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Opat ení obecné povahy
. 1/ 2013
Zastupitelstvo m sta Rožmitál pod T emšínem p íslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, v platném zn ní (dále jen „stavební zákon“),
§6 (5) Zastupitelstvo obce c) vydává v samostatné p sobnosti územní plán
za použití § 43 odst. 4
§ 43 (4) Územní plán se po izuje a vydává pro celé území obce. Územní plán se vydává formou opat ení obecné
povahy podle správního ádu.
a § 54 odst. 2 stavebního zákona,
§ 54 (2) Zastupitelstvo obce vydá územní plán po ov ení, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s
územn plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem ešení rozpor a se stanovisky dot ených orgán nebo
stanoviskem krajského ú adu.
§ 13 a p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a
zp sobu evidence územn plánovací innosti, ve zn ní vyhl. .458/
/2012 Sb.,
§ 13(1) Územní plán obsahuje textovou a grafickou ást. Obsah územního plánu, v etn jeho od vodn ní, je
stanoven v p íloze . 7.
(2) Výkresy, které jsou sou ástí grafické ásti územního plánu, se zpracovávají nad mapovým podkladem v
ítku katastrální mapy nebo v m ítku 1 : 5 000 a vydávají se v m ítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000. Výkres širších vztah
se zpracovává a vydává v m ítku výkresu ploch a koridor zásad územního rozvoje nebo v tším. Výkresy obsahují jevy
zobrazitelné v daném m ítku. Ve výkresech se vyzna í hranice ešeného území.
§ 171 a následujících zákona . 500/2004 Sb., správní ád, v platném zn ní,
§ 171 Podle této ásti postupují správní orgány v p ípadech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné
opat ení obecné povahy, které není právním p edpisem ani rozhodnutím.
§ 172(1) Návrh opat ení obecné povahy s od vodn ním správní orgán po projednání s dot enými orgány
uvedenými v § 136 doru í ve ejnou vyhláškou podle § 25, kterou vyv sí na své ú ední desce a na ú edních deskách
obecních ú ad v obcích, jejichž správních obvod se má opat ení obecné povahy týkat, a vyzve dot ené osoby, aby k
návrhu opat ení podávaly p ipomínky nebo námitky. V p ípad pot eby se návrh zve ejní i jiným zp sobem, v míst
obvyklým. Návrh opat ení obecné povahy musí být zve ejn n nejmén po dobu 15 dn .
(2) Není-li vzhledem k rozsahu návrhu možno zve ejnit jej na ú ední desce v úplném zn ní, musí být na ú ední
desce uvedeno, o jaké opat ení obecné povahy jde, ích zájm se p ímo dotýká a kde a v jaké lh
se lze s návrhem
seznámit. Úplné zn ní návrhu v etn od vodn ní však musí být i v takovém p ípad zve ejn no zp sobem umož ujícím
dálkový p ístup.
(3) ízení o návrhu opat ení obecné povahy je písemné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neur í, že se
koná ve ejné projednání návrhu. Dobu a místo konání ve ejného projednání správní orgán oznámí na ú ední desce
nejmén 15 dn p edem; oznámení zve ejní též na ú edních deskách obecních ú ad v obcích, jejichž správních obvod se
má opat ení obecné povahy týkat. Hrozí-li nebezpe í z prodlení, je možné tuto dobu
zkrátit; nestanoví-li zákon jinak, musí zkrácená doba init nejmén 5 dní.
(4) K návrhu opat ení obecné povahy m že kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opat ením
obecné povahy p ímo dot eny, uplatnit u správního orgánu písemné p ipomínky nebo na ve ejném projednání ústní
ipomínky. Správní orgán je povinen se p ipomínkami zabývat jako podkladem pro opat ení obecné povahy a vypo ádat
se s nimi v jeho od vodn ní.
(5) Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou
být opat ením obecné povahy p ímo dot eny, nebo, ur í-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávn né zájmy mohou
být opat ením obecné povahy p ímo dot eny, mohou podat proti návrhu opat ení obecné povahy písemné od vodn né
námitky ke správnímu orgánu ve lh
30 dn ode dne jeho zve ejn ní. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách
rozhoduje správní orgán, který opat ení obecné povahy vydává. Jestliže by vy ízení námitky vedlo k ešení, které p ímo
ovlivní oprávn né zájmy n které osoby jiným zp sobem než návrh opat ení obecné povahy, a není-li zm na zjevn též v
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její prosp ch, zjistí správní orgán její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní od vodn ní, se
uvede jako sou ást od vodn ní opat ení obecné povahy (§ 173 odst. 1). Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat
rozklad. Zm na nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách m že být d vodem zm ny opat ení obecné povahy.
§ 173(1) Opat ení obecné povahy, které musí obsahovat od vodn ní, správní orgán oznámí ve ejnou vyhláškou;
opat ení obecné povahy zve ejní též na ú edních deskách obecních ú ad v obcích, jejichž správních obvod se opat ení
obecné povahy týká. Ustanovení § 172 odst. 1 platí obdobn . Opat ení obecné povahy nabývá ú innosti patnáctým dnem
po dni vyv šení ve ejné vyhlášky. Hrozí-li vážná újma ve ejnému zájmu, m že opat ení obecné povahy nabýt ú innosti již
dnem vyv šení; stanoví-li tak zvláštní zákon, m že se tak stát p ed postupem podle § 172. Do opat ení obecné povahy a
jeho od vodn ní m že každý nahlédnout u správního orgánu, který opat ení obecné povahy vydal.
(2) Proti opat ení obecné povahy nelze podat opravný prost edek.
(3) Povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je v mezích zákona ur en opat ením obecné povahy, lze
exeku
vymáhat jedin tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci této povinnosti prohlásilo a v n mž byla
osoba, jež tuto povinnost má, jmenovit uvedena.
§ 174(1) Pro ízení podle této ásti platí obdobn ustanovení ásti první a p im en ustanovení ásti druhé.
(2) Soulad opat ení obecné povahy s právními p edpisy lze posoudit v p ezkumném ízení. Usnesení o zahájení
ezkumného ízení lze vydat do 3 let od ú innosti opat ení. Ú inky rozhodnutí v p ezkumném ízení nastávají ode dne
jeho právní moci.

vydává
na základ usnesení . 73/11/2013 zastupitelstva m sta Rožmitál pod T emšínem ze dne 21. listopadu 2013 Územní plán
Rožmitál pod T emšínem takto:

a) vymezení zastav ného území
ešené území je vymezeno velikostí správního území m sta Rožmitál pod T emšínem, které zahrnuje 8 katastrálních
území: Hut pod T emšínem, Nesva ily pod T emšínem, P ovice pod T emšínem, Rožmitál pod T emšínem, Skuhrov
pod T emšínem, Starý Rožmitál, Strý kovy, Voltuš.
Zastav né území bylo v Územním plánu Rožmitál pod T emšínem vymezeno v souladu s §58 stavebního zákona, a to na
základ pr zkum a rozbor a je vyzna eno ve Výkrese základního len ní území ( . 1) a v Hlavním výkrese ( . 2).

b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot
b.1

ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE

Územní plánování ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty území, v etn
urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. P itom chrání krajinu jako podstatnou složku prost edí
života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to ur uje podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území
a zajiš uje ochranu nezastav ného území a nezastavitelných pozemk . Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na
potenciál rozvoje území a míru využití zastav ného území.
V obci Rožmitál pod T emšínem se p edpokládá p edevším rozvoj bydlení v rodinných domech, dále rozvoj výroby,
v menší mí e rozvoj ob anského vybavení a technické infrastruktury. Je t eba klást d raz na obnovu sou asného bytového
fondu.
Rozvoj zastav ného území je ur en p evážn ke zm nám staveb, modernizaci a dostavb . Navržená výšková hladina pro
dopl ované a p estavované objekty musí korespondovat s okolní zástavbou.
Rekonstruované a p estavované objekty lze zv tšovat až do velikosti dané podmínkami stanovenými pro využití území
navržených ploch.
Dostavba je soust ed na p edevším na plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení sídla, s maximálním využitím stávajících
komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel v nov vzniklé zástavb je situováno vždy na vlastním pozemku.
Díky vysokým p írodním i kulturním hodnotám Rožmitálska je sm rován další vývoj celého správního území m sta
Rožmitál pod T emšínem do oblasti turistického ruchu a s ním souvisejících služeb a vybavení.
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Sou asn jsou potla eny innosti, které by mohly narušit jedine né podmínky rozvoje, jimiž jsou p írodní hodnoty území
(ochrana nezastav ného území, ochrana volné krajiny).

b.2
VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, KULTURNÍCH
ÍRODNÍCH HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY

A

b.2.1 ARCHITEKTONICKÉ, URBANISTICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY
Krom ochrany ešeného území dle platných právních p edpis z hlediska státní památkové pé e (území m stské
památkové zóny, kulturních památek zapsaných v Úst edním seznamu kulturních památek R; území s archeologickými
nálezy) jsou územním plánem chrán ny tyto hodnoty:
urbanistická struktura a architektonický ráz zástavby m sta
dochovalé objekty lidové architektury v sídlech Hut pod T emšínem, Nesva ily, Skuhrov, P ovice, Strý kovy,
Voltuš a Zalány
památky místního významu, které nejsou zapsány v Úst edním seznamu kulturních památek R - tj. objekty
ispívající k identit území (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky a sochy…) v etn jejich okolí
ím stská kulturní krajina a dochovaný krajinný ráz území
Ochrana hodnot pro plochy architektonicky, urbanisticky a kulturn cenné
Je t eba zachovat kulturní d dictví. Veškeré d je, innosti a za ízení musí respektovat kvalitu urbanistického,
architektonického a p írodního prost edí. Rozvoj kulturních hodnot lze podporovat nap . realizací nových objekt drobné
architektury, kvalitní úpravou ve ejných prostranství a zvýšenou pé í o ztvárn ní novostaveb a rekonstrukcí tak, aby
respektovaly místní hodnoty.
Stavby i zm ny staveb musí d sledn respektovat charakter, prostorové uspo ádání a m ítko dochované zástavby
- zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem k stávajícím tradi ním sousedním stavbám (nap .
charakteristický obdélníkový p dorys, výška h ebene, výška ímsy, tvar a sklon st echy, štíty a jejich orientaci,
historické architektonické detaily).
U staveb, které jsou pohledovými dominantami a kulturními hodnotami území (nap . kostel Povýšení sv. K íže ve Starém
Rožmitále, renesan ní zámek a kostel sv. Jana Nepomuckého v Rožmitále) se nep ipouští stavební úpravy a zm ny
pr elí. Podstatné je uchování stávajícího uspo ádání cenných staveb v etn hospodá ských ástí (možnost rekonstrukce a
estavby nap . na bydlení).
Úpravy venkovních prostor a ploch (nap . plochy ve ejných prostranství) v okolí architektonicky cenných staveb
budou provád ny v souladu s tradi ní zástavbou a s ohledem na krajinný ráz tak, aby neznehodnocovaly dané
prost edí, zejména architektonicky p íznivé dominanty.
Plochy zámku i nadále dob e udržovat a vhodným uspo ádáním zelen umožnit jeho vyniknutí.
Bezprost ední okolí jednotlivých architektonicky cenných staveb nesmí být znehodnoceno umis ováním za ízení, které by
narušily jejich vzhled a snížily jejich estetickou hodnotu (nap . dostavby garáží a sklad , instalace anténních systém a
stožár pro p enos rádiových signál , parabolické antény, vzduchotechnická potrubí, reklamní za ízení a billboardy,
reklamní nást nné malby apod.).
ležité je ešit p echod urbanizované ásti zastav ného území do neurbanizovaného území tak, aby nedošlo k vážnému
narušení obrazu m sta. Výsadbou ochranné zelen je možné zmírnit negativní dopad zem lských a výrobních staveb na
krajinný ráz.
U významných vyhlídkových bod - vyvýšených míst s jedine nými výhledy na významné a atraktivní partie m sta a
krajiny je nutné nep ipustit innosti, výstavbu a zám ry, které by mohly tato místa a výhledy narušit. Je vhodné místa
výhled podpo it odpo ívadly.
Ochrana kulturních památek je zpracována ve spolupráci s Památkovým ústavem v Praze. Návrh Územního plánu
Rožmitál pod T emšínem respektuje zákon „O státní památkové pé i “.
b.2.2
ÍRODNÍ HODNOTY
Na správním území m sta Rožmitál pod T emšínem se nachází velké množství p írodních hodnot, které vytvá í hlavní
charakteristiku území. Základem jsou chrán ná území, která lze rozd lit do dvou skupin:
1) plošná území a památné stromy - NATURA 2000 - Evropsky významné lokality: EVL T emšín a H ebence, EVL
Rožmitál pod T emšínem, EVL Niva Kotelského potoka, EVL Závišínský potok, P írodní park T emšín, jehož sou ástí
jsou P írodní památka H ebenec, P írodní památka T emešný vrch, P írodní památka Rožmitál pod T emšínem a P írodní
rezervace Getsemanka I. a II. a památné stromy.
2) p írodní zdroje - vodní zdroje I. a II. stupn , ložisko nevyhrazených nerost a poddolovaná území
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Krom t chto území, která jsou chrán na dle zvláštních p edpis , jsou územním plánem chrán ny tyto p írodní lokality hodnoty:
významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy)
prvky územního systému ekologické stability (nadregionální, regionální i lokální)
významné plochy zelen - stromové aleje, b ehové porosty, skupiny vzrostlých strom v sídle a krajin
plochy v nezastav ném území vymezené v územním plánu jako plochy p írodní (P) a plochy smíšené
nezastav ného území (SN).
Ochrana p írodních hodnot
Podmínky ochrany jsou dány zákonem o ochran p írody a krajiny.
V P írodním parku T emšín bude nová výstavba v lokalitách s dochovanou cennou lidovou architekturou dodržovat
tradi ní formy a m ítka objekt a v architektonickém ešení bude respektovat tradi ní architektonický výraz staveb a v
dalších lokalitách bude respektovat tradi ní formy a m ítko objekt p i novodobém architektonickém výrazu. Na území
PP T emšín je nutno dodržovat také tradi ní barevnost staveb, a to i p i použití novodobých materiá (omítky
obvodových zdí, obklady, st ešní krytiny).
V krajin mimo sídla bude kladen d raz na zachování p írodního charakteru území. Budou minimalizovány p ípustné
stavby ve volné krajin (technická infrastruktura, stavby pro zabezpe ení zem lské a lesnické innosti), které nenaruší
celkový ráz krajiny a p vodní zástavby a neohrozí p írodu. Podmín
lze p ipustit výstavbu rozhleden, pokud nedojde k
narušení p írodních dominant anebo k významnému zásahu do porost . Oplocení v nezastav ném území je možné
realizovat pouze formou oplocení pastvin. D ležité je chránit význa né solitérní stromy, skupiny strom , stromo adí
v urbanizovaném i neurbanizovaném území m sta, u památných strom pak sledovat zdravotní stav a vykonávat pouze
asana ní ezy. Výsadbou izola ní zelen lze potla it p sobení rušivých dominant v obrazu obce, p edevším pak výrobních
a zem lských areál .
V sou asnosti je p ipraven návrh na vyhlášení maloplošného zvlášt chrán ného území P írodní rezervace Getsemanka
(spojení PR Getsemanka I. a II.).
Ministerstvo životního prost edí R projednává návrh na vyhlášení CHKO Brdy. Hranice navržené CHKO zasahují i na
ešené území.
b.2.3 CIVILIZA NÍ HODNOTY
Za civiliza ní hodnotu se dá považovat v podstat celé zastav né území, které zahrnuje prostor stavebních parcel
(zastav ných ploch a dvor ) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží ú elu, pro který byly stavby za ízeny.
Dále se jedná o civiliza ní hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou.
Ochrana civiliza ních hodnot
Ochrana hodnot spo ívá v chrán ní kvality sídelní struktury s ohledem na její historický, stavebn technický význam,
nesnižování stávající úrovn ve ejné i ostatní technické infrastruktury a zajišt ní jejího další rozvoje.
Je t eba respektovat stávající civiliza ní hodnoty, podporovat výstavbu navržené dopravní a technické infrastruktury
(zachování turistických a cykloturistických tras, rozší ení parkovacích ploch, vybudování nových vodovodních a
kanaliza ních ad v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m, rozší ení st edotlakého plynovodu);
ležité je realizovat protierozní a protipovod ová opat ení na ochranu území.
Hlavní výkres ( . 2) zahrnuje návrhy dalšího rozvoje obce. Tyto zám ry vytvá í dostate né p edpoklady pro zachování a
rozvoj civiliza ních hodnot.
Návrh ÚP všechny hodnoty respektuje a dále rozvíjí. Podmínky ochrany zjišt ných hodnot jsou zásadami pro
innost správních ú ad a pro po izování navazující ÚPD.

c) urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch,
ploch p estavby a systému sídelní zelen
c.1

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je
zachování relativní celistvosti a kompaktnosti jednotlivých sídel s cílem zvyšování kvality obytného prost edí. P itom se
respektuje ur itá uvoln nost zástavby odpovídající m stskému prost edí a celkovému m ítku stávající zástavby. P i
realizaci výstavby je t eba zachovávat za len ní nejen do okolního zastav ného území, ale i za len ní sídla do krajiny a
zohlednit veškeré hodnoty území historickou a urbanistickou strukturu sídla, historicky cenné objekty, dominanty a
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kulturní památky. Dále je nutné klást d raz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnit ních
rezerv zastav ných ástí a v rámci výstavby soukromých obytných objekt je t eba podporovat možnost z izování
prostor pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.
Navržená koncepce navazuje na zp soby využití, které jsou v území již zastoupeny a vymezeny plochy s ur ením jejich
hlavního, p ípustného, p ípadn podmín
p ípustné využití, nep ípustného využití a podmínek prostorového uspo ádání
- viz údaje v kapitole f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
ÚP Rožmitál pod T emšínem eší p edevším návrh ploch pro bydlení (B), smíšené obytné plochy (SO) a plochy rekreace
(R). Tyto plochy v tšinou vhodn navazují na stávající zástavbu nebo vypl ují volné proluky a nevyužité prostory
zastav ného území. Tímto uspo ádáním navržených ploch dojde k ucelení jednotlivých sídel. Nová výstavba bude mít
charakter individuálního trvalého bydlení i pokud bude využívána k rekrea ním ú el m. P i za le ování navrhované
zástavby je nutno p ihlédnout ke stávajícímu charakteru lokality. Ve m st Rožmitál pod T emšínem je zejména nutné
respektovat m stskou památkovou zónu (u lokalit k ní p iléhajících) s dominantami zámku a kostela sv. Jana
Nepomuckého a další kulturní památky, mezi nimiž dominuje kostel Povýšení sv. K íže s farou a kaplankou, jako
významné kulturní a architektonické hodnoty. U ostatních sídel je t eba zohlednit existenci oblastí regionální lidové
architektury v etn m ítka stávající zástavby. Podmínkou pro výstavbu objekt pro bydlení soust ed ných podél silnic I.,
II. a III. t ídy je prokázat eliminaci hlukové zát že.
Územní plán eší n kolik ploch ob anského vybavení (OV). V Rožmitále pod T emšínem jsou návrhy soust ed ny podél
hlavních silnic, p emž jedna plocha umož uje rozší ení stávající plochy pro sport. Pro vybudování sportovního h išt je
navržena i plocha v P ovicích. Žádná z t chto ploch nesmí zat žovat negativními vlivy (nap . hlukem) okolní zástavbu.
Plochy ve ejných prostranství (VP) jsou v návrhu vymezeny p edevším pro ve ejnou zele (VPz) a dále pak pro místní
komunikace a parkovišt . Další plochy ve ejných prostranství jsou navrženy v podob izola ní zelen podél silnic a ploch
výroby, aby došlo k odd lení ploch bydlení.
Ve východní a severní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem jsou navrženy plochy pro výrobu a skladování (VS), které
navazují na stávající plochy se stejným zp sobem využití a rozši ují je. Rovn ž je navrženo rozší ení stávajících ploch
v Nesva ilech a Zadních Hutích. Tyto návrhy jsou vhodn umíst ny mimo obytné zóny sídel a nesmí svým provozem
zat žovat okolní zástavbu pro bydlení negativními vlivy.
Plochy technické infrastruktury (TI) jsou zastoupeny n kolika plochami pro istírny odpadních vod. U ploch pro OV je
navržena maximální hranice negativního vlivu OV pro území, které je OV ovliv ováno. V budoucnu nesmí
vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici p ekro it.
Jihozápadn od Rožmitálu pod T emšínem je navržena plocha dopravní infrastruktury (DI). Jedná se o návrh plochy pro
místní komunikaci, která zajistí napojení areálu bývalých kasáren na kapacitní silnici II. t ídy.
Navržena je i nová vodní plocha (V). Jedná se o vodohospodá skou plochu v k. ú. Starý Rožmitál, na Novém potoce jižn
od rekrea ní oblasti u Sobenského rybníka.
Územní plán navrhuje také plochy k zalesn ní - plochy lesní (L).
Návrh ÚP Rožmitál pod T emšínem nevymezuje žádné plochy územních rezerv.
c.1.1
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Navržené objekty budou dodržovat výšku okolní zástavby, tj. v místech s vícepodlažní zástavbou bude výška limitována
výškou okolních dom do vzdálenosti cca 50m.
V nízkopodlažní zástavb bude umožn na výstavba p ízemních objekt s možností obytných podkroví.
Navržené procento zastav ní stavebními objekty a zpevn nými plochami (komunikace, parkovišt , bazény, terasy…) je
uvedeno v kapitole f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
Veškeré navržené plochy v tší než 0,5 ha budou dopln ny ve ejnou zelení v rozsahu 20% ešené plochy. Do této plochy
je možné zapo ítat d tská a sportovní h išt malého rozsahu a aleje podél komunikací.
Podrobn jší podmínky pro zástavbu budou ešeny územní studií na plochách vyzna ených ve výkresech ( . 1 a 2).
Nová výstavba bude uskute ována sm rem od sou asn zastav ného území do volné krajiny.
Mimo zástavby v prolukách bude zástavba realizována vždy až po úplném zainvestování inženýrskými sít mi.
Další výstavby na plochách bydlení (nové ZTV pro rodinné domy) je možné zahájit až po zastav ní minimáln 50%
edchozích stavebních parcel.

c.2

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné ešit výjimku z t chto OP v navazujících
ízeních.
Poznámka: Plochy vyjmuté z návrhu jsou uvedeny pouze pro p ehlednost a ve výsledném návrhu budou z textu vypušt ny.
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k. ú. Starý Rožmitál
OZNA .
PLOCHY
B1
R1

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

VÝM RA
V HA

ipojeno k SO 5 na základ jednání na MÚ RpT (13. 7. 2012)
Vypušt no na základ jednání s Ing. Máslovou - KÚ S K (1. 3. 2012)

SO 1

Plocha smíšená obytná - na západním okraji m sta Rožmitál pod T emšínem,
plocha navazuje na zastav né území se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury a
funk ní regionální biokoridor RK 258.

