny, součást EVL Vlašimská
Blanice.
Přirozená vlhká lesní louka v aluviu
Holčovického potoka s vegetací spol. Calthenion
a zbytky porostů svazu Molinion, k okrajům
přechod do svěží louky Arrhenatherion.
Starý přirozený dubový lesní porost ve vlhkém
deluviu, zachovaný fragment spol. vlhké
acidofilní doubravy Abieti-Quercetum.

Kromě pravděpodobného výskytu druhů chráněných v zasahující lokalitě EVL není v
území evidována lokalita výskytu ZCHD národního významu. Výskyt botanických ani
zoologických není vyloučen a je třeba případně respektovat zákonem stanovené podmínky
druhové ochrany. Pravděpodobnější je výskyt ve vymezených cenných biotopech, začleněných
do sítě ÚSES.
Lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Na západním okraji sídla Chotýšany, v návaznosti na stávající sportovní areál byl
zaznamenán výskyt zvláště chráněných živočichů ( obojživelníků ). Na zastavitelné ploše Z27,
určené pro OS - Občanské vybavení ( tělovýchovná a sportovní zařízení ) musí být před
zahájením výstavby nebo před jakoukoliv změnou způsobu využití území v této lokalitě
proveden přírodovědný výzkum vzhledem k výskytu zvláště chráněných živočichů. Jakákoliv
změna způsobu využití plochy nesmí negativně ovlivnit zvláště tyto chráněné živočichy.
Na vodních tocích Lísecký potok, Chotýšanský potok a potok Chotýšanka byl zaznamenán
výskyt zvláště chráněných živočichů. Na zastavitelných plochách Z33, Z35 a Z36 a na ploše
přestavby P 12, to je na plochách určených pro TI - Technickou infrastrukturu, pro umístění
centrálních ČOV ( čistíren odpadních vod ), musí být před zahájením výstavby proveden
přírodovědný výzkum řešeného území a v případě nutnosti posoudit technologii navrhovaných
ČOV s ohledem na tyto zvláště chráněné živočichy.
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Schéma významných biotopů
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3. OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT
Na území obce Chotýšany ( k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko u Chotýšan ) musí být
respektována ochrana kulturního dědictví. Doklad kulturního dědictví představují nejenom
kulturní památky ale také dochované urbanistické struktury sídel a archeologické nálezy.
3.1 Kulturní památky
Na území obce Chotýšany jsou evidovány státem chráněné nemovité kulturní památky :
Katastrální území Chotýšany :
 kostel Sv. Havla - rejstříkové číslo 35288/2-60
 zámek s parkem, se sochou sv. Jana Nepomuckého - rejstříkové číslo 40942/2-61
( s omezením: bez zahradního pavilónu )
Katastrální území Městečko u Chotýšan:
 zvonička - rejstříkové číslo 21829/2-2857
Ochrana nemovitých kulturních památek nebo architektonicky cenných staveb a souborů
staveb jako doklad kulturního dědictví bude dodržována. Veškerá činnost, která by mohla vést
k poškození kulturních památek a jejich bezprostředního okolí je nepřípustná.
3.2 Dochovaná urbanistická struktura sídla
Mezi kulturní dědictví je třeba zahrnout i původní urbanistickou strukturu historických
jader jednotlivých sídel , která se ve větší či menší míře dochovala.
Ochrana musí být soustředěna zejména na dochovanou a vždy pro dané konkrétní místo
charakteristickou půdorysnou strukturu, výškovou hladinu původní zástavby, měřítko
a dochovaný historicky cenný architektonický výraz staveb.
V historických jádrech sídel, kde zástavba zahrnuje většinou původní zemědělské statky
musí být zachován především venkovský charakter, tj. veškeré nové stavby v území musí
kontext původní venkovské zástavby respektovat. Jedná se zejména o půdorysnou strukturu,
měřítko, hmotu a výškovou hladinu zástavby, ochranu staveb s dochovaným architektonickým
výrazem a ochranu památek lidové architektury.
3.3 Ochrana archeologických nálezů
Celé správní území obce Chotýšany ( k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko u Chotýšan ) je
v Územním plánu Chotýšany posuzováno jako území s archeologickými nálezy. U všech
zásahů do terénu je třeba provést archeologický průzkum a stavbu.
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c) URBANISTICKÁ KONCEPCE
včetně zastavitelných ploch, ploch přestavby systému sídelní zeleně

Urbanistická koncepce je graficky vyjádřena na výkrese :
B

HLAVNÍ VÝKRES ( v měřítku 1 : 5 000 )

1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ SÍDELNÍ STRUKTURY
Základem urbanistické koncepce je zachování, obnova a rozvoj současné urbanistické
struktury sídel Chotýšany a Městečko, kompozičních, krajinářských a estetických hodnot a to
bez radikálních zásahů do prostorového členění a popření některé vývojové etapy. Územní
plán se zasazuje o harmonické zapojení nových zastavitelných ploch do krajinného rázu,
urbanistického i architektonicko stavebního kontextu sídel.
Zastavitelné plochy vymezeny s ohledem na reálný potenciál rozvoje obce Chotýšany jako
obce spádové s vyhovujícím občanským vybavením ( v obci je m.j. základní škola, která se
dále rozšiřuje ), míru využití zastavěného území sídel. Územní plán dává předpoklady rozvoje
ve zkapacitnění zástavby v zastavěném území, v prolukách stávající zástavby, na volných
nezastavěných zahradách přiléhajících stávající zástavbě a vymezuje nabídku rozvojových
zastavitelných ploch mimo zastavěné území. Koncepce Územního plánu Chotýšany spočívá
v zachování kompaktních sídel v krajině a v jejich citlivém rozvoji. Koncepce územního
plánu nepodporuje zejména vznik rozsáhlých urbanistických novotvarů ( satelitů ), prorůstání
sídel, rozšiřování nových zastavitelných ploch vybíhající radiálně do volné krajiny.
Poloha rozvojových lokalit poskytuje potenciál kvalitního bydlení zejména na pomezí
urbanizovaného území a přírodního prostředí. Vzhledem k jejich pohledově exponované
poloze na okraji zastavěného území je nezbytně nutné věnovat v dalších stupních náležitou
pozornost architektonickému ztvárnění jednotlivých konkrétních staveb.

2. KONCEPCE FUNKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ
V Územním plánu Chotýšany je navržen rozvoj všech sídlotvorných složek, zahrnující
zejména rozvoj bydlení, občanského vybavení, rekreace, podnikatelských aktivit ve výrobě,
dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a rozšíření ploch sídelní zeleně.
Vymezení zastavitelných ploch vytváří předpoklady k přiměřenému a komplexnímu
rozvoji sídel Chotýšany a Městečko ve správním území obce Chotýšany. Rozsah
zastavitelných ploch odpovídá vždy velikosti a významu jednotlivých sídel na území obce a
také významu v širším okolí. Rozložení zastavitelných ploch se stejným stanoveným
způsobem využití ( zejména ploch určených pro bydlení a pro občanské vybavení) do několika
lokalit vytváří předpoklady k rovnoměrnému rozvoji kompaktních sídel v krajině.
V Územním plánu Chotýšany jsou přiměřeně vymezeny plochy občanského vybavení
veřejné infrastruktury, veřejných prostranství, veřejné zeleně a ploch dopravní a technické
infrastruktury. Zároveň strukturou navržených ploch vytváří územní plán prostor pro plné
uplatnění soukromých záměrů v oblasti bydlení, rekreace a podnikatelských aktivit.
Územní plán Chotýšany vytváří také předpoklady pro rekreační využiti území. Celé řešené
území disponuje výrazným rekreačním potenciálem. Malebná krajina poskytuje předpoklady
zejména pro nenáročnou rekreaci spojenou s turistikou a cykloturistikou. Vybavení obce
v oblasti rekreace je třeba podporovat a plnohodnotně ho využívat. Rekreace je možná i
v rámci ploch venkovského bydlení, kde část původních stavení funkci rekreace již převzala.
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3. KONCEPCE PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
Podmínky a požadavky na prostorové uspořádání
(1) V zastavěném území jsou u stávajících staveb přípustné změny staveb ( přístavby

nástavby a stavební úpravy ) a nové stavby v prolukách stávající zástavby a v zadních částech
pozemků ( např. na zahradách ). Změny stávajících dokončených staveb a nové stavby
v prolukách musí mít jasný ucelený architektonický výraz respektující urbanistické
a architektonické zásady a archetyp venkovské zástavby. Případné kompletní přestavby
urbanisticky cenné zástavby musí respektovat původní půdorysnou stopu.
(2) Nové objekty na rozvojových zastavitelných plochách, plochách přestavby a na
plochách v prolukách zastavěného území musí respektovat kontext zástavby jednotlivých
sídel na území obce Chotýšany hmotou, měřítkem a architektonickým výrazem.
(3) Stávající dochovaná historická urbanistická podoba sídel ( Chotýšany, Křemení,
Pařezí, Městečko, statky v krajině ) musí být zachována. Jedná se zejména o půdorysnou
strukturu, výškovou hladinu původní zástavby, měřítko a dochovaný historicky cenný
architektonický výraz některých původních zemědělských statků. Venkovský charakter
zástavby sídla musí být zachován, nové stavby musí kontext původní zástavby respektovat.
(4) Všechny objekty budou mít na vlastních pozemcích ( bez ovlivnění sousedních
pozemků ) zajištěnu odpovídající likvidaci dešťových vod. Na pozemcích, kde celková
zastavěnost včetně zpevněných ploch přesáhne 30 % celkové plochy pozemku musí být
likvidace dešťových vod na místě prokázána vsakem.
(5) Před zahájením výstavby na jednotlivých zastavitelných plochách musí být
vybudovány obslužné komunikace a zajištěno napojení na inženýrské sítě. Bez vyhovujících
přístupových obslužných komunikací je zástavba nepřípustná.
(6) Zastavitelné plochy a plochy přestavby, kde je provedeno odvodnění ( meliorace )
zemědělské půdy mohou být realizovány za předpokladu zachování funkčnosti meliorační
soustavy na navazujících pozemcích.

4. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY
V Územním plánu Chotýšany jsou navrženy dva druhy rozvojových urbanizovaných ploch :
• ZASTAVITELNÉ PLOCHY s označením Z01 až Z70
• PLOCHY PŘESTAVEB
s označením P01 až P13
( číselné řady zastavitelných ploch Z01 až Z70 a ploch přestaveb P01 až P13 neobsahují
plochy vyjmuté z územního na základě projednání )

4.1 ZASTAVITELNÉ PLOCHY
V Územním plánu Chotýšany jsou vymezeny zastavitelné plochy, které zahrnují všechny
hlavní sídlotvorné složky, t.j. zejména bydlení, občanské vybavení, výrobu a skladování,
technickou infrastrukturu, veřejná prostranství a sídelní zeleň.
Některé zastavitelné plochy jsou rozděleny na více částí ( např. plochy Z13, Z14 zahrnují
bydlení + veřejná prostranství pro umístění komunikací ), jednotlivé části těchto ploch spolu
úzce souvisí. V rámci některých zastavitelných ploch nejsou samostatně vyčleněny plochy
veřejných prostranství pro umístění komunikací, jejich vymezení bude předmětem řešení
v dalších stupních projektových prací v detailu.
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SOUPIS ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Označení

ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH

Výměra
( v ha )

CHOTÝŠANY ( k.ú. Chotýšany )

Z01

PLOCHY BYDLENÍ
BI bydlení čisté v rodinných domech

0, 99

Z02

PLOCHY BYDLENÍ + sady a zahrady
BI bydlení čisté v rodinných domech
PLOCHY ZELENĚ
ZS zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady

0, 30

Z03

PLOCHY BYDLENÍ
BV bydlení venkovské

0, 47

Z06

PLOCHY BYDLENÍ
BI bydlení čisté v rodinných domech
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV komunikace, veřejné prostory

0, 32

Z09

PLOCHY BYDLENÍ
BV bydlení venkovské

1, 94

Z10

PLOCHY BYDLENÍ
BV bydlení venkovské

0, 50

Z11

PLOCHY BYDLENÍ
BV bydlení venkovské

1, 01

Z13

PLOCHY BYDLENÍ
BV bydlení venkovské
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV komunikace, veřejné prostory

0, 64

Z14

PLOCHY BYDLENÍ
BV bydlení venkovské
PLOCHY ZELENĚ
ZS zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV komunikace, veřejné prostory

0, 80

Z17

PLOCHY BYDLENÍ
BV bydlení venkovské

1, 25
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Z20

PLOCHY BYDLENÍ
BV bydlení venkovské
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV komunikace, veřejné prostory

0, 44

Z21

PLOCHY BYDLENÍ
BV bydlení venkovské
PLOCHY ZELENĚ
ZO zeleň ochranná a izolační

0, 63

Z22

PLOCHY BYDLENÍ
BV bydlení venkovské

0, 67

Z26

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SV smíšené venkovské obytné

0, 14

Z27

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OS tělovýchovná a sportovní zařízení
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
ZV zeleň na veřejných prostranstvích

0, 47

Z28

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OM komerční zařízení malá

0, 17

Z29

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OM komerční zařízení malá

0, 27

Z30

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OM komerční zařízení malá

0, 51

Z31

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OM komerční zařízení malá

0, 41

Z32

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OM komerční zařízení malá

0, 25

Z33

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI
technická zařízení

0, 25

Z35

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI
technická zařízení

0, 32

Z36

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI
technická zařízení

0, 04

Z37

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VD drobná výroba

0, 69

Z38

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV komunikace, veřejné prostory

0, 48

Z40

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV komunikace, veřejné prostory

1, 53
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Z41

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV komunikace, veřejné prostory

0, 55

Z42

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
ZV zeleň na veřejných prostranstvích

0, 10

Z46

PLOCHY ZELENĚ
ZO zeleň ochranná a izolační

0, 23

Z48

PLOCHY ZELENĚ
ZO zeleň ochranná a izolační

0, 60

Z70

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV komunikace, veřejné prostory

0, 34

MĚSTEČKO ( k.ú. Městečko u Chotýšan )

Z51

PLOCHY BYDLENÍ
BV bydlení venkovské
PLOCHY ZELENĚ
ZO zeleň ochranná a izolační

0, 23

Z52

PLOCHY BYDLENÍ
BV bydlení venkovské

0, 28

Z53

PLOCHY BYDLENÍ
BV bydlení venkovské

0, 94

Z56

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VZ zemědělská výroba
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV komunikace, veřejné prostory

0, 59

Z57

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SV smíšené venkovské obytné

0, 36

Z60

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV komunikace, veřejné prostory
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
ZV zeleň na veřejných prostranstvích

1, 09

Z61

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV komunikace, veřejné prostory

0, 16

Z62

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV komunikace, veřejné prostory

0, 09

Z63

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV komunikace, veřejné prostory

0, 23

Z65

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
ZV zeleň na veřejných prostranstvích

0, 04

16

Z67

PLOCHY ZELENĚ
ZS zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady

0, 42

Z68

PLOCHY ZELENĚ
ZS zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady

0, 64

VÝMĚRA ZASTAVITELNÝCH PLOCH CELKEM

22, 38

4.2 PLOCHY PŘESTAVBY
Plochy přestaveb jsou v Územním plánu Chotýšany vymezeny v zastavěném území. Jsou
situovány buď v prolukách současné zástavby nebo v místech, kde původní využití ploch je
z hlediska celkového uspořádání funkčních složek sídel nevhodné nebo kde již u těchto ploch
pozbyla účelnost stanovení jejich původního využití i v budoucnosti.
Některé plochy přestavby jsou rozděleny na více částí ( např. plocha P02 zahrnuje bydlení
+ zeleň ochrannou a izolační ), jednotlivé části plochy spolu úzce souvisí. V rámci některých
ploch nejsou samostatně vyčleněny plochy veřejných prostranství pro umístění komunikací,
jejich vymezení bude předmětem řešení v dalších stupních projektových prací v detailu.
SOUPIS PLOCH PŘESTAVBY
Označení

ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH

Výměra
( v ha )

P01

PLOCHY BYDLENÍ
BV bydlení venkovské

1, 36

P02

PLOCHY BYDLENÍ
BV bydlení venkovské
PLOCHY ZELENĚ
ZO zeleň ochranná a izolační

0, 15

P03

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SV smíšené venkovské obytné
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV komunikace, veřejné prostory

0, 25

P04

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OV veřejná infrastruktura

0, 48

P05

PLOCHY ZELENĚ
ZS zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady

0, 35

P06

PLOCHY ZELENĚ
ZS zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady

0, 32
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P07

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
ZV zeleň na veřejných prostranstvích
PLOCHY ZELENĚ
ZS zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady

0, 86

P10

PLOCHY BYDLENÍ
BV bydlení venkovské

0, 63

P12

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI
technická zařízení

0, 12

P13

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV komunikace, veřejné prostory

0, 01

VÝMĚRA PLOCH PŘESTAVBY CELKEM

4, 53

CELKOVÝ PODÍL ROZVOJE URBANIZOVANÝCH PLOCH
Zastavitelné plochy a plochy přestavby
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BI Plochy bydlení - bydlení čisté v rodinných domech
1, 6100 ha
BV Plochy bydlení - bydlení venkovské
11, 9400 ha
SV Plochy smíšené obytné - smíšené venkovské obytné
0, 7500 ha
OV Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura
0, 4800 ha
OS Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
0, 4700 ha
OM Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá
1, 6100 ha
TI Plochy technické infrastruktury - technická zařízení
0, 7300 ha
VD Plochy výroby a skladování - drobná výroba
0, 6900 ha
VZ Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba
0, 5900 ha
PV Plochy veřejných prostranství - komunikace, veřejné prostory
4, 4800 ha
ZV Plochy veřejných prostranství - zeleň na veřejných prostranstvích
1, 0000 ha
ZS Plochy zeleně - zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady
1, 7300 ha
ZO Plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační
0, 8300 ha
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM
26, 9100 ha
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5. KONCEPCE SÍDELNÍ ZELENĚ
V Územním plánu Chotýšany jsou v zastavěném území a na zastavitelných plochách
vymezeny tři druhy ploch sídelní zeleně :
PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
v zastavěném území a zastavitelných plochách
ZV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

zeleň na veřejných prostranstvích
ZS PLOCHY ZELENĚ

zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady
ZO PLOCHY ZELENĚ

zeleň ochranná a izolační
Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV se v ÚP Chotýšany vymezují především na
atraktivních místech v centrálních částech sídel. Zastavěné území obce bude i v budoucnu
tvořeno převážně plochami obytné zástavby, kde postačí doplnit pásy doprovodné zeleně
podél komunikací, neboť se v celém sídle předpokládá vysoký podíl zeleně soukromých sadů
a zahrad ZS - ploch zeleně soukromé a vyhrazené.
Zastavěné území obce se navrhuje propojit se stávajícími ekosystémy krajiny formou
zelených pásů a alejí. Pro nové zastavitelné plochy obytné zástavby se navrhuje oddělení od
stávajících celků vysokou zelení, popřípadě kombinovanou smíšenou zelení izolační.
Na okrajích obytné zástavby se v některých partiích v přechodu urbanizovaného území
a volné krajiny v ÚP vymezuje samostatně zeleň ochranná a izolační ZO, a to zejména
za účelem pohledového krytí okraje zástavby.
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d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
včetně podmínek pro její umísťování