0,72

SO 2

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - v západní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem, návrh je
za len n mezi stávající plochu smíšenou obytnou a smíšenou výrobní, plocha
navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
funk ní regionální biokoridor RK 258; el. vedení a vodovodní ad v etn jejich
ochranných pásem; archeologickou lokalitu.

4,09

SO 5

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - na severozápadním okraji m sta Rožmitál pod
emšínem, v blízkosti stávající silnice I. t ídy I/19, plocha navazuje na zastav né
území se stejným zp sobem využití. Sou ástí lokality je plocha technické
infrastruktury - navržená trafostanice T 67.
Obsluha území - ze stávajících místních komunikací
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice
I/19; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; archeologickou lokalitu.

4,65

SO 6

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - v severovýchodní ásti k. ú. Starý Rožmitál, na
jihozápadním okraji sídla Zalány, plocha rozši uje stávající plochu se stejným
zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
vzdálenost 50m od okraje lesa.

0,44

SO 7

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - v severovýchodní ásti k. ú. Starý Rožmitál, na
jihozápadním okraji sídla Zalány, plocha rozši uje stávající plochy se stejným
zp sobem využití.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
vzdálenost 50m od okraje lesa.

0,19

SO 8

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - v severovýchodní ásti k. ú. Starý Rožmitál, na západním
okraji sídla Zalány, plocha propojuje stávající objekty na plochách se stejným
zp sobem využití a uceluje tak sídlo
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
vedení a ochranné pásmo el. vedení.

0,81

SO 9

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - u severovýchodní hranice k. ú. Starý Rožmitál, ve st ední

2,41
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VÝM RA
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ásti sídla Zalány, mezi dv ma místními komunikacemi. Návrhem dojde k ucelení
sídla.
Obsluha území - ze stávajících místních komunikací
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
vedení a ochranné pásmo el. vedení.

SO 10

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - u severovýchodní hranice k. ú. Starý Rožmitál, na
západním okraji sídla Zalány, mezi dv ma místními komunikacemi. Jedná se o
nezastav nou vnit ní ást bloku se stejným zp sobem využití. Návrh propojí
kolik menších zastav ných území. Dojde tak k ucelení zástavby a tím i sídla.
Obsluha území - ze stávajících místních komunikací
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury.

0,34

SO 11

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - v severovýchodním cípu k. ú. Starý Rožmitál, ve st ední
ásti sídla Zalány, v t sné blízkosti silnice III. t ídy, u místní komunikace. Návrhem
dojde k ucelení zástavby.
Obsluha území - ze stávajících místních komunikací
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín a region lidové architektury;
vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu stávajícího vodovodního adu; ochranné
pásmo silnice III. t ídy.

4,44

SO 12

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - u severní hranice k. ú. Starý Rožmitál, na západním okraji
sídla Zalány, u místní komunikace. Plocha rozši uje plochy se stejným zp sobem
využití a uceluje zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury.

0,98

SO 13

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - u severovýchodní hranice k. ú. Starý Rožmitál, na
západním okraji sídla Zalány, u místní komunikace. Plocha rozši uje plochu se
stejným zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury.

0,10

VP 3

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - na severozápadním okraji m sta Rožmitál pod
emšínem, jedná se o 20m široký pruh v ochranném pásmu silnice I. t ídy I/19,
plocha dopl uje plochu smíšenou obytnou SO 5.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice
I/19; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; telekomunika ní kabel v etn ochranného
pásma; navržený koridor pro vodovod.

0,83

VP 4

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - u severovýchodní hranice k. ú. Starý Rožmitál, ve
st ední ásti sídla Zalány. Návrh vypl uje prostor ochranných pásem el. vedení a
dopl uje plochy smíšené obytné SO 9 a SO 18. Sou ástí lokality je plocha
technické infrastruktury - navržená trafostanice T 64.
Obsluha území - ze stávajících místních komunikací, p íp. dle zpracované územní
studie
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; lokální biokoridor BK 20;
region lidové architektury; vedení a ochranné pásmo el. vedení.

0,49

VP 5

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

0,58
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Plocha ve ejných prostranství - v severovýchodním cípu k. ú. Starý Rožmitál, ve
st ední ásti sídla Zalány. Návrh vypl uje prostor ochranných pásem el. vedení a
ochranné pásmo silnice III. t ídy a dopl uje plochu SO 11.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace, p íp. dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín a region lidové architektury;
vedení a ochranné pásmo el. vedení.

VP 21

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - v západní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem,
ást vypl uje prostor ochranného pásma el. vedení a ást odd luje obytnou lokalitu
od volné, zem lsky využívané krajiny. Návrh navazuje na zastav né území a
dopl uje plochu SO 2.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
funk ní regionální biokoridor RK 258; el. vedení a vodovodní ad v etn jejich
ochranných pásem; archeologickou lokalitu.

0,65

VP 22

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - v západní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem.
Návrh navazuje na zastav né území a dopl uje plochu SO 2.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
funk ní regionální biokoridor RK 258; el. vedení a vodovodní ad v etn jejich
ochranných pásem; archeologickou lokalitu.

0,24

k. ú. Rožmitál pod T emšínem
OZNA .
PLOCHY

B2

B3

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
Plocha bydlení - severn od m sta Rožmitál pod T emšínem, u silnice III/1919,
poblíž silnice I/19, navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace, pop . ze silnice III. t ídy
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice III. t ídy a zvýšenou
hygienickou zát ž hluku.

VÝM RA
V HA

1,08

ipojeno k SO 33 na základ jednání na MÚ RpT (13. 7. 2012)

B4

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - u jihozápadního okraje m sta Rožmitál pod T emšínem, jižn od
Podzámeckého rybníka a rybníka Kuchy ka. Navržená plocha navazuje na
zastav né území.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; hranici m stské
památkové zóny; vedení a ochranné pásmo el. vedení.

8,72

B5

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - u jihozápadního okraje m sta Rožmitál pod T emšínem, jižn od
Podzámeckého rybníka a rybníka Kuchy ka. Sou ástí lokality mohou být plochy
technické infrastruktury - navržené trafostanice T 76, T 77 a T 78 - jejich umíst ní
je pouze orienta ní, p esná poloha bude ešena v rámci územní studie.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; kabelové vedení a
ochranné pásmo el. vedení.

6,54

B6

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - u jižního okraje m sta Rožmitál pod T emšínem, ze severu

12,54
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navazuje na zastav né území m sta a z jihozápadu na bývalý areál kasáren.
Sou ástí lokality je plocha technické infrastruktury - navržená trafostanice T 74.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit stávající el. vedení, navržené kabelové vedení a
navrženou trafostanici v etn jejich ochranných pásem; ochranné pásmo silnice
III. t ídy; vodní zdroj v etn ochranného pásma I. stupn ; ochranné pásmo vodního
zdroje II. stupn ; telekomunika ní kabel v etn ochranného pásma; vodovodní a
kanaliza ní ad v etn jejich ochranných pásem

B7

Plocha bydlení - u místní komunikace u jihozápadního okraje m sta Rožmitál pod
emšínem. Lokalita rozši uje stávající plochu se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo stávajícího el. vedení; ochranné
pásmo vodního zdroje II. stupn .

0,08

B8

Plocha bydlení - u jižního okraje m sta Rožmitál pod T emšínem. Lokalita
navazuje na zastav né území se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo stávajícího el. vedení; ochranné
pásmo vodního zdroje II. stupn .

0,21

R2

Plocha rekreace - v severní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem, u silnice
III. t ídy sm r Sedlice. Lokalita rozši uje stávající plochu se stejným zp sobem
využití, návrhem dojde k zarovnání zastav ného území.
Obsluha území - ze stávající silnice III. t ídy
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice III. t ídy a trasu
telekomunika ního kabelu v etn ochranného pásma.

1,19

R5

Plocha rekreace - v jihovýchodní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem, u vodního
toku Skalice. Lokalita rozši uje stávající plochu se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávající ú elové komunikace
Limity využití území - zohlednit funk ní regionální biocentrum RC 875; vzdálenost
50m od okraje lesa; ochranné pásmo h bitova; ochranné pásmo OV a hranici
záplavy Q100.

0,29

OV 1

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ob anského vybavení - v severovýchodní ásti m sta Rožmitál pod
emšínem, u silnice I. t ídy I/19. Lokalita umož uje rozvoj sportovního areálu a
navazuje na zastav né území.
Obsluha území - p es stávající plochy sportovního areálu, pop . sjezdem ze silnice
I. t ídy
Limity využití území - zohlednit zvýšenou hygienickou zát ž hluku; ochranné
pásmo silnice I/19; vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu a ochranné pásmo
telekomunika ního kabelu; plochu koridoru technické infrastruktury a region lidové
architektury.

1,17

OV 2

Plocha ob anského vybavení - ve východní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem,
u silnice I. t ídy I/19. Lokalita je vymezena vodní plochou a vodote emi.
Obsluha území - sjezdem ze silnice I. t ídy. Napojení bude velmi problematické
z d vodu nezbytnosti vzniku nové k ižovatky v blízkosti stávající okružní
ižovatky (min. 150m). Možnost vzniku další k ižovatky i sjezdu bude nezbytné
prov it samostatnou dopravní studií.
Limity využití území - zohlednit zvýšenou hygienickou zát ž hluku; ochranné
pásmo silnice I/19 a region lidové architektury.

0,37

OV 3

Plocha ob anského vybavení - ve východní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem,
u kruhového objezdu. Plocha je vymezena silnicemi I. t ídy I/18 a I/19 a vodní
plochou. Lokalita navazuje na zastav né území.

0,71
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Obsluha území - sjezdem ze silnice I. t ídy. Napojení bude velmi problematické
z d vodu nezbytnosti vzniku nové k ižovatky v blízkosti stávající okružní
ižovatky (min. 150m). Možnost vzniku další k ižovatky i sjezdu bude nezbytné
prov it samostatnou dopravní studií.
Limity využití území - zohlednit zvýšenou hygienickou zát ž hluku; ochranné
pásmo silnice I/19; trasu a ochranné pásmo telekomunika ního kabelu; trasu
navrženého kabelu el. vedení a region lidové architektury.

OVh 4

Plocha ob anského vybavení - h bitov - v jihovýchodní ásti m sta Rožmitál pod
emšínem. Návrh rozši uje stávající h bitov, navazuje na zastav né území a malá
ást plochy zasahuje na k. ú. Skuhrov pod T emšínem.
Obsluha území - p es stávající plochu h bitova
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; funk ní regionální
biocentrum RC 875; vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo h bitova;
zvýšenou hygienickou zát ž hluku; ochranné pásmo silnice I/19; trasu a ochranné
pásmo telekomunika ního kabelu a region lidové architektury.

0,70

VP 1

Plocha ve ejných prostranství - na východním okraji m sta Rožmitál pod
emšínem, odd luje stávající plochu ob anského vybavení od silnice I. t ídy I/19.
Obsluha území - stávajícím sjezdem ze silnice I. t ídy (nutno prov it, zda-li se
jedná o sjezd povolený)
Limity využití území - zohlednit lokální biokoridor BK 21; otev enou vodote ;
region lidové architektury; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; ochranné pásmo
silnice I/19; trasu a ochranné pásmo telekomunika ního kabelu.

0,48

VP 2

Plocha ve ejných prostranství - na východním okraji m sta Rožmitál pod
emšínem, odd luje navrženou plochu smíšenou obytnou SO 34 od silnice I. t ídy
I/19.
Obsluha území - - stávajícím sjezdem ze silnice I. t ídy (nutno prov it, zda-li se
jedná o sjezd povolený)
Limity využití území - zohlednit lokální biokoridor BK 21; region lidové
architektury; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; ochranné pásmo silnice I/19; trasu
a ochranné pásmo telekomunika ního kabelu.

0,36

VP 6

Plocha ve ejných prostranství - severn od m sta Rožmitál pod T emšínem,
u silnice III/1919, poblíž silnice I/19. Plocha dopl uje plochu bydlení B 2.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace, pop . ze silnice III. t ídy
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice III. t ídy a zvýšenou
hygienickou zát ž hluku.

0,17

VP 7

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - na severním okraji m sta Rožmitál pod
emšínem, návrh vypl uje prostor ochranných pásem el. vedení a trafostanice.
Plocha dopl uje plochu smíšenou obytnou SO 33. Lokalita navazuje na zastav né
území.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice
I. t ídy; stávající trafostanici T49; vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu
telekomunika ního vedení.

0,36

VP 8

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - na severním okraji m sta Rožmitál pod
emšínem, jedná se o 20m široký pruh v ochranném pásmu silnice I. t ídy I/19.
Plocha dopl uje plochu smíšenou obytnou SO 33. Lokalita navazuje na zastav né
území.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice
I. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; trasu telekomunika ního vedení v etn

0,74
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ochranného pásma; navržený koridor kanalizace.

VP 9

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - v jihozápadní ásti m sta Rožmitál pod
emšínem, jižn od Podzámeckého rybníka a rybníka Kuchy ka. Navržená plocha
navazuje na zastav né území a dopl uje plochu bydlení B 4.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; vedení a ochranné
pásmo el. vedení; trasu vodovodního adu a telekomunika ní kabel v etn
ochranného pásma.

0,75

VP 10

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - u jihozápadního okraje m sta Rožmitál pod
emšínem, jižn od Podzámeckého rybníka a rybníka Kuchy ka. Navržená plocha
dopl uje plochu bydlení B 5 a plochu smíšenou obytnou SO 37. Sou ástí lokality
mohou být plochy technické infrastruktury - navržené trafostanice T 76, T 77 a
T 78 - jejich umíst ní je pouze orienta ní, p esná poloha bude ešena v rámci
územní studie.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; stávající el. vedení,
navržené kabelové vedení a navrženou trafostanici v etn jejich ochranných pásem;
trasu telekomunika ního kabelu v etn ochranného pásma.

1,54

VP 11

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - u jižního okraje m sta Rožmitál pod T emšínem.
Lokalita je p evážn vymezena v ochranném pásmu silnice III. t ídy. Navržená
plocha dopl uje plochu bydlení B 6. Sou ástí lokality je plocha technické
infrastruktury - navržená trafostanice T 71.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace, pop . dle zpracované územní
studie
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice III. t ídy; vedení a
ochranné pásmo el. vedení; trasu telekomunika ního kabelu v etn ochranného
pásma.

0,74

VP 12

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - u jižního okraje m sta Rožmitál pod T emšínem.
Navržená plocha dopl uje plochu bydlení B 6. Sou ástí lokality jsou plochy
technické infrastruktury - navržené trafostanice T 72 a T 73.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu
telekomunika ního kabelu v etn ochranného pásma; ochranné pásmo vodního
zdroje II. stupn .

1,10

VP 13

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - ve st ední ásti sídla Zalány. Lokalita je navržena
do prostoru ochranného pásma el. vedení a dopl uje plochu smíšenou obytnou
SO 18.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; lokální biokoridor BK 20;
region lidové architektury; archeologickou lokalitu.

0,14

VP 14

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - u západního okraje sídla Zalány. Lokalita
propojuje dv zastav ná území. Navržená plocha dopl uje plochu smíšenou
obytnou SO 21.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit írodní park T emšín; region lidové architektury;

0,11
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otev enou vodote .

VP 15

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - v jižní ásti sídla Zalány. Plocha leží mezi
roztroušenou zástavbou sídla. Navržená plocha dopl uje plochu smíšenou obytnou
SO 22. Sou ástí lokality je plocha technické infrastruktury - navržená trafostanice
T 68.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
navržené kabelové vedení a trafostanici v etn jejich ochranných pásem; ochranné
pásmo silnice III. t ídy; archeologickou lokalitu.

0,33

VP 16

Plocha ve ejných prostranství - u místní komunikace u jižního okraje sídla
Zalány. Navazuje na zastav né území a dopl uje plochu smíšenou obytnou SO 27.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
otev enou vodote .

0,24

VP 17

Plocha ve ejných prostranství - u místní komunikace u jižního okraje sídla
Zalány. Navazuje na zastav né území a dopl uje plochu smíšenou obytnou SO 28.
Sou ástí lokality je plocha technické infrastruktury - stávající trafostanice T 27.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
ochranné pásmo silnice III. t ídy; trafostanici a její ochranné pásmo.

0,36

VP 18

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - severn od m sta Rožmitál pod T emšínem, u
silnice III. t ídy sm r Sedlice. Navazuje na zastav né území a dopl uje plochu
smíšenou obytnou SO 31.
Obsluha území - ze stávající komunikace III. t ídy, pop . dle zpracované územní
studie
Limity využití území - zohlednit otev enou vodote ; ochranné pásmo silnice
III. t ídy; trasu telekomunika ního kabelu v etn ochranného pásma.

0,37

VP 19

Plocha ve ejných prostranství - v severní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem,
u k ižovatky silnic I. a III. t ídy. Navržená plocha dopl uje plochu smíšenou
obytnou SO 32.
Obsluha území - ze stávající ú elové komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice
I. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; cyklotrasu; trasu telekomunika ního
vedení v etn ochranného pásma; navržený koridor kanalizace.

0,32

VP 20

Pro ást této plochy je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - u severovýchodního okraje m sta Rožmitál pod
emšínem, lokalita je p evážn vymezena v ochranném pásmu silnic I. t ídy.
Navržená plocha dopl uje plochu smíšenou obytnou SO 35 a plochy ob anského
vybavení OV 2 a OV 3. Sou ástí lokality je plocha technické infrastruktury navržená trafostanice T 69.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit lokální biocentrum BC 4; vodní plochu a
otev enou vodote ; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice I. t ídy;
zvýšenou hygienickou zát ž hluku; stávající el. vedení, navržené kabelové vedení,
navrženou trafostanici a jejich ochranná pásma; trasu telekomunika ního vedení
etn ochranného pásma.

1,18

VP 37

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - ve st ední ásti sídla Zalány. Lokalita je navržena
do prostoru ochranného pásma el. vedení a dopl uje plochu smíšenou obytnou

0,16
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SO 19.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit lokální biokoridor BK 20; region lidové
architektury; archeologickou lokalitu.

VP 38

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - ve st ední ásti sídla Zalány. Lokalita je navržena
do prostoru ochranného pásma el. vedení a dopl uje plochu smíšenou obytnou
SO 20.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit lokální biokoridor BK 20; region lidové
architektury; vzdálenost 50m od okraje lesa; archeologickou lokalitu.

VPz 2

Návrhová plocha byla p

SO 14

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - v proluce ve st ední ásti sídla Zalány, u silnice III. t ídy.
Návrhem dojde k ucelení zastav ného území.
Obsluha území - ze stávající silnice III. t ídy
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
ochranné pásmo silnice III. t ídy; trasu telekomunika ního vedení v etn
ochranného pásma.

0,19

SO 15

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - ve st ední ásti sídla Zalány, u silnice III. t ídy. Navazuje
na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace, pop . dle zpracované územní
studie
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
ochranné pásmo silnice III. t ídy; trasu vodovodního adu v etn ochranného
pásma.

0,64

SO 16

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - ve st ední ásti sídla Zalány, mezi místními
komunikacemi.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
trasu vodovodního adu v etn ochranného pásma.

0,20

SO 17

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - ve st ední ásti sídla Zalány, u silnice III. t ídy. Navazuje
na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
ochranné pásmo silnice III. t ídy; trasu vodovodního adu v etn ochranného
pásma.

0,16

SO 18

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - u severovýchodní hranice k. ú. Rožmitál pod T emšínem,
ve st ední ásti sídla Zalány, uprost ed roztroušené zástavby. Návrhem dojde
k ucelení sídla.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; lokální biokoridor BK 20;
region lidové architektury; ochranné pásmo el. vedení; archeologickou lokalitu.

1,26

SO 19

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - proluka ve st ední ásti sídla Zalány, u silnice III. t ídy.

0,31

1,00

azena k ploše VP 20.
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Navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající silnice III. t ídy
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; lokální biokoridor BK 20;
region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. t ídy; trasu vodovodního
adu v etn ochranného pásma; ochranné pásmo el. vedení; archeologickou
lokalitu.

SO 20

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - ve st ední ásti sídla Zalány, u silnice III. t ídy. Navazuje
na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající silnice III. t ídy
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; lokální biokoridor BK 20;
vzdálenost 50m od okraje lesa; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice
III. t ídy; trasu telekomunika ního kabelu v etn ochranného pásma; ochranné
pásmo el. vedení; archeologickou lokalitu.

0,69

SO 21

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - v západní ásti sídla Zalány. Lokalita propojuje n kolik
zastav ných území. Návrhem dojde ke scelení roztroušené zástavby.
Obsluha území - ze stávajících místních komunikací
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; otev enou vodote ; region
lidové architektury; archeologickou lokalitu.

3,58

SO 22

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - v jižní ásti sídla Zalány. Lokalita propojuje n kolik
zastav ných území. Návrhem dojde ke scelení roztroušené zástavby.
Obsluha území - ze stávající silnice III. t ídy, pop . dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
ochranné pásmo silnice III. t ídy; trasu vodovodního adu v etn ochranného
pásma; ochranné pásmo stávající trafostanice; navržené kabelové vedení,
navrženou trafostanici a jejich ochranná pásma; archeologickou lokalitu.

5,55

SO 23

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - u jihovýchodního okraje sídla Zalány. Návrhem dojde
k zarovnání zastav ného území.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; vzdálenost 50m od okraje
lesa; region lidové architektury.

0,27

SO 24

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - u jihovýchodního okraje sídla Zalány. Návrhem dojde
k zarovnání a ucelení ástí zastav ného území.
Obsluha území - ze stávající silnice III. t ídy, pop . dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
ochranné pásmo silnice III. t ídy; trasu telekomunika ního kabelu v etn
ochranného pásma.

0,65

SO 25

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - proluka v jižní ásti sídla Zalány. Návrhem dojde
k zarovnání zastav ného území.
Obsluha území - ze stávající silnice III. t ídy
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
ochranné pásmo silnice III. t ídy; trasu telekomunika ního kabelu v etn
ochranného pásma.

0,21

SO 26

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - proluka v jižní ásti sídla Zalány. Návrhem dojde

0,25
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k zarovnání zastav ného území.
Obsluha území - ze stávající silnice III. t ídy
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
ochranné pásmo silnice III. t ídy; trasu telekomunika ního kabelu v etn
ochranného pásma.

SO 27

Plocha smíšená obytná - u jižního okraje sídla Zalány. Navazuje na zastav né
území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury.

1,36

SO 28

Plocha smíšená obytná - u jižního okraje sídla Zalány. Navazuje na zastav né
území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
ochranné pásmo silnice III. t ídy; ochranné pásmo stávající trafostanice.

2,11

SO 29

Plocha smíšená obytná - u jižního okraje sídla Zalány. Navazuje na zastav né
území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace, pop . ze silnice III. t ídy
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice
III. t ídy; trasu vodovodního
adu v etn
ochranného pásma; trasu
telekomunika ního kabelu v etn ochranného pásma.

0,39

SO 30

Plocha smíšená obytná - severn od m sta Rožmitál pod T emšínem, navazuje na
plochu se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávající silnice III. t ídy
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice
III. t ídy.

0,60

SO 31

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - severn od m sta Rožmitál pod T emšínem, u silnice
III. t ídy sm r Sedlice. Navazuje na zastav né území se stejným zp sobem využití.
Obsluha území -ze stávající silnice III. t ídy
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice III. t ídy.

2,01

SO 32

Plocha smíšená obytná - v severní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem, v t sné
blízkosti k ižovatky silnic I. a III. t ídy. Lokalita navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající ú elové komunikace
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice I. t ídy; zvýšenou
hygienickou zát ž hluku; trasu telekomunika ního vedení v etn ochranného
pásma

0,30

SO 33

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - na severním okraji m sta Rožmitál pod T emšínem, v
sné blízkosti silnice I. t ídy I/19. Lokalita navazuje na zastav né území.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice
I. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; vedení a ochranné pásmo el. vedení a
trafostanice.

1,00

SO 34

Plocha smíšená obytná - na východním okraji m sta Rožmitál pod T emšínem,
v blízkosti silnice I. t ídy I/19, od které je odd lena plochou ve ejného prostranství
VP 2
Obsluha území - stávajícím sjezdem ze silnice I. t ídy (nutno prov it, zda-li se
jedná o sjezd povolený), p es plochu VP 2 ze severní strany
Limity využití území - zohlednit lokální biokoridor BK 21; region lidové

0,20
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architektury; vodní plochu; zvýšenou hygienickou zát ž hluku;

SO 35

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - na východním okraji m sta Rožmitál pod T emšínem,
v blízkosti silnice I. t ídy I/18, od které je odd lena plochou ve ejného prostranství
VP 20.
Obsluha území - dle zpracované územní studie
Limity využití území - zohlednit lokální biocentrum BC 4; ochranné pásmo silnice
I. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; stávající el. vedení, navržené kabelové
vedení, navrženou trafostanici a jejich ochranná pásma; trasu telekomunika ního
vedení v etn ochranného pásma.

SO 36

Návrhová plocha zm

SO 37

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - v jihozápadní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem,
navazuje na zastav né území. Sou ástí lokality je plocha technické infrastruktury navržená trafostanice T 75.
Obsluha území - dle zpracované územní studie, pop . ze silnice II. t ídy p es
stávající plochu bydlení
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; zvýšenou hygienickou
zát ž hluku.

1,99

SO 38

Plocha smíšená obytná - východní okraj sídla Voltuš, u silnice II. t ídy. Plocha
navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice II. t ídy; zvýšenou
hygienickou zát ž hluku; vedení a ochranné pásmo el. vedení; navržený koridor
kanalizace; ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn .

0,63

SO 39

Plocha smíšená obytná - v jižní ásti sídla Voltuš, vedle vodojemu. Plocha
navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn ;
vzdálenost 50m od okraje lesa.

0,76

SO 40

Plocha smíšená obytná - severovýchodní okraj areálu bývalých kasáren. Lokalita
rozši uje plochu se stejným zp sobem využití. Návrhem dojde k zarovnání
zastav ného území.
Obsluha území - z komunikace stávajícího areálu
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn ;
vzdálenost 50m od okraje lesa; trasu kanaliza ního adu v etn ochranného pásma.

0,37

SO 96

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - v proluce na severním okraji sídla Zalány, u silnice
III. t ídy. Návrhem dojde k zarovnání zastav ného území.
Obsluha území - ze stávající komunikace III. t ídy
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
otev enou vodote ; ochranné pásmo Vojenského újezdu Brdy; ochranné pásmo
silnice III. t ídy; trasu telekomunika ního vedení v etn ochranného pásma.

1,35

TI 1

Plocha technické infrastruktury - jihovýchodní ást m sta Rožmitál pod
emšínem, v blízkosti eky Skalice. Jedná se o rozší ení stávajícího areálu
Technických služeb m sta.
Obsluha území - z místní komunikace p es stávající plochu areálu
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; otev enou vodote ;
hranici záplavového území Q100; stávající el. vedení a kabelové vedení v etn
ochranných pásem; ochranné pásmo h bitova.

1,36

3,65

na na plochu stávající SO.
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VS 1

Plocha výroby a skladování - severn od m sta Rožmitál pod T emšínem
v lokalit Na chmelnici. Rozší ení stávajícího zem lského areálu severozápadním
sm rem. Návrh navazuje na zastav né území.
Obsluha území - z plochy stávajícího areálu
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury.

2,16

VS 2

Plocha výroby a skladování - severn od m sta Rožmitál pod T emšínem
v lokalit Na chmelnici. Rozší ení stávajícího zem lského areálu jižním sm rem.
Návrh navazuje na zastav né území.
Obsluha území - z plochy stávajícího areálu
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury.

0,61

VS 3

Plocha výroby a skladování - východní okraj m sta Rožmitál pod T emšínem,
podél silnice I. t ídy I/18. Návrh navazuje na zastav né území a rozši uje plochu se
stejným zp sobem využití východním sm rem.
Obsluha území - z plochy stávajícího areálu, pop . z místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice
I. a III. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; cyklotrasu; radioreléový paprsek;
navržené kabelové vedení v etn ochranného pásma.

1,16

VS 4

Plocha výroby a skladování - východní okraj m sta Rožmitál pod T emšínem,
u železni ní trati. Návrh navazuje na zastav né území a rozši uje plochy se stejným
zp sobem využití. Sou ástí lokality jsou plochy technické infrastruktury - stávající
trafostanice T 36 a navržená trafostanice T 70.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit lokální biokoridor BK 22; region lidové
architektury; ochranné pásmo železnice; ochranné pásmo silnice III. t ídy; vedení a
ochranné pásmo el. vedení v etn navržené trafostanice.

9,36

VS 5

Plocha výroby a skladování - jihovýchodní ást m sta Rožmitál pod T emšínem,
u stávající OV. Lokalita rozši uje plochy se stejným zp sobem využití a je
navržena pro realizaci kompostárny.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; vedení a ochranné
pásmo el. vedení; ochranné pásmo OV.

0,57

VS 6

Plocha výroby a skladování - v jihozápadní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem,
jižn od Podzámeckého rybníka a rybníka Kuchy ka. Návrh rozši uje plochu se
stejným zp sobem využití a navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; trasu vodovodního
adu v etn ochranného pásma; trasu telekomunika ního vedení v etn ochranného
pásma.

0,21

VS 11

Plocha výroby a skladování - jihovýchodní ást m sta Rožmitál pod T emšínem,
u stávající OV. Lokalita rozši uje plochy se stejným zp sobem využití. Návrhem
dojde k zarovnání zastav ného území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit regionální biocentrum RC 875; region lidové
architektury; otev enou vodote ; hranici záplavového území Q100; ochranné pásmo
OV.

1,56

k. ú. Voltuš
OZNA .
PLOCHY
VP 24

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.

VÝM RA
V HA
2,65
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Plocha ve ejných prostranství - na jihozápadním okraji sídla Voltuš. Návrh
navazuje na zastav né území a dopl uje smíšené plochy obytné SO 42 a SO 98.
Obsluha území - ze stávajících místních komunikací
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury.

SO 42

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - na západním okraji sídla Voltuš. Návrh navazuje na
zastav né území a rozši uje plochy se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávajících místních komunikací
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
archeologickou lokalitu.

3,79

SO 98

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - na jihozápadním okraji sídla Voltuš. Návrh navazuje na
zastav né území a rozši uje plochy se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávajících místních komunikací
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury.

1,13

k. ú. Hut pod T emšínem
OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

VÝM RA
V HA

R3

Plocha rekreace - jihovýchodn od Zadních Hutí. Návrh rozši uje stávající plochu
rekreace do proluky i za stávající plochu bydlení.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín

0,39

VP 25

Plocha ve ejných prostranství - na západním okraji sídla Zadní Hut . Pás široký
8m je navržen jako izola ní zele podél hranice s plochou výroby a skladování.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; archeologickou lokalitu;
turistickou trasu.

0,06

VP 26

Plocha ve ejných prostranství - na západním okraji sídla Zadní Hut . Lokalita
vypl uje prostor ve vzdálenosti 25m od okraje lesa a tvo í tak p irozený p echod
mezi lesním porostem a plochou pro rozší ení areálu VS 9.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; vzdálenost 50m od okraje
lesa; turistickou trasu.

0,42

VP 27

Plocha ve ejných prostranství - na jihovýchodním okraji sídla Zadní Hut .
Navržená plocha dopl uje plochu obytnou SO 55.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; otev enou vodote ;
ochranné pásmo el. vedení a trafostanice.

0,31

VP 28

Plocha ve ejných prostranství - na západním okraji sídla Zadní Hut . Lokalita je
situována podél místní komunikace a dopl uje plochu obytnou SO 56, pro kterou je
navržena jako izola ní zele .
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; vzdálenost 50m od okraje
lesa; trasu telekomunika ního vedení v etn ochranného pásma.

0,14

VPz 4

Plocha ve ejných prostranství - zele - ve st ední ásti sídla Hut pod T emšínem
- P ední Hut . Návrhem dojde ke spojení dvou zastav ných území sídla a vytvo ení
návesního prostoru. Sou ástí lokality je plocha technické infrastruktury - stávající

2,53
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trafostanice T 5
Obsluha území - ze stávající místní komunikace, pop . ze silnice II. t ídy
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
lokální biokoridor BK XIII; vodní plochu; otev enou vodote ; ochranné pásmo
silnice III. t ídy; vedení a ochranné pásmo el. vedení a trafostanice; turistickou
trasu; archeologickou lokalitu.

VPz 5

Plocha ve ejných prostranství - zele - u východního okraje sídla Hut pod
emšínem - Zadní Hut . Plocha je navržena v okolí vodní plochy a podél
vodote e.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace, pop . ze silnice II. t ídy
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; vodní plochu a otev enou
vodote ; trasu vodovodního adu v etn ochranného pásma; vedení a ochranné
pásmo el. vedení.

0,66

SO 43

Plocha smíšená obytná - u východního okraje sídla Hut pod T emšínem - P ední
Hut . Lokalita navazuje na zastav né území.
Obsluha území - nemá samostatný p íjezd, zp ístupn ní možné pouze p es stávající
plochu SO, variantn jak ze západní tak ze severní strany
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
archeologickou lokalitu.

0,19

SO 44

Plocha smíšená obytná - u východního okraje sídla Hut pod T emšínem - P ední
Hut . Lokalita navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
ochranné pásmo silnice III. t ídy; turistickou trasu; archeologickou lokalitu.

0,28

SO 45

Plocha smíšená obytná - v centrální ásti sídla Hut pod T emšínem - P ední
Hut . Lokalita navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
vedení a ochranné pásmo el. vedení a trafostanice; archeologickou lokalitu.

0,75

SO 46

Plocha smíšená obytná - na severozápadním okraji sídla Hut pod T emšínem ední Hut . Lokalita navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
archeologickou lokalitu.

0,61

SO 47

Plocha smíšená obytná - v západní ásti sídla Hut pod T emšínem - P ední Hut .
Lokalita propojuje dv zastav ná území a sceluje tak sídlo.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury.

0,36

SO 48

Plocha smíšená obytná - jihovýchodn od sídla Hut pod T emšínem - Zadních
Hutí. Návrh rozši uje stávající plochu smíšenou obytnou.
Obsluha území - ze stávající ú elové komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín.

0,15

SO 49

Plocha smíšená obytná - na severním okraji sídla Hut pod T emšínem - Zadní
Hut . Lokalita propojuje dv zastav ná území a sceluje tak sídlo.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; regionální biokoridor
RK 258; EVL Niva Kotelského potoka; otev enou vodote ; maximální hranici
negativního vlivu prost edí OV.

0,30

SO 50

Plocha smíšená obytná - v severní ásti sídla Hut pod T emšínem - Zadní Hut .

0,53
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Návrh rozši uje stávající plochu se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávající ú elové komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; trasu telekomunika ního
vedení v etn ochranného pásma; archeologickou lokalitu.

SO 51

Plocha smíšená obytná - ve st ední ásti sídla Hut pod T emšínem - Zadní Hut .
Návrh rozši uje stávající plochu se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - nemá samostatný p íjezd, zp ístupn ní možné pouze p es stávající
plochu SO
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; otev enou vodote ; vedení
a ochranné pásmo el. vedení; archeologickou lokalitu.

0,84

SO 52

Plocha smíšená obytná - na západním okraji sídla Hut pod T emšínem - Zadní
Hut . Návrh rozši uje stávající plochu se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávající ú elové komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; EVL Niva Kotelského
potoka; kabelové vedení v etn ochranného pásma; archeologickou lokalitu.

0,38

SO 53

Plocha smíšená obytná - na západním okraji sídla Hut pod T emšínem - Zadní
Hut . Návrh navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; EVL Niva Kotelského
potoka; turistickou trasu; archeologickou lokalitu.

0,45

SO 54

Plocha smíšená obytná - ve st ední ásti sídla Hut pod T emšínem - Zadní Hut .
Lokalita je vymezena mezi dv zastav ná území. Návrhem dojde k ucelení sídla.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; otev enou vodote ;
ochranné pásmo el. vedení a trafostanice.

0,44

SO 55

Plocha smíšená obytná - na jihovýchodním okraji sídla Hut pod T emšínem Zadní Hut . Lokalita je vymezena mezi dv zastav ná území. Návrhem dojde
k ucelení sídla.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; vzdálenost 50m od okraje
lesa.

0,93

SO 56

Plocha smíšená obytná - v západní ásti sídla Hut pod T emšínem -Zadní Hut .
Lokalita je vymezena mezi dv zastav ná území. Návrhem dojde k ucelení sídla.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; vzdálenost 50m od okraje
lesa; trasu telekomunika ního kabelu v etn ochranného pásma.

0,42

SO 57

Plocha smíšená obytná - v severní ásti sídla Hut pod T emšínem - P ední Hut .
Lokalita vypl uje proluku a rozši uje plochy se stejným zp sobem využití.
Návrhem dojde k ucelení sídla.
Obsluha území - ze stávajících místních komunikací
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; lokální biokoridor
BK XIII; region lidové architektury; archeologickou lokalitu.

0,23

SO 99

Plocha smíšená obytná - ve st ední ásti sídla Hut pod T emšínem - P ední Hut .
Lokalita navazuje na zastav ná území a sceluje tak sídlo.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; lokální biokoridor
BK XIII; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. t ídy; turistickou
trasu; trasu telekomunika ního kabelu v etn ochranného pásma; archeologickou
lokalitu.

0,25
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SO 100

Plocha smíšená obytná - na východním okraji sídla Hut pod T emšínem - Zadní
Hut . Návrh rozši uje stávající plochu se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - z místní komunikace p es stávající plochy smíšené obytné
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; otev enou vodote ; trasu
vodovodního adu v etn ochranného pásma; vedení a ochranné pásmo el. vedení;
archeologickou lokalitu.

0,76

TI.K8

Plocha technické infrastruktury - návrh OV v severní ásti sídla Hut pod
emšínem - Zadní Hut . Lokalita je umíst na u místní komunikace, v t sné
blízkosti vodní plochy Velký kotelský.
Obsluha území - z místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; regionální biokoridor
RK 258; EVL Niva Kotelského potoka; navržený koridor kanalizace.

0,29

VS 8

Plocha výroby a skladování - v severní ásti sídla Hut pod T emšínem - Zadní
Hut . Plocha rozši uje stávající výrobní areál. Lokalita navazuje na zastav né
území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
trasu telekomunika ního kabelu v etn ochranného pásma.