1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
1.1 POZEMNÍ KOMUNIKACE
Silnice
Správním územím obce Chotýšany prochází silnice II/112 , tj. silnice II. třídy č. 112, která
je nejdůležitějším komunikačním tahem na území obce Chotýšany. Územím obce Chotýšany
prochází v úseku mezi městy Benešov a Vlašim.
Na území obce se dále nachází čtyři silnice III. třídy, tj. silnice III/1129, III/11210,
III/11118, III/11212 a místní zpevněné komunikací v krajině propojující jednotlivá sídla.
Na páteřní silnici II/112 se napojují silnice III/1129 směrem na Chotýšany a III/11210 směrem
na Městečko. Silnice III/11118 se v sídle Chotýšany napojuje na silnici III/1129 směrem
na Bořeňovice a silnice III/11212 vede přes jižní cíp správního území Chotýšany.
Územní plán Chotýšany nemá zásadní vliv na silniční síť, silnice ponechává ve stávajících
trasách. Na celém území obce Chotýšany ( k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko u Chotýšan ) jsou
přípustné úpravy silnic spojené především s odstraňováním dopravních závad a s postupnou
rekonstrukcí silnic do normovaných kategorií, pokud to umožní prostorové uspořádání
zástavby.
Komunikace
Zástavba v zastavěném území, t.j. v jednotlivých sídlech na území obce Chotýšany je
obsluhována ze sítě obslužných komunikací. V řešeném území navrhujeme postupnou
rekonstrukci stávajících komunikací do normovaných kategorií, pokud to umožní prostorové
a šířkové uspořádání stávající zástavby v sídle a konfigurace terénu v krajině.
V obci jsou navrženy nové důležité obslužné komunikace. Za účelem dopravní obsluhy
ploch výroby ( stávajících i rozvojových ) mimo zastavěné území sídla Chotýšany je navrženo
nové komunikační propojení na silnici II/112 východně od sídla Chotýšany. Další komunikace
jsou navrženy za účelem dopravní obsluhy severní části sídla Chotýšany a paralelního
komunikačního propojení pro případ havárie na jediné páteřní komunikaci v sídle Chotýšany,
vyhovující komunikační propojení ( včetně pěšího a cyklistického ) sídel Chotýšany a
Křemení mimo silnici II/112, za účelem vyhovující dopravní obsluhy západní části sídla
Městečko a za účelem pěšího a cyklistického propojení sídel Chotýšany a Městečko.
Nové komunikace musí být průjezdné, slepé pouze výjimečně ( pokud budou nezbytně
nutné ). Minimální šířka jízdního pruhu na nově budovaných místních komunikacích bude
3 m ( výjimečně 2, 75 m ). Na případných nových nutně vzniklých slepých komunikacích je
nutno zajistit možnost otočení nákladních vozidel ( svoz odpadu, hasiči, zimní údržba
komunikace, apod. ).
Místní komunikace jsou koncipovány jako obslužné komunikace funkčních tříd C2, C3
základní kategorie MO 8, v případě jednosměrných komunikací ( budou navrženy pouze
vynímečně ) kategorie MO 7 i MO 5. Současně tento návrh dává možnost vytvoření
zklidněných komunikací funkční třídy D1 v obytných zónách nové zástavby.
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Doprava v klidu
U obytné zástavby musí být na pozemku stavby zajištěno minimálně jedno odstavné stání
na jeden byt, pro návštěvy je přípustné parkování na veřejných prostranstvích. U občanského
vybavení musí být parkování zajištěno na pozemku stavby nebo na přilehlých veřejných
Na plochách výroby a skladování se musí realizovat parkování a odstavování firemních
nákladních a speciálních vozidel a strojů zemědělské techniky v rámci vlastních areálů.
Pěší a cyklistický provoz
Ve stávající zástavbě a na realizovaných zastavitelných plochách bude pěší provoz
zajišťován zejména na chodnících v rámci veřejných prostranství.
K rozšíření možnosti pěšího a cyklistického provozu v rámci řešeného území a ke zlepšení
komunikačního propojení s okolními obcemi navrhujeme pěší a cyklistické stezky
s hlinitopísčitým krytem. K jejich vytvoření bude převážně využito původních polních cest.
1.2 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Na území obce je provozována železniční trať č. 222 Benešov - Vlašim - Trhový Štěpánov
se dvěma zastávkami na území obce Chotýšany ( Městečko u Benešova a Lhota Veselka ).
Jedná se o jednokolejnou celostátní železniční trať s ochranným pásmem 60 m. Územní plán
Chotýšany stávající železniční trať č.222 respektuje ve své stávající trase, včetně ochranného
pásma.

2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
2.1.1 KANALIZACE
Kanalizace splašková a ČOV ( čistírna odpadních vod )
V současné době nemá obec Chotýšany v žádném ze sídel ve správním území vybudovaný
systém splaškové kanalizace zakončený čistírnou odpadních vod - ČOV. Odpadní splaškové
vody jsou ve všech sídlech ve správním území Chotýšany ( Chotýšany, Městečko, Křemení a
Pařezí, samoty v krajině ) akumulovány v bezodtokových jímkách.
Územní plán Chotýšany předpokládá stavební rozvoj všech sídel na území Chotýšany
( Chotýšany, Městečko, Křemení a Pařezí ). Proto ÚP Chotýšany předpokládá výhledově
aktualizaci PRVK Středočeského kraje s ohledem na potřeby obce Chotýšany. Ve všech
čtyřech sídlech jsou vymezeny rozvojové plochy pro umístění čistíren odpadních vod ( ČOV )
pro zakončení veřejné kanalizace. To platí i pro případné změny platných právních předpisů
v oblasti ochrany vod a odvádění a čištění vod. Likvidace odpadních vod je samozřejmě
možná i v jedné centrální ČOV Chotýšany s tím, že z menších sídel Městečko, Křemení a
Pařezí budou odpadní vody na ČOV Chotýšany čerpány.
Konkrétní typy čistíren budou vybrány v době realizace ČOV a stokové sítě. Typ čistírny
ČOV a celkové řešení likvidace splaškových odpadních vod je vždy nutno přizpůsobit
vodnatosti daného recipientu a zejména tomu, že navrhované ČOV lze vzhledem ke
konfiguraci terénu umístit pouze pod sídly.
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Kanalizace ve všech sídlech budou provedeny jako oddílné ( splašková a dešťová ) a budou
realizovány postupně po etapách po vybudování čistíren odpadních vod - ČOV. Do doby
zřízení veřejné kanalizace a ČOV je likvidace splaškových vod u nových staveb přípustná
pouze do nepropustných jímek na vyvážení, alternativně je ale možné využít ekvivalentních
technologií čištění vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou.
V případě, že bude realizována výstavba veřejné kanalizace zakončená ČOV, musí být
nové stavby na vymezených zastavitelných plochách napojeny a stávající stavby po vyřazení
jímek z provozu přepojeny na veřejnou stokovou síť a odvedeny na ČOV.
Na samotách v volné krajině není navržena změna stávající koncepce likvidace odpadních
vod, alternativně je ale možné využít domovních čistíren odpadních vod, nebo jim
ekvivalentních technologií čištění vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou.
U účelových staveb zemědělské výroby a průmyslové výroby bude likvidace odpadů řešena
podle platných předpisů a vždy podle daného konkrétního případu.
Kanalizace dešťová
V zastavěném území a na všech navržených zastavitelných plochách musí být zajištěna
bezškodná likvidace nárůstu dešťových vod v místě a v návazných vodních tocích. Přebytečné
vody musí být odváděny redukovaně nejlépe přes akumulaci se vsakem.
Na pozemcích, kde celková zastavěnost včetně zpevněných ploch přesáhne 30% celkové
plochy pozemku musí být likvidace dešťových vod vsakem na místě prokázána vsakem.
Pokud nebude vsak dešťových vod přímo a pozemku prokázán, musí být dešťová voda
akumulována v jímkách nebo retencích a zbytek odváděn dešťovou kanalizací.
2.1.2 VODOVOD
Chotýšany
Zásobování pitnou vodou v sídle Chotýšany je zajištěno z veřejného vodovodu. Všechny
nové obytné stavby a stavby občanského vybavení musí být v sídle Chotýšany zásobeny
pitnou vodou z veřejného vodovodu. Nové vodovodní řady budou propojeny se stávající
vodovodní sítí tak, aby bylo možné zásobovat a požárně zajistit ( požární hydranty ) stávající a
nově navrhovanou zástavbu.
Na samotách ve volné krajině budou objekty zásobeny pitnou vodou i nadále ze studní.
Městečko
V sídle Městečko se předpokládá zásobování stávající zástavby z individuálních zdrojů.
Případný nový odběr podzemních vod ze studní musí být prokázán hydrogeologickým (HG)
posudkem. Pro zásobení zastavitelných ploch v severní části sídle se předpokládá vybudování
vodovodního přivaděče ze sídla Chotýšany a zásobení z veřejného vodovodu.
Křemení a Pařezí
Sídla Křemení a Pařezí jsou zásobeny pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve
studních je dostatečné. Výrazný stavební rozvoj se v sídlech Křemení a Pařezí nepředpokládá,
a proto nebude koncepce zásobení pitnou vodou měněna, objekty budou zásobeny pitnou
vodou i nadále ze studní. Územní plán Chotýšany ale vybudování veřejného vodovodu
umožňuje i v těchto sídlech, tj. nejsou v něm stanoveny podmínky nebo překážky, které by
případnou realizaci veřejného vodovodu ztěžovaly nebo znemožňovaly.
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2.2 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Elektrické vedení 22 kV a trafostanice ( TS ) jsou kapacitně vyhovující pro současné
požadavky na odběr. Pro pokrytí nárůstu elektrické energie v zastavěném území a na
vymezených zastavitelných plochách lze využít jednak výkonovou rezervu stávajících
trafostanic a jednak výkon z nově vybudovaných trafostanic.
Předpokládá se výstavba TS na okraji zastavitelných ploch v centru předpokládaného
největšího odběru. V případě potřeby je přípustné přeložit stávající vedení.
2.3 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Zásobování obyvatel plynem na území obce Chotýšany je není v současné době zajištěno,
sídla na území obce Chotýšany nejsou plynofikována. Na území obce jsou ale situovány VTL
plynovody a plyn ale zaveden plyn do dvou výrobních areálů.
Stavby mohou být napojeny na plynárenská zařízení, do sídla Chotýšany je zemní plyn
zaveden. Vymezení zastavitelných ploch představuje možné výraznější nároky na odběr
zemního plynu. Konkrétní technické podmínky napojení ( trasování a dimenzování
plynovodů ) staveb budou stanoveny na základě skutečných požadavků na odběr plynu.
V ostatních sídlech ( Křemení, Pařezí, Městečko ) ÚP plynofikaci rovněž umožňuje, nejsou
v něm stanoveny podmínky nebo překážky, které by případnou plynofikaci sídel na území
obce Chotýšany v budoucnu nějakým způsobem ztěžovaly nebo znemožňovaly.
2.4 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Zásobování objektů teplem je v současné době zajištěno z kotelen na tuhá paliva.
Na nových větších zastavitelných plochách, zejména v sídlech Chotýšany a Křemení lze
předpokládat zajištění zásobování objektů teplem z kotelen na zemní plyn.
V ostatních sídlech ( Pařezí, Městečko, samoty v krajině ) bude zřejmě z ekonomických
důvodů možnost zavést zemní plyn omezená. V nejbližší době zde bude zásobování teplem
zajišťováno i nadále z kotelen na tuhá paliva, elektrickou energií nebo z alternativních
ekologicky vhodných zdrojů, které je třeba v budoucnu více upřednostňovat ( tepelná
čerpadla, solární systémy, kotle na dřevní hmoty a na biomasy, apod. ).
2.5 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Komunální odpad je odvážen na řízenou skládku. Ve správním území Chotýšany se
nenachází žádná provozuschopná skládka kontaminovaného odpadu.
Nové stavby musí mít vyřešenu nezávadnou likvidaci odpadů podle platných předpisů.

3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ
3.1 VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
Občanské vybavení veřejné infrastruktury odpovídá významu obce. Chotýšany mají
charakter spádové obce s vyhovujícím občanským vybavením. Plochy občanského vybavení
veřejné infrastruktury jsou vymezeny zejména v centrální části sídla Chotýšany jako :
OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
veřejná infrastruktura
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Mezi občanské vybavení veřejné infrastruktury patří zejména veřejná správa, vzdělávání a
výchova ( v obci je základní škola, která se dále rozvíjí ), kultura, zdravotní a sociální služby.
Občanské vybavení veřejné infrastruktury je v ÚP Chotýšany vymezeno na stávajících
plochách v zastavěném území. Drobné občanské vybavení ( například malá mateřská škola,
ordinace, klubovny, apod. ) je možné v rámci ploch bydlení, například ve vazbě na bydlení.
3.2 OCHRANA OBYVATELSTVA
Civilní ochrana
V Územním plánu Chotýšany nejsou dotčeny stávající objekty a zařízení civilní ochrany.
V územním plánu se v rozsahu předaných podkladů stanovují potřeby k zajištění civilní
ochrany ( potřeby k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva ) :
a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, zde je třeba
zohlednit mimo jiné i možnost působení místních přívalových srážek
- obec se nenachází pod vodním dílem, které by mohlo způsobit zvláštní povodeň
zón havarijního plánování
- obec, ani žádná z místních částí se nenacházejí v zóně havarijního plánování
ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události,
- ukrytí obyvatelstva bude řešeno improvizovanými úkryty, které budou v době
ohrožení vybudovány v jednotlivých budovách jejich majiteli s ohledem na druh
případného ohrožení a stavebnětechnické možnosti jednotlivých budov
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, tím se rozumí případná možnost ubytování
evakuovaných osob z jiných míst
- evakuace obyvatelstva bude v případě potřeby řešena v rámci celého regionu,
zejména v okolních větších městech, např. ve veřejných budovách, kde lze zajistit
krátkodobé ubytování a stravování ( např. základní škola se školní jídelnou )
skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
- v současné době není v obci Chotýšany nebo v jeho místních částech umístěn žádný
materiál civilní ochrany nebo humanitární pomoci
vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a
zastavitelná území obce
- v případě potřeby bude řešeno v rámci regionu
záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení
škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události
- v případě vzniku takovéto mimořádné události budou tyto práce koordinovány
krizovým štábem v rámci regionu
ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
- skladování nebezpečných látek se na území obce Chotýšany nepřipouští
nouzové zásobování vodou a elektrickou energií
- nouzové zásobování vodou může být řešeno z rezervních studní nebo dovozem
cisternami z dalších zdrojů provozovatele vodovodu, nouzové zásobování
elektrickou energií může být po nezbytně nutnou dobu řešeno náhradními zdroji

24

Požární ochrana
Parametry všech nových komunikací musí odpovídat požárním předpisům, budou
průjezdné ( nesmí být slepé ), na případných nutně vzniklých slepých komunikacích je nutno
zajistit možnost otočení nákladních vozidel. Ke všem objektům bude zajištěn příjezd a přístup
pro požární techniku podle příslušných předpisů ( šířka komunikací, poloměry otáčení,
únosnost, obratiště, dopravní značení ). Příjezd a přístup požární techniky bude zajištěn
z místních komunikací.
Pro konkrétní stavby budou dodrženy bezpečné odstupové vzdálenosti.
K zásobování požární vodou slouží vodní nádrže na území obce. Při navrhování rozvodů
vody bude vodovod sloužit zároveň jako zdroj požární vody ( nadzemní hydranty, zajištění
potřebných tlaků, průtoku, světlost potrubí ) navržený podle příslušných předpisů, případně
budou zřízeny požární nádrže podle příslušných předpisů.
Obrana státu
Na území obce Chotýšany ( k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko u Chotýšan ) budou
respektovány všechny limity OP vojenských zařízení.
Specifické plochy pro zájmy obrany státu nejsou v územním plánu navrženy.

4. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Veřejným prostranstvím jsou všechny návsi, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
4.1 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Plochy veřejného prostranství jsou v ÚP Chotýšany vymezeny na plochách označených :
PV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
komunikace, veřejné prostory
Plochy veřejných prostranství jsou v ÚP vymezeny nejen v rámci zastavěného území, ale i
v nezastavěném území ve volné krajině. Ve veřejných prostranstvích pak budou umístěny
místní komunikace navržené podle norem pro místní komunikace.
4.2 VEŘEJNÁ SÍDELNÍ ZELEŇ
Plochy veřejné sídelní zeleně jsou ÚP Chotýšany vymezeny na plochách označených :
ZV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
zeleň na veřejných prostranstvích
Plochy zeleně na veřejných prostranstvích jsou v Územního plánu Chotýšany vymezeny na
větších plochách stávajících veřejných prostranství.
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e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, prostupnost
krajiny, územní systém ekologické stability, protierozní opatření, ochranu před
povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin, apod.

Koncepce uspořádání krajiny s vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a
s vymezením ploch změn v krajině je obsažena na výkrese :
B

HLAVNÍ VÝKRES ( v měřítku 1 : 5 000 )

1. CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA KRAJINY
v návaznosti na Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
Severní část území obce Chotýšany ( k.ú. Chotýšany ) je zařazena do typu krajiny
s komparativními předpoklady zemědělské produkce a jižní část území obce ( k.ú. Městečko
u Chotýšan ) je zařazena do typu krajiny relativně vyvážené.
V severní části území obce Chotýšany ( k.ú. Chotýšany ) je třeba zasazovat se o zachování
komparativních výhod pro zemědělské hospodaření a neohrozit podmínky pro vysokou nebo
specifickou zemědělskou funkci.
V jižní části území obce ( k.ú. Městečko u Chotýšan ) je třeba zasazovat se o dosažení
relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a stabilních ploch. Změny využití území
nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení vyváženého stavu.
Na celém území obce Chotýšany je nutno dbát na ochranu a hospodárné využívání
zemědělského půdního fondu, preferovat využití nevyužívaných nebo nedostatečně
využívaných ploch. Dále bude nutno chránit před zastavěním pozemky, nezbytné pro
vytvoření souvislých ploch krajinné zeleně ( zelené pásy ), zajišťující prostupnost krajiny,
vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj lesních porostů, zvýšení ekologické stability a zvyšovat
pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně.

2. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Na území obce Chotýšany je třeba vytvářet předpoklady pro obnovu přírodních zdrojů
a založit v území strategii tzv. trvale udržitelného rozvoje, tedy takového rozvoje, který
zajišťuje dostatečnou prosperitu ekonomickým aktivitám v území, ale současně s tím
zabezpečuje trvalé obnovování těch zdrojů, které jsou pro vývoj využívány.
V krajině mimo zastavěné území se navrhuje zvýšení podílu trvale zatravněných ploch
a zalesněných ploch. Jedná se zejména o lokality na svažitých lokalitách, kde hrozí půdní
eroze. V řešeném území navrhujeme obnovu polních cest. U všech stávajících i navržených
cest se předpokládá výsadba doprovodné zeleně ve formě jedno i oboustranných alejí.
Hlavní zásady přístupu k ochraně a tvorbě krajiny :
 Při zásazích do území maximálně chránit veškerou vzrostlou zeleň, uchovat veškeré
významné krajinné fenomény,
 uchovat a podporovat rozvoj přirozeného geofondu krajiny, zeleň k novým výsadbám
vybírat pouze z domácích, popřípadě zdomácnělých druhů,
 zajišťovat příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich
prostorové oddělení,
 podporovat polyfunkční využívání krajiny,
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zakládat zeleň kvalifikovaně podle schválených projektů pod odborným vedením,
následně pravidelně udržovat založené plochy zeleně,
pečovat o čistotu vodotečí na celém správním území a dbát o její technickou údržbu.