0,63

VS 9

Plocha výroby a skladování - v jihozápadní ásti sídla Hut pod T emšínem Zadní Hut . Plocha je navržena pro rozší ení stávajícího areálu podniku Lesy R.
Lokalita navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; vzdálenost 50m od okraje
lesa; turistickou trasu.

0,52

k. ú. P ovice pod T emšínem
OZNA .
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STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

VÝM RA
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OV 5

Plocha ob anského vybavení - na jihozápadním okraji sídla P ovice. Lokalita je
ur ena pro vybudování h išt , navazuje na zastav né území.
Obsluha území - z navržené plochy ve ejného prostranství VP 29
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; otev enou vodote ;
trasu vodovodního adu v etn ochranného pásma.

0,24

VP 29

Plocha ve ejného prostranství - na jihozápadním okraji sídla P ovice. Lokalita
navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; otev enou vodote ;
trasu vodovodního adu v etn ochranného pásma; archeologickou lokalitu.

0,10

VP 30

Plocha ve ejného prostranství - na severozápadním okraji sídla P ovice. Plocha
je navržena po obou stranách místní komunikace.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury.

0,07

VP 31

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejného prostranství - na jižním okraji sídla P ovice. Plocha je
navržena v ochranném a bezpe nostním pásmu vysokotlakého plynovodu a
v prostoru navrženého vedení el. kabelu a trafostanice. Sou ástí lokality je plocha
technické infrastruktury - navržená trafostanice T 61.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; lokální biokoridor

0,62
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BK 24; trasu vysokotlakého plynovodu v etn jeho ochranného a bezpe nostního
pásma; navržené kabelové vedení a trafostanici v etn jejich ochranného pásma.

SO 58

Plocha smíšená obytná - na severním okraji sídla P ovice, u silnice I. t ídy I/19.
Návrh rozši uje stávající plochu se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
ochranné pásmo silnice I. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž; vedení a ochranné
pásmo el. vedení; trasu telekomunika ního kabelu v etn ochranného pásma.

0,22

SO 59

Plocha smíšená obytná - na severozápadním okraji sídla P ovice. Návrh rozši uje
stávající plochu se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury.

0,12

SO 60

Plocha smíšená obytná - na západním okraji sídla P ovice. Návrh rozši uje
stávající plochu se stejným zp sobem využití a zarovnává hranici zastav ného
území.
Obsluha území - ze stávajících místních komunikací
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury.

0,81

SO 61

Plocha smíšená obytná - na severním okraji sídla P ovice. Návrh rozši uje
stávající plochu se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávajících místních komunikací
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury.

0,23

SO 62

Plocha smíšená obytná - ve st ední ásti sídla P ovice. Návrh rozši uje stávající
plochu se stejným zp sobem využití a navazuje na zastav né území.
Obsluha území - z navržené plochy ve ejného prostranství VP 29
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice
I. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž; trasu vodovodního adu v etn ochranného
pásma; archeologickou lokalitu.

0,99

SO 63

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - v jižní ásti sídla P ovice. Lokalita rozši uje stávající
plochu se stejným zp sobem využití a navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; archeologickou
lokalitu.

1,24

SO 64

Plocha smíšená obytná - v jižní ásti sídla P ovice, u silnice I. t ídy I/19. Návrh
navazuje na zastav né území a rozši uje stávající plochu se stejným zp sobem
využití.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice
I. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž; vedení a ochranné pásmo el. vedení;
archeologickou lokalitu.

0,34

SO 65

Plocha smíšená obytná - v jihovýchodní ásti sídla P ovice, u silnice I. t ídy I/19.
Návrh navazuje na zastav né území a rozši uje stávající plochu se stejným
zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice
I. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž; zatrubn nou vodote ; vedení a ochranné
pásmo el. vedení; archeologickou lokalitu.

0,36

SO 66

Plocha smíšená obytná - v severovýchodní ásti sídla P ovice. Návrh navazuje na
zastav né území.

0,57
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Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury.

VS 67

Plocha výroby a skladování - farma - západn od sídla P ovice, poblíž vodní
plochy Vidimák. Návrh navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající ú elové komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
regionální biocentrum RC 875; vzdálenost 50m od okraje lesa.

0,44

VS 12

Plocha výroby a skladování - v severovýchodní ásti sídla P ovice. Návrh
navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury.

0,39

k. ú. Skuhrov pod T emšínem
OZNA .
PLOCHY
R4

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

VÝM RA
V HA

Vypušt no na základ urbanisticko - architektonického posouzení.

VP 32

Plocha ve ejných prostranství - na severovýchodním okraji sídla Skuhrov,
navrhovaná lokalita odd luje obytnou plochu od místní komunikace a od výrobních
ploch.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; trasu
telekomunika ního kabelu v etn ochranného pásma; archeologickou lokalitu.

0,03

VP 33

Plocha ve ejných prostranství - na severozápadním okraji sídla Skuhrov. Jedná se
o pás izola ní zelen ší e 25m odd lující obytnou plochu od železni ní dráhy.
Obsluha území - ze stávající ú elové komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo
železnice; archeologickou lokalitu.

0,23

SO 68

Plocha smíšená obytná - na jihozápadním okraji sídla Skuhrov, návrh navazuje na
zastav né území.
Obsluha území - plocha je využitelná a dopravn napojitelná pouze p es stávající
plochu SO
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; vzdálenost 50m od
okraje lesa; hranici záplavového území Q100; archeologickou lokalitu.

0,34

SO 69

Plocha smíšená obytná - v západní ásti sídla Skuhrov. Lokalita vypl uje proluku
zastav ného území, návrhem dojde k ucelení sídla.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; archeologickou
lokalitu.

0,34

SO 70

Plocha smíšená obytná - na jižním okraji sídla Skuhrov, návrh je situován do
proluky zastav ného území, ímž dojde k ucelení sídla.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; hranici záplavového
území Q100; archeologickou lokalitu.

0,11

SO 71

Plocha smíšená obytná - na severovýchodním okraji sídla Skuhrov, návrh
navazuje na zastav né území a rozši uje plochu se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo
železnice; trasu telekomunika ního kabelu v etn
ochranného pásma;

0,40
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archeologickou lokalitu.

SO 72

Plocha smíšená obytná - na severozápadním okraji sídla Skuhrov, v blízkosti
železni ní dráhy. Návrh navazuje na zastav né území a rozši uje plochu se stejným
zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávající ú elové komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo
železnice; archeologickou lokalitu.

0,55

SO 73

Plocha smíšená obytná - na západním okraji sídla Skuhrov, návrh navazuje na
zastav né území a rozši uje plochu se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; archeologickou
lokalitu.

0,30

TI.K6a

Plocha technické infrastruktury - návrh OV jihozápadn od sídla Skuhrov, na
ehu eky Skalice.
Obsluha území - z nov vybudované ú elové komunikace napojené na stávající
místní silnici
Limity využití území - zohlednit regionální biokoridor RK 259; region lidové
architektury; hranici aktivní záplavové zóny a hranici záplavového území Q100;
archeologickou lokalitu.

0,05

k. ú. Nesva ily pod T emšínem
OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

VÝM RA
V HA

VP 34

Plocha ve ejných prostranství - v západní ásti sídla Nesva ily. Lokalita je
vymezena v prostoru ochranného pásma el. vedení a podél místní komunikace, kde
vytvá í izola ní zele a odd luje tak navržené plochy obytné od ploch výroby a
skladování. Navazuje na zastav né území. Sou ástí plochy je plocha technické
infrastruktury - stávající trafostanice T 17.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; vedení, trafostanici a
jejich ochranná pásma.

0,27

SO 74

Plocha smíšená obytná - na jihovýchodním okraji sídla Nesva ily, návrh navazuje
na zastav né území a rozši uje plochu se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit lokální biokoridor BK 22; otev enou vodote ;
region lidové architektury; trasu telekomunika ního kabelu v etn ochranného
pásma; archeologickou lokalitu.

0,10

SO 75

Plocha smíšená obytná - na východním okraji sídla Nesva ily. Lokalita rozši uje
plochu se stejným zp sobem využití a navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice
III. t ídy; archeologickou lokalitu.

0,29

SO 76

Plocha smíšená obytná - v západní ásti sídla Nesva ily. Návrhem dojde k ucelení
sídla, navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice
III. t ídy; ochranné pásmo el. vedení.

0,86

SO 78

Plocha smíšená obytná - v západní ásti sídla Nesva ily. Návrhem dojde k ucelení
sídla, lokalita navazuje na zastav né území.

0,46
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Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury;ochranné pásmo silnice
III. t ídy; turistickou trasu; trasu telekomunika ního kabelu v etn ochranného
pásma.

SO 79

Plocha smíšená obytná - na severním okraji sídla Nesva ily. Návrh navazuje na
zastav né území a rozši uje plochy se stejným zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace, p íp. ze stávající silnice III. t ídy
Limity využití území - zohlednit vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo
silnice III. t ídy; turistickou trasu; trasu telekomunika ního kabelu v etn
ochranného pásma.

0,69

VS 10

Plocha výroby a skladování - na jihozápadním okraji sídla Nesva ily. Lokalita
navazuje na zastav né území. Jedná se o rozší ení stávajících ploch se stejným
zp sobem využití.
Obsluha území - ze stávajících ploch výroby a skladování
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; vedení a ochranné
pásmo el. vedení; trasu vodovodního adu v etn ochranného pásma.

0,47

k. ú. Strý kovy
OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

VÝM RA
V HA

VP 35

Plocha ve ejných prostranství - ve východní ásti sídla Strý kovy, odd luje
navrženou plochu smíšenou obytnou SO 83 od místní komunikace. Návrh navazuje
na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit vedení, trafostanici a jejich ochranné pásmo;
archeologickou lokalitu.

0,34

VP 36

Plocha ve ejných prostranství - ve východní ásti sídla Strý kovy, v blízkosti
Nadveského rybníka. Plocha rozši uje stávající ve ejné prostranství okolo vodní
plochy podél komunikace a odd luje navrženou plochu smíšenou obytnou SO 82
od stávajících ploch výrobního areálu. Návrh navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit archeologickou lokalitu.

0,10

SO 80

Plocha smíšená obytná - na jižním okraji sídla Strý kovy. Lokalita rozši uje
plochy se stejným zp sobem využití. Návrhem dojde k zarovnání zastav ného
území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace, p íp. ze stávající silnice III. t ídy
Limity využití území - zohlednit lokální biokoridor BK 7; zatrubn nou vodote ;
archeologickou lokalitu.

1,09

SO 81

Plocha smíšená obytná - na jihovýchodním okraji sídla Strý kovy. Návrh vypl uje
proluku zastav ného území a navazuje na zastav né území s plochami se stejným
zp sobem využití. Návrhem dojde k ucelení sídla.
Obsluha území - ze stávající silnice III. t ídy
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice III. t ídy; archeologickou
lokalitu.

0,31

SO 82

Plocha smíšená obytná - na východním okraji sídla Strý kovy. Lokalita je
vymezena podél stávající místní komunikace a propojuje dv samostatné zastav né
ásti sídla. Návrhem dojde k ucelení sídla.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo el. vedení a trafostanice;

0,49
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archeologickou lokalitu.

SO 83

Plocha smíšená obytná - v severní ásti sídla Strý kovy. Lokalita je vymezena
podél stávající místní komunikace a propojuje dv samostatné zastav né ásti sídla.
Návrhem dojde k ucelení sídla.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo vzletových a p ibližovacích
prostor ; archeologickou lokalitu.

1,75

SO 84

Plocha smíšená obytná - v severovýchodní ásti sídla Strý kovy, rozši uje plochy
se stejným zp sobem využití, navazuje na zastav né území. Návrhem dojde
k ucelení sídla.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace

0,32

SO 85

Plocha smíšená obytná - v severovýchodní ásti sídla Strý kovy, lokalita vypl uje
proluku zastav ného území, rozši uje plochy se stejným zp sobem využití,
navazuje na zastav né území. Návrhem dojde k ucelení sídla.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo vzletových a p ibližovacích
prostor .

0,25

SO 86

Plocha smíšená obytná - na severním okraji sídla Strý kovy. Lokalita je vymezena
podél stávající místní komunikace a propojuje dv samostatné zastav né ásti sídla.
Návrhem dojde k ucelení sídla.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo vzletových a p ibližovacích
prostor .

0,14

SO 87

Návrhová plocha zm

na na plochu stávající SO.

k. ú. Nepomuk pod T emšínem
SO 88 - SO 95 Na základ jednání 13. 7. 2012 vypušt no k. ú. Nepomuk pod T emšínem z Návrhu ÚP Rožmitál
pod T emšínem.

c.3

VYMEZENÍ PLOCH P ESTAVBY

V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné ešit výjimku z t chto OP v navazujících
ízeních.
Poznámka: Plochy vyjmuté z návrhu jsou uvedeny pouze pro p ehlednost a ve výsledném návrhu budou z textu vypušt ny.
k. ú. Starý Rožmitál
OZNA .
PLOCHY
SO 3

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

VÝM RA
V HA

Vypušt no na základ pracovního jednání na MÚ RpT (1. 3. 2012) - ponechána stávající plocha
ve ejného prostranství

k. ú. Rožmitál pod T emšínem
OZNA .
PLOCHY
B9

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
Plocha bydlení - ve st ední ásti m sta Rožmitál pod T emšínem.
Využití plochy p ed p estavbou - výroba a skladování
Obsluha území - ze stávající místní komunikace

VÝM RA
V HA
0,36
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STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
Limity využití území - zohlednit region lidové
telekomunika ního kabelu v etn ochranného pásma.

architektury;

trasu

OV 6

Plocha ob anského vybavení - ve st ední ásti m sta Rožmitál pod T emšínem, u
silnice II. t ídy.
Využití plochy p ed p estavbou - výroba a skladování
Obsluha území - ze stávající silnice II. t ídy. Napojení bude velmi problematické
z d vodu nezbytnosti vzniku nové k ižovatky v blízkosti stávající okružní
ižovatky (min. 150m). Možnost vzniku další k ižovatky i sjezdu bude nezbytné
prov it samostatnou dopravní studií.
Limity využití území - zohlednit hranici m stské památkové zóny; zvýšenou
hygienickou zát ž hluku.

1,25

VPz 1

Plocha ve ejných prostranství - zele - ve východní ásti m sta Rožmitál pod
emšínem, mezi vlakovým nádražím a silnicí I. t ídy. Plocha navazuje na ve ejné
prostranství.
Využití plochy p ed p estavbou - technická infrastruktura - skládka TKO
Obsluha území - ze stávající ú elové komunikace
Limity využití území - zohlednit otev enou vodote ; region lidové architektury;
ochranné pásmo silnice I. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž; ochranné pásmo
bitova; vedení a ochranné pásmo el. vedení; riziko možného negativního vlivu
bývalé skládky na tomto míst .

3,17

VPz 3

Plocha ve ejného prostranství - ve st ední ásti m sta Rožmitál pod T emšínem,
u silnice II. t ídy, na b ehu eky Skalice.
Využití plochy p ed p estavbou - výroba a skladování
Obsluha území - ze stávající silnice II. t ídy
Limity využití území - zohlednit hranici m stské památkové zóny; zvýšenou
hygienickou zát ž hluku; trasu a ochranné pásmo kabelu el. vedení; hranici aktivní
záplavové zóny a záplavy Q100.

0,15

VS 7

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha výroby a skladování - ve st ední ásti areálu bývalých kasáren, jižn od
sta Rožmitál pod T emšínem. Návrh dopl uje plochy se stejným zp sobem
využití.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území - z ploch stávajícího areálu
Limity využití území - zohlednit P írodní park; vzdálenost 50m od okraje lesa;
ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn .

3,40

k. ú. Voltuš
OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

VÝM RA
V HA

VP 23

Plocha ve ejných prostranství - ve st ední ásti sídla Voltuš, u silnice II. t ídy.
Ve ejné prostranství je navrženo do ochranného pásma silnice v pásu ší ky 4m a
zárove jako izola ní zele podél hranice s plochou výroby a skladování v pásu
širokém 8m. Lokalita dopl uje navrženou obytnou plochu SO 41.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území - jedním sjezdem ze stávající silnice II. t ídy
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice
II. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž; trasu vodovodního adu v etn ochranného
pásma; trasu telekomunika ního kabelu v etn ochranného pásma.

0,29

SO 41

Plocha smíšená obytná - ve st ední ásti sídla Voltuš, u silnice II. t ídy. Návrh
vypl uje nevyužitý prostor zastav ného území.

1,45
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Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území - ze stávající silnice II. t ídy
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice
II. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž; trasu vodovodního adu v etn ochranného
pásma; trasu telekomunika ního kabelu v etn ochranného pásma.

c.4

VYMEZENÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH

V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné ešit výjimku z t chto OP v navazujících
ízeních.
k. ú. Starý Rožmitál
OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

VÝM RA
V HA

V1

Plocha vodní a vodohospodá ská - v západní ásti k. ú. Starý Rožmitál, pod
chatovou oblastí u Sobenského rybníka, v blízkosti Nového potoka.
Obsluha území - nemá samostatný p íjezd, zp ístupn ní možné pouze po lesních
nebo polních cestách
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; EVL - Niva Kotelského
potoka; region lidové architektury; vzdálenost 50m od okraje lesa; vedení a
ochranné pásmo el. vedení.

0,26

L1

Plocha lesní - v západní ásti k. ú. Starý Rožmitál, u Nového potoka, pod chatovou
oblastí u Sobenského rybníka.
Obsluha území - nemá samostatný p íjezd, zp ístupn ní možné pouze po lesních
nebo polních cestách
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; EVL - Niva Kotelského
potoka; region lidové architektury; vzdálenost 50m od okraje lesa; vodní tok;
vedení a ochranné pásmo el. vedení.

0,28

k. ú. Rožmitál pod T emšínem
OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

VÝM RA
V HA

D1

Plocha dopravní infrastruktury - návrh plochy pro místní komunikaci
jihovýchodn od Rožmitálu pod T emšínem, která zajistí napojení areálu bývalých
kasáren na kapacitní silnici II. t ídy
Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; otev enou vodote ;
stávající komunikaci II. t ídy a její ochranné pásmo; vedení a ochranné pásmo el.
vedení; trasu vodovodních ad v etn ochranného pásma; ochranné pásmo
vodního zdroje II. stupn ; navržený koridor kanalizace.

0,94

L3

Plocha lesní - jižn od sídla Voltuš, v jihozápadní ásti k. ú. Rožmitál pod
emšínem. Navazuje na stávající lesní plochy.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo
vodního zdroje II. stupn ; navržený koridor vodovodu.

1,17

L4

Plocha lesní - jižn od sídla Voltuš, v jihozápadní ásti k. ú. Rožmitál pod
emšínem. Navazuje na stávající lesní plochy.
Obsluha území - nemá samostatný p íjezd, zp ístupn ní možné pouze po lesních
nebo polních cestách
Limity využití území - zohlednit vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo
vodního zdroje II. stupn .

0,60
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k. ú. Hut pod T emšínem
OZNA .
PLOCHY

L2

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
Plocha lesní - na severovýchodním okraji sídla P ední Hut
Obsluha území - nemá samostatný p íjezd, zp ístupn ní možné pouze po polních
cestách
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; region lidové architektury;
archeologickou lokalitu.

VÝM RA
V HA

0,92

k. ú. Skuhrov pod T emšínem
Plocha technické infrastruktury - protipovod ová ochrana - návrh sypané hráze
pro ochranu OV p ed povodn mi, jihozápadn od sídla Skuhrov.
Limity využití území - zohlednit regionální biokoridor RK 259; region lidové
architektury; vzdálenost 50m od okraje lesa; hranici aktivní záplavové zóny a
hranici záplavového území Q100; archeologickou lokalitu.

---

R6

Plocha rekreace - jihozápadn od sídla Voltuš. Návrh je ur en pro realizaci
sportovního h išt a navazuje na stávající plochu bydlení.
Obsluha území - ze stávající obslužné komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; p echodn chrán nou
plochu; vzdálenost 50m od okraje lesa.

0,10

R7

Plocha rekreace - jihozápadn od sídla Voltuš. Lokalita rozši uje navrženou
plochu rekreace R 6 o relaxa ní plochu bez staveb.
Obsluha území - ze stávající obslužné komunikace
Limity využití území - zohlednit P írodní park T emšín; p echodn chrán nou
plochu; vzdálenost 50m od okraje lesa; turistickou trasu.