Na území obce Chotýšany je třeba vytvářet předpoklady pro ekologickou optimalizaci,
tj. dosažení stavu harmonické krajiny, v níž plochy člověkem destabilizovaných ekosystémů
jsou vyváženy vhodně rozloženými plochami ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě
blízkých ekosystémů.

3. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ PLOCH V KRAJINĚ
společné zásady v nezastavěném území
V nezastavěném území v krajině, tj. mimo zastavěné území a zastavitelné plochy jsou
stanoveny společné zásady - podmínky a požadavky na funkční a prostorové uspořádání :
(1) V nezastavěném území není přípustné umísťování staveb a zařízení určených pro
zemědělskou výrobu a skladování ( účelové stavby živočišné a rostlinné výroby ), včetně
rybářských sádek ( areály rybářství s umělými /betonovými/ nádržemi, oplocení, hospodářské
zázemí, apod. ). Pro zemědělství lze v nezastavěném území umisťovat pouze stavby, zařízení
a jiná opatření související s obsluhou zemědělských ploch ( např. seníky, hnojiště, technická
zařízení na pastvinách - ohrady, napajedla, přikrmovací zařízení, přístřešky na pastvinách,
zimoviště, apod. ).
(2) V nezastavěném území lze umístit veřejnou technickou a dopravní.
(3) V nezastavěném území lze povolovat umístění vodohospodářských staveb ( např.

rybníky, tůně, apod. ) a to zejména dle možnosti a únosnosti území. Na celém území obce lze
provádět stavby řešící opatření před povodněmi ( povodňové zabezpečovací práce,
protipovodňová opatření ).
(4) Na všech plochách zemědělského půdního fondu ( ZPF ) lze podmíněně povolovat
nová zalesnění, t.j. změnu využití ploch zemědělských ( NZo a NZt ) na plochy lesní ( NL ),
tj. na pozemky určené pro plnění funkce lesa. Před realizací nových zalesnění musí být
v dalších stupních prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na cenné přírodní plochy
a lokality. Nová zalesnění mohou být realizovány rovněž pouze za předpokladu prokázání
zachování funkčnosti melioračních soustav na navazujících pozemcích.
(5) Do nezastavěného území patří vymezené prvky územního systému ekologické

stability ÚSES ( biocentra a biokoridory ), které zahrnují nebo procházejí různými funkčními
plochami. Tvoří je všechny druhy ekosystémů podle příslušné charakteristiky dané lokality
( lesní společenstva, vodní společenstva a mokřady, luční společenstva ).
(6) Plochy změn v krajině, kde je provedeno odvodnění ( meliorace ) zemědělské půdy
mohou být realizovány za předpokladu zachování funkčnosti meliorační soustavy na
navazujících pozemcích.
(7) U všech ploch neurbanizovaných v krajině v nezastavěném území je nepřípustné
oplocování pozemků s výjimkou živých plotů z místně původních druhů dřevina a ohrazení
zemědělských pozemků pro pastvu hospodářských zvířat.
V nezastavěném území je přípustné oplocení staveb a zařízení technické infrastruktury ( např.
studny vodojemy, trafostanice, telekomunikační zařízení, apod. ), oplocení na plochách lesa
pro lesnické účely a odůvodněných případech potřebná oplocení v lesích příměstských
a dalších lesích se zvýšenou rekreační funkcí v souladu se zákonem o lesích.
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4. PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
Plochy změn v krajině jsou navrženy převážně za účelem založení prvků územního
systému ekologické stability ( ÚSES ), ke zvýšení podílu zeleně, k omezení nebezpečí půdní
eroze na svažitých plochách a ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.
SOUPIS PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ
Označení

ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH

Výměra
( v ha )

K01

PLOCHYLESNÍ
NL pozemky určené k plnění funkce lesa

0, 28

K02

PLOCHYLESNÍ
NL pozemky určené k plnění funkce lesa

0, 16

K03

PLOCHYLESNÍ
NL pozemky určené k plnění funkce lesa

0, 35

K04

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NS přírodní, vodní, zemědělské, lesní

0, 50

K05

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NS přírodní, vodní, zemědělské, lesní

0, 29

K06

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NS přírodní, vodní, zemědělské, lesní

0, 34

K07

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NS přírodní, vodní, zemědělské, lesní

3, 20

K08

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NS přírodní, vodní, zemědělské, lesní

0, 12

K09

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NS přírodní, vodní, zemědělské, lesní

0, 22

K10

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NS přírodní, vodní, zemědělské, lesní

0, 21

K11

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NS přírodní, vodní, zemědělské, lesní

0, 40

VÝMĚRA PLOCH PŘESTAVBY CELKEM

6, 07

CELKOVÝ PODÍL ROZVOJE NEURBANIZOVANÝCH PLOCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------NL Plochy lesní - pozemky určené k plnění funkce lesa
0, 7900 ha
5, 2800 ha
NS Plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM
6, 0700 ha
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5. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - ÚSES
Územní systém ekologické stability (dále též „ÚSES“) je vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje přírodní
rovnováhu. Rozlišuje se místní (lokální), regionální a nadregionální územní systém
ekologické stability; souhrnně se tedy hovoří o územních systémech ekologické stability.
Místní územní systém ekologické stability zahrnuje i celý rozsah systémů regionálních
a nadregionálních; jeho pozitivní působení na krajinu se uplatňuje nejvýrazněji na místní
úrovni, která se stává praktickým vyústěním celého procesu územního zabezpečování
ekologické stability.
Tvorba a ochrana skladebných součástí ekologické sítě neřeší celou problematiku
zajišťování ekologické stability krajiny. Rozhodující význam pro ekologickou stabilitu krajiny
má celkové snižování destabilizujících antropogenních vlivů.
Vymezený ÚSES vychází z biogeografické diferenciace - území spadá do bioregionu 1.22 Posázavského s biochorami 4PR pahorkatiny na kyselých plutonitech 4.vegetačního stupně,
4BL- erodované plošiny na permu 4.v.s., 4Do- podmáčené sníženiny na kyselých horninách
4.v.s., 3BS- erodované plošiny na kyselých metamorfitech 3.v.s. Z vymezení biochor vyplývá
vegetační stupňovitost území s převahou poloh 4.v.s. a přechody do 3.v.s. v níže položených a
slunně exponovaných partiích, s mozaikou stanovišť bukové a dubojehličnaté varianty.
Zastoupené STG s přirozenými skladbami dřevin pro tvorbu prvků ÚSES uvádí následující
tabulka :
Přehled zastoupených STG a návrh přirozených skladeb dřevin
pro jednotlivé půdní a lesní typy
Kód STG

3AB3
3AB
- B1-2
3B3
3BC3

Název

kyselé dubové
3K,
bučiny
N,I
zakrslé dubové
1Z
bučiny
typické dubové 3H, B,
bučiny
F, S
javorodubové 3D,3J
bučiny

4A3

bukodoubravy

4A-AB3

dubojedlové
bučiny
březové olšiny
v.st.
smrkojedlové
doubravy
jedlodubové
bučiny
březové
doubravy v.s.

4A-AB5
4AB4
4AB-B3

SLT

29, 32, 26

BK4, DB4, JD, LP1, BR, JR,
OS, KL, JV, HB
DB4, BK3, BO2, BR1, JR,
LP, HB
DB4, BK4, LP1, HB1, JD,
JV, KL, TR
BK4, DB3, LP1, JV1, JL, B1,
JD, JS, KL, TR
DB5, BK3, BO1, BR1, OS,
LP, JR, HB
BK7, JD2, DB1, BR, BO, P,
JR, OS, HB
JD5, DB2, OL2, BR1, SM,
K, JR, OS
DB4, JD4, BK1, OS, BR1, O,
JR, LP, OL, SM
BK8, JD2, DB, LP, KL, JV, R,
JR, TR, HB
DB4, JD4, BK1, LP1, BR, OS,
JR, SM, OL, JS
BK7, JD2, DB, LP1, KL, JV,
R, JL, JS, HB
BK5, LP1, JD1, JV, KL1, JS1,
DB1, JL, TR, HB
OL7, JS2, DB1, JL, KL, VRK,
HB, JV, LP, JR, STH, OS, BR,
SM, OLS

37
15
---

29, 32

4P

50

3S

26

4BC3
3-4BCC4-5

jasanové olšiny 3L,3U
v.s.

4B3

Přirozená dřevinná
skladba lesa

3M
3K,
N, ,I
4G

4O
typické bučiny 3H,B,
F
bučiny s javorem 3D,3J

4AB-B4

HPJ

(32)

67, 68

46, 47, 48
15
---

29

Dřeviny pro
nelesní výsadby

DB,LP
(BR, JR, OS, KL)
DB, BR, LP
(BO, JR)
DB, LP, JV
(JL, KL, TR)
--DB,LP
(BR, JR, OS)
DB,BR,BO,LP
(JR, OS, KL)
DB, OL, BR
(OS, JR, VRK)
DB, LP, BR
(JR, LP, OL, OS)
DB, LP, BR
(OS, JR, KL)
DB, LP, BR
(OS, JR, OL)
DB, LP, KL
(TR, JV, JS)
--OL, JS, DB
(KL, VRK, JR, BR)

Vymezený ÚSES vychází ze zhodnocení tzv. kostry ekologické stability, tedy aktuálně
zachovaných přírodních ploch v krajině řešeného území. Charakteristika území a přehled
zjištěných cennějších ploch zahrnutých do ÚSES je uveden výše v části Přírodní hodnoty.
Plán ÚSES vychází z následujících územních podkladů: ZÚR Středočeského kraje, původního
Generelu místních ÚSES zahrnutého v ÚAP ORP Benešov, ÚP okolních obcí (Vlašim,
Bílkovice, Radošovice, Struhařov, Postupice). Plán ÚSES pro ÚP obce řeší zejména:
 zahrnutí a konkrétní vymezení prvků regionálního a nadregionálního ÚSES
prezentovaného ZÚR a ÚAP
 návaznost lokální sítě na okolní území a její logické propojení v rámci řešeného území v
intencích Metodiky
 konkrétní vymezení prvků ÚSES na parcelní hranice KN, resp. hranice trvalého
rozdělení lesa
 začlenění ekologicky hodnotných ploch (významných biotopů) do sítě ÚSES jako
biocenter a IP
 doplnění sítě ÚSES o IP s krajinotvornou či protierozní funkcí
Plán ÚSES navazuje na regionální síť zasahující do území podél jeho JV hranice v údolí
potoka Chotýšanky a v navazujícím lesním komplexu na J území. Zde bylo konkrétně
vymezeno RC 945 - Kalamajka, zahrnující komplex kulturních lesů kolem stejnojmenného
vrchu a přilehlou potoční nivu s rybníkem Smilkovem. Severně od RC byla vymezena
navazující trasa RK 1325 - Čengrovka-Kalamajka, sledující úzkou tok Chotýšanky; RK
zahrnuje přirozený tok s travnatou novou jako propojení vlhkých řad a dále přilehlé úpatí
zalesněných svahů k propojení mezofilních stanovišť. V trase jsou v Metodikou daných
maximálních vzájemných odstupech vložena kombinovaná LC (č.3,4,5) zahrnující oba typy
propojovaných stanovišť. Jižně od RC pokračuje RK 389 - Kalamajka - Nesperská Lhota,
který byl v návaznosti na hranice trvalého rozdělení lesa vymezen v lesním komplexu Kladina
a doplněn vloženými LC (č.1,2).
V návaznosti na uvedené regionální prvky byla vymezena síť lokálního USES: Na RC 945,
resp. RK 1325 navazuje jako propojení stanovišť vlhkých řad LK č.15 podél toku Chotýšanky
s vloženým LC č.7. Na SZ hranici území navazují na LK č.15 v sousedních katastrech další
biokoridory podél vodotečí Malého, Líseckého a Jemnišťského potoka, vycházející ze
společného LC č.8 vymezeného při soutoků uvedených vodotečí. JZ hranici území tvoří tok
Holčovického potoka (zařazený mezi EVL soustavy Natura 2000). Pro zapojení chráněného
biotopu do sítě ÚSES a v návaznosti na propojení naznačené v ÚP obce Postupice je podél
toku navržen LK č.14 s vloženým LC č.13 dále navazující na RC 753 Nesperská Lhota v
obvodu obce Vlašim. V reakci na zjištění, že v území a jeho širším okolí je vedena řada tras
LK spojujících vlhká až mokrá stanoviště podél hydrologické sítě, ale žádná trasa spojující a
charakterizující stanoviště mezofilních řad, byla v rámci řešeného území využita nabízející se
možnost vedení trasy LK (č.18) lesním komplexem v jeho S části. V trase byla vymezena LC
(č.9, 10, 11, 12) využívající v komplexu kulturních lesů zachované zbytky přirozených lesních
porostů. Síť doplňují interakční prvky tvořené plochami cenných biotopů ležících mimo
biocentra a biokoridory, dále souvislejší prvky liniové zeleně zachovaní v otevřené polní
krajině a dále navržené protierozní prvky.
Pro jednotlivé typy prvků ÚSES byl stanoven rámcový management shrnutý v následující
tabulce, v tabulkách jednotlivých prvků je pak na tento rámcový management uveden odkaz :
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Přehled zásad managementových opatření pro prvky ÚSES
smíšený les

1

Cílem je vývoj porostu přirozené dřevinné skladby a věkové struktury s přírodě blízkými maloplošnými
podrostními způsoby hospodaření. V mýtním věku jehličnaté složky zahájit pozvolnou clonnou obnovu v
několika fázích její těžbou. Stávající listnatou příměs udržovat do vysokého věku a s postupným
prosvětlováním porostu podporovat její přirozenou obnovu. Uvolňovat perspektivní listnáče v podrostu,
podsadbou event. doplnit chybějící druhy přirozené skladby či jejich nedostatečné zmlazení. Přiměřeně
ponechávat podíl odumřelé dřevní hmoty. V další fázi přechod na maloplošné podrostní hospodaření s
dlouhou obnovní dobou.

kulturní smrkoborový les

2

Rekonstrukce a vývoj porostu přirozené dřevinné skladby a věkové struktury s přírodě blízkými
maloplošnými podrostními způsoby hospodaření. V mýtním věku postupná maloplošná kotlíková (event.
okrajová) umělá obnova dřevinami přirozené skladby tak, aby s postupným dorůstáním maloplošných
obnovních prvků docházelo i k věkové diferenciaci. Používat geneticky vhodnou sadbu blízkého
původu. Stávající listnáče ponechávat jako výstavky, využívat přirozené zmlazení. Po rekonstrukci
výchovu zaměřit na udržení přirozené skladby, věkovou diferenci a vznik přirozené obnovy, umožňující
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou.

přirozený listnatý les

3

Zachování a ochrana, resp. vývoj ekologicky stabilního přirozeného společenstva přirozené dřevinné
skladby a věkové struktury se spontánní obnovou s přírodě blízkými maloplošnými podrostními až
výběrnými formami hospodaření. Realizovat pouze údržbu náhodnými zásahy zdravotního výběru. V
dlouhodobé perspektivě pozvolné prosvětlování horní etáže porostu negativním výběrem s preferencí
hlavních cílových dřevin přirozené skladby. Prořezávkami v podrostu podporovat perspektivní jedince
dřevin přirozené skladby, vytvářet podmínky pro vznik a ochranu přirozeného zmlazení a vývoj nižších
etáží porostu. Podsadbami event. doplňovat obtížně zmlazující nebo chybějící přirozené druhy. Staré
zdravé jedince ponechávat do vysokého věku, v přiměřené míře zachovat i podíl mrtvého dřeva. S
pozvolnou úpravou dřevinné skladby a věkové struktury přechod na maloplošné podrostní hospodaření s
dlouhou obnovní dobou, resp. až výběrný porost.

mladé lesní porosty a paseky

4

Výchova porostu přirozené dřevinné skladby a věkové struktury umožňující ¨přechod k přírodě blízkým
maloplošným podrostním formám hospodaření. V současném stadiu výchova s maximální preferencí
zastoupených dřevin přirozené skladby, podle možností event. vylepšení porostu jejich dosadbou na
vhodných místech. Později podporou případného náletu event. uměle podsadbami postupně doplňovat
podúroveň dřevin přirozené skladby. Při dosažení vyššího zastoupení listnáčů v mýtním věku jehličnaté
složky clonná obnova a přechod postupný přechod na podrostní hospodaření. V pasekách obnova
dřevinami přirozené skladby, v případě již založené kultury výchova s maximální preferencí event.
podílu listnáčů a podle možnosti vylepšení další výsadbou. Pro dosadby a podsadby používat geneticky
vhodný materiál místního původu.

porosty ve svazích s výchozy skal

5

Zachování a prohloubení přirozeného charakteru lesních společenstev, resp. vývoj porostu přirozené
dřevinné skladby a věkové struktury s přírodě blízkými maloplošnými až výběrovými podrostními
způsoby hospodaření s ohledem na ochranný charakter lesa. Uplatňováním přírodě blízkých
maloplošných podrostních forem hospodaření umožnit dlouhodobou existenci, resp. přirozený vývoj a
obnovu společenstva. V dlouhodobé perspektivě pozvolna negativním výběrem prosvětlovat horní etáž
porostu, výchovou podrostu preferovat dřeviny přirozené skladby, vytvářet podmínky pro vznik jejich
přirozeného zmlazení, podsadbami na vhodných místech event. doplňovat chybějící nebo obtížně
zmlazující druhy. Staré zdravé jedince ponechávat do vysokého věku, v přiměřené míře zachovat i podíl
odumírajících a tlejících padlých stromů. V budoucnu úplný přechod na tvar blízký výběrnému porostu.
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biokoridor v kulturním lese

6

Cílem je postupné souvislé propojení věkově diferencovaných skupin přirozené skladby dřevin s přírodě
blízkými podrostními formami hospodaření. V mýtním věku jednotlivých skupin v trase postupná
maloplošná kotlíková, okrajová nebo skupinová umělá clonná obnova s výsadbou (resp. podsadbou)
cílových dřevin přirozené skladby tak, aby postupně docházelo k propojování pásu přirozeného porostu
a s postupným dorůstáním jednotlivých maloplošných obnovních prvků vedle rekonstrukce dřevinné
skladby i k věkové diferenciaci porostu. V dalším období výchova jednotlivých skupin zaměřená na
udržení přirozené skladby a další věkovou diferenciaci s předpokladem vzniku přirozené obnovy a
přechodu na podrostní formy hospodaření. Pro umělou obnovu používat geneticky vhodný materiál
místního původu. Event. stávající listnáče ponechávat jako výstavky do vysokého věku, při obnově
využívat jejich přirozené zmlazení.

biokoridor podél okraje kulturních lesů

7

Cílem je postupné souvislé propojení věkově diferencovaných skupin přirozené skladby dřevin s přírodě
blízkými podrostními formami hospodaření a vývoj či zachování druhově pestrých ekotonů s druhy lesů,
lesních plášťů a bylinných lemů.
V okrajích porostů doplnit podsadbou dřeviny přirozené skladby jako základ pro budoucí kombinovanou
pozvolnou maloplošnou clonnou obnovu jednotlivých skupin v trase s dlouhou obnovní dobou a
postupným přechodem na podrostní hospodaření. Rekonstrukce dřevinné skladby směrem k převaze
dřevin přirozené skladby při zachování podílu typických druhů lesních okrajů (BO, BR, OS, JR). Při
obnově zachovat tyto dřeviny z původního porostu, včetně přirozených porostů křovin lesních plášťů.
Podél okrajů lesa zvážit vhodnost založení lemu extenzivní louky, event. po zapojení drnu kosit jeden až
dvakrát ročně, nehnojit, nedosévat a při nízkém podílu ruderálních druhů omezit kosení některých partií
a umožnit sukcesi křovin tak, aby vznikl pás křovinobylinné vegetace s možností nástupu pestrých
lemových společenstev.