0,26

TI.K6b

k. ú. Voltuš

c.5

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN

Stávající systém sídelní zelen bude zachován a dále rozvíjen.
V návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem je sídelní zele vymezena jako sou ást ploch ve ejných prostranství (VP).
U navržených ploch pro bydlení v tších než 2ha byla v návrhu navržena plocha min. 1000 m² ve ejného prostranství,
ímž je spln n obecný požadavek vyhlášky . 501/2006 Sb. §7. U zastavitelných ploch pro bydlení menších než 2ha bude
minimální podíl zelen - ve ejných prostranství 20% z každé navrhované plochy pro zástavbu. (Nap íklad: V p ípad
zástavby pouze 1/3 plochy bude obsahovat i tato 1/3 20% ve ejných prostranství - zelen .) Tyto plochy jsou nej ast ji
vymezeny u ploch výroby a skladování jako izola ní zele a dále v ochranných pásmech dopravní a technické
infrastruktury pro odclon ní návrhových ploch pro bydlení.
Systém sídelní zelen je ješt dopln n plochami zelen v ochranných pásmech silnic, el. vedení a vysokotlakého
plynovodu a jako doprovodná zele kolem vodote í. V návrhu je uvažováno s výsadbou alejí okolo polních cest a
remízk . Podmínkou realizace je, že nebudou provád ny žádné hrubé terénní úpravy a žádné hrubé zásahy do b eh a
vodních ploch.
Návrh ÚP umož uje realizaci ve ejné zelen dopl kové - okrasné (bez jiné výrazné funkce) i na jiných zastavitelných
plochách konkrétního funk ního využití.
V návrhu Územního plánu Rožmitál pod T emšínem jsou dále vymezeny plochy ve ejných prostranství - zele (VPz), což
jsou ve ejn p ístupné plochy podobné p írodnímu prost edí, sloužící jako zázemí pro odpo inek a rekrea ní aktivity.
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d) koncepce ve ejné infrastruktury, v etn
umís ování
d.1

podmínek pro její

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ

d.1.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Nad azená územn plánovací dokumentace nevymezuje v ešeném území žádnou plochu dopravní infrastruktury vyššího
významu.
d.1.2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V EŠENÉM ÚZEMÍ
Silni ní doprava
Dopravní návrh považuje stávající trasy silnic I., II. a III. t ídy za územn stabilizované. Jejich p ípadné úpravy se budou
týkat zlepšení technického stavu tras nebo p ípadných rozší ení.
Pro dopravní napojení nových rozvojových lokalit na I/19, p íp. I/18 budou využity p edevším stávající napojení. Nová
dopravní napojení na silnice I. t ídy budou minimalizována a budou vždy projednána a schválena SD R úsekem
výstavby G . Úpravy na silnici I/18 a I/19 navrhované v souvislosti s napojením nových rozvojových lokalit nebudou
s odkazem na § 39 zákona . 13/1997 Sb. v platném zn ní hrazeny z finan ních prost edk SD R, resp. státu, ale na
náklady investor v p edm tné lokalit .
ÚP eší návrh plochy dopravní infrastruktury DI 1. Jedná se o návrh plochy pro místní komunikaci jihovýchodn
od Rožmitálu pod T emšínem, která zajistí napojení areálu bývalých kasáren na kapacitní silnici II. t ídy.
U komunikací, které zp ístup ují objekty bydlení, je v p evážné mí e nutno umožnit úpravy problémových míst (nap .
ipojení na silni ní trasy, zúžené profily apod.), postupn po ítat s uplatn ním zklid ujících prvk automobilové dopravy
a s úpravou v odpovídajících parametrech, to znamená v ší ce komunikací 6m s alespo jednostranným chodníkem. Do
doby, než bude toto možné, je nutno pro n zohlednit alespo územní rezervu. Ta by m la být v p im ené mí e
dodržována i p i povolování veškerých staveb, a to i drobných (oplocení, p ípojné sk ky inženýrských sítí apod.).
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými
normami dle d vodu vzniku komunikace. Tyto komunikace nejsou zakresleny.
Sídla mají charakter zástavby rodinnými domy s minimálními nároky na parkovací plochy na ve ejném prostranství.
Výjimkou je m sto Rožmitál pod T emšínem.
U nov navrhované obytné zástavby bude parkování a garážování vozidel ešeno výhradn na vlastním pozemku, a
to již jako sou ást stavby. edpokládají se minimáln dv garážová stání nebo odstavné plochy (pro každý byt) na
pozemku rodinného domu (viz Vyhláška MMR R . 137/1998, §50, odst. 2). Stavební ú ad by ani nap íšt nem l
povolit stavbu ani jednoho obytného domu, i souboru, který by nem l svoji výhledovou garážovací pot ebu
pokrytu beze zbytku na vlastním pozemku. U nov navrhovaných objekt podnikatelského charakteru je nutné, aby
jejich majitelé i investo i zabezpe ili pot ebný po et parkovacích stání pro své zákazníky. To platí i pro stavbu i
estavbu objekt nabízejících ubytovací služby. Dopravní napojení zastavitelných ploch je t eba ešit prost ednictvím
sít silnic nižších t íd a místních komunikací.
Navržené plochy a nov vznikající stavby v sou asn zastav ném území musí respektovat ochranné pásmo silnic I., II. a
III. t ídy. U lokalit, které zasahují do t chto ochranných pásem je možnost zasažení nep íznivými vlivy ze silni ní
dopravy, p edevším hlukem. V rámci následujících stavebních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení a na
základ toho budou navržena i pot ebná technická opat ení na náklady investora budoucí výstavby. Protihluková
opat ení v p ípad nespln ní hlukových limit pro obt žování hlukem ze silni ní dopravy nebudou hrazena
z prost edk majetkového správce (vlastníka komunikace).
Železni ní doprava
Dnešní rozsah drážních ploch je v návrhu stabilizován a respektován.
Cyklistická doprava, turistické a nau né stezky
Sou asný systém cykloturistických a turistických tras z stane zachován a bude dále postupn rozvíjen. V zájmu jeho
rozvoje by bylo vhodné rozší it dopl ková za ízení (odpo ívadla, ob erstvení, informa ní tabule, atd.).
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d.2

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

d.2.1 KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO EŠENÍ A PODMÍNKY JEHO UMÍS OVÁNÍ
Odtokové pom ry, vodní toky a nádrže
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace
zejména v okolí vodních tok . Doporu ují se vhodná krajinná revitaliza ní opat ení ke zvýšení záchytu vody v krajin ,
zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy. Na zem lských a lesních pozemcích lze z izovat vodní plochy.
V návrhu územního plánu je navržena nová vodní plocha V 1 v západní ásti k. ú. Starý Rožmitál v blízkosti Nového
potoka pod chatovou oblastí u Sobenského rybníka.
Zásobování pitnou vodou
Zásobování m sta Rožmitál pod T emšínem v . Starého Rožmitálu a sídla Zalány pitnou vodou je vyhovující.
Kapacita zdroj , kvalita vody, velikost vodojemu i tlakové pom ry ve spot ebišti jsou dosta ující. Pro omezení ztrát ve
vodovodní síti je navržena její rekonstrukce, p emž ve m st je zárove navrženo i zv tšení profil hlavních ad .
Nové vodovodní ady budou budovány v rámci nové výstavby a k doposud nenapojeným objekt m. Na vodovodní sí
sta bude napojena obec Voltuš. V té je navržena výstavba vodovodu pro ve ejnou pot ebu.
V ostatních sídlech (Hut pod T emšínem, Nesva ily, P ovice, Skuhrov a Strý kovy) se neuvažuje s výstavbou
vodovodu pro ve ejnou pot ebu. Obyvatelé budou i nadále využívat stávající individuální zdroje pitné vody a místní
vodovody.
Navrhované ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území St edo eského kraje.
Zdroje požární vody
Zdroji požární vody pro m sto a jednotlivá sídla budou i nadále místní vodní plochy a toky. V sídlech s vodovodem pro
ve ejnou pot ebu i tento vodovod.
V sídlech, kde se nenachází žádné v tší vodní plochy a není zde vybudován ani ve ejný vodovod, je v návrhu uvažováno
s dopln ním malých nádrží pro pot ebu požární vody. V navržených regulativech je umožn no ešit tyto zdroje na všech
funk ních plochách.
Zdroje zne išt ní, odkanalizování a išt ní odpadních vod
Odkanalizování a išt ní odpadních vod m sta Rožmitál pod T emšínem je vyhovující. Kanalizace je provedena
evážn jako oddílná, splaškové vody jsou svedeny na stávající OV. Nov je navrženo napojení sídla Voltuš na
kanaliza ní sí m sta.
V bývalém vojenském areálu bude zachován oddílný kanaliza ní systém, doporu uje se minimalizovat zpevn né plochy a
srážkové vody (po p ed išt ní v lapolech) likvidovat v míst vzniku (retence a zasakování).
V obcích ovice a Skuhrov je navržena výstavba oddílné gravita ní splaškové kanalizace pro ve ejnou pot ebu v rámci
stávající i navrhované zástavby. Odpadní vody z obou obcí budou svedeny (ze sídla P ovice budou nejd íve p erpány a
vytla eny) na centrální OV, která je navržena jižn pod sídlem Skuhrov s odtokem do Skalice (v grafické ásti plocha
TI.K6a). Realizace OV je podmín na vybudováním její protipovod ové ochrany. Navržena je sypaná hráz (TI.K6b).
V ásti sídla Hut pod T emšínem – Zadní Hut je navržena výstavba oddílné gravita ní splaškové kanalizace pro
ve ejnou pot ebu v rámci stávající i navrhované zástavby. Odpadní vody z obou obcí budou svedeny na navrhovanou
centrální OV situovanou severovýchodn od sídla s odtokem do rybníka Velký kotelský (v grafické ásti plocha TI.K8).
Do doby napojení na centrální OV lze v sídlech ovice, Skuhrov i Hut pod T emšínem z izovat individuální išt ní
odpadních vod. Okolo každé istírny je navržena maximální hranice negativního vlivu OV na prost edí. V budoucnu
vyhlašované pásmo ochrany prost edí nesmí tuto hranici p ekro it.
V sídle Voltuš je navržena oddílná gravita ní splašková kanalizace pro ve ejnou pot ebu v rámci stávající i navrhované
zástavby. Odpadní vody budou svedeny gravita
na kanaliza ní sí m sta Rožmitál pod T emšínem tj. na m stskou
OV. Do doby napojení na centrální OV lze z izovat individuální išt ní odpadních vod.
V sídlech Hut pod T emšínem – P ední Hut , Nesva ily, Strý kovy a Zalány se nep edpokládá výstavba kanalizace
pro ve ejnou pot ebu a centrální OV. Likvidace odpadních vod bude ešena individuáln .
Deš ové vody sídel budou i nadále odvád ny stávajícím zp sobem. Doporu uje se maximální množství srážkových vod
zasakovat do p dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály.
Navrhovaná ešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území St edo eského kraje. V sídle ovice
však Plán rozvoje navrhuje vlastní OV a v sídle Skuhrov a Zadní Hut pod T emšínem nenavrhuje výstavbu
kanaliza ního systému a likvidaci odpadních vod doporu uje individuální.
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Okolo všech vodovodních a kanaliza ních za ízení je ochranné pásmo dle zákona o ve ejných vodovodech a
kanalizacích.
d.2.2 KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Stávající trafostanice TS nemají dostate nou rezervu výkonu pro napojení navržené výstavby, proto je nutno provést
jejich posílení. V návrhu jsou vymezeny plochy technické infrastruktury - el. vedení a plochy pro trafostanice. Návrh
pokrytí nového nár stu spot eby el. energie je následující :
Rožmitál pod T emšínem, Starý Rožmitál, Zalány
Lokality „SO1, SO2“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T25
- napojení z nové trafostanice TS-T65 (pr chozí stožárová TS400kVA)
Lokality „SO4, SO5“
- napojení z nové trafostanice TS-T66 a TS-T67 (kabelová do 630kVA)
Lokality „SO6-SO26, SO96“
- napojení ze stávajících trafostanic TS-T19 (t sn za hranicí ešeného území, v
k. ú. Nepomuk pod T emšínem) a TS-T26
- napojení z nové trafostanice TS-T64, TS-T68 (kabelová do 630kVA)
Lokality „SO27, SO28, SO29“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T27
Lokality „SO30, SO97, VS1, VS2“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T28
Lokality „SO31, SO32, SO33, B2, R2, OV1“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T35, TS-T36, TS-T23
- napojení z nové trafostanice TS-T79, TS-T63, TS-T64, TS-T68 (kabelová do
630kVA)
Lokality „SO34, SO35, VS3, OV2, OV3, OV6“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T37, TS-T35, TS-T47
- napojení z nové trafostanice TS-T69 (kabelová do 630kVA)
Lokalita „VS4“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T39, TS-T40
- napojení z nové trafostanice TS-T70 (pr chozí stožárová TS400kVA)
Lokality „VS5, R4, R5, TI1, OV4“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T42, TS-T43, TS-T44
Lokality „SO37, B4, B5, VS6“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T54
- napojení z nové trafostanice TS-T75, TS-T76, TS-T77, TS-T78 (kabelová do
630kVA), poloha trafostanic T76, T77 a T78 je zakreslena pouze orienta , jejich
umíst ní bude ešeno v rámci územní studie
Lokality „SO40, B6, B7“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T50, TS-T51, TS-T52, TS-T53
- napojení z nové trafostanice TS-T71 (stožárová TS400kVA), TS-T 72 (pr chozí
stožárová TS400kVA), TS-T73 (pr chozí stožárová TS400kVA), TS-T74 (kabelová
do 630kVA)
Lokalita „VS - bývalá kasárna“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T53
- napojení ze stávajících trafostanic TS-T55, TS-T56, TS-T57, TS-T58, TS-T59
ipravených pro nerealizovaný fotovoltaický park.
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci.
Podmínkou napojení v lokalitách s navrženou novou trafostanicí je, krom vybudování t chto trafostanic, i uvoln ní
výkonu na stávajících trafostanicích.
Další podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sí NN. Postupn bude u nové výstavby
provád na kabelizace kabely AYKY do zem .
Voltuš
Lokality „SO38, SO39, SO41, SO42“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T8, TS-T9, TS-T10, TS-T11
- napojení z nové trafostanice TS-T60 (kabelová do 630kVA)
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci.
Podmínkou napojení v lokalitách s navrženou novou trafostanicí je, krom vybudování t chto trafostanic, i uvoln ní
výkonu na stávajících trafostanicích.
Další podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sí NN. Postupn bude u nové výstavby
provád na kabelizace kabely AYKY do zem .
Hut pod T emšínem
Lokality „SO43-SO47, SO57, SO48, SO49-SO56, R3, VS8, VS9“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T1, TS-T2,
TS-T3, TS-T4, TS-T5
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ovice
Lokalita „SO58, SO59, SO60, SO61, SO62-SO66, OV5“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T14, TS-T15
- napojení z nové trafostanice TS-T61 (kabelová do 630kVA)
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci.
Podmínkou napojení v lokalitách s navrženou novou trafostanicí je, krom vybudování t chto trafostanic, i uvoln ní
výkonu na stávajících trafostanicích.
Další podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sí NN. Postupn bude u nové výstavby
provád na kabelizace kabely AYKY do zem .
ovice - Podhora
Lokalita „SO67“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T2
Skuhrov
Lokalita „SO68-SO73“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T16
Nesva ily
Lokalita „SO74-SO79, VS10“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T17
Strý kovy
Lokalita „SO80-SO86“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T18
- napojení z nové trafostanice TS-T62 (stožárová TS400kVA)
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci.
Podmínkou napojení v lokalitách s navrženou novou trafostanicí je, krom vybudování t chto trafostanic, i uvoln ní
výkonu na stávajících trafostanicích.
Další podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sít NN. Postupn bude u nové výstavby
provád na kabelizace kabely AYKY do zem .
d.2.3 KONCEPCE ROZVOJE TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE
ešené území je stabilizováno, nejsou nároky na nové telekomunika ní plochy. Je nutné respektovat stávající trasy
telekomunika ních kabel a jejich ochranná pásma.
Rovn ž radiokomunikace jsou stabilizované. Rozvoj telekomunika ního provozu v území bude zajiš ován rozši ováním
pevné komunika ní sít , spolu s využitím nabídek operátor mobilní sít . V p ípad rozvoje mobilních operátor lze
navrhnout spole ný objekt.
Nové lokality mohou být napojeny na tuto sí , pokud si to bude investor p át. Veškeré zám ry, které by se mohly kabel
dotknout, je t eba v as se správou kabel projednat.
Návrh ne eší konkrétní umíst ní telekomunika ních kabel , bude umis ováno v rámci technické vybavenosti v režimu
stavebního zákona . 183/2006 Sb.
d.2.4 KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Nové rozvody st edotlakého plynovodu budou provád ny v rámci navrhované zástavby. V zastav ném a zastavitelném
území sídla je trasu STL plynovodu možné umístit nap . do ploch ve ejné zelen nebo do ploch pro dopravu.
d.2.5 KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Plynofikace m sta Rožmitál pod T emšínem umož uje využití plynu pro rekonstrukce zdroj , které jsou v sou asné dob
konstruovány v tšinou na pevná paliva. Vyt sn ním spalování pevných paliv dojde k výraznému zlepšení istoty ovzduší.
ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj energie. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší
vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvo eny
podmínky pro dodržení p ípustné úrovn zne išt ní ovzduší. Postupná náhrada tepelných zdroj p inese výrazné zlepšení
istoty ovzduší.
Jako výhodný zdroj vytáp ní se nyní jeví použití elektrického akumula ního a p ímotopného vytáp ní v kombinaci
s tepelnými erpadly, pop ípad využití alternativních zdroj energie nap . solárních kolektor . Pro vytáp ní nelze
vylou it ani propan-butan umíst ný v samostatných zásobnících.
d.2.6 ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Nakládání s odpady se ídí platným zákonem o odpadech a p íslušnou vyhláškou.
Systém likvidace domovního odpadu bude i nadále zachován. Bude povoleno takové podnikání, které skladováním
odpad v etn nebezpe ných látek nenaruší životní prost edí a nebude zát žovým rizikem pro obyvatele.
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Likvidace stavebního odpadu je zajišt na prost ednictvím firmy.
U navrhovaných ploch, kde je požadavek ešení územní studie, bude ešeno umíst ní plochy (shromaž ovacího místa)
pro t íd ný komunální odpad.
Skládky
Ve východní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem se nacházela m stská skládka TKO. V sou asné dob je skládka
uzav ena. Územní plán navrhuje rekultivaci této plochy, a to jako plochu ve ejného prostranství VPz 1. V této lokalit je
nutné zvolit takové využití, aby se eliminovalo riziko možného negativního vlivu bývalé skládky.

d.3

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ

Vzhledem k tomu, že stávající ob anské vybavení ve ejné infrastruktury i komer ní za ízení vcelku vyhovují pot ebám
sta, bude se jednat p edevším o jeho zkvalitn ní a dopln ní. Stávající plochy ob anského vybavení jsou stabilizované.
Koncepce rozvoje ob anského vybavení souvisí s celkovým rozvojem a je pro danou velikost a charakter ešeného území
optimální.
V Rožmitále pod T emšínem vymezuje návrh plochy ob anského vybavení OV 1, OV 2, OV 3, OV 4 a OV 6 ve
východní ásti m sta podél hlavních silnic. Návrh OV 1 rozši uje stávající plochu sportovního areálu v severovýchodní
ásti m sta. Pro vybudování sportovního h išt je navržena plocha OV 5 v P ovicích.

d.4

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Koncepce ve ejných prostranství v obci z stane zachována. Jedná se zejména o prostory tvo ené vodními plochami,
ve ejnou zelení a komunikacemi.
Plochy ve ejných prostranství VP jsou v návrhu vymezeny p edevším pro ve ejnou zele a dále pak pro místní
komunikace a parkovišt . Nej ast ji jsou tyto plochy situovány podél dopravní a technické infrastruktury a u v tších
ploch navržených k zástavb .
Veškeré navržené plochy v tší než 0,5 ha budou dopln ny ve ejnou zelení v rozsahu 20% ešené plochy. Do této plochy
je možné zapo ítat d tská a sportovní h išt malého rozsahu a aleje podél komunikací.