biokoridor v listnatých lesních porostech

8

Zachování a prohloubení přirozeného charakteru různověkého porostu přirozené dřevinné skladby se
spontánní obnovou a maloplošnými přírodě blízkými podrostními formami hospodaření. V jednotlivých
skupinách v trase v dlouhodobé perspektivě zahájit pozvolné prosvětlování horní etáže negativním
výběrem s preferencí cílových dřevin přirozené skladby. Prořezávkou v podrostu uvolňovat pespektivní
jedince vhodných druhů, vytvářet podmínky pro vznik a ochranu přirozeného zmlazení, podsadbami na
vhodných místech event. doplňovat chybějící nebo obtížně zmlazující druhy dřevin přirozené skladby. S
pozvolnou úpravou dřevinné skladby a věkové struktury porostu přechod na maloplošné podrostní
hospodaření s dlouhou obnovní dobou. Staré zdravé jedince ponechávat do vysokého věku a využíval
jejich zmlazení.

parkový porost
9

Zachování a ochrana ekologicky hodnotného parkového společenstva při respektování památkových
funkcí. Údržba v souladu se zájmy památkové péče a sadové architektury, zachovat charakter starého
listnatého lesa, jednotlivý nejnutnější zdravotní výběr, dle potřeby zdravotní, stabilizační a bezpečnostní
ořezy korun event. konzervace starých jedinců. Při doplňování porostu preferovat autochtonní
dlouhověké dřeviny. Staré zdravé jedince udržovat do vysokého věku, v přiměřené míře zachovat i podíl
odumírajících torz a doupných stromů.

založení lesního pásu

10

V minimální šířce 15m založit pás zeleně výsadbou přirozených druhů vč. podrostu keřů. Přímé výsadbě
cílových dřevin by mělo předcházet několikaleté období s intenzivně koseným travním porostem,
přípravu půdy bez TTP lze event. nahradit např. předchozí vhodnou agrotechnikou, mulčováním u
výsadeb apod. Výsadby do úplného zajištění vylepšovat, ošetřovat a chránit před okusem. Levnější a
přirozenější variantou je postupný vznik porostu přes extenzivní luční společenstva s následnou
usměrňovanou sukcesí křovin, doplňovaných výsadbou stromů. V bezprostředním okolí pásu dřevin
pokud možno omezit hnojení polí. Následná výchova s cílem udržení zdravého porostu přirozené
skladby a vývoje podrostu .
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niva toku s lužním porostem a loukami

11

Cílem je zachovat a prohloubit přirozený charakter společenstev luhů a přirozených mokrých luk.
Údržba lužího porostu výběrovými zásahy, podpora přirozených druhů na úkor nevhodných příměsí. V
podrostu uvolňovat perspektivní jedince žádoucích dřevin, podporovat přirozené zmlazení s cílem
budoucí kontinuální přirozené obnovy. Postupný přechod na výběrný porost s minimem zásahů do
přirozeného prostředí luhu. Vhodné jedince ponechávat do vysokého věku, zachovat přiměřený podílu
mrtvého dřeva. V pozemcích luk zachovat, resp. obnovit extenzivní hospodaření s vyloučením hnojení,
dosévání a obnov drnu, pravidelně max. dvakrát ročně kosit, při nízkém stupni ruderalizace snížit počet
sečí na 1, max. 2 ročně. Termíny seče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně střídat v
různých letech, obecně je vhodný pozdější letní termín první seče s občasnou druhou sečí na konci
vegetace. Pravidelně kosit ruderalizované partie louky, vč. nitrofilních lemů břehového porostu. Ke
kosení využívat lehké mechanizace, nevjíždět do luk při rozmoklé půdě. Seno sušit přirozeným
způsobem na pokose. Nezasahovat do vodního režimu nivy, maximálně omezit zdroje eutrofizace.

potok mezi smrkovými lesy

12

Rozšířit pás luhu podél vodoteče mezi kulturními lesy a prohloubit jeho přirozený charakter. Podél
potoka údržba stávajícího porostu výběrovými zásahy, zaměřenými na podporu dřevin přirozené skladby
podle vymezené STG, omezení případných méně vhodných příměsí a dále posílení podílu přirozených
listnáčů. Prořezávkami v podrostu uvolňovat stávající perspektivní jedince žádoucích dřevin, podporovat
další přirozené zmlazení porostu a jeho věkovou diferenciaci, s cílem zajištění budoucí kontinuální
převážně přirozené obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo nedostatečně zmlazující dřeviny doplňovat
na vhodných místech výsadbou. Vhodné zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin ponechávat do
vysokého věku. Postupně s obnovou okolních porostních skupin rozšiřovat pás přirozeného porostu mezi
kulturními lesy na š. alespoň 15m, resp. na nivu toku. Maloplošná kotlíková, event. umělá skupinová
clonná obnova dřevinami přirozené skladby, s využitím případného přirozeného zmlazení žádoucích
dřevin. Minimalizovat plochy obnovních prvků i v bezprostředně přilehlých porostech. Nezasahovat do
vodního režimu toku.

niva s vegetací mokrých lad, rákosin a lužních křovin a náletů

14

V loukách obnova extenzivního 1-2sečného hospodaření bez hnojení, obnov drnu, dosévání ad.
intenzifikačních zásahů. Na vhodných zarůstajících plochách mechanické potlačení náletu a obnova
louky, zcela zarostlé partie ponechat spontánnímu vývoji. Termín senoseče dle aktuál. složení
společenstev, obecně vhodný je pozdější letní termín 1. seče s občasnou 2. sečí v závěru vegetace.
Pravidelně 2x ročně i častěji kosit příp. nitrofilní části. Kosení při vyšší únosnosti terénu v suchém
období pomocí lehké mechanizace. Seno sušit nejlépe na pokose, vhodné může být sušení sena z
druhově pestrých partií na degradovaných plochách. Mokřadní biotopy ostřic a rákosin, resp. celoročně
zamokřené partie ve vlhkých letech bez zásahu, vhodné je občasné zejm. podzimní kosení porostů,
pravidelněji kosit ruderalizované plochy. Odvoz pokosené hmoty mimo lokalitu. Pravidelně s okolní
loukou kosit ruderální lemy dřevinných skupin.V dřevinných porostech nutná výběrová údržba,
prořezávkami v podúrovni a podrostu podporovat perspektivní jedince vhodných druhů tak, aby
postupně vznikal přirozený různověký porost schopný dlouhodobé existence a spontánní obnovy s
minimem umělých zásahů. Staré jedince ponechávat do vysokého věku, v přiměřené míře zachovat i
podíl odumírajících jedinců a tlejícího dřeva. Partie lužních křovin ponechat s nutnou údržbou
přirozenému vývoji. Maximálně omezit zdroje ruderalizace a eutrofizace, omezit hnojení přilehlých
pozemků, zejm. vyloučit např. aplikaci tekutých stájových hnojiv. Nezasahovat do vod. režimu lokality a
přítoku.

EVL
15

Ochrana biotopu z hlediska vlastního předmětu ochrany i z hlediska funkce celé přirozené geobiocenózy
jako stabilního prvku ÚSES. V lokalitě zvlášť chráněného území uplatňovat opatření dle budoucího
plánu péče. Dodržovat zejména zákaz použití intenzivních technologií a prostředků měnících funkce a
strukturu ekosystému, použití biocidů, umisťování staveb, šíření nepůvodních druhů a sběru přírodnin.
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větší polointenzivní rybník

16

Přiměřeně hospodářsky využívaná nádrž s ponecháním prostoru pro vývoj přirozených litorálních
porostů, s přirozenými břehovými porosty a neeutrofizovanou vodou, osídlená bohatými přirozenými
zoocenózami. Hospodařské využití druhově a početně přiměřenými rybími obsádkami tak, aby chov
nebyl zdrojem eutrofizace vod. Omezovat další zdroje eutrofizace v povodí, nezasahovat nevhodně do
vodního režimu přítoku. Dle posouzení aktuálního stavu provádět v případě potřeby občasné podzimní
kosení mokřadních bylinných porostů, odvoz sklizené hmoty mimo lokalitu. Dle možností občasné
letnění nádrže. Při event. nutnosti odbahnění nezasahovat kvalitní břehové partie, hmotu zásadně vyvážet
mimo lokalitu rybníka bez tvorby deponií bahna podél břehů. V břehových porostech údržba
výběrovými zásahy, vhodnými prořezávkami v podrostu podporovat jedince perspektivní pro obnovu
porostu, dle potřeby doplňovat dřevinnou zeleň výsadbou přirozených druhů. Kolem rybníka zachovat
stávající zázemí luk. Louky nehnojit, zejména vyloučit aplikaci tekutých stájových hnojiv. Na styku s
ornou půdou založit lem pravidelně kosené trvalé louky.

drobný extenzivní rybník

17

Prohloubení extenzivního charakteru nádrže s pestrými přirozenými bylinnými i dřevinnými litorálními
porosty, neeutrofizovanou vodou a bohatými přirozenými zoocenózami. Nádrž využívat jen extenzivním
způsobem s druhově a početně přiměřenými rybími osádkami tak, aby chov nebyl zdrojem eutrofizace
vod. Omezovat další zdroje eutrofizace v povodí nádrže, nezasahovat do vodního režimu lokality a
jejího okolí. Na základě posouzení aktuálního stavu společenstev provádět v případě potřeby občasné
podzimní kosení litorálních bylinných porostů, odvoz sklizené hmoty mimo lokalitu. Provádět občasné
letnění nádrže. Při event. nutnosti odbahnění nezasahovat kvalitní břehové partie, hmotu zásadně odvážet
mimo lokalitu rybníka bez tvorby deponií bahna. V břehových porostech provádět údržbu výběrovými
zásahy, vhodnými prořezávkami v podrostu podporovat jedince perspektivní pro obnovu porostu, v
případě potřeby doplňovat dřevinnou zeleň výsadbou přirozených druhů.

přirozená kosená louka

18

Cílem je zachování a ochrana, resp. obnova druhově pestrých společenstev květnaté svěží louky. V
zachovat resp. obnovit přírodě blízké extenzivní lukařském hospodaření s vyloučením hnojení, obnov
drnu, dosévání a dalších intenzifikačních zásahů. Kosit dle stavu porostů 1-2x ročně, zejm. v případě
potřeby potlačení expanze ruderálů n. zvýšení zapojení drnu pravidelně 2x ročně. Termíny a počty sečí
upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně střídat v různých letech. Obecně je vhodný
pozdější letní termín první seče s občasnou druhou sečí na konci vegetace. Ke kosení využívat ehké
mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě, seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na
pokose. Pouze při prokazetelné degradaci společenstva vlivem úbytku živin provést přihnojení nízkou
dávkou mineralizovaného organického hnojiva (kompost, starý hnůj). Možné je kombinované lukařské a
pastvní využití - extenzivní pastva s jedním (max. dvěma) pastevními cykly v kratším letním období,
vždy s posečením nedopasků a dle stavu společenstev event. druhou sečí na konci vegetace.

suchá extenzivní louka

19

Zachování či obnova druhově pestrých přirozených xerotermních křovinobylinných společenstev.
Extenzivní lukařské využití zpravidla s jednou sečí ročně, termín upravovat dle aktuálního složení
společenstev, případně jej střídat v různých letech. Obecně je vhodný pozdější letní termín s event.
občasnou druhou sečí na konci vegetace. Vyloučení hnojení, obnov drnu, dosévání a dalších
intenzifikačch zásahů. Kosení za použití lehké mechanizace, seno sušit přirozeným způsobem na pokose.
Vhodným druhem hospodaření je i pastva (ovce, kozy), zpravidla s 1 pastevním cyklem. násl. posečením
nedopasků a ponecháním prostoru pro regenereci porostu. Při menší intenzitě hospodaření alespoň
občasné mechanické potlačování náletu, vhodné je zajistit alespoň občasné kosení.

34

biokoridor v pozemcích luk

20

Cílem je propojit v trase biokoridoru pás přirozené extenzivní druhově pestré louky doplněný liniovou n.
rozptýlenou přirozenou dřevinnou zelení. V loukách v trase zachovat, resp. obnovit přírodě blízké
extenzivní lukařské hospodaření bez hnojení, obnov drnu, dosévání a dalších intenzifikačních
pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu porostů 1-2x ročně, zejm. v případě potřeby potlačení expanze
ruderálů n. zvýšení zapojení drnu pravidelně 2x ročně. Termíny a počty sečí upravovat dle aktuálního
složení společenstev, případně střídat v různých letech. Obecně je vhodný pozdější letní termín první
seče s občasně vynechanou druhou sečí na konci vegetace. Ke kosení využívat lehké mechanizace,
nevjíždět do louky při rozmoklé půdě, seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose. Pouze
při prokazetelné degradaci společenstva vlivem úbytku živin provést přihnojení nízkou dávkou
mineralizovaného organického hnojiva (kompost, starý hnůj). Možné je kombinované lukařské a pastvní
využití - extenzivní pastva s jedním (max. dvěma) pastevními cykly v kratším letním období, vždy s
posečením nedopasků a dle stavu společenstev event. druhou sečí na konci vegetace. Biokoridor doplnit
při okraji výsadbou pásu přirozených druhů stromů a keřů příp. vhodně situovanými skupinami dřevin
podél trasy.

křovinatá mez
21

Údržba křovin podle potřeby prořezávkou zaměřenou na odstranění odumřelé dřevní hmoty, uvolnění
přehoustlých porostů, uvolnění a podpora žádoucích druhů keřů a vhodných jedinců a druhů dřevin
stromového vzrůstu, potlačení nevhodných ruderálních a expanzivních druhů. Podle potřeby rozšířit
vhodnou výsadbou pás zeleně tak, aby postupně vznikal pás přirozených druhů dřevin schopný nadále
pouze s nutnou minimální údržbou v žádoucím spontánním vývoji.
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Přehled vymezených prvků ÚSES, jejich identifikační údaje, popis a navržený management
uvádí následující tabulka :

Tabulky prvků ÚSES - biocentra a biokoridory

RC
945

Název:
Kalamajka

Plocha:
112.8 ha

Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Ochrana:
vb

Využití:
Les, vodní plocha, tok,
louka, ostatní plocha

Popis:
Komplex kulturních jehličnatých lesů ve svazích vrchu Kalamajka, polointenzivní rybník Smilkov protékaný potokem
Chotýšanka s přirozenými břehovými porosty a segmentem přirozených vlhkých luk a mokřadních biotopů u přítoku,
další menší extenzivní nádrže s břehovými porosty, rákosinami i vodní vegetací v boční údolnici.
Cílový typ: :
Lesní porosty přirozené dřevinné skladby a struktury s přírodě blízkými podrostními formami hospodaření.
Neeutrofizovaná extenzivní až polointenzivní nádrž s přirozenými břehovými porosty, prostorem pro rozvoj přirozených
litorálů, extenzivní druhově pestré květnaté aluviální louky a přirozené mokřadní porosty v partii podél přítoku.
Stg:
3-4BC-C4-5, 4AB-B4,
4A-AB3, 3BC3

RK 389

Biotop:
V1G,T1.4,L2.2,K2.1,X9A

Název:
Nesperská Lhota
- Kalamajka

Plocha:
11,14 ha

Nadmořská výška:
380-470 m

Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
2,16,17,11

Ochrana:
---

Využití:
les

Popis :
Kulturní smrkoborové kmenoviny v pozvolna zvlněném terénu, chudé acidofilní bylinné patro s běžnými druhy
kulturních lesů.
Cílový typ :
Propojený pás lesních porostů převážně přirozené dřevinné skladby a struktury s přírodě blízkými podrostními formami
hospodaření.
Stg:
4A-AB3,AB-B4,
3-4BC-C4, 3AB3

RK 1325

Biotop:
X9A, L2.2

Název:
Lengrovka
- Kalamajka

Nadmořská výška:
380-435 m

Plocha:
32,35 ha

Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
2,12

Ochrana:
vb

Využití:
louka, tok, les,
ostatní plocha

Popis :
Úzká travnatá niva potoka Chotýšanky, přirozený meandrující tok doprovází vzrostlý pás OL a VRK, dále JS, DB, BR,
OS, podrost s VR, BC, HH, STH, LIS, BSE, nitrofilní bylinné patro s ochuzenými společenstvy luhů. V okolní nivě
polopřirozené extenzivně kosené vlhké louky společenstev svazů Alopecurion a Calthenion. Ke kombinovanému
současnému propojení mezofilních stanovišť jsou do vymezené trasy biokoridoru začleněna i úpatí přilehlých
zalesněných svahů údolí, převážně s kulturními smrkovými kmenovinami místy se slabou příměsí přirozených listnatých
dřevin.
Cílový typ :
Tok přírodního charakteru s doprovodem lužních břehových porostů přirozené skladby a struktury, travnatá niva s
pozemky extenzivních přirozených druhově pestrých aluviálních luk. Ve svazích lesní porosty přirozené dřevinné
skladby a struktury s přírodě blízkými podrostními formami hospodaření.
Stg:
3-4BC-C4-5

Biotop:
L2.2,V4B,T1.4,T1.5,X9A

Nadmořská výška:
355-420 m
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Management:
11, 2

LC
1

Název:
U Dubin

Plocha:
4.63 ha

Stav:
funkční

Stabilita:
3

Ochrana:
---

Využití:
les

Popis:
Mladší kulturní smrkoborové lesní porosty ve svahu zářezu drobné vodoteče.
Cílový typ:
Lesní porost přirozené dřevinné skladby s přírodě blízkými podrostními formami hospodaření.
Stg:
4AB4, 4A-AB3

LC
2

Název:
Kladina

Biotop:
X9A

Plocha:
3.62 ha

Nadmořská výška:
410-420 m

Stav:
funkční

Stabilita:
3

Management:
2

Ochrana:
---

Využití:
les

Popis:
Kulturní smrkoborové kmenoviny i mladší skupiny v pozvolna zvlněném terénu, chudé acidofilní bylinné patro s
běžnými druhy kulturních lesů.
Cílový typ:
Lesní porost přirozené dřevinné skladby a struktury s přírodě blízkými podrostními formami hospodaření.
Stg:
4AB-B3

LC
3

Biotop:
X9A

Název:
Toulov

Plocha:
11.13 ha

Nadmořská výška:
420-430 m

Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
2

Ochrana:
vb

Využití:
louka, tok, les,
ostatní plocha

Popis:
Úzká travnatá niva potoka Chotýšanky, přirozený meandrující tok doprovází vzrostlý pás OL a VRK, dále JS, DB, BR,
OS, podrost s VR, BC, HH, STH, LIS, BSE, nitrofilní bylinné patro s ochuzenými společenstvy luhů. V okolní nivě
polopřirozené extenzivně kosené vlhké louky společenstev svazů Alopecurion a Calthenion. Ve přilehlých zalesněných
svazích údolí kulturními smrkoborové porosty místy s příměsí přirozených listnatých dřevin.
Cílový typ:
Tok přírodního charakteru s doprovodem lužních břehových porostů přirozené skladby a struktury, travnatá niva s
pozemky extenzivních přirozených druhově pestrých aluviálních luk. Ve svazích lesní porost přirozené dřevinné skladby
a struktury s přírodě blízkými podrostními formami hospodaření.
Stg:
3-4BC-C4-5, 3B3

LC
4

Název:
Borek

Biotop:
L2.2,V4B,T1.4,T1.5,X9A

Plocha:
7.98 ha

Nadmořská výška:
367-370 m

Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
11, 2

Ochrana:
vb

Využití:
louka, tok, les,
ostatní plocha

Popis:
Úzká travnatá niva potoka Chotýšanky, přirozený meandrující tok doprovází vzrostlý pás OL a VRK, dále JS, DB, BR,
OS, podrost s VR, BC, HH, STH, LIS, BSE, nitrofilní bylinné patro s ochuzenými společenstvy luhů. V okolní nivě
polopřirozené extenzivně kosené vlhké louky společenstev svazů Alopecurion a Calthenion. Ve přilehlých zalesněných
svazích údolí starší DB skupina, s BR, SM, MD, chudé bylinné patro s Poa nemoralis, převažuje charakter acidofilní
doubravy s ojedinělými prvky květnatých hájů.
Cílový typ:
Tok přírodního charakteru s doprovodem lužních břehových porostů přirozené skladby a struktury, travnatá niva s
pozemky extenzivních přirozených druhově pestrých aluviálních luk. Ve svazích lesní porost přirozené dřevinné skladby
a struktury s přírodě blízkými podrostními formami hospodaření.
Stg:
3-4BC-C4-5, 3B3, 3BC3

Biotop:
L2.2,V4B,T1.4,T1.5,L7.1,X9A

37

Nadmořská výška:
360-410 m

Management:
11, 2

LC
5

Název:
U Stavu

Plocha:
2.98 ha

Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Ochrana:
vb

Využití:
louka, tok, les,
ostatní plocha

Popis:
Úzká travnatá niva potoka Chotýšanky, přirozený meandrující tok doprovází vzrostlý pás OL a VRK, dále JS, DB, BR,
OS, podrost s VR, BC, HH, STH, LIS, BSE, nitrofilní bylinné patro s ochuzenými společenstvy luhů. V okolní nivě
polopřirozené extenzivně kosené vlhké louky společenstev svazů Alopecurion a Calthenion. Ve přilehlých zalesněných
svazích údolí smíšené skupiny s DB, LP, OS, BO, SM, ochuzená společenstva s Poa nemoralis, prvky květnatých hájů.
Cílový typ:
Tok přírodního charakteru s doprovodem lužních břehových porostů přirozené skladby a struktury, travnatá niva s
pozemky extenzivních přirozených druhově pestrých aluviálních luk. Ve svazích lesní porost přirozené dřevinné skladby
a struktury s přírodě blízkými podrostními formami hospodaření.
Stg:
3-4BC-C4-5, 3B3

LC
6

Název:
Zelené Údolí

Biotop:
L2.2,V4B,T1.4,T1.5,L7.1,X9A

Plocha:
4. 39 ha

Nadmořská výška:
360-375 m

Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
11, 2

Ochrana:
vb

Využití:
louka, tok, les,
ostatní plocha

Popis:
Úzká travnatá niva potoka Chotýšanky s přirozeně meandrujícím tokem doprovázeným vzrostlým pásem OL a VRK, dále
JS, DB, BR, OS, podrost křovin VR, BC, HH, STH, LIS, BSE, nitrofilní bylinné patro s ochuzenými společenstvy luhů.
V přilehlém prudkém svahu údolí starý smíšený lesní porost s DB, LP, SM, BO, podrost LIS, BC, HH, JR, STH, BSE,
ochuzená společenstva květnatých hájů.
Cílový typ:
Tok přírodního charakteru s doprovodem lužních břehových porostů přirozené skladby a struktury, travnatá niva s
pozemky extenzivních přirozených druhově pestrých aluviálních luk. Ve svazích lesní porost přirozené dřevinné skladby
a struktury s přírodě blízkými podrostními formami hospodaření.
Stg:
3-4BC-C4-5, 3B3

LC
7

Název:
Hůra

Biotop:
L2.2,V4B,T1.4,T1.5,L3.1,X9A

Plocha:
3,10 ha

Nadmořská výška:
358-385 m

Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
11, 2

Ochrana:
---

Využití:
tok, les, ostatní plocha

Popis:
V úzké potoční nivě přirozený kamenitý tok s doprovodem vzrostlých OL a VRK, podrost s VR, BC, STH, nitrofilní
bylinné patro s fragmenty přirozené lužní květeny. V přilehlém, místy skalnatém svahu kulturní smrkoborové kmenoviny,
chudé bylinné patro.
Cílový typ:
Tok přírodního charakteru s doprovodem lužních břehových porostů přirozené skladby a struktury, ve svahu lesní porost
přirozené dřevinné skladby a struktury s přírodě blízkými podrostními formami hospodaření s ochrannou funkcí.
Stg:
3-4BC-C4-5, 3AB-B1-2,
AB3, B3

Biotop:
L2.2,X9A,S1.2

Nadmořská výška:
388-440 m
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Management:
11, 2

LC
8

Název:
Ve Mlýnku

Plocha:
8.98 ha

Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Ochrana:
---

Využití:
Tok, louka, les

Popis:
Úzká niva s drobnou upravenou vodotečí se skupinou vzrostlých OL a VRK, nitrofilní bylinné patro. V okolí kosené
ochuzené polokulturní aluviální louky. Okraj přilehlých SM lesů.
Cílový typ:
Tok přírodního charakteru s doprovodem lužních břehových porostů přirozené skladby a struktury, v okolí pozemky
extenzivních přirozených druhově pestrých aluviálních luk. Ve svahu lesní porost přirozené dřevinné skladby a struktury
s přírodě blízkými podrostními formami hospodaření.
Stg:
3B3, 3AB3

LC
9

Biotop:
L2.2, T1.4, X9A

Název:
Křemení

Plocha:
3.03 ha

Nadmořská výška:
408-420 m

Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
11,2

Ochrana:
---

Využití:
les

Popis:
Zbytky smíšených porostů s podílem DB, dále paseka a mladý SM porost, na okraji lesů kolem kamenitého temene s
hadcovým výchozem.
Cílový typ:
Lesní porost přirozené dřevinné skladby a struktury s přírodě blízkými podrostními formami hospodaření s
potencionálním výskytem cenné hadcové květeny, přirozené křovinobylinné ekotony lesních okrajů.
Stg:
4AB-B3

LC
10

Biotop:
L7.1,X9A,X10

Název:
Vápenný vrch

Plocha:
4.46 ha

Nadmořská výška:
485-497 m

Stav:
funkční

Stabilita:
4

Management:
1,4

Ochrana:
vb

Využití:
les

Popis:
Lesní skupina na temeni vrchu s kmenovinou BK, JS, KL, DB i nepůvod. DBC, dále MD, SM, BR, JD, sporadický
podrost. ochuzené ruderalizované bylinné patro s prvky spol. květnatých bučin.
Cílový typ:
Lesní porost přirozené dřevinné skladby a struktury s přírodě blízkými podrostními formami hospodaření.
Stg:
4AB-B3

LC
11

Biotop:
L5.1

Název:
V Rovných Dílech

Plocha:
3.93 ha

Nadmořská výška:
480-499 m

Stav:
funkční

Stabilita:
4

Management:
2

Ochrana:
vb

Využití:
les

Popis:
Skupina BK kmenoviny s charakterem acidofilní bučiny v kamenitém svahu údolí a přilehlá boční rokle s mladší
kmenovinou JS, KL a BK s prvky roklinového lesa v komplexu kulturních SM porostů.
Cílový typ:
Lesní porost přirozené dřevinné skladby a struktury s přírodě blízkými podrostními formami hospodaření.
Stg:
4B3, 4BC3

Biotop:
L5.4,L4

Nadmořská výška:
400-430 m
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Management:
3

LC
12

Název:
Hladov

Plocha:
3.83 ha

Stav:
funkční

Stabilita:
4+

Ochrana:
VB

Využití:
les

Popis:
Starý smíšený les ve svahu zářezu vodoteče s DB a SM, vtroušeny JV, BO, HB, BR, LP, v podrostu dále BC, ZMO, JR,
pestré bylinné patro se zachovanou vegetací květnatých hájů, mj. plicník tmavý, jaterník podléška, hrachor jarní,sasanka
pryskyřníkovitá.
Cílový typ:
Lesní porost přirozené dřevinné skladby a struktury s přírodě blízkými podrostními formami hospodaření, ochrana
biotopu zachované pestré hájové květeny.
Stg:
3B3

LC
13

Biotop:
L3.1/X9A

Název:
Lesní

Plocha:
4.43 ha

Nadmořská výška:
380-420m

Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
1

Ochrana:
EVL

Využití:
les, tok

Popis:
Přirozená vodoteč v úzkém dně zářezu, mezi SM kmenovinami podél toku vtroušeny OL, dále BK, DB, HB, bylinné
patro s druhy luhů Stellario-Alnetum. V kamenitém svahu zářezu polopřirozený porost BO kmenoviny, acidofilní bylinné
patro.
Cílový typ:
Zachování přírodního charakteru biotopu vodoteče doprovázené přirozeným lužním porostem, ochrana podle budoucího
Plánu péče EVL Vlašimská Blanice. Ve svahu lesní porost přirozené dřevinné skladby a struktury s přírodě blízkými
podrostními formami hospodaření s ochrannou funkcí v kamenité partii.
Stg:
3-4BC-C4-5,4A-AB3, 4A3

LK
14

Biotop:
L2.2,V4B,X9A,L7.1

Název:
Holčovický potok

Plocha:
7,78 ha

Nadmořská výška:
410-435 m

Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
15, 2, 5

Ochrana:
EVL

Využití:
tok, les, louka

Popis:
Přirozená vodoteč v úzkém dně zářezu, mezi SM kmenovinami podél toku vtroušeny OL, dále BK, DB, HB, bylinné
patro s druhy luhů Stellario-Alnetum. Níž mimo les v extenzivní vlhké louce upravený tok doprovázený úzkým pásem
mladých náletů OL a VRK.
Cílový typ:
Zachování přírodního charakteru biotopu vodoteče doprovázené přirozeným lužním porostem, ochrana podle budoucího
Plánu péče EVL Vlašimská Blanice.
Stg:
3-4BC-C4-5

LK
15

Název:
Chotýšanka

Biotop:
L2.2, V4B, X9A, T1.5

Plocha:
4.02 ha

Nadmořská výška:
385-440 m

Stav:
funkční

Stabilita:
4

Management:
15,18

Ochrana:
---

Využití:
tok, ostatní plocha

Popis:
Přirozený kamenitý tok Chotýšanky mezi rozvolněnou zástavbou chat, lem přirozených vzrostlých OL a VRK, podrost s
VR, BC, STH, nitrofilní bylinné patro s fragmenty přirozené lužní květeny, drobné pozemky vlhkých luk.
Cílový typ:
Tok přírodního charakteru s doprovodem lužních břehových porostů přirozené skladby a struktury, niva s pozemky
extenzivních přirozených druhově pestrých aluviálních luk.
Stg:
3-4BC-C4-5

Biotop:
L2.2,V4B

Nadmořská výška:
378-385 m
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Management:
11

LK
16

Název:
Lísecký potok

Plocha:
2.59 ha

Stav:
funkční

Stabilita:
4

Popis:
Přirozený tok v kamenitopísčitém korytě v úzkém dně zalesněné rokle,
kmenovinami.

Ochrana:
---

Využití:
tok, les

úzký pás přirozeného luhu mezi SM

Cílový typ:
Přírodního neupravený tok doprovázený pásem lužního porostu přirozené dřevinné skladby a struktury.
Stg:
3-4BC-C4-5

LK
17

Biotop:
L2.2

Název:
Jemnišťský potok

Plocha:
4.93 ha

Nadmořská výška:
385-406 m

Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
12

Ochrana:
---

Využití:
tok, louka

Popis:
Úzká niva s drobnou upravenou vodotečí s pásem vzrostlých OL a VRK, nitrofilní bylinné patro. V okolí kosené
ochuzené polokulturní aluviální louky.
Cílový typ:
Tok přírodního charakteru s doprovodem lužních břehových porostů přirozené skladby a struktury, niva s pozemky
extenzivních přirozených druhově pestrých aluviálních luk ření.
Stg:
3-4BC-C4-5

LK
18

Název:
Peklo

Biotop:
L2.2,T1.4

Plocha:
8,84 ha

Nadmořská výška:
390-499 m

Stav:
funkční

Stabilita:
1-4

Management:
11

Ochrana:
---

Využití:
les, ostatní plocha
louka, orná

Popis:
Navržené nové propojení biokoridoru lesnatou partií na severu území s několika vloženými LC v ojedinělých
přirozených lesních skupinách. Ve střední části trasy převažují kulturní lesní porosty s převahou SM kmenovin podél
plochého hřebene východně od Vápenného vrchu. V Z části trasy ve svazích pod Vápenným vrchem listnaté a smíšené
kmenoviny i mladší skupiny se SM, BO, DB, BK, dále směrem k Jemništi mimo les navazuje široký pás přirozených
křovin a stromů podél okraje lesa a meze v polích, dále navazující propojení pozemky luk, lad a polí. Ve V části trasy
smíšené lesní skupiny s převahou DB a skupiny smrkových tyčkovin na plochém hřbetu mezi zářezy údolí Chotýšanky a
Bořeňovického potoka.
Cílový typ:
V lesním úseku propojený pás porostů převážně přirozené dřevinné skladby a struktury s přírodě blízkými podrostními
formami hospodaření. V pozemcích luk pás přirozené extenzivní druhově pestré louky doplněný liniovou n. rozptýlenou
přirozenou dřevinnou zelení, krátké propojení po orné založení lesního pásu přirozené cílové dřevinné skladby.
Stg:
4A-AB3, AB-B3, AB-B4,
3AB3,B3,BC3

Biotop:
X9A, L5.4, L7.1, K3, T1.5
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Nadmořská výška:
420-480 m

Management:
1, 2, 4, 7, 10, 11, 20, 21

Tabulky interakčních prvků

IP 1

Název:
Doubí

Plocha:
0.92 ha

Stav:
funkční

Stabilita:
4+

Ochrana:
vb

Využití:
les

Starší přirozený lesní porost - viz biotop č.1
Stg:
4AB-B4

IP 2

Biotop:
L5.4

Název:
Za Hůrkou

Plocha:
2.19 ha

Nadmořská výška:
475-490 m
Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
3

Ochrana:
vb

Využití:
ost.pl.,louka,vod.pl.

Bažinatá úžlabina se zbytkem přirozeného lužního porostu - viz biotop č.10
Stg:
3-4BC-C4-5

IP 3

Název:
Niva Chotýšanky

Biotop:
L2.2,K3
Plocha:
1.48 ha

Nadmořská výška:
418-440 m
Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
17

Ochrana:
vb

Využití:
louka

Extenzivní polopřirozené květnaté aluviální louky v nivě Chotýšanky - viz biotop č.12
Stg:
3-4BC-C4-5

IP 4

Název:
Niva Chotýšanky

Biotop:
L2.2, V4B, T1.4, T1.5
Plocha:
3,85 ha

Stav:
funkční

Nadmořská výška:
359-360 m

Management:
11

Stabilita:
3-4

Využití:
louka

Ochrana:
vb

Extenzivní polopřirozené květnaté aluviální louky v nivě Chotýšanky - viz biotop č.12
Stg:
3-4BC-C4-5

IP 5

Název:
Ve Vrších

Biotop:
L2.2, V4B, T1.4, T1.5
Plocha:
1.34 ha

Nadmořská výška:
364-370 m

Stav:
funkční

Stabilita:
4

Management:
11

Ochrana:
vb

Využití:
Ostatní plocha

Stará přirozená habrová pařezina s příměsí starých dubů - viz biotop č.14
Stg:
3B3

IP 6

Biotop:
L3.1
Název:
Tlumok

Plocha:
10.33 ha

Nadmořská výška:
410-435 m
Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
3

Ochrana:
vb

Využití:
louka,tok,vodní plocha

Úžlabina s drobnou přirozenou vodotečí doprovázenou - viz biotop č.15
Stg:
3-4BC-C4-5,4AB-B4

IP 7

Název:
Lipina

Biotop:
K2.1,T1.5,M1.7,X7
Plocha:
5.02 ha

Nadmořská výška:
370-420 m
Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
14
Ochrana:
vb

Využití:
louka,tok,vod.a ost.pl.

Zachovaný segment harmonické krajiny s extenzivními loukami, luhem a drobnou nádrží - viz biotop č.16.
Stg:
3-4BC-C4-5,4AB-B4

Biotop:
T1.5,T1.1,T1.9,L2.2,V1G
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Nadmořská výška:
450-470 m

Management:
18,17

IP 8

Název:
Chotýšany

Plocha:
1.71 ha

Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Ochrana:
vb

Využití:
park

Starý parkový porost u zámku v Chotýšanech - viz biotop č.17.
Stg:
4A-AB3

IP 9

Název:
Jemniště

Biotop:
L3.1
Plocha:
1.47 ha

Nadmořská výška:
448-456 m
Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
9
Ochrana:
vb

Využití:
louka,tok,ostatní plocha

Mokrá údolnice s přirozenou vegetací rákosin, lužních křovin a mokrých lad - viz biotop č.19.
Stg:
3-4BC-C4-5, 4AB-B4

IP 10

Název:
Nad Křemením

Biotop:
K2.1,M1.1,M1.7,T1.5
Plocha:
1,21 ha

Nadmořská výška:
420-440 m

Stav:
funkční

Stabilita:
4+

Management:
14
Ochrana:
vb

Využití:
les

Starší přirozený lesní porost - viz biotop č.2
Stg:
4AB-B3

IP 11

Biotop:
L5.4
Název:
Nad Mlýnkem

Plocha:
4.36 ha

Nadmořská výška:
386-388 m
Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
3
Ochrana:
vb

Využití:
louka, ostatní plocha

Extenzivní louky v prudkém svahu údolí - viz biotop č.20.
Stg:
3AB3,3AB-B1-2

IP 12

Název:
Ve Mlýnku

Biotop:
T1.1,T5.5,T4.2,K3
Plocha:
7.44 ha

Nadmořská výška:
440-470 m
Stav:
funkční

Stabilita:
4+

Management:
19
Ochrana:
vb

Využití:
les

Zachovaný přirozený starý lesní porost - viz biotop č.21.
Stg:
3B3

IP 13

Biotop:
L3.1
Název:
Chotýšanka nad
Smilkovem

Plocha:
2.97 ha

Nadmořská výška:
410-460 m
Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
3
Ochrana:
vb

Využití:
louka

Extenzivní polopřirozené květnaté aluviální louky v nivě Chotýšanky - viz biotop č.23.
Stg:
3-4BC-C4-5

IP 14

Název:
Lhotka

Biotop:
L2.2,V4B,T1.5,S1.2
Plocha:
1,01 ha

Nadmořská výška:
378-380 m

Stav:
funkční

Stabilita:
4-5

Management:
11
Ochrana:
vb

Využití:
les

Přirozený starý dubový lesní porost ve skalnatém svahu - viz biotop č.24.
Stg:
3AB-B1-2

IP 15

Název:
Hůra

Biotop:
L7.1,L3.1,S1.2
Plocha:
2.12 ha

Nadmořská výška:
390-415 m
Stav:
funkční

Stabilita:
4-

Management:
5
Ochrana:
vb

Využití:
les

Vzrostlý listnatý lesní porost v prudkém svahu vrchu Hůra - viz biotop č.25.
Stg:
4A-AB3, 4AB-B3

Biotop:
L5.1

Nadmořská výška:
400-440 m
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Management:
1

IP 16

Název:
Věžníky

Plocha:
4.89 ha

Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Ochrana:
vb

Využití:
louka,ost.pl., vod.pl.