d.5

OCHRANA OBYVATEL

d.5.1 CIVILNÍ OCHRANA
Specifické plochy pro zájmy civilní ochrany nejsou v ÚP navrženy. K územnímu plánu se nevztahují požadavky
vyplývající z havarijních a krizových plán .
d.5.2 VOJENSKÉ ZÁJMY
Do severního cípu na okraji ešeného území zasahuje ochranné pásmo Vojenského újezdu Brdy. Do tohoto ochranného
pásma zasahují stávající plochy ur ené pro bydlení s vyšším podílem ob anské vybavenosti - plochy smíšené obytné SO a
severní špi ka navržené plochy SO 96. Veškeré stavební innosti v ochranném pásmu VÚ Brdy jsou podmín ny kladným
vyjád ením Vojenské ubytovací a stavební správy Praha.
Na území nejsou evidovány žádné objekty, sd lovací kabely ani jiné inženýrské sít , ke kterým výkon vlastnického práva
státu vykonává Ministerstvo obrany eské republiky.

e) koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení
podmínek pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana
ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a
podobn
e.1

KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY

Koncepce nezastavitelného území vychází ze skute nosti, že se jedná o území navazující na P írodní park T emšín
s evropsky významnými lokalitami, s p írodními památkami a rezervací, tzn. p írodn hodnotné území, které je nutné
chránit.
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Z p írodních hodnot v ešeném území jsou p i ešení územního plánu respektovány zejména základní skladebné prvky
ÚSES, rozsáhlé lesy, rybníky a krajinný ráz. Rozvojové plochy jsou ešeny tak, aby nenarušovaly obhospoda ování
zem lské p dy, a aby nedošlo ke kolizím ve využívání krajiny a nebyl narušen hodnotný krajinný ráz ešeného území.
Návrh opat ení:
je t eba v novat pozornost ochran veškeré zelen v krajin , a to jak plošné, tak p edevším rozptýlené, která se
významn podílí na tradi ní podob území, nap . charakteristické remízky na mezích a stromo adí na b ezích a
hrázích rybník , mok adní vegetace;
pro všechny výsadby ve volné krajin používat výhradn p vodní p irozené druhy rostlin;
zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl d evin podél cest, mezí apod., podporovat zvyšování podílu ovocných
evin v záhumencích v návaznosti na zastav né území, zajistit dobrý zdravotní stav, dbát na p íznivé
krajinotvorné p sobení a bránit jejich snížení;
minimalizovat úpravy porostních okraj ;
realizovat územní systém ekologické stability, v etn interak ních prvk a nerozši ovat ornou p du;
i realizaci zám
je nutno zachovat stávající ú elové komunikace zajiš ující p ístup k pozemk m a
pr chodnost krajiny.
V nezastav ném území je umožn no:
za dodržených veškerých zákonných podmínek zales ování pozemk na plochách navazující na stávající
PUPFL a na plochách, jejichž zalesn ním dojde k ucelení PUPFL. Nem lo by se jednat o zem lskou p du s I.
a II. t ídou ochrany.
v souladu s jeho charakterem umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení:
o
pro zabezpe ení zem lské innosti, jako jsou seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou
lehkých p íst ešk , v elíny formou lehkých p íst ešk , realizace komunitního kompostování,
nepropustných polních hnojiš ;
o
pro lesnictví, vodní hospodá ství, t žbu nerost ;
o
pro ochranu p írody a krajiny;
o
pro ve ejnou dopravní infrastrukturu;
o
pro technickou infrastrukturu, která neznemožní dosavadní užívání nezastav ného území;
o
pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk ;
o
pro technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a cestovního ruchu,
nap íklad cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra.
Podrobn ji podmínky využití pro jednotlivé plochy rozdílného využití v nezastav ném území viz kap. f.

e.2
VYMEZENÍ PLOCH V KRAJIN
VYUŽITÍ

A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM NY V JEJICH

Územní rozsah nezastavitelného území je vymezen v grafické ásti dokumentace v Hlavním výkrese ( . 2).
Charakter krajiny na území obce Rožmitál pod T emšínem lze rozd lit na následující charakteristické plochy s rozdílným
zp sobem jejich využití:
Plochy vodní a vodohospodá ské - vodní toky a plochy (V) - ešením ÚP jsou vytvo eny podmínky pro zachování a
obnovu p irozených ekologických a krajinotvorných funkcí vodních tok a vodních ploch.
ÚP Rožmitál pod T emšínem navrhuje jednu novou vodní plochu V 1, a to v k. ú. Starý Rožmitále na Novém
potoce. Realizace t chto ploch je umožn na na plochách lesních, zem lských a smíšených nezastav ného
území;
stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat, je pot eba i nadále provád t údržbu
vegetace a p izp sobovat zp sob obhospoda ování pozemk charakteru vodote í a vodních ploch. Veškeré
ozelen ní musí být v souladu s ÚSES. Konkrétní zásahy do tok , b ehových porost , rušení cest u tok apod. je
nutné projednávat p ímo s pat ným závodem správce toku.
Plochy lesní (L) - plochy lesní jsou v území stabilizované. Územní plán vymezuje nové plochy k zalesn ní. Jedná se o
plochu L 1 v k. ú. Starý Rožmitál, L 2 v k. ú. Hut pod T emšínem, L 3 a L 4 v k. ú. Rožmitál pod T emšínem. V rámci
podmínek využití ploch lesa je zajistit zejména:
zachováni ekologické rovnováhy;
zachování krajinného rázu;
v rámci hospoda ení zamezit erozním ú ink m.
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Plochy zem lské (Z) - územní plán nenavrhuje nové zem lské plochy. Podmínky a zásady pro ochranu ZPF jsou
zejména:
i hospoda ení na ZPF uplat ovat ekologické zásady;
na zem lských plochách je nutno zvýšit podíl p írodních prvk , rozsáhlé p dy rozd lit vzrostlou zelení;
snižovat podíl orné p dy na erozi ohrožených pozemcích nap íklad zatravn ním, výsadnou sad atd..
Plochy smíšené nezastav ného území - ostatní plochy (SN) - vymezené plochy jsou p evážn stabilizované. V rámci
využívání ploch smíšených nezastav ného území je t eba zajistit podmínky pro zachování ekologické rovnováhy,
krajinného rázu, zamezení erozním ú ink m a pro zastoupení druh organism odpovídajících trvalým stanovištním, viz
kapitola f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
Plochy t žby nerost (TN) - ÚP nenavrhuje nové plochy t žby nerost , stávající plochy jsou stabilizovány, viz kapitola f.
stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.

e.3

NÁVRH SYSTÉMU ÚSES

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vyzna en v grafické ásti této dokumentace v Hlavním výkrese ( . 2) a je
vymezen p ekryvným zp sobem využití území.
ÚSES se pro ú ely této ÚPD rozumí v prostoru spojitá a v ase trvající sí jednotlivých prvk ÚSES (biocentra,
biokoridory), která stavem svých podmínek umož uje trvalou existenci a rozmnožování p irozeného geofondu krajiny a
zárove umož uje migraci zv e a živo ich .
Pro zajišt ní ÚSES jsou ve správním území obce vymezeny základní prvky - biocentra propojená biokoridory.
V území obce jsou vymezeny prvky nadregionální, regionální a lokální úrovn , prvky jsou v rozm rech v tších a jejich
up esn ní je možné na základ vypracování odborné projektové dokumentace.
K zakládání a dopl ování prvk nebo zlepšování jejich funkce lze využít meliora ní d eviny - ke e a stromy. Na plochách
biokoridor je rovn ž nutné zabezpe it do doby výsadby d evin takové hospoda ení, které nebude snižovat úrove
ekologické stability stávajícího porostu tzn., že na t chto plochách nelze povolit realizaci trvalých staveb, trvalé travní
porosty m nit na ornou p du, odstra ovat vzrostlou zele (mimo výchovných probírek nebo odstra ování nep vodních
druh ) apod. P ípustné jsou hospodá ské zásahy mající ve svém d sledku ekologicky p irozené zlepšení stávajícího stavu,
nap . zatravn ní orné p dy, výsadba b ehových porost , zalesn ní.
Návrh pro zlepšení ekologické funkce krajiny:
U vodote í v co nejv tší mí e obnovit p írod blízký charakter (revitalizovat) a podporovat sukcesi v jejich
blízkosti.
Vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupe ekologické stability lu ních porost .
Stávající zele , typickou druhovou skladbu, tradi ní umíst ní a prostorovou funkci zelen je nutno respektovat.
Pro všechny prvky ÚSES jsou stanoveny podmínky pro jejich využití.
Tyto podmínky pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce:
zajiš ují podmínky pro trvalou funk nost existujících prvk ÚSES;
zajiš ují územní ochranu ploch pro dopln ní prvk ÚSES.
e.3.1
PRVKY ÚSES V EŠENÉM ÚZEMÍ
Území obce vykazuje vysokou míru p irozené stability, vymezení prvk ÚSES tak vytvá í podmínky pro legislativní
zajišt ní základní kostry stability.
Tabulková ást prvk ÚSES
Ozna ení prvku

Biogeografický význam

Název prvku

NC 53

nadregionální biocentrum

RC 875

regionální biocentrum

U Pátého Hamru

RC 876

regionální biocentrum

Oslí

RK 258

regionální biokoridor

emšín

emšín - U Pátého Hamru

Katastrální území
Hut pod T emšínem
Voltuš
ovice pod T emšínem
Rožmitál pod T emšínem
Skuhrov pod T emšínem
ovice pod T emšínem
Hut pod T emšínem
Starý Rožmitál
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RK 259

regionální biokoridor

U Pátého Hamru - Oslí

ovice pod T emšínem
Skuhrov pod T emšínem

RK 260

regionální biokoridor

Oslí - Po ápelský rybník

P ovice pod T emšínem

BC 1

lokální biocentrum

Na Klín

Rožmitál pod T emšínem

BC 3

lokální biocentrum

Lány

Rožmitál pod T emšínem

BC 4

lokální biocentrum

Horní Masá ek

Rožmitál pod T emšínem

BC 5

lokální biocentrum

Obžera, Farský a Nový
rybník

Starý Rožmitál

BC 6

lokální biocentrum

Kuchy ka

Rožmitál pod T emšínem

BC 8

lokální biocentrum

U Vilémova Hamru

ovice pod T emšínem

BC 9

lokální biocentrum

Na Chlumci

ovice pod T emšínem

BC 10.1

lokální biocentrum

Na malém klín

Skuhrov pod T emšínem

BC 10.2

lokální biocentrum

Hluboký rybník

Nesva ily

BC 11

lokální biocentrum

Dubová hora

BC 12

lokální biocentrum

V lukách

Rožmitál pod T emšínem

BC 13.1

lokální biocentrum

Pod Št rbinou

Rožmitál pod T emšínem

BC 13.2

lokální biocentrum

Za potokem

Hut pod T emšínem

BC 14

lokální biocentrum

Na Ohradách

Strý kovy

BC 16

lokální biocentrum

V ob inách

Voltuš

BC 17

lokální biocentrum

Št rbina

Rožmitál pod T emšínem

BC 34

lokální biocentrum

Pod Flusárnou

Voltuš

BK 7

lokální biokoridor

Strý kovský potok Melinka

Strý kovy

BK 19

lokální biokoridor

Oslí - Na Chlumci - Oslí

P ovice pod T emšínem

BK 20

lokální biokoridor

Št rbina - Pod Št rbinou Pod Flusárnou - RK 258 Obžera, Farský a Nový
rybník - Na Klín

Rožmitál pod T emšínem
Starý Rožmitál
Voltuš

BK 21

lokální biokoridor

U Pátého Hamru - Horní
Masá ek - Lány - Za
Chalupou

Rožmitál pod T emšínem
Starý Rožmitál

BK 22

lokální biokoridor

V lukách - U Pátého
Hamru - V malém klín Nesvahilský potok

Nesva ily
Rožmitál pod T emšínem
Skuhrov pod T emšínem

BK 23

lokální biokoridor

U Lochotína

ovice pod T emšínem

BK 24

lokální biokoridor

U Pátého Hamru - Dubová
hora - Chocholík - Pístí ky

ovice pod T emšínem

BK 26

lokální biokoridor

K Dubince

Starý Rožmitál

BK 27

lokální biokoridor

Št rbina - V ob inách

Rožmitál pod T emšínem
Voltuš

BK 29

lokální biokoridor

Št rbina - U vodojemu

Rožmitál pod T emšínem

BK X

lokální biokoridor

Na m stských

Voltuš

BK XI

lokální biokoridor

V ob inách - Vávrovna

Voltuš

ovice pod T emšínem
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BK XIII

lokální biokoridor

V požárech

Hut pod T emšínem

BK XXXI

lokální biokoridor

Flusárská

Voltuš

ochranná zóna nadregionálního
biokoridoru

Hut pod T emšínem
Voltuš

Plochy, na kterých se rozkládají p íslušná biocentra budou využívány jako plochy p írodní, tj. plochy se zvýšenou
ochranou podporující ekologickou stabilitu krajiny a snižující ohroženost ekosystém v území.

e.4

OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY

V návrhu je uvažováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Jedná se p edevším o dopln ní prvk a
zlepšování funkce prvk stávajících. Dále je v návrhu územního plánu umožn no postupné zales ování, z izování
vodních ploch a p evád ní ekologicky nestabilních ploch na funk ní plochy s vyšší ekologickou stabilitou.

e.5

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY

Stávající sí p ších a cykloturistických komunikací, tj. polních a lesních cest musí být zachována, nesmí být snižována
rušením nebo omezováním pr chodnosti. Pozemky, p es které turistické a cykloturistické trasy prochází, se nesmí
oplocovat (nap . velkoplošné oplocené pastviny pro dobytek). Nep ipouští se bez náhrady rušit polní cesty a sjezdy z
pozemních komunikací a umis ovat stavby, které by bránily p ístupu p es tyto sjezdy na navazující zem lské a lesní
pozemky.
Je p edpokládáno, že ve stávajících trasách ozna ených ve výkrese budou vybudovány kvalitní turistické stezky a
cyklotrasy a budou dále rozši ovány o dopl ková za ízení (nap . odpo ívadla, ob erstvení, informa ní tabule atd.).

e.6

VYMEZENÍ
ED POVODN MI

PLOCH

PRO

PROTIEROZNÍ

OPAT ENÍ

A

OCHRANU

e.6.1
PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
V návrhu není uvažováno s plošnými protierozními opat eními.
e.6.2
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Zájmovým územím protéká eka Skalice, která má až na konec zástavby Rožmitálu pod T emšínem vyhlášeno záplavové
území. Na ostatních tocích se záplavy nevyskytují.
V záplavovém území není povolena zm na kultury zem lské p dy z trvalých travních porost na ornou p du. V ploše
záplavového území nesmí být z izovány žádné stavby ani žádné skládky nebo drobné stavby. D sledné dodržení
nezastavitelnosti ploch v záplavovém území je podmínkou pro ochranu zastav ného území, s výjimkou p ípadných staveb
protipovod ových opat ení a terénních úprav protipovod ových opat ení.
Uvnit záplavového území je možné rozši ování ploch, které budou zabra ovat p edevším vodní erozi, vhodná krajinná
revitaliza ní opat ení (nap . plochy s travním porostem, zalesn né plochy, budování protierozních a vsakovacích nádrží,
výstavba a údržba suchých poldr apod.) viz kapitola f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití.
Výjimkou jsou lokality na jihovýchodním okraji m sta Rožmitál pod T emšínem TI 1, OV 4, R 5, VS 5 a OV 6 a na
jihozápadním okraji sídla Skuhrov SO 68 a SO 70. Nov navržené stavby v dalších stupních projektové dokumentace
musí být ešeny s ohledem na záplavové území vodního toku Skalice. Veškeré stavby musí být ešeny technicky tak, aby
nebyly ohroženy p ípadnými záplavami. Sou asn nesmí nezhoršovat pr tokové pom ry v ešeném profilu toku a musí
být odsouhlaseny se správci povodí.
e.6.3
PROTIPOVOD OVÉ OPAT ENÍ
Základním opat ením proti povodním je zadržování vody v krajin . Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele
je nutné zachovat. Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk v ší ce 6m od b ehové hrany. I nadále je
pot eba provád t údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok a rybník .
Pro snížení povod ového rizika v zájmovém území lze realizovat taková protipovod ová opat ení, která znamenají
snížení kulmina ních pr tok , tj. zejména zvýšení p irozené reten ní schopnosti území (používání kvalitních
kultivovaných travních porost s dobrou vsakovací ú inností). Nenavrhují se žádná opat ení, sm ující k urychlení
povrchového odtoku nebo jeho zvýšení.
sto Rožmitál pod T emšínem má vypracovaný povod ový plán, zaktualizovaný v listopadu 2011.
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Z d vodu umíst ní navržené OV (TI.K6a jižn pod sídlem Skuhrov) v aktivní zón záplavového území eky Skalice je
navržena její protipovod ová ochrana. Jedná se o sypanou hráz (TI.K6b) jihozápadn od sídla Skuhrov, která bude
realizována sou asn s výstavbou OV. Ob stavby jsou navrženy jako ve ejn prosp šná stavba s ozna ením TI.K6.

e.7

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI

Rekrea ní využití krajiny je v územním plánu navrhováno jako krátkodobé pro trvale bydlící obyvatele.
Územním plánem jsou vymezeny nové plochy pro rekreaci. Jedná se o plochy s ozna ením R 2 na severním a R 4 a R 5
na jihovýchodním okraji m sta Rožmitál pod T emšínem. Východn od sídla Zadní Hut je navržena plocha R 3. Krom
návrhu R 4 jsou plochy v p ímé návaznosti na stávající plochy se stejným zp sobem využitím.
Pro rozvoj rekrea ních pobytových aktivit je též možné využít stávajícího domovního fondu nevhodného pro trvalé
bydlení. Mimo zastav né území nelze vymezovat plochy pro pobytovou rekreaci zejména z hlediska ochrany p dního
fondu a krajinného rázu.

e.8

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST

V ešeném území se nenachází chrán ná ložisková území ani výhradní ložisková území.
Vyskytují se zde poddolovaná území a dobývací prostor. Žádné návrhy územního plánu do t chto území nezasahují viz.
grafická ást této dokumentace.
ÚP Rožmitál pod T emšínem nevymezuje nové plochy pro dobývání nerost .

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití s ur ením p evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je
možné jej stanovit, p ípustného využití, nep ípustného využití (v etn
stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umis ování staveb,
za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního
zákona), pop ípad stanovení podmín
p ípustného využití t chto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn
základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové
regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity
jejich využití)
f.1

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ

V grafické ásti z Hlavního výkresu ( . 2) v m ítku 1 : 5 000 je patrné len ní správního území obce Rožmitál pod
emšínem do ploch s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým
kódem up es ující zp sob využití. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy zm n jsou ozna eny šrafou.
Definice použitých pojm a obecné zd vodn ní
Obecn
Podmínky využití území u stávajících ploch se vztahují pouze na zm ny sou asného stavu (p ístavby, nástavby a
dostavby). Je tedy p ípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s podmínkami využití území umož ující
zm ny sou asného stavu.
Proluka
území po d íve zaniklé zástavb nebo území k zástavb p ímo ur ené, nikoliv volné, nezastav né prostory
v urbanistických souborech staveb (nap . uli ní bloky, adová zástavba, volná prostranství).
Plošné podmínky využití území
Zastav nost celková
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veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám, bude-li v ur ité etap
zastav ná pouze ást z navrhované plochy, potom zastav nost bude vztažena na ešenou vymezenou ást;
celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami, v etn teras, p ístupových cest, všech
zpevn ných ploch, bazén a všech samostatn stojících p íst ešk k ploše celé stavební parcely v %;
plochu lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF a kde je nezbytné
sejmout p vodní ornici;
pro posouzení je vždy uvažována mén p íznivá varianta.
Výškové podmínky využití území
Výšková hladina zástavby
výškou podlaží u staveb pro bydlení se rozumí b žná výška 3 - 3,5m;
obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst obvodové st ny na vn jším líci výšky
0 - 1m;
Podkroví
obytná ást využívající prostor tvo ený nadezdívkou a šikmou st echou.

Kód plochy

Plochy bydlení
- stav

B

- návrh

B 2, B 4 - B 9

Hlavní využití
Bydlení v rodinných a bytových domech.
ípustné využití
Zm ny staveb a výstavba nových objekt individuálního bydlení v rodinných a bytových domech a innosti a d je
s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská
vybavenost, administrativní za ízení, obchody, provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují
hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví, krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení (rodinné bazény, prvky
zahradní architektury apod.).
ípustná je rovn ž výstavba nových parkovací stání a garáží, dopl kových staveb ke stavb hlavní formou p ístavby
nebo i samostatn stojící pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, altány, skleníky,
pergoly, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele , ve ejná prostranství.
Sou ástí ploch bydlení jsou pozemky dalších staveb a za ízení, které nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše, jsou slu itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel m v takto vymezené ploše.
ípustná je zástavba proluk.
Podmín

p ípustné využití

V rozvojových plochách v blízkosti stávajících silnic I., II. a III. t . a trafostanic mohou být situovány stavby pro
bydlení a obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu p ed hlukem (chrán ný venkovní prostor) až po spln ní
hygienických limit z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané hlukové zát že.
V lokalitách ležících v P írodním parku T emšín a v regionu lidové architektury Rožmitálsko - B eznicko, kde je
požadovaná územní studie je zástavba p ípustná za podmínky prov ení vhodnosti zástavby zpracováním územní studie
s p ípustným architektonickým návrhem zástavby v daném území (nap . zachování m ítka a hmot tradi ní architektury),
tzn. respektování tradi ní formy a m ítka objekt (obytné objekty, hospodá ské objekty), vylou ení netradi ní formy
zástavby a netradi ního architektonického výrazu staveb z poloh v kontextu s lokalitami s cennou architekturou. Zárove
je nutné dodržet tradi ní barevnost staveb, a to i p i použití novodobých materiál (omítky obvodových zdí, obklady,
st ešní krytiny).
Realizace výstavby na ploše B 2 je možná za podmínky, že v rámci územního, resp. stavebního ízení bude prokázáno
spln ní hlukových limit hluku v chrán ných vnit ních a venkovních prostorech staveb i chrán ných venkovních
prostorech s tím, že veškerá protihluková opat ení budou hrazena na náklady investor p edm tné lokality a budou
ešena mimo pozemky komunikace.
Bydlení na ploše B 4 a B 6 je možná za podmínky, že bude v rámci schvalovacích ízení konkrétních staveb doložen a
íp. zohledn n vliv hluku ze stávajících navazujících ploch výroby a skladování a ploch smíšených výrobních.
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Na ploše B 4 je p ípustná realizace staveb pro bydlení za podmínky zajišt ní ochrany p ed negativními vlivy z provozu
navržených sousedících ploch výroby a skladování.
Podmínkou pro realizaci výstavby na ploše B 5 je vy erpání 80% ploch zástavby na ploše B 4.
Výstavba na ploše B 6 bude realizována za podmínky zohledn ní blízkosti m stské památkové zóny, tzn. respektování
tradi ní formy a m ítka objekt (obytné objekty, hospodá ské objekty), vylou ení netradi ní formy zástavby a
netradi ního architektonického výrazu staveb z poloh v kontextu s lokalitami s cennou architekturou.
Zástavba ásti plochy B 6 ležící v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupn je p ípustná za podmínky zastav ní 80%
plochy B 6, která se nachází mimo toto ochranné pásmo.
Zástavbu ploch B 6, B 7 a B 8 je možné realizovat po spln ní podmínek výstavby v ochranném pásmu vodního zdroje
II. stupn ( nutný souhlas p íslušného vodoprávního ú adu).
Na navržené ploše B 8 je realizace zástavby umožn na pouze za podmínek stavby 1 rodinného domu a ponechání
prostoru pro p íjezdovou komunikaci podél východní hranice lokality.
Na p estavbové ploše B 9 je umožn na výstavba pouze za podmínky max. 3 rodinné domy.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, veškeré innosti narušující kvalitu bydlení na venkov , nadlimitní stavby pro
pr myslovou a zem lskou výrobu a skladování, provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým
dopravním provozem, a nebo svými negativními vlivy jinak narušují obytnou zónu.
Nep ípustná jsou odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení nad
200m2 u m sta Rožmitál pod T emšínem a nad 100m2 prodejní plochy u obcí , za ízení dopravních služeb a autobazary.
Dále je nep ípustná výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (nap . sruby, zahradní chaty,
stavební bu ky apod.).
Druh podmínek pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel

stávající nebo maximáln 35%
v zastav ném území nelze odd lit
pozemek pro RD menší než
800m², v Rožmitále pod
emšínem 600m² a pro
bytový d m min. 1000 m² ,
krom proluk

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

stávající nebo
max. 1 nadzemní podlaží
+ podkroví, v Rožmitále pod
emšínem max. 2 nadzemní
podlaží + podkroví,
u bytových dom 3 nadzemní
podlaží + podkroví

Kód plochy

Plochy rekreace
- stav

R

- návrh

R 2, R 3, R 5

Hlavní využití
Individuální rekreace.
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ípustné využití
innosti, d je a za ízení související s individuální rekreací, výstavba nových rekrea ních objekt , zahrady, sady, stavby
související s vytvo ením technického, sociálního a ob anského zázemí (sociální za ízení, bufety), parkovací a odstavná
stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto zp sobem využitím území, nezbytná dopravní infrastruktura, ve ejná zele ,
ve ejná prostranství.
Typickými zástupci této kategorie jsou „zahrádká ské kolonie“ a malé zahrady budované jako dopln k bytové výstavby.
Podmín

p ípustné využití

Stávající objekty individuální rekreace lze p estavovat, modernizovat a rekonstruovat za spln ní podmínky p dorysného
rozší ení max. o 25% sou asn zastav né plochy (dle kolauda ního rozhodnutí bez zpevn ných ploch a teras). Výstavba
nových rekrea ních objekt za podmínky odd lení pozemku v tšího než 400m².
Realizace výstavby na ploše R 2 je možná za podmínky, že v rámci územního, resp. stavebního ízení bude prokázáno
spln ní hlukových limit hluku v chrán ných vnit ních a venkovních prostorech staveb i chrán ných venkovních
prostorech s tím, že veškerá protihluková opat ení budou hrazena na náklady investor p edm tné lokality a budou
ešena mimo pozemky komunikace.
V lokalit R 5 je p ípustná realizace stavebního objektu (nap . chatka, zahradní domek apod.) po spln ní podmínky
osazení objektu - využitelné ásti (nap . p ízemí, sklad apod.) 0,2m nad výškovou úrove záplavy Q100.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je trvalé bydlení, výrobní funkce, kapacitní a produk ní chovatelské a p stitelské nad rámec samozásobení,
garáže jako samostatné objekty, veškeré provozování inností s negativním dopadem na životní prost edí a jakékoliv jiné
využití a za ízení, které není uvedeno jako p ípustné.
Nep ípustné jsou zejména provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, a nebo
svými negativními vlivy jinak narušují rekrea ní zónu.
Druh podmínek pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Zastav nost celková (celkový zábor ZPF), tj. hlavní objekt v etn souvisejících
dopl kových staveb (nap . p íst ešky, skleníky, k lny, terasy...)

celkovou zastav nost lze zvýšit
na maximáln 30% vým ry
stavební parcely

Velikost stavebních parcel

stav nebo nelze d lit pod 400m²

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

stávající nebo
maximáln 1 nadzemní podlaží +
podkroví

Kód plochy

Plochy rekreace
- návrh

R 6, R 7

Hlavní využití
Individuální rekreace.
ípustné využití
innosti a d je související s individuální rekreací, nap . sportovní vyžití, odpo inková a relaxa ní zóna, a to bez
veškerých doprovodných staveb v etn dopravní a technické infrastruktury.
Podmín

p ípustné využití

Na ploše R 6 je podmín
p ípustná realizace sportovního h išt výhradn p írodního charakteru za podmínky
minimalizace terénních úprav a p edchozího provedení aktuálního biologického pr zkumu, p ípadn ud lením výjimky
z ochranných podmínek zvlášt chrán ných druh podle zákona . 114/1992 Sb.
Stránka 47 z 146

OOP . 1/2013
Nep ípustné využití
Veškeré využití neuvedené jako p ípustné.

Kód plochy

Plochy ob anského vybavení
- stav

OV

- návrh

OV 1 - OV 3, OV 5, OV 6

Hlavní využití
Ob anské vybavení
ípustné využití
Zm ny staveb a výstavba nových objekt pro ve ejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní,
vzd lávací služby netechnického charakteru. P ípustné je z izovat a provozovat knihovny, archivy, galerie, ú ady státní
správy, služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická st ediska, apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná
zp sobem využitím území, plochy ve ejné zelen v etn architektonických prvk parteru, nákupní za ízení, obchody,
bydlení, ubytování, stravování, ostatní podnikání a služby, pokud negativn neovliv ují své okolí, nezbytná dopravní a
technická infrastruktura, ve ejná zele a ve ejné prostranství.
ípustná je zástavba proluk.
Podmín

p ípustné využití

V rozvojových plochách v blízkosti stávajících silnic I., II. a III. t . a trafostanic mohou být situovány stavby pro
ob anského vybavení a obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu p ed hlukem (chrán ný venkovní prostor) až po
spln ní hygienických limit z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané hlukové zát že.
Na navržených plochách OV 2 a OV 5 je realizace zástavby umožn na pouze za podmínky respektování vodního toku a
ehových porost tzn. bez kácení stávajících d evin, které jej tvo í.
Za azení lokality OV 3 do zastavitelných ploch bude umožn no za spln ní podmínky p edchozího vy ešení dopravního
napojení na silnici I/18, které musí být projednáno a odsouhlaseno SD R.
Realizace výstavby na plochách OV 5 a OV 6 je možná za podmínky, že v rámci schvalovacích ízení konkrétních
staveb bude doložen vliv hluku z navrhovaných lokalit na navazující obytnou zástavbu a pro OV 6 bude navíc dle
zám ru využití lokality zohledn n p ípadný vliv hluku z pozemní komunikace na navržené prostory.
Zástavba v lokalit OV 6 bude umožn na za podmínky, že její výškové uspo ádání bude maximáln do úrovn výšky
bytových objekt , které se nacházejí severn na p iléhající stávající ploše SO, tj. do výšky 9m od p iléhajícího terénu.
Nep ípustné využití
innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová a zem lská výroba a sklady a
další zp soby využití, neuvedené jako p ípustné.
Nep ípustné jsou zejména samostatné objekty pro bydlení a individuální rekreaci, jakékoli innosti a zp soby využití,
které jsou nebo by mohly být v rozporu s hlavním využitím, pop . by bránily tomuto zp sobu využití.
Dále jsou nep ípustné zejména provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, a
nebo svými negativními vlivy jinak narušují okolní obytné zóny.
Druh podmínek pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Zastav nost celková

stávající nebo maximáln 35%
(85% u sportovních ploch)

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

stávající nebo max. 3 nadzemní
podlaží, maximáln 12m

Stránka 48 z 146

OOP . 1/2013

Kód plochy

Plochy ob anského vybavení - h bitov
- stav

OVh

- návrh

OVh 4

Hlavní využití
bitov.
ípustné využití
Parkov upravená ve ejná prostranství, krajinná zele , p írod blízké porosty a d eviny, solitéry s podrostem bylin.
ípustné je osazovat drobnou architekturu, pomníky, hrobky, památníky, vysazovat aleje apod., z izovat stavby p ších
komunikací, drobné stavby informa ního charakteru (mapy, výv sky), stavby související s vytvo ením technického
zázemí a technické infrastruktury s provozem h bitova související.
Nep ípustné využití
Veškeré využití neslu itelné s hlavním využitím a neuvedené jako p ípustné a veškeré innosti a provozy, které by svými
negativními vlivy mohly narušit funkci zóny.

Kód plochy

Plochy ve ejných prostranství
- stav

VP

- návrh

VP 1 - VP 38

Hlavní využití
Ve ejný prostor s p evládající funkcí zelen .
ípustné využití
ípustné je z izovat stezky pro p ší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uli ní mobiliá , pomníky, památníky,
vysazovat aleje, výsadba zelen obecn , stavby p ších komunikací, drobné stavby informa ního charakteru (mapy,
pouta e, výv sky), h išt pro p edškolní d ti, fit park, dopravní infrastruktura (obslužné komunikace, parkovací stání
vyvolaná využitím území), stavby související s vytvo ením technického zázemí a technické infrastruktury.
Podmín

p ípustné využití

Plochy ve ejných prostranství, resp. plochy izola ní zelen podél silnic I. t ídy VP 1, VP 2, VP 3, VP 8, VP 19 a VP 20
jsou p ípustné za podmínky, že budou navrženy a realizovány v souladu s SN 7361 01 odst. 13.7 - vegeta ní úpravy a
souvisejícími p edpisy.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je umís ovat stavby pro bydlení, pro individuální rekreaci, stavby pro ostatní ob anskou vybavenost,
stavby pro výrobu a skladování a dále veškeré provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním
provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce zóny.

Kód plochy

Plochy ve ejných prostranství - zele
- stav

VPz

- návrh

VPz 1, VPz 3 - VPz 5

Hlavní využití
Parkov upravené plochy p ístupné ve ejnosti.
ípustné využití
Stránka 49 z 146

OOP . 1/2013
ípustná je výsadba zelen obecn - ke ové, stromové, kv tinové a travní porosty a souvislé v tší plochy vysoké zelen ,
dále je p ípustné z izovat odpo inkové plochy vybavené venkovním sezením, h išt pro p edškolní d ti, fit park, vodní
plochy, prvky drobné zahradní architektury, drobné stavby informa ního charakteru (mapy, pouta e, výv sky), p ší
cesty, stavby související s vytvo ením technického zázemí a technické infrastruktury.
V lokalit VPz 1 je nutné zvolit takové využití, aby se eliminovalo riziko možného negativního vlivu bývalé skládky na
tomto míst .
Nep ípustné využití
Nep ípustné je umís ovat stavby pro bydlení, pro individuální rekreaci, stavby pro ostatní ob anskou vybavenost,
stavby pro výrobu a skladování a dále veškeré provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním
provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce zóny.

Kód plochy

Plochy smíšené obytné
- stav
- návrh

SO
SO 1 - SO 3,
SO 5 - SO 35,
SO 37 - SO 66,
SO 68 - SO 76,
SO 78 - SO 86,
SO 96 - SO 100

Hlavní využití
Bydlení s vyšším podílem ob anské vybavenosti, dopln né nerušícími funkcemi výrobních a nevýrobních služeb.
ípustné využití
Stavby a pozemky bydlení v rodinných domech a bytových domech.
Dále jsou p ípustné objekty ob anského vybavení a služeb (nap . za ízení pro obchod, stravování, ubytování, domovy
chodc a domy s pe ovatelskou službou, zdravotnická a kulturní za ízení, za ízení pro denní rekreaci jako jsou d tské
išt , podnikatelské aktivity a výroby lokálního významu) a za ízení, které svým provozováním a technickým za ízením
nenarušují užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prost edí souvisejícího území, a které svým
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zát ž v území.
ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku,
nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele a ve ejná prostranství.
ípustná je zástavba proluk.
Podmín

p ípustné využití

V rozvojových plochách v blízkosti stávajících silnic I., II. a III. t . a trafostanic mohou být situovány stavby pro
bydlení, ob anské vybavení a obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu p ed hlukem (chrán ný venkovní prostor) až
po spln ní hygienických limit z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané hlukové zát že.
Zm ny staveb na stávajících plochách SO jsou možné za podmínky, že v rámci schvalovacích ízení konkrétních
staveb bude doložen a p íp. zohledn n vliv hluku ze stávajících navazujících ploch výroby a skladování a ploch
smíšených výrobních (v p ípad provoz s hlukovou zát ží).
V lokalitách ležících v P írodním parku T emšín a v regionu lidové architektury Rožmitálsko - B eznicko, kde je
požadovaná územní studie je zástavba p ípustná za podmínky prov ení vhodnosti zástavby zpracováním územní studie
s p ípustným architektonickým návrhem zástavby v daném území (nap . zachování m ítka a hmot tradi ní architektury),
tzn. respektování tradi ní formy a m ítka objekt (obytné objekty, hospodá ské objekty), vylou ení netradi ní formy
zástavby a netradi ního architektonického výrazu staveb z poloh v kontextu s lokalitami s cennou architekturou. Zárove
je nutné dodržet tradi ní barevnost staveb, a to i p i použití novodobých materiálu (omítky obvodových zdí, obklady,
st ešní krytiny).
Na plochách SO 2 a SO 5 bude realizace staveb umožn na za podmínky respektování architektury Starého Rožmitálu.
Ve fázi požadované územní studie musí být stanoveny takové podmínky pro novou výstavbu, aby tato negativn
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neovlivnila dominantu - kostel Povýšení sv. K íže.
Realizace výstavby na plochách SO 5, SO 31, SO 32, SO 33, SO 34, SO 35, SO 38, SO 41, SO 58, SO 64 a SO 65 je
možná za podmínky, že v rámci územního, resp. stavebního ízení bude prokázáno spln ní hlukových limit hluku
v chrán ných vnit ních a venkovních prostorech staveb i chrán ných venkovních prostorech s tím, že veškerá
protihluková opat ení budou hrazena na náklady investor p edm tné lokality a budou ešena mimo pozemky p íslušné
pozemní komunikace.
Za azení lokality SO 35 do zastavitelných ploch bude umožn no za spln ní podmínky p edchozího vy ešení dopravního
napojení na silnici I/18, které musí být projednáno a odsouhlaseno SD R.
V sídle Zalány bude na plochách SO 6 - SO 26 a SO 96 bude realizace staveb umožn na za podmínky, že již v rámci
územní studie bude vypracováno vyhodnocení vlivu zástavby na krajinný ráz s d razem na zachování stávající
rozvoln né zástavby sídla ponecháním dostate
velkých pr hledových ploch (proluk).
Na ploše SO 30, SO 35, SO 56 a SO 76 je p ípustná realizace staveb pro bydlení a ubytování za podmínky zajišt ní
ochrany p ed negativními vlivy z provozu navržených sousedících ploch výroby a skladování.
Na ploše SO 33 je p ípustná realizace staveb pro bydlení za podmínky, že bude v rámci schvalovacích ízení konkrétních
staveb doložen a p íp. zohledn n vliv hluku z navazujících stávajících i navrhovaných ploch ob anského vybavení
(sportu) na navrženou obytnou zástavbu.
Zástavbu ploch SO 38, SO 39 a SO 40 je možné realizovat po spln ní podmínek výstavby v ochranném pásmu vodního
zdroje II. stupn ( nutný souhlas p íslušného vodoprávního ú adu).
V lokalit SO 40 bude realizace výstavby umožn na za podmínky zajišt ní ochrany olk p i stavb (na asování mimo
období migrace a rozmnožování, tj. mimo b ezen - erven, p ípadn instalace ochranných bariér).
Bydlení na ploše SO 30, SO 38, SO 40, SO 41, SO 53, SO 56, SO 57, SO 65, SO 66, SO 71, SO 76, SO 80, SO 81 a
SO 82 je možné za podmínky, že bude v rámci schvalovacích ízení konkrétních staveb doložen a p íp. zohledn n vliv
hluku ze stávajících navazujících ploch výroby a skladování a ploch smíšených výrobních.
Zástavba na plochách SO 41 a SO 45 je možná za podmínky p edchozího provedení aktuálního biologického pr zkumu,
ípadn ud lením výjimky z ochranných podmínek zvlášt chrán ných druh podle zákona . 114/1992 Sb.
Na navržené ploše SO 49 je realizace zástavby umožn na pouze za podmínek stavby 1 rodinného domu, a to umíst ného
v severní ásti pozemku u p íjezdové komunikace, mimo plochu EVL Niva Kotelského potoka a nadregionálního
biokoridoru ÚSES a p i žádosti o vydání ÚR a SP spln ní všech podmínek daných ve zpracovaném vyhodnocení Natury,
které je sou ástí ÚP Rožmitál pod T emšínem.
Na plochách SO 49, SO 50 a SO 52 bude výstavba umožn na za podmínky zajišt ní išt ní odpadních vod tak, aby
nedošlo k poškození lu ních porost a toku Kotelského potoka (Skalice).
V lokalitách SO 68 a SO 70 bude umožn na výstavba až po vybudování protipovod ového opat ení.
Výstavba na ploše SO 69 je p ípustná za podmínky zohledn ní blízkosti s urbanisticky hodnotným sídlem p i návrhu
zástavby.
Veškeré stavební innosti na navržené ploše SO 96 a stávajících plochách SO zasahující do ochranného pásma
VÚ Brdy jsou podmín ny kladným vyjád ením Vojenské ubytovací a stavební správy Praha.
Výstavba na plochách SO 71 a SO 72 bude umožn na pouze za sou asného spln ní následujících podmínek: kladná
vyjád ení v následných stupních dokumentace, respektování ochranného pásma dráhy a prokázání nep ekro ení
maximální p ípustné hladiny hluku v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech
v rámci územního, resp. stavebního ízení.
Na navržené ploše SO 100 je realizace zástavby umožn na pouze za podmínek stavby 1 rodinného domu p i
respektování vodního toku a b ehových porost tzn. bez kácení stávajících d evin, které jej tvo í.
Nep ípustné využití
Na ploše SO 30 je nep ípustná realizace staveb vyžadujících hygienickou ochranu (nap . školských a d tských za ízení,
budov sloužících ke zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním ú el m).
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující kvalitu bydlení, nadlimitní stavby pro
pr myslovou a zem lskou výrobu a skladování, chov hospodá ských zví at, provozy a innosti, které jsou provázeny
hlukem nebo astým dopravním provozem, a nebo svými negativními vlivy jinak narušují obytnou zónu.
Nep ípustná jsou odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení nad
200m2 prodejní plochy u m sta Rožmitál pod T emšínem a nad 100m2 prodejní plochy u obcí, za ízení dopravních
služeb a autobazary.
Dále je nep ípustná výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (nap . sruby, zahradní chaty,
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stavební bu ky apod.) a zakládání zahrádkové osady.
Druh podmínek pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel

stávající nebo maximáln 35%
v zastav ném území nelze odd lit
pozemek pro RD menší než 800m²,
v Rožmitále pod T emšínem 600m²
a pro bytový d m min. 1000 m²

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

stávající nebo
max. 1 nadzemní podlaží
+ podkroví, v Rožmitále pod
emšínem max. 2 nadzemní podlaží
+ podkroví,
u bytových dom 3 nadzemní
podlaží + podkroví

Kód plochy

Plochy dopravní infrastruktury
- stav

DI

- návrh

DI 1

Hlavní využití
Zajišt ní dopravní p ístupnosti (silni ní i železni ní) a obsluha ešeného území dopravní infrastrukturou.
ípustné využití
Silnice I., II. a III. t ídy, místní a ú elové komunikace, železni ní trat , náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty, cyklistické a
ší komunikace, r zné formy zelen (nap . izola ní, doprovodná), hromadné a adové garáže, odstavná a parkovací
stání, zastávky silni ní a železni ní dopravy, provozní budovy, nástupišt , odpo ívadla, protihluková opat ení,
související technická infrastruktura, erpací stanice pohonných hmot.
Podmín

p ípustné využití

Výstavbu plochy DI 1 je možné realizovat po spln ní podmínek výstavby v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupn
( nutný souhlas p íslušného vodoprávního ú adu).
Nep ípustné využití
Na stávající komunikaci, která propojuje silnici III/0191ve sm ru na Bezd kov a místní komunikaci sm r Voltuš
es areál bývalých kasáren, nejsou p ipušt ny žádné úpravy (nap . zm na povrchu, rozší ení apod.).
Nep ípustné jsou objekty bydlení a rekreace, výroby a sklad a ostatní výše neuvedené stavby.