Přirozené svěží a vlhké louky a úžlabina zarostlá přirozenými náletovýni porosty, drobné extenzivní rybníčky - viz biotop č.26.
Stg:
3-4BC-C4-5,4AB-B4

IP 17

Název:
Nad Lhotkou

Biotop:
T1.1,T1.5,L2.2
Plocha:
0.74 ha

Nadmořská výška:
408-420 m
Stav:
funkční

Stabilita:
4+

Management:
17, 18
Ochrana:
vb

Využití:
les

Zbytek přirozeného starého dubového porostu - viz biotop č.28.
Stg:
3B3

IP 18

Biotop:
L3.1
Název:
Kontrejfy

Plocha:
8.36 ha

Nadmořská výška:
400-420 m
Stav:
funkční

Stabilita:
4

Management:
3
Ochrana:
vb

Využití:
louka

Přirozená vlhká lesní louka v aluviu Holčovického potoka - viz biotop č.30.
Stg:
3-4BC-C4-5,4AB-B4

IP 19

Název:
Kladina

Biotop:
T1.5,T1.9,T1.1
Plocha:
1.30 ha

Nadmořská výška:
387-397 m
Stav:
funkční

Stabilita:
4+

Management:
18
Ochrana:
vb

Využití:
les

Starý přirozený dubový lesní porost ve vlhkém deluviu - viz biotop č.31
Stg:
4AB-B4

IP 20

Biotop:
L7.2
Název:
Bořeňovický potok

Plocha:
2.90 ha

Nadmořská výška:
438-450 m
Stav:
funkční

Stabilita:
4

Management:
3
Ochrana:
vb

Využití:
les, tok

Přírodní meandrující tok se zbytky lužních společenstev - viz biotop č.7.
Stg:
3-4BC-C4-5

IP 21

Název:
U Popelišť

Biotop:
L2.2
Plocha:
1.94 ha

Nadmořská výška:
385-410 m
Stav:
funkční

Stabilita:
4

Management:
12
Ochrana:
vb

Využití:
tok, louka, ostatní plocha

Přirozené vlhké louky a lada, obnova rybníka - viz biotop č.9.
Stg:
3-4BC-C4-5

IP 22

Název:
U Popelišť

Biotop:
L2.2, T1.5, M1.7
Plocha:
1.18 ha

Nadmořská výška:
370-380 m
Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Management:
14
Ochrana:
vb

Využití:
tok, louka, ostatní plocha

Přirozené vlhké louky a lada, obnova rybníka - viz biotop č. 9
Stg:
3-4BC-C4-5

IP 23

Název:
Balčín

Biotop:
L2.2, T1.5, M1.7
Plocha:
6,00 ha

Nadmořská výška:
397-410 m
Stav:
funkční

Stabilita:
3

Management:
11, 14
Ochrana:
---

Využití:
ostatní plocha, louka

Extenzivní kosené svěží louky a křovinaté meze s protierozní funkcí.
Stg:
3AB3

Biotop:
T1.1/X5, K3, X7

Nadmořská výška:
440-475 m
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Management:
21

IP 24

Název:
Městečko

Plocha:
1,30 ha

Stav:
funkční

Stabilita:
3-4

Ochrana:
---

Využití:
les

Užlabina se starým přirozeným lesním porostem.
Stg:
4AB-B4

IP 25

Biotop:
L3.1
Název:
Nad Chotýšankou

Plocha:
0.19 ha

Nadmořská výška:
390-408 m
Stav:
funkční

Stabilita:
4

Management:
3
Ochrana:
---

Využití:
ostatní plocha

Drobný skalní výchoz s přirozenou vegetací ve svahu zářezu - viz biotop č.23.
Stg:
3AB-B1-2

IP 26

Název:
Pařezí

Biotop:
L2.2,V4B,T1.5,S1.2
Plocha:
3.15 ha

Nadmořská výška:
380-390 m

Stav:
funkční

Stabilita:
2-3

Management:
11
Ochrana:
---

Využití:
ostatní plocha, komunik.

Přirozená liniová zeleň podél mezí a cest, refugium a protierozní prvek ve zorněné části území.
Stg:
4A-AB3,3AB3

IP 27

Název:
Věžníky

Biotop:
K3,X7
Plocha:
3.45 ha

Nadmořská výška:
390-436 m
Stav:
funkční

Stabilita:
2-3

Management:
21
Ochrana:
---

Využití:
ostatní plocha, komunik.

Přirozená liniová zeleň podél mezí a cest, refugium a protierozní prvek ve zorněné části území.
Stg:
2BD3, 2AB-B4

IP 28

Název:
Za Hůrkou

Biotop:
X2
Plocha:
1.32 ha

Nadmořská výška:
368-380 m
Stav:
funkční

Stabilita:
3

Management:
11
Ochrana:
---

Využití:
ostatní plocha, komunik.

Přirozená liniová zeleň podél mezí a cest, refugium a protierozní prvek ve zorněné části území.
Stg:
4B3

IP 29

Biotop:
K3,X7
Název:
Prostřední rybník

Plocha:
2.19 ha

Nadmořská výška:
420-440 m
Stav:
funkční

Stabilita:
4

Management:
21
Ochrana:
vb

Využití:
vodní plocha, louka,
ostatní plocha

Zachovaná enkláva přirozené mokřadní vegetace na okraji obce - viz biotop č.18
Stg:
3-4BC-C4-5

Biotop:
V1G,M1.7,L2.2,T1.5

Nadmořská výška:
440-445 m

Management:
17, 14

Na plochách zahrnutých do ÚSES je zákaz umisťování staveb ( s výjimkou staveb na
tocích ) a to i oplocení. Na pozemcích zahrnutých do ÚSES se zakazuje měnit kultury
s vyšším stupněm ekologické stability za kultury s nižší ekologickou stabilitou, povolování
pozemkových úprav, odvodňování, těžba nerostů a jiné narušování ekologicko stabilizační
funkce těchto ploch.
Nově založené prvky ÚSES ( biocentra a biokoridory ) musí být realizovány tak, aby byla
zajištěna prostupnost pro obhospodařování zemědělské půdy a aby nevznikly pozemky
obtížně přístupné nebo obtížně obhospodařovatelné.
Vymezené navržené prvky ÚSES ( biokoridory a biocentra ) jsou graficky znázorněny na
hlavním výkresu „B Hlavní výkres“ a jako veřejně prospěšná opatření vymezeny na výkresu
„C Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací“.
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6. VODNÍ TOKY, ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A OCHRANA PŘED POVODNĚMI
6.1 Vodní toky
Podél vodních toků musí být respektováno volné nezastavitelné pásmo ( manipulační
pruh ) z důvodů jejich správy a údržby, u významných vodních toků o šíři 10 m u ostatních
drobných vodních toků v řešeném území o šíři 6 m.
6.2 Záplavová území
Na území obce Chotýšany je vyhlášeno záplavové území podél významného vodního toku
Chotýšanka. V záplavovém území Q100 vodního toku Chotýšanka nejsou navrhována nová
zastavitelná území, záplavové území Q100 vodního toku musí být respektováno.
6.3 Ochrana před povodněmi, protierozní a vodohospodářská opatření
V rámci opatření ke snížení ohrožení území povodněmi a ke zvýšení retenční schopnosti
krajiny, ochrany sídel před vodními srážkami a snížení půdní eroze jsou v Územním plánu
Chotýšany navrženy trvalé zatravnění na svažitých pozemcích podél vodotečí.
Vodní erozí jsou ohroženy delší, svažité zorněné pozemky s hlinitými půdami a také
terénní údolnice, v nichž se soustředí odtok z rozsáhlejších nadlehlých pozemků. V zájmovém
území se jedná zejména o partie výrazněji spadající s plošiny ke sníženinám údolí potoků i
drobných vodotečí. V krajině byly na základě rozborů erozního ohrožení půd a terénní
rekognoskace identifikovány plochy nejsilněji ohrožené vodní erozí. Zde byla navržena a
doporučena realizace protierozních opatření, zejména jde o zatravnění svažitých pozemků a
několika výraznějších údolnic jako drah soustředěného odtoku.
Na erozí silně ohrožovaných a devastovaných plochách je navržena a doporučena realizace
technických protierozních opatření. Zejména jde o obnovu mezí, zatravnění svažitých
pozemků a výraznějších údolnic jako drah soustředěného odtoku.
Další opatření jsou navržena ke zlepšení jakosti a množství pozemních vod, respektive pro
zvýšení retence a akumulace vod povrchových. Na podkladě map BPEJ byly identifikovány a
doporučeny k zatravnění "zranitelné zóny" extrémně propustných mělkých orných půd, kde je
k udržení jakosti i posílení vydatnosti podzemních vod zatravnění doporučováno. V území jde
především o pozemky BPEJ 5.32.04 hodnocenou v I.kategorii infiltrační kapacity, vhodné by
bylo sanovat i pozemky mělkých půd BPEJ 5.37.15. Cílem je eliminace aplikací hnojiv a
biocidů na plochách, kde dochází k jejich extrémně rychlému vyplavení do podzemních vod a
také udržení půdní struktury travním porostem, zvyšujícím objem infiltrované vody a naopak
snižujícím její povrchový odtok a smývání mělkých půdních pokryvů.
Na celém území obce Chotýšany je přípustná obnova zaniklých drobných nádrží jako
ekologických a retenčních prvků ke zpomalení odtoku sítí drobných vodotečí.
Větrná eroze je v území posuzována jako mírná a je zřejmé, že oproti jiným působícím
vlivů není významná.
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f) PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití ( hlavního využití ), přípustného využití, nepřípustného
využití ( včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 SZ ), stanovení podmíněně
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Celé správní ( řešené ) území obce Chotýšany je členěno na plochy s rozdílným způsobem
využití, které jsou odlišně vyznačené na výkresu :
B HLAVNÍ VÝKRES ( v měřítku 1 : 5 000 )

1. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Celé území obce Chotýšany je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití :
PLOCHY URBANIZOVANÉ
BI

PLOCHY BYDLENÍ

bydlení čisté v rodinných domech
BV

PLOCHY BYDLENÍ

bydlení venkovské
BM

PLOCHY BYDLENÍ

bydlení městské nízkopodlažní
SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

smíšené venkovské obytné
OV

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

veřejná infrastruktura
OS

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

tělovýchovná a sportovní zařízení
OM PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

komerční zařízení malá
RI

PLOCHY REKREACE

plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RH

PLOCHY REKREACE

rekreace hromadná
TI

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

technická zařízení
VZ

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

zemědělská výroba
VD

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

drobná a řemeslná výroba
VL

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

lehká průmyslová výroba
DS

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

silniční
DZ

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

drážní
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PV

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

komunikace, veřejné prostory
ZV

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

zeleň na veřejných prostranstvích
ZS

PLOCHY ZELENĚ

zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady
ZO

PLOCHY ZELENĚ

zeleň ochranná a izolační
PLOCHY NEURBANIZOVANÉ
NL

PLOCHY LESNÍ

pozemky určené k plnění funkce lesa
NZt PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

trvalý travní porost
NZo PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

orná půda
NS

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

přírodní, vodní zemědělské, lesní
VV

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

vodní toky a vodní nádrže

2. USPOŘÁDÁNÍ A PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH
Pro plochy urbanizované jsou stanoveny podmínky pro rozdílný způsob využití a
podmínky prostorového uspořádání, pro plochy v krajině v nezastavěném území jsou
stanoveny podmínky pro rozdílný způsob využití.
Obsah podmínek pro využití ploch a podmínek prostorového uspořádání :
(1) Využití ploch

Obsahuje stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití ( hlavní využití ), přípustného využití, nepřípustného využití, popř.
stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch.
(2) Prostorové uspořádání

Obsahuje stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu ( například výškové regulace zástavby, struktury zástavby, stanovení
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití )
V urbanizovaném území v zastavěném území a na zastavitelných plochách platí pro
jednotlivé plochy rovněž podmínky a požadavky na prostorové uspořádání uvedené v kapitole
c) „Urbanistická koncepce ; subkapitola 3. Koncepce prostorového uspořádání - podmínky a
požadavky na prostorové uspořádání“.
V neurbanizovaném území v nezastavěném území v krajině je přípustné umísťovat stavby
a technická opatření a povolovat změny způsobu využití ploch podle zásad uvedených
v kapitole e) „Koncepce uspořádání krajiny ; subkapitola 3. Koncepce uspořádání ploch
v krajině, společné zásady v nezastavěném území“.
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3. PODMÍNKY VYUŽITÍ URBANIZOVANÝCH PLOCH

PLOCHY BYDLENÍ
BI bydlení čisté v rodinných domech
(1) Využití ploch

Území je určeno pro využití s hlavní dominantní funkcí bydlení v rodinných domech.
a)

Přípustné využití ploch :
Území je určeno výlučně pro bydlení v rodinných domech. Přípustné jsou činnosti
s bydlením související, chovatelské a pěstitelské zázemí pro samozásobení.
Využití ploch je přípustné také pro nerušící obslužná zařízení místního významu, pro
občanské vybavení ze sféry služeb a obchodu, například ve vazbě na bydlení.
V území je přípustné umísťovat dopravní infrastrukturu ( např. pojízdné komunikace,
pěší a cyklistické komunikace ), technickou infrastrukturu a sídelní zeleň.

b)

Nepřípustné využití ploch :
Nepřípustné je využití pro umístění staveb a činností, které by mohly snížit kvalitu
prostředí a pohodu bydlení, které nejsou slučitelné s bydlením a které mohou mít
negativní vliv na bydlení ( hluk, exhalace, apod. ).
Nepřípustné jsou i malé dílenské provozovny výroby a služeb ( např. zámečnické
dílny, truhlárny, opravny automobilů, karosárny, apod. ).

c)

Podmíněně přípustné využití ploch :
Před zahájením výstavby rodinných domů na jednotlivých zastavitelných plochách
musí být vybudovány obslužné komunikace a inženýrské sítě. Bez vyhovujících
přístupových místních obslužných komunikací je zástavba nepřípustná.

(2) Prostorové uspořádání
a)

Na vymezených zastavitelných plochách se připouští izolované solitérní rodinné
domy. Zástavba řadovými domy nebo podlažními bytovými domy je nepřípustná.

b)

Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 30 % celkové plochy pozemku.
Minimální velikost pozemku se stanovuje na 800 m2, ( s výjimkou stávající parcelace
a ploch, kde byla parcelace již v minulosti provedena a zanesena do katastrální
mapy ). Stanovená minimální velikost pozemku se nevztahuje na umístění související
veřejné dopravní a technické infrastruktury.

c)

V prolukách zastavěného území nesmí nové stavby výrazně převyšovat ( přípustné je
maximálně o 20% ) hladinu zástavby na sousedních pozemcích. Na zastavitelných
plochách jsou přípustné stavby s maximální výškou 10 m nad průměrnou niveletou
rostlého terénu přiléhajícího ke stavbě.
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PLOCHY BYDLENÍ
BV bydlení venkovské
(1) Využití ploch

Území je určeno pro využití s hlavní dominantní funkcí bydlení.
a)

Přípustné využití ploch :
Území je určeno pro bydlení v rodinných domech a pro činnosti s bydlením
související, pro chovatelské a pěstitelské zázemí pro samozásobení.
Využití ploch je přípustné také pro nerušící související obslužná zařízení místního
významu, pro občanské vybavení ze sféry služeb a obchodu. Ve vazbě na bydlení je
využití ploch přípustné také pro živnosti a pro podnikatelské aktivity ze sféry
cestovního ruchu ( ubytování a stravování ), řemeslné a drobné nerušící výroby,
chovatelství, pěstitelství a drobné zemědělské drobné výroby s tím, že vliv této
výroby a jiných souvisejících činností nesmí překračovat hranice pozemku.
V území je přípustné umísťovat dopravní infrastrukturu ( např. pojízdné komunikace,
pěší a cyklistické komunikace ), technickou infrastrukturu a sídelní zeleň.

b)

Nepřípustné využití ploch :
Nepřípustné je využití pro umístění staveb a činností, které by mohly snížit kvalitu
prostředí a pohodu bydlení, které nejsou slučitelné s bydlením a které mohou mít
negativní vliv na bydlení ( hluk, exhalace, apod. ).
Nepřípustné je využití ploch zejména pro činnosti vyžadující mimořádnou a častou
dopravní obsluhu nebo používání nákladní dopravy ( včetně parkování a
odstavování ), činnosti vyžadující velké odstavné skladovací plochy a parkoviště.

c)

Podmíněně přípustné využití ploch :
Před zahájením výstavby rodinných domů na jednotlivých zastavitelných plochách
musí být vybudovány obslužné komunikace a inženýrské sítě. Bez vyhovujících
přístupových místních obslužných komunikací je zástavba nepřípustná.
Pro zastavitelné plochy Z21, Z22 a Z14 u silnice II/112 a pro plochu přestavby P01 u
silnice III/1129 se stanovuje podmíněně přípustné využití ploch. V rámci dalších
stupňů projektové přípravy musí být prověřeny akustické poměry v území a podle
potřeby navrženo opatření v souladu s hygienickými limity hluku.

(2) Prostorové uspořádání
a)

Na vymezených zastavitelných plochách se připouští izolované solitérní rodinné
domy, popřípadě soubory objektů ( po vzoru původních statků ). Zástavba řadovými
domy nebo vícepodlažními městskými domy je nepřípustná.

c)

Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 30 % celkové plochy pozemku.
Minimální velikost pozemku se stanovuje na 800 m2, ( s výjimkou stávající parcelace
a ploch, kde byla parcelace již v minulosti provedena a zanesena do katastrální
mapy ). Stanovená minimální velikost pozemku se nevztahuje na umístění související
veřejné dopravní a technické infrastruktury.

d)

V prolukách zastavěného území nesmí nové stavby výrazně převyšovat ( přípustné je
maximálně o 20% ) hladinu zástavby na sousedních pozemcích. Na zastavitelných
plochách jsou přípustné stavby s maximální výškou 10 m nad průměrnou niveletou
rostlého terénu přiléhajícího ke stavbě.
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PLOCHY BYDLENÍ
BM bydlení městské nízkopodlažní
(1) Využití ploch

Území je určeno pro využití s hlavní dominantní funkcí bydlení v bytových domech.
a)

Přípustné využití ploch :
Území je určeno pro bydlení v bytových domech a pro činnosti s bydlením
v bytových domech související.
Vhodné je umístění dětských hřišť a drobných hřišť pro neorganizovaný sport.
Využití ploch je přípustné také pro nerušící související obslužná zařízení místního
významu, pro občanské vybavení ze sféry služeb a obchodu ( například na pozemcích
domů nebo v parteru jednotlivých domů ). Přípustné jsou také garáže.
V území je přípustné umísťovat dopravní infrastrukturu ( např. pojízdné komunikace,
pěší a cyklistické komunikace ), technickou infrastrukturu a sídelní zeleň.

b)

Nepřípustné využití ploch :
Nepřípustné je využití pro umístění staveb a činností, které by mohly snížit kvalitu
prostředí a pohodu bydlení, které nejsou slučitelné s bydlením a které mohou mít
negativní vliv na bydlení ( hluk, exhalace, apod. ).

(2) Prostorové uspořádání

Změny stávajících staveb ( přestavby, nástavby a stavební úpravy ) jsou přípustné. Po
stavebních úpravách a změnách musí mít stavby architektonické ztvárnění
respektující urbanistickou kompozici sídla a kontext okolní zástavby ( hmoty,
měřítko, apod. ).
b) Maximální zastavěná plocha pozemku a minimální plocha pozemku pro jeden objekt
v tomto konkrétním případě nestanovuje s ohledem na stávající zástavbu a stávající
parcelaci. Rozvojové plochy nejsou vymezeny.
c) Nástavby pater stávajících bytových domů nejsou přípustné, výšková hladina
zástavby se nesmí zvedat. Přípustné je pouze zvýšení staveb související s vestavbami
podkroví pod sedlové střechy domů ( zde se připouští zvednutí hřebene krovu ),
mansardové střechy s nástavbami pater ( tzv. hřiby ) se nepřipouští.
a)
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SV smíšené venkovské obytné
(1) Využití ploch

Území je určeno pro využití s funkcí bydlení, drobné nerušící výroby a služeb.
a)

Přípustné využití ploch :
Území je určeno pro bydlení, rodinnou nebo hromadnou rekreaci a pro činnosti
s bydlením a rekreací související, pro chovatelské a pěstitelské zázemí.
Využití ploch je přípustné také pro obslužná zařízení, pro komerční občanské
vybavení ze sféry služeb a obchodu, pro podnikatelské aktivity ze sféry cestovního
ruchu ( ubytování a stravování ), řemeslné a drobné nerušící výroby, chovatelství,
pěstitelství a drobné zemědělské výroby ( typu rodinných farem ) s tím, že vliv této
výroby a jiných souvisejících činností nesmí překračovat hranice pozemku.
V území je přípustné umísťovat dopravní infrastrukturu ( např. pojízdné komunikace,
pěší a cyklistické komunikace ), technickou infrastrukturu a sídelní zeleň.

b)

Nepřípustné využití ploch :
Nepřípustné je využití pro průmyslovou výrobu, zemědělskou velkovýrobu s
kapacitním chovem zvířat a činnosti, které mohou mít negativní vliv na sousední
plochy občanského vybavení a bydlení ( hluk, exhalace, apod. ).
Nepřípustné je využití ploch pro činnosti vyžadující mimořádnou a častou dopravní
obsluhu nebo používání těžké nákladní dopravy ( včetně parkování a odstavování ),
činnosti vyžadující velké odstavné skladovací plochy a parkoviště.

(2) Prostorové uspořádání
a)

Změny stávajících staveb ( přestavby, nástavby a stavební úpravy ) jsou přípustné. Po
stavebních úpravách a změnách musí mít stavby ( včetně případných nových na
volných plochách ) architektonické ztvárnění respektující urbanistickou kompozici
sídla a kontext okolní zástavby ( hmoty, měřítko, apod. ).
Rekonstrukce a případné změny staveb u původních větších zemědělských statků
( Věžníky, Lhotka ) musí respektovat kontext původní urbanisticky cenné zástavby
( základní půdorysnou stopu, výškovou hladinu a archetyp ).

b)

Maximální zastavěná plocha pozemku a minimální plocha pozemku pro jeden objekt
v tomto konkrétním případě nestanovuje ( s ohledem na danou parcelaci ).

c)

Výška nových staveb v areálu původního statku nebude výrazně převyšovat
( přípustné je maximálně o 15% ) hladinu zástavby stávající. Na zastavitelných
plochách jsou přípustné stavby s maximální výškou 10 m nad průměrnou niveletou
rostlého terénu přiléhajícího ke stavbě.
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OV veřejná infrastruktura
(1) Využití ploch

Území je určeno pro umístění staveb a zařízení občanské vybavenosti.
a)

Přípustné využití ploch :
Území je určeno převážně pro umístění staveb a zařízení pro veřejnou správu
( obecní, státní ), pro kulturu a spolkovou činnost, pro vzdělávání a výchovu, pro
zdravotní služby, pro sociální služby a péči o rodiny a pro ochranu obyvatelstva.
Jako doplňkové, ( pouze jako doplňkové ), maximálně na 1/2 celkové plochy je
přípustné využití ploch pro komerční vybavení ( obchod, nevýrobní služby,
ubytování, stravování, volný čas a zábava, apod.) a bydlení ve služebních bytech.
V území je přípustné umísťovat dopravní infrastrukturu ( např. pojízdné komunikace,
pěší a cyklistické komunikace ), technickou infrastrukturu a sídelní zeleň.

b)

Nepřípustné využití ploch :
Nepřípustné je využití pro umístění staveb a činností, které by mohly snížit kvalitu
prostředí v obci, které nejsou slučitelné s okolním bydlením a které mohou mít
negativní vliv na obyvatele obce ( hluk, exhalace, apod. ).

d)

Podmíněně přípustné využití ploch :
Pro zastavitelnou plochu Z58 u železniční trati se stanovuje podmíněně přípustné
využití ploch. V rámci dalších stupňů projektové přípravy musí být prověřeny
akustické poměry v území a podle potřeby navrženo opatření v souladu
s hygienickými limity hluku.

(2) Prostorové uspořádání

Změny stávajících staveb ( přestavby, nástavby a stavební úpravy ) jsou přípustné. Po
stavebních úpravách a změnách musí mít stavby ( včetně nových na volných
plochách ) jasný ucelený architektonický výraz respektující urbanistickou kompozici
sídla a kontext okolní venkovské zástavby ( hmoty, měřítko, apod. ).
b) Maximální zastavěná plocha pozemku a minimální plocha pozemku pro jeden objekt
v tomto konkrétním případě nestanovuje.
c) Výška staveb nebude obecně výrazně převyšovat ( maximálně o 20% ) hladinu
zástavby na sousedních pozemcích, s výjimkou specifických staveb občanského
vybavení ( např. sakrální stavby ) a specifických zařízení ( např. zařízení na sušení
požárních hadic ). Na rozvojových plochách jsou přípustné stavby s maximální
výškou 12 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu přiléhajícího ke stavbě
a)
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OS tělovýchovná a sportovní zařízení
(1) Využití ploch

Území je určeno pro umístění tělovýchovných, sportovních a rekreačních zařízení.
a)

Přípustné využití ploch :
Území je určeno pro využití na tělovýchovu a sport, t.j. otevřená sportovní zařízení
( sportovní hřiště ) včetně zázemí ( šatny, toalety, apod. ), krytá sportovní zařízení
( tělocvičny, kuželny, apod.).
Území je přípustné využít pro umístění rekreačních zařízení místního významu,
zařízení pro odpočinek, volný čas a zábavu a aktivity ze sféry cestovního ruchu.
Využití všech ploch je přípustné také pro umístění staveb a zařízení, které souvisejí a
jsou slučitelné se sportem a rekreací, například veřejných prostranství, občanského
vybavení, rekreačních luk a další související veřejné infrastruktury.
V území je přípustné umísťovat dopravní infrastrukturu ( např. pojízdné komunikace,
pěší a cyklistické komunikace ), technickou infrastrukturu a sídelní zeleň.

b)

Nepřípustné využití ploch :
Nepřípustné je využití ploch pro činností, které mohou mít negativní vliv na okolní
obydlenou zástavbu a rekreační zařízení ( hluk, apod. ).
Nepřípustné je využití pro umístění staveb a činností,, které by mohly snížit kvalitu
prostředí a které nejsou slučitelné se sportovními a rekreačními aktivitami.

c)

Podmíněně přípustné využití ploch :
Na zastavitelné ploše Z27 musí být před zahájením výstavby nebo před jakoukoliv
změnou způsobu využití území v této lokalitě proveden přírodovědný výzkum
vzhledem k výskytu zvláště chráněných živočichů ( obojživelníků ). Jakákoliv změna
způsobu využití plochy nesmí negativně ovlivnit zvláště tyto chráněné živočichy.

(2) Prostorové uspořádání
a)

Na stávajících a na zastavitelných rozvojových plochách je přípustná výstavba
účelových sportovních a rekreačních staveb a zařízení s nezbytným zázemím.

b)

Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 80 % celkové plochy pozemku.
Minimálně 10 % plochy pozemku musí být ozeleněno.

c)

Výška staveb nebude obecně převyšovat hladinu okolní zástavby sídla.
Přípustné jsou stavby s maximální výškou 10 m nad průměrnou niveletou rostlého
terénu přiléhajícího ke stavbě. Nové stavby sportovních zařízení ( zejména halové
stavby ) budou přízemní s přípustným využitelným podkrovím.

d)

U sportovních zařízení musí být řešeno parkování automobilů pro návštěvníky.
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OM komerční zařízení malá
(1) Využití ploch

Území je určeno pro umístění staveb a zařízení malé komerční občanské vybavenosti.
a)

Přípustné využití ploch :
Území je určeno převážně pro umístění komerčních obslužných staveb a zařízení
místního významu ( prodej, služby, administrativní stavby, apod. ).
Využití ploch je přípustné také pro podnikatelské aktivity ze sféry služeb, obchodu,
cestovního ruchu, ubytovací a stravovací zařízení, zařízení pro volný čas a zábavu a
také pro řemeslnou a drobnou nerušící výrobu s tím, že negativní vliv této výroby a
jiných souvisejících činností nesmí překračovat hranice areálu.
V území je přípustné umísťovat dopravní infrastrukturu ( např. pojízdné komunikace,
pěší a cyklistické komunikace ), technickou infrastrukturu a sídelní zeleň.

b)

Nepřípustné využití ploch :
Nepřípustné je využití pro umístění staveb a činností, které by mohly snížit kvalitu
prostředí v obci, které nejsou slučitelné s okolním bydlením a které mohou mít
negativní vliv na obyvatele obce ( hluk, exhalace, apod. ).
Vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nesmí narušovat
sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny.

c)

Podmíněně přípustné využití ploch :
Jako doplňkové je přípustné využití pro bydlení, a to za podmínky že jejich situování
v rámci vlastního areálu a jeho okolí nebude v rozporu s hygienickými předpisy
( hluk, exhalace, apod. ).

(2) Prostorové uspořádání

Změny stávajících staveb ( přestavby, nástavby a stavební úpravy ) jsou přípustné. Na
rozvojových zastavitelných plochách je přípustná výstavba specifických objektů
občanského vybavení a drobné výroby. Zástavba musí respektovat urbanistickou
kompozici sídla a kontext okolní zástavby ( hmoty, měřítko, apod. ).
b) Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 70 % celkové plochy pozemku.
Minimálně 20 % plochy pozemku musí být ozeleněno.
a)

c)

Výška staveb nebude obecně převyšovat hladinu okolní zástavby sídla.
Přípustné jsou stavby s maximální výškou 10 m nad průměrnou niveletou rostlého
terénu přiléhajícího ke stavbě. Nové stavby sportovních zařízení ( zejména halové
stavby ) budou přízemní s přípustným využitelným podkrovím.

d)

U staveb a zařízení komerční občanské vybavenosti musí být řešeno parkování
automobilů pro návštěvníky na vlastním pozemku.
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PLOCHY REKREACE
RI plochy staveb pro rodinnou rekreaci
(1) Využití ploch

Území je určeno pro využití s funkcí rodinné rekreace.
a)

Přípustné využití ploch :
Území je určeno pouze pro rodinnou rekreaci a využití pro činnosti, které s
rekreačními aktivitami přímo souvisí.
Vhodné je vhodné i využití ploch pro umístění drobných hřišť pro neorganizovaný
sport, pro potřeby rekreačního sportu a pro zařízení pro volný čas a zábavu.
V území je přípustné umísťovat dopravní a technickou infrastrukturu a sídelní zeleň.

b)

Nepřípustné využití ploch :
V území je nepřípustné jakékoliv jiné využití než využití pro rodinnou rekreaci.
Na plochách není přípustné umístění rodinných domů a bytových domů. Nepřípustné
jsou zejména změny užívání staveb pro rodinnou rekreaci na rodinné domy.
Nepřípustné je využití pro činnosti, které mohou mít negativní vliv na okolní přírodu
( odpadky, likvidace odpadních vod, nebezpečí vzniku požáru, apod. ).

(2) Prostorové uspořádání

Změny stávajících staveb ( přestavby a stavební úpravy ) jsou přípustné s tím, že se
nesmí výrazně zvětšit hmota objektů.
b) Zastavěná plocha pozemku nesmí přesáhnout 20 % celkové plochy pozemku.
Na jednom pozemku určeném pro rodinnou rekreaci lze umístit maximálně jednu
stavbu pro rodinnou rekreaci, stávající pozemky nelze dále dělit.
a)

b)

Při změnách staveb nesmí být podstatně zvyšována výška ( např. nástavby pater ) a
hmota objektů ( nové obytné místnosti, změny využití k trvalému bydlení, apod. ),
přípustné jsou drobné stavební úpravy ( např. dostavba sociálních zařízení ).

PLOCHY REKREACE
RH rekreace hromadná
(1) Využití ploch

Území je určeno pro umístění staveb a zařízení pro hromadnou rekreaci.
a)

Přípustné využití ploch :
Území je určeno pro umístění rekreačních areálů se stavbami pro ubytování a
stravování, sportovních staveb a zařízení, souvisejících staveb a zařízení pro
odpočinek, volný čas a zábavu a ostatní aktivity ze sféry cestovního ruchu.
Využití všech ploch je přípustné také pro umístění staveb a zařízení, které souvisejí a
jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení,
rekreačních luk a další související dopravní a technické infrastruktury.
V území je přípustné umísťovat dopravní a technickou infrastrukturu a sídelní zeleň.
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b)

Nepřípustné využití ploch :
Nepřípustné je využití pro umístění staveb a činností,, které by mohly snížit kvalitu
prostředí a které nejsou slučitelné s rekreačními aktivitami.
Nepřípustné je využití pro činnosti, které mohou mít negativní vliv na okolní přírodu
( odpadky, likvidace odpadních vod, nebezpečí vzniku požáru, apod. ).

(2) Prostorové uspořádání

Stávající areál rekreace ( Zelené Údolí ) je stabilizovaný, změny stávajících staveb
( přestavby a stavební úpravy ) jsou přípustné. Výstavba dalších objektů na volných
plochách je přípustná, musí respektovat kontext okolní zástavby.
b) Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 30 % celkové plochy pozemku.
Minimálně 20 % plochy pozemku musí být ozeleněno.
a)

c)

Na pozemku stavby musí být řešeno parkování a obratiště automobilů obsluhy a
zásobování sportovně rekreačního zařízení a zajištěno parkování automobilů pro
ubytované návštěvníky.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI technická zařízení
(1) Využití ploch

Území je určeno pro technickou infrastrukturu a jiná technická zařízení.
a)

Přípustné využití ploch :
Území je určeno pro umístění staveb a zařízení technické infrastruktury. Přípustné je
využití ploch pro specifická zařízení ( ČOV - čistírna odpadních vod, apod. ).
V území je přípustné umísťovat dopravní infrastrukturu a sídelní zeleň.

b)

Nepřípustné využití ploch :
Nepřípustné je využití ploch pro chráněnou zástavbu v ochranném pásmu ČOV.

c)

Podmíněně přípustné využití ploch :
Na zastavitelných plochách Z33, Z35 a Z36 a na ploše přestavby P12, to je na
plochách určených pro umístění centrálních ČOV, musí být před zahájením výstavby
proveden přírodovědný výzkum řešeného území a v případě nutnosti posoudit
technologii navrhovaných ČOV s ohledem na tyto zvláště chráněné živočichy.

(2) Prostorové uspořádání
a)

Na území jsou přípustné účelové objekty technického zařízení. Ochranná pásma
budou stanovena vždy podle konkrétní technologie a respektována.
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VZ zemědělská výroba
(1) Využití ploch

Území je určeno pro využití s dominantní funkcí zemědělské prvovýroby.
a)

Přípustné využití ploch :
Území je určeno pro zemědělskou prvovýrobu, chov a ustájení zvířat, zázemí
zemědělské činnosti, sklady a prodej zemědělských produktů.
Zemědělské farmy jsou určené k chovu a ustájení zvířat ( např. koní, skotu, ovcí,
koz ) s návazností na pastviny, zázemí chovu zvířat ( sklady krmiv, apod. ).
V území je přípustné umísťovat dopravní a technickou infrastrukturu a sídelní zeleň.

b)

Nepřípustné využití ploch :
Nepřípustné je využití ploch pro živočišnou výrobu, která by svými negativními vlivy
( zápach, šíření alergenů, obtížný hmyz, plynné škodliviny, hluk, apod. ) mohla
zatížit chráněnou obytnou zástavbu v obci. Ochranná pásma výroby budou stanovena
podle konkrétního stavu a technologie a budou dále respektována.

(2) Prostorové uspořádání

Na vymezených plochách je přípustná výstavba hospodářských účelových
zemědělských staveb určených k ustájení zvířat a ostatních staveb sloužících jako
zázemí zemědělské výroby ( sklady krmiv, kolny, dílny, apod. ).
b) Výška staveb nebude přesahovat výšku stávajících objektů situovaných v okolní
krajině. Přípustné jsou stavby s maximální výškou 10 m nad průměrnou niveletou
rostlého terénu přiléhajícího ke stavbě. Případné halové objekty jsou přípustné pouze
jako přízemní.
a)

c)

Odstavování a parkování zemědělské techniky a ostatních vozidel a musí být
zajištěno v rámci vlastního areálu.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VD drobná a řemeslná výroba
(1) Využití ploch

Území je určeno pro využití s dominantní funkcí drobné a řemeslné výroby.
a)

Přípustné využití ploch :
Území je určeno pro umístění drobné nerušící výroby, malovýroby a výrobních
služeb. Skladování je přípustné pouze jako související s vlastní výrobou v areálu.
Přípustné jsou výrobní a dílenské provozy, s tím, že negativní vliv těchto provozů a
jiných souvisejících činností nesmí překračovat hranice areálu.
V území je přípustné umísťovat také sídla firem, kancelářské a správní budovy.
V území je přípustné umísťovat dopravní a technickou infrastrukturu a sídelní zeleň.
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b)

Nepřípustné využití ploch :
Nepřípustné je využití pro umístění staveb a činností, které by mohly snížit kvalitu
prostředí v obci, které nejsou slučitelné s okolním bydlením a které mohou mít
negativní vliv na obyvatele obce ( hluk, exhalace, apod. ).
Vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nesmí narušovat
sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny.

(2) Prostorové uspořádání
a)

Na plochách je přípustná výstavba objektů výrobního a skladovacího charakteru.

b)

Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 70 % celkové plochy pozemku.
Minimálně 20 % plochy pozemku musí být ozeleněno.

c)

Výška staveb nebude přesahovat výšku okolních staveb v areálech výroby. Přípustné
jsou stavby s maximální výškou 12 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu
přiléhajícího ke stavbě. Případné halové objekty jsou přípustné pouze jako přízemní.
Při nové výstavbě nesmí být překročeny dimenze stávajících objektů v okolí.

d)

Odstavování a parkování firemních osobních a nákladních vozidel a vozidel speciální
techniky ( stavební stroje, apod.) musí být vždy zajištěno v rámci vlastního areálu.
Parkování na pozemku musí být zajištěno i pro návštěvníky.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VL lehká průmyslová výroba
(1) Využití ploch

Území je určeno pro využití s dominantní funkcí lehké výroby a skladování.
a)

Přípustné využití ploch :
Území je určeno pro umístění lehké průmyslové výroby, výrobních služeb a
skladování. Přípustné je také umístění výroby zemědělské a jeho zázemí.
V území je přípustné umísťovat také sídla firem, kancelářské a správní budovy.
V území je přípustné umísťovat dopravní a technickou infrastrukturu a sídelní zeleň.

b)

Nepřípustné využití ploch :
Nepřípustné je využití pro umístění staveb a činností, které by mohly snížit kvalitu
prostředí v obci, které nejsou slučitelné s bydlením v okolích sídlech a které mohou
mít negativní vliv na obyvatele ( hluk, exhalace, apod. ).

(2) Prostorové uspořádání

Na plochách je přípustná výstavba objektů výrobního a skladovacího charakteru.
b) Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 80 % celkové plochy pozemku.
Minimálně 10 % plochy pozemku musí být ozeleněno.
c) Při nové výstavbě ( rozvoji v areálu ) nesmí být překročeny dimenze stávajících
objektů v areálu. Případné halové objekty jsou přípustné pouze jako přízemní.
a)

d)

Odstavování a parkování firemních osobních a nákladních vozidel a vozidel speciální
techniky musí být vždy zajištěno v rámci vlastního areálu.
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PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DS silniční
(1) Využití ploch

Území je určeno pro pozemní komunikace a umístění dopravních staveb.
a)

Přípustné využití ploch :
Území je určeno pro pozemní komunikace, zařízení pozemních komunikací a
umístění dopravních staveb. Vymezené plochy dopravní infrastruktury zahrnují
plochy silnic, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace,
například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně.
Využití ploch je přípustné také pro umístění dopravních zařízení a dopravního
vybavení, například autobusové zastávky, areály údržby komunikací, apod.
U všech stávajících silnic na území obce je přípustné odstraňování dopravních závad
a realizace rekonstrukce silnic do normovaných kategorií, pokud to umožní
konfigurace terénu a prostorové a šířkové uspořádání zástavby.
V území je přípustné provádět terénní úpravy, umísťovat protihlukové clony, terénní
valy a ostatní potřebná protihluková opatření.
V území je přípustné umísťovat technickou infrastrukturu

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DZ drážní
(1) Využití ploch

Území je určeno pro drážní dopravu.
Území je určeno pro drážní dopravu po železnici, zahrnují obvod dráhy, včetně
náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně.
Na vymezených plochách je přípustná rekonstrukce nebo výstavba nové železniční
dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť, výsadba doprovodné
zeleně a rekonstrukce nebo nová výstavba zařízení pro drážní dopravu.
Využití ploch je přípustné také pro umístění zařízení pro drážní dopravu, například
stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty a provozní budovy.
V území je přípustné umísťovat technickou infrastrukturu.
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PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV komunikace, veřejné prostory
(1) Využití ploch

Území je určeno pro veřejná prostranství.
a) Přípustné využití ploch :
Území je určeno pro veřejná prostranství, tj. prostory přístupné každému bez
omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k těmto
prostorům. Veřejná prostranství jsou určena zejména pro umístění náměstí, návsí,
obslužných komunikací, pěších a cyklistických cest.
Na plochách veřejných prostranství je přípustné umístění drobné architektury
a drobných doplňkových staveb a zařízení ( např. pomníky, památníky, kapličky,
zvoničky, kašny, fontány, plastiky, výtvarná díla, svítidla, přístřešky, odpočívadla,
pergoly, informační systémy, stánky s občerstvením, dětská hřiště, hygienická
zařízení, městský mobiliář, apod. ), tj. staveb a zařízení, které plní doplňkovou funkci
k hlavnímu využití ploch veřejných prostranství.
V území je přípustné umístění parkové zeleně, terénních úprav a doprovodné zeleně
komunikací. V území je přípustné umísťovat technickou infrastrukturu.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
ZV zeleň na veřejných prostranstvích
(1) Využití ploch

Území je určeno pro veřejná prostranství.
a)

Přípustné využití ploch :
Území je určeno pro veřejná prostranství, tj. prostory přístupné každému bez
omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k těmto
prostorům. Veřejná prostranství ZV jsou určena zejména pro umístění udržované
parkové zeleně a doprovodné zeleně komunikací.
Na plochách zeleně na veřejných prostranstvích je přípustné umístění drobné
architektury a drobných doplňkových staveb a zařízení ( např. pomníky, památníky,
kapličky, zvoničky, kašny, fontány, plastiky, výtvarná díla, svítidla, přístřešky,
odpočívadla, pergoly, informační systémy, stánky s občerstvením, dětská hřiště,
hygienická zařízení, městský mobiliář, apod. ), tj. staveb a zařízení, které plní
doplňkovou funkci k hlavnímu využití ploch zeleně na veřejných prostranstvích.
V území lze umístit technickou a dopravní infrastrukturu pouze způsobem, který
neznemožní hlavní funkci ploch veřejné zeleně.
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PLOCHY ZELENĚ
ZS zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady
(1) Využití ploch

Území je určeno pro zeleň soukromou a vyhrazenou - sady a zahrady
a)

Přípustné využití ploch :
V zastavěném území a na zastavitelných plochách plní plochy funkci sídelní zeleně.
Jsou určeny pro umístění sadů a zahrad s převažující funkcí pěstitelské činnosti a
zemědělství nebo zahrad okrasných. Plochy mohou plnit funkci rekreace, spojené
převážně s drobnou pěstitelskou činností.
Na plochách zeleně ZS - sadů a zahrad je přípustné umisťování účelových zahradních
staveb a zařízení ( např. fóliovníky, skleníky, zahradní domky, domky na uskladnění
zahradnického náčiní, nádoby na odpadky, apod.) a doplňkových staveb a zařízení
( např. altány, venkovní krby, letní kuchyně, pergoly, udírny, besídky na grilování,
přístřešky, svítidla, plastiky, výtvarná díla, vodní prvky, včelíny, kurníky, apod. ).
Plochy ZS situované mimo zastavěné území a zastavitelné plochy ve volné krajině je
přípustné využít pouze pro pěstitelskou činnost a zemědělství.
V území je přípustné umísťovat dopravní a technickou infrastrukturu.

b)

Nepřípustné využití ploch :
Na plochách ZS není přípustné umístění rekreačních chat a obytných objektů.

(2) Prostorové uspořádání
b)

Na plochách ZS jsou přípustné pouze stavby zahradní, přízemní s maximální výškou
4 m nad průměrnou niveletou terénu, o půdorysné ploše maximálně 25 m2.

PLOCHY ZELENĚ
ZO zeleň ochranná a izolační
(1) Využití ploch

Plochy jsou určeny pro převažující účel využití ( hlavní využití ) zeleně.
a)

Přípustné využití ploch :
Území je určeno pro umístění ochranné a izolační zeleně.
V území jsou přípustné terénní úpravy.
V území je přípustné umísťovat dopravní a technickou infrastrukturu.
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4. PODMÍNKY VYUŽITÍ NEURBANIZOVANÝCH PLOCH

PLOCHY LESNÍ
NL pozemky určené k plnění funkce lesa
(1) Využití ploch

Plochy jsou určeny pro převažující účel využití ( hlavní využití ) lesa.
a)

Přípustné využití ploch :
Území je určeno pro lesní produkci, lesy a nová zalesnění, tj. lesní porosty s jejich
prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa.
V území je přípustné umísťování pouze specifických účelových staveb sloužících
k zajišťování lesní produkce, provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti.

b)

Nepřípustné využití ploch :
Nepřípustné je umístění pozemních staveb, zejména staveb pro individuální rekreaci.
V území je přípustné oplocení pro lesnické účely a odůvodněných případech potřebná
oplocení v lesích příměstských a dalších lesích se zvýšenou rekreační funkcí
v souladu se zákonem o lesích.

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
NZt trvalý travní porost
NZo orná půda
(1) Využití ploch

Plochy jsou určeny pro převažující účel využití ( hlavní využití ) zemědělského.
Plochy zemědělské jsou vyznačené ve dvou vybraných různých kulturách ( trvalý travní
porost - NZt a orná půda - NZo ) zejména s ohledem na ekologickou stabilitu, s ohledem na
stávající retenční schopnost krajiny, zvýšení retenční schopnosti krajiny a ochranu sídel před
přívalovými dešťovými srážkami.
a)

Přípustné využití ploch :
Přípustné je využití ploch jako výrobního prostředku umožňujícího zemědělskou
výrobu a využití jako jedné z hlavních složek životního prostředí.
Plochy zemědělské jsou vymezeny převážně na pozemcích zemědělského půdního
fondu ( dále ZPF ), tvoří jej pozemky zemědělsky obhospodařované a půda, která
byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.
Do ploch zemědělských je zahrnuta též nezemědělská půda potřebná k zajišťování
zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní
závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně
před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.
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Na plochách zemědělských lze povolovat změnu kultury zemědělské půdy pouze
z nižší ekologické stability na vyšší ekologickou stabilitu zemědělské půdy a změnu
kultury s vyšší protierozní schopností za nižší. Změna využití NZt ( trvalý travní
porost ) na NZo ( orná půda ) se nepřipouští.
Plochy NZo ( orná půda ) zahrnují :
 ornou půdu se stupněm ekologické stability ( dále rovněž SES ) 1.
 trávníky a víceleté pícniny na orné půdě se stupněm ekologické stability 2.
Plochy NZt ( trvalý travní porost ) zahrnují :
 přirozené louky se stupněm ekologické stability 4 s přirozeně rostoucími druhy,
chráněnými, či významnými rostlinami, nehnojené, bez radikální změny vodního
režimu, nevyužívané nebo zanedbané, ale plnící jiné funkce,
 polokulturní a kulturní louky a pastviny se stupněm ekologické stability 3 a 2,
tj. louky s významným podílem přirozeně rostoucích druhů ( SES 3 ) a rovněž
intenzívní louky a pastviny s velkovýrobním využitím ( SES 2 ).
V území je přípustné umísťovat veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu
způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.
b)

Nepřípustné využití ploch :
V území není přípustné umísťování staveb a zařízení určených pro zemědělskou
výrobu a skladování ( účelové stavby živočišné a rostlinné výroby ).
V území není přípustné umísťování pevných oplocení se základy.

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NS

přírodní, vodní, zemědělské, lesní

(1) Využití ploch

Plochy jsou určeny pro převažující účel využití ( hlavní využití ) volné přírody.
a)

Přípustné využití ploch :
Přípustné je využití ploch s hlavní dominantní funkcí volné přírody a krajiny. Plochy
zahrnují smíšená území s funkcí přírodní, vodní zemědělskou a lesní.
Na plochách smíšených nezastavěného území je přípustné mimo jiné vymezovat
a zakládat prvky ÚSES ( územního systému ekologické stability ).
V území jsou přípustné terénní úpravy.
V území je přípustné umísťovat veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu
způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.

b)

Nepřípustné využití ploch :
Nepřípustné je umístění pozemních staveb, zejména staveb pro rekreaci.
V území není přípustné umísťování pevných oplocení se základy.
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PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
VV

vodní toky a vodní nádrže

(1) Využití ploch

Plochy jsou určeny pro převažující účel využití ( hlavní využití ) pro vodní toky a vodní
nádrže. Plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny nejen ve volné krajině
v nezastavěném území, ale také v území zastavěném.
a)

Přípustné využití ploch :
Plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro
nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky, regulaci vodního režimu
v území a plnění dalších účelů na úseku vod a ochrany přírody a krajiny.
Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních
toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.

b)

Nepřípustné využití ploch :
Nepřípustné je umístění pozemních staveb, zejména staveb pro individuální rekreaci.
V území je zákaz umisťování staveb, s výjimkou staveb souvisejících s obsluhou
a funkcí těchto území ( např. revitalizace vodních toků a stavby na tocích, apod. ).

66

g) VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE,
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti

V ÚP Chotýšany se vymezují zastavitelné plochy, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie jsou graficky vyznačeny na výkresu :
A

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ ( v měřítku 1 : 5 000 ).
( zastavitelné plochy s podmínkou prověření územní studií jsou vyznačeny šrafou )

V sídle Chotýšany se jedná o lokality :
• Z01, Z02 + Z38
zastavitelné plochy Z01, Z02 určené pro bydlení BI ( bydlení čisté v rodinných domech )
a přilehlá část plochy Z38, veřejných prostranství PV ( komunikace, veřejné prostory )
• Z17, Z31 + Z38

zastavitelná plocha Z17 určená pro bydlení BV ( bydlení venkovské ), zastavitelná
plocha Z31 určená pro občanské vybavení OM ( komerční zařízení malá ) a přilehlá část
plochy Z38, t,j, plochy veřejných prostranství PV ( komunikace, veřejné prostory )
• Z09 - zastavitelná plocha určená pro

bydlení BV ( bydlení venkovské )

• Z10 a Z11 - zastavitelné plochy určené pro

bydlení BV ( bydlení venkovské )

• Z13 a Z14 - zastavitelné plochy určené pro

bydlení BV ( bydlení venkovské )

V sídle Městečko se jedná o jednu lokalitu :
• Z53 - zastavitelná plocha určená pro bydlení BV ( bydlení venkovské )
Zastavitelné plochy, ve které je uloženo prověření změn jejích využití územní studií jsou
svou rozlohou převážně větší, pohledově exponované lokality nebo lokality, nebo lokality kde
je potřeba vyřešit detailněji dopravní obslužnost. Urbanistické kompozici a prostorovému
uspořádání území a poté i jednotlivých staveb musí být věnována odpovídající pozornost.
Stanovení podmínek pro pořízení územní studie :
Novou výstavbu je nutné v územních studiích řešit komplexně. Hlavním cílem
stanovených regulačních zásad musí být harmonické zapojení nové výstavby do krajinného,
urbanistického i architektonického kontextu sídla. V územních studiích je potřeba vyřešit
zejména parcelaci tak, aby byla celá plocha optimálně využita a aby dopravní obslužnost a
napojení na potřebné inženýrské sítě jednotlivých pozemků byla zajištěna. Urbanistické
kompozici a prostorovému uspořádání území musí být věnována odpovídající pozornost,
m.j. zejména s ohledem na danou specifickou pohledovou exponovanost lokality v sídle.
Stanovení lhůty pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti :
Lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti stanovuje na
48 měsíců ode dne vydání Územního plánu Chotýšany.
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h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ
vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

V územním plánu Chotýšany se vymezují veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Vymezení opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit není ÚP Chotýšany obsaženo.
V Územním plánu Chotýšany se vymezují :
 Veřejně prospěšné stavby
Stavby pro veřejnou infrastrukturu určené k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje
nebo státu.
 Veřejně prospěšná opatření
Opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a rozvoji anebo
k ochraně přírodního, kulturního, a archeologického dědictví.
Veřejně prospěšné stavby a opatření jsou graficky znázorněny na výkresu :
C VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY - VPS
I. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
VVD1 Místní komunikace - MK
• těleso místní komunikace
• pás doprovodné zeleně
• plochy nezbytné pro zajištění obsluhy zástavby
a pro řádné využívání pro stanovený účel
VVD2 Místní komunikace - MK

• těleso místní komunikace
• plochy nezbytné pro zajištění obsluhy zástavby
a pro řádné využívání pro stanovený účel

VVD3 Místní komunikace - MK

• těleso místní komunikace
• plochy nezbytné pro zajištění obsluhy zástavby
a pro řádné využívání pro stanovený účel

VVD4 Místní komunikace - MK

• tělesa místních komunikací
• rozšíření a úprava stávající komunikace
• plochy nezbytné pro zajištění obsluhy zástavby
a pro řádné využívání pro stanovený účel

VVD5 Místní komunikace - MK

• tělesa místních komunikací
• rozšíření a úprava stávající komunikace
• plochy nezbytné pro zajištění obsluhy zástavby
a pro řádné využívání pro stanovený účel
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VVD6 Místní komunikace - MK

• těleso místní komunikace
• plochy nezbytné pro zajištění obsluhy zástavby
a pro řádné využívání pro stanovený účel

VVD7 Místní komunikace - MK

• rozšíření a úprava stávající komunikace
• pásy doprovodné zeleně
• plochy nezbytné pro zajištění obsluhy zástavby
a pro řádné využívání pro stanovený účel

VVD8 Místní komunikace - MK

• tělesa místních komunikací
• rozšíření a úprava stávající komunikace
• plochy nezbytné pro zajištění obsluhy zástavby
a pro řádné využívání pro stanovený účel

VVD9 Komunikace pěší a cyklistická

• těleso komunikace
• rozšíření a úprava stávající komunikace
• pásy doprovodné zeleně

II. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VVT1 Čistírna odpadních vod - ČOV Chotýšany

• plocha pro umístění čistírny odpadních vod

VVT2 Čistírna odpadních vod - ČOV Křemení

• plocha pro umístění čistírny odpadních vod

VVT3 Čistírna odpadních vod - ČOV Pařezí

• plocha pro umístění čistírny odpadních vod

VVT4 Čistírna odpadních vod - ČOV Městečko

• plocha pro umístění čistírny odpadních vod

2. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ - VPO
III. ZVÝŠENÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI KRAJINY
VVR1 Revitalizace krajiny

• revitalizace vodoteče
• opatření proti vodní erozi
• doprovodná smíšená zeleň

VVR2 Revitalizace krajiny

• opatření proti vodní erozi
• doprovodná smíšená zeleň
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IV. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - ÚSES
Založení a upřesnění prvků regionálního ÚSES
RC 945
VVU01

Biocentrum regionální - RC
biocentrum podle ZÚR Středočeského kraje

RK 389
VVU02

Biokoridor regionální - RK
biokoridor podle ZÚR Středočeského kraje

RK 1325 Biokoridor regionální - RK
VVU03 biokoridor podle ZÚR Středočeského kraje

Založení prvků lokálního ÚSES
VVU1 Biocentrum lokální - LC

• biocentrum LC č. 1
VVU2 Biocentrum lokální - LC
• biocentrum LC č. 2
VVU3 Biocentrum lokální - LC
• biocentrum LC č. 3
VVU4 Biocentrum lokální - LC
• biocentrum LC č. 4
VVU5 Biocentrum lokální - LC
• biocentrum LC č. 5
VVU6 Biocentrum lokální - LC
• biocentrum LC č. 6
VVU7 Biocentrum lokální - LC
• biocentrum LC č. 7
VVU8 Biocentrum lokální - LC
• biocentrum LC č. 8
VVU9 Biocentrum lokální - LC
• biocentrum LC č. 9
VVU10 Biocentrum lokální - LC
• biocentrum LC č. 10
VVU11 Biocentrum lokální - LC
• biocentrum LC č. 11
VVU12 Biocentrum lokální - LC
• biocentrum LC č. 12
VVU13 Biocentrum lokální - LC
• biocentrum LC č. 13
VVU14 Biokoridor lokální - LK
• biokoridor LK č. 14
VVU15 Biokoridor lokální - LK

• biokoridor LK č. 15
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VVU16 Biokoridor lokální - LK

• biokoridor LK č. 16
VVU17 Biokoridor lokální - LK
• biokoridor LK č. 17
VVU18 Biokoridor lokální - LK
• biokoridor LK č. 18

i)

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních
čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1
katastrálního zákona

Územní plán Chotýšany neobsahuje vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.

j)

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nejsou v Územním plánu
Chotýšany stanovena, neboť řešené území nepodléhá posouzení vlivu na evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast.

k) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ
údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů připojené grafické části

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTÝŠANY
Textová část
Územního plánu Chotýšany obsahuje
Grafická část
Územního plánu Chotýšany obsahuje

……….....

……….....

71 listů
včetně titulní strany a obsahu
3 výkresy ( A , B , C )

A Výkres základního členění území
B Hlavní výkres
C Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

71

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