Kód plochy

Plochy technické infrastruktury
- stav

TI

- návrh

TI 1, TI.K6a, TI.K8

Hlavní využití
Technická infrastruktura.
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ípustné využití
Umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elekt inu, plyn, spoje)
bezprost edn související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území, r zné formy zelen (nap . izola ní,
doprovodná). Dále jsou p ípustná parkovací, odstavná stání na vlastním pozemku pro pot ebu vyvolanou tímto
zp sobem využitím.
Podmín

p ípustné využití

Realizace výstavby v lokalit TI 1 bude umožn na pouze za podmínky p edchozího vybudování protipovod ových
opat ení.
Realizace výstavby OV v záplavovém území na ploše TI.K6a bude umožn na za podmínky protipovod ové ochrany
OV, tj. po p edchozím vybudování protipovod ového opat ení (sypaná hráz TI.K6b).
Realizace výstavby OV na ploše TI.K8 bude umožn na za podmínky, že bude provedeno zjiš ovací ízení ve smyslu
zákona a následn za podmínek zajišt ní do išt ní odpadních vod (nap . v do iš ovací nádrži nebo ko enové istírn ) a
zpracování havarijního plánu, který zajistí ochranu OV v p ípad povodní, výpadku išt ní apod. Dalšími podmínkami
je umíst ní OV mimo plochu EVL Niva Kotelského potoka tak, aby nedošlo k poškození dané EVL a p i žádosti o
vydání ÚR a SP spln ní všech podmínek daných ve zpracovaném vyhodnocení Natury, které je sou ástí ÚP Rožmitál
pod T emšínem.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou stavby pro bydlení, stavby pro rekreaci a sport, stavby pro pr myslovou a zem lskou výrobu a
skladování.
Dále jsou nep ípustné veškeré provozy a innosti, které svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních zón a
vyžadující ochranu p ed zát ží sousedních pozemk mimo daný zp sob využití (hlukem, vibracemi, prachem, pachem,
exhalacemi).
Nep ípustné je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele.
V pásmu negativního vlivu na okolní prost edí (hygienické ochrany) nelze povolit provoz a výstavbu staveb
vyžadujících hygienickou ochranu (školských a d tských za ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým,
potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním ú el m atd.).

Kód plochy

Plochy výroby a skladování
- stav

VS

- návrh

VS 1 - VS 12, VS 67

Hlavní využití
Výroba a skladování v etn zem

lských staveb.

ípustné využití
Výlu
podnikatelská, pr myslová a výrobní, zem lská, chovatelská a p stitelská výroba, p ípustné je z izovat
sklady, skladové plochy, areály a komunální provozovny, sb rný dv r, za ízení pro kompostování biologicky
rozložitelného odpadu, za ízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání, nákupní za ízení, erpací
stanice pohonných hmot pro pot ebu provozovatele, technická a dopravní infrastruktura, netradi ní zdroje vytáp ní,
fotovoltaické elektrárny (pouze na st echách objekt ) ve ejná zele a ve ejná prostranství.
ípustná je zástavba proluk.
V koteln , která se nachází v areálu kasáren je p ípustné spalování d evní št pky, biomasy a dalšího odpadu, který není
v rozporu s p ílohou . 1, 2 a 5 zákona . 185/2001 Sb.
Podmín

p ípustné využití

Zm ny staveb na stávajících plochách VS jsou možné za podmínky, že v rámci schvalovacích ízení konkrétních
staveb bude doložen a p íp. zohledn n vliv hluku na navazující obytnou zástavbu.
Provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že bude
zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a budou spln ny veškeré hygienické limity. V p ípad zem lské výroby
nep esáhnou tyto prostory 25% plochy budov ur ených pro zem lskou výrobu.
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Realizace výstavby na navržených plochách je p ípustná za podmínky prokázání spln ní limit pro hluk a zne išt ní
ovzduší (dle typ zám
rozptylovou a akustickou studií).
Stavby pro ubytování je možné umis ovat pouze ojedin le, a to za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed
negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném vnit ním prostoru staveb.
Výstavba na ploše VS 1 je možná za podmínky vyhodnocení vlivu zástavby na krajinný ráz s ohledem na umíst ní
v P írodní parku T emšín a p edchozím posouzením možnosti využití sousedního zem lského areálu jako plochy
brownfield.
Zástavba na ploše VS 7 bude uskute na pouze za podmínky, že další projektová dokumentace pro plochu bude
vycházet ze zjiš ovacího ízení ve smyslu zákona, p íp. ze zpracované dokumentace EIA. Na této ploše je možné
podmínky a opat ení vycházející ze zpracované SEA p izp sobit a upravit dle podrobn ji zpracovaného zjiš ovacího
ízení nebo EIA.
V lokalitách VS 8 a VS 9 je zástavba p ípustná za podmínky zohledn ní umíst ní zám

v P írodním parku T emšín.

Na ploše VS 10 je zástavba p ípustná za podmínky zohledn ní umíst ní zám
Rožmitálsko - B eznicko.

v regionu lidové architektury

Realizace výstavby v lokalit VS 11 bude umožn na pouze za podmínky p edchozího vybudování protipovod ových
opat ení.
Výstavba provozu s hlukovou zát ží na plochách VS 8 a VS 12 je možná za podmínky, že bude zohledn n vliv hluku
z této lokality na navazující stávající i navrhovanou obytnou zástavbu.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou samostatné stavby pro bydlení a stavby pro rekreaci a sport.
Aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití. Jsou to veškeré provozy a innosti vyžadující ochranu
ed zát ží sousedních pozemk mimo daný zp sob využití (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi) a
výroba se silným dopadem na životní prost edí.
U objekt pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení pásem hygienické ochrany zajišt no, aby objekty byly
využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly mimo hranice vlastního
pozemku nadm rn .
V pásmu negativního vlivu na okolní prost edí nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu
(školských a d tských za ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a
rekrea ním ú el m atd.).
Do areálu kasáren je nep ípustné dovážet, skladovat, zpracovávat a spalovat takový odpadový materiál, který bude
v rozporu p ílohy . 1, 2 a 5 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm
n kterých dalších zákon .
Druh podmínek pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Zastav nost celková

stávající nebo maximáln 85%,
pro plochu VS 7 není % stanoveno

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

stávající nebo maximáln 15m

Kód plochy

Plochy smíšené výrobní
- stav

SV

Hlavní využití
Drobná výroba a skladování s komer ními ú ely.
ípustné využití
Sklady a skladovací plochy, podnikatelská innost, opravárenské služby, zahradnictví, výroba lokálního významu,
za ízení, které svým provozováním a technickým za ízením nenaruší užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesníží
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tak kvalitu prost edí souvisejícího území, a které svým charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zát ž a životní
prost edí v území, maloobchodní a obchodní provozovny. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby
vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, erpací
stanice pohonných hmot pro pot ebu provozovatele, za ízení pro kompostování biologicky rozložitelného odpadu,
ve ejná zele , ve ejná prostranství.
Podmín

p ípustné využití

Zm ny staveb na stávajících plochách SV jsou možné za podmínky, že v rámci schvalovacích ízení konkrétních
staveb bude doložen a p íp. zohledn n vliv hluku na navazující obytnou zástavbu.
Výroba a skladování za podmínky, že nebude svým negativním vlivem zat žovat p ípustné plochy ob anského vybavení.
Provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že bude
zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a budou spln ny veškeré hygienické limity. V p ípad zem lské výroby
nep esáhnou tyto prostory 25% plochy budov ur ených pro zem lskou výrobu.
Nep ípustné využití
Samostatné bydlení všech forem, stavby pro rekreaci a sport, zem lské provozy a veškeré innosti a provozy, které
svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních zón a vyžadují tak mimo ádnou ochranu p ed zát žemi
sousedních pozemk mimo daný zp sob využití (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi) - nap . chovatelství,
žká pr myslová výroba a sklady.
Nep ípustná je rovn ž výstavba supermarket a obchodních za ízení v tších než 500m2 prodejní plochy.
V pásmu negativního vlivu na okolní prost edí nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou
ochranu.
Druh podmínek pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Zastav nost celková

maximáln 85 %

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

stávající nebo maximáln 15m

Kód plochy

Plochy vodní a vodohospodá ské
- stav

V

- návrh

V1

Hlavní využití
Vodní plochy a toky.
ípustné využití
Chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla, p ípustné je rovn ž p emost ní a lávky, stavidla a hráze, krmná
za ízení pro chovné rybníky a výstavbu technické infrastruktury, dále je možné z izovat pro rekrea ní vodní plochy mola
a jiná sportovní za ízení. Dále jsou p ípustné stavby a za ízení sloužící pro zachycení p ívalových deš ových vod,
opat ení pro udržení vody v krajin , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní
schopnosti krajiny, realizace ÚSES.
Podmín

p ípustné využití

Realizace vodní plochy V 1 - rybník bude umožn na pouze za podmínky, že bude provedeno zjiš ovací ízení ve smyslu
zákona a následn za zajišt ní t chto podmínek: bude obto ný nikoli pr to ný, bez rybí osádky a s vhodným sklonem
eh .
Výsadba alejí okolo vodote í a vodních ploch za podmínky žádných hrubých zásah do b eh a vodních ploch.
Nep ípustné využití
Všechny innosti a za ízení (nap . výstavby objekt bydlení, sportu a rekreace, individuální rekreace, dále objekt , které
by mohly sloužit k bydlení a rekreaci,…) mimo innosti p ípustné a podmín
p ípustné a provozování inností, která
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jsou v rozporu s vodním hospodá stvím.
Nep ípustné je z izování a provozování nových za ízení nesouvisejících s hlavním využitím, v etn odstavení karavan ,
maringotek a obytných p ív .
Nep ípustné jsou zejména skládky odpad a sklady chemikálií a pohonných hmot.

Kód plochy

Plochy zem
- stav

lské
Z

Hlavní využití
Intenzivní a extenzivní hospoda ení se zem
s tímto hospoda ením souvisí.

lskými travními porosty a ornou p dou nebo innosti a za ízení, které

ípustné využití
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, ornou p du a plochy lesní) za spln ní
všech zákonných podmínek.
ípustná jsou protierozní a protipovod ová opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny,
opat ení pro udržení vody v krajin , zachycení p ívalových deš
(nap . budování záchytných p íkop kolem
ohrožených pozemk , z izování obd lávaných nebo zatravn ných pr leh , terasování svažitých pozemk ,
znovuz izování mezí, budování poldr a hrází).
ípustné je z izovat a provozovat na t chto územích sít a za ízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a
zásobování p ilehlého území, ú elové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území.
Dále je p ípustné umis ovat stavby pro zabezpe ení zem lské innosti (nap . seníky, p íst ešky pro zv a chovaná
zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny, silážní jámy atd.), pro mysliveckou innost (nap . posedy a pozorovatelny) a
izování vodních nádrží.
ípustné je z izovat p ší, cyklistické a ú elové komunikace, komunikace pro jízdu s potahem, na kole a pro jízdu na
lyžích a na saních, dostavby a p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn zkolaudované plochy) stávajících
trvalých staveb na vlastním pozemku.
Na zem lských plochách mohou být obnovovány a rekonstruovány drobné objekty sakrální architektury.
Podmín

p ístupné využití

Zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a zalesn ním dojde k ucelení lesních ploch
s ohledem na t ídu ochrany zem lského p dního fondu. Nem lo by se jednat o zem lskou p du s I. a II. t ídou
ochrany ZPF.
Okolo polních cest lze realizovat výsadby alejí za spln ní podmínky žádných hrubých terénních úprav.
Podmín
p ípustná je realizace komunitního kompostování, polních hnojiš apod. za podmínky spln ní zákonných
podmínek.
Nep ípustné využití
Nep ípustná je výstavba objekt pro bydlení, rekreaci a výrobu mimo zem lských staveb a zem
(v etn pohotovostních byt ).
V záplavových územích je nep ípustná zm na kultury (nap . trvalého travního porostu) na ornou p du.

lských farem

Kód plochy

Plochy lesní
- stav

L

- návrh

L 1, L 2, L 3, L 4

Hlavní využití
Plochy slouží k pln ní funkcí lesa a innosti související s touto hlavní funkcí.
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ípustné využití
innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opat ení pro udržení vody
v krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší
reten ní schopnosti krajiny. Dále ú elové komunikace nau né stezky, komunikace pro p ší, cyklisty, pro jízdu
s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních.
Dále je p ípustné umís ovat nezbytn nutné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese (nap . krmelce, lesní školky,
oplocenky, obory apod.), pro myslivost (nap . posedy a pozorovatelny) a ochranu p írody .
Podmín

p ípustné využití

Zalesn ní na ploše L 1 bude umožn no pouze za podmínky zalesn ní listnatými d evinami a ponechání lužního porostu.
Dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku p i spln ní podmínky, že nár st
nep esáhne 20 % prvotn zkolaudované plochy.
Podmín
p ípustné jsou nezbytn nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, a to za spln ní podmínky
co nejmenšího zásahu a nenarušení funk nosti lesních ploch.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou výstavby objekt bydlení, sportu a rekreace, individuální rekreace, dále objekt , které by mohly sloužit
k bydlení a rekreaci.

Kód plochy

Plochy p írodní
- stav

P

Hlavní využití
Plochy pro zajišt ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny a plochy biocenter.
ípustné využití
ípustné je sou asné využití a využití, které zajiš uje p irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým
stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného
využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch ÚSES.
ípustné jsou rovn ž stavby a za ízení, která jsou v zájmu ochrany p írody a krajiny, stavby p ších, cyklistických a
elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou p írod , mosty, lávky a nezbytné stavby pro lesní a vodní
hospodá ství.
Podmín

p ípustné využití

Pouze ve výjime ných p ípadech nezbytn nutné liniové stavby související dopravní a technické infrastruktury,
vodohospodá ská za ízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, OV atd., a to za spln ní podmínky
nejmenšího zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou stavby pro bydlení, stavby pro individuální rekreaci, pro výrobu a skladování, komunikace pro silni ní
dopravu, t žba a zpracování nerost , stavby skládek odpad , intenzívní zem lská výroba.
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní, p ípustné a podmín
p ípustné využití území je toto území nezastavitelné
(nap íklad sklady, chaty, chalupy).
Nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití území, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území
za azeného do ÚSES.
Dále jsou nep ípustné zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES a jakékoliv zm ny zp sobu využití,
které by znemožnily i ohrozily funk nost t chto ploch (nap . odvod ování pozemk ) nebo územní ochranu ploch
navrhovaných k za len ní do nich.
Nep ípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny.
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Kód plochy

Plochy smíšené nezastav ného území
- stav

SN

Hlavní využití
Intenzivní a extenzivní hospoda ení se zem lskými travními porosty a ornou p dou, p ispívající ke stabilizaci
ekologické rovnováhy v území, retence krajiny, protierozní opat ení nebo innosti a za ízení, které s tímto hospoda ením
souvisí.
ípustné využití
ípustné je využití, které zajiš uje vysoké zastoupení druh organism odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám p i b žném extensivním zem lském nebo lesnickém hospoda ení (trvalé travní porosty, extensivní sady,
lesy apod.), p ípadn rekrea ní plochy p írodního charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, p itom
nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití a p írodní funkce vymezených biokoridor .
ípustné je umis ovat stavby pro zabezpe ení zem lské innosti (seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata
formou lehkých p íst ešk , v elíny, silážní jámy atd.), p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn
zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb.
Dále je možné realizovat výstavbu ú elových komunikací, polních cest, p ších a cyklistických komunikací, technické
infrastruktury, opat ení p ispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní
opat ení, revitalizace vodních tok .
Lze povolovat lesnické, myslivecké a rybníká ské innosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybník ) a
izovat menší vodní plochy do 0,5ha.
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy). Umožn ná je výsadba
alejí a ochranné zelen .
Na plochách je umožn na realizace ÚSES.
Podmín né p ípustné využití
Podmín
p ípustná je realizace komunitního kompostování, polních hnojiš apod. za podmínky spln ní zákonných
podmínek.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území.
Dále jsou nep ípustné jakékoliv zm ny zp sobu využití, které by znemožnily nebo ohrozily založení chyb jících ástí
biokoridor (nap . odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin apod.), mimo inností podmín
p ípustných.

Kód plochy

Plochy t žby nerost
- stav

TN

Hlavní využití
žba písku.
ípustné využití
ípustné jsou t žba písku, sociáln -technické stavby a technologická za ízení související s t žbou, za ízení pro úpravu a
íd ní dobývané suroviny, plochy pro ukládání do asn nevyužívaných nerost a odpad (nap . výsypky, odvaly a
kališt ).
Dále jsou p ípustné stavby technického vybavení a dopravy zabezpe ující provoz a pot eby území.
Po ukon ení t žby bude následovat rekultivace (nap . zalesn ní, skládky inertního materiálu s následným zalesn ním
apod.).
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou stavby pro bydlení, stavby pro rekreaci a další provozy a innosti neslu itelné s hlavním a p ípustným
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využitím území.

Kód plochy

Biocentra
Jedná se o p ekryvný zp sob využití území, který má p ednost p ed ostatním NC 53, RC 875, RC 876,
zp sobem využití (plochy vodní, vodohospodá ské a lesní).
BC 1, BC 3 - BC 6, BC 8,

BC 9, BC 10.1, BC 10.2,
BC 11, BC 12, BC 13.1,
BC 13.2, BC 14, BC 16,
BC 17, BC 34
Hlavní využití
Posílení i zachování funk nosti ÚSES.
ípustné využití
Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zp sobem využití jako hlavní
i p ípustné, pokud nenaruší nevratn p irozené podmínky stanovišt a nesníží aktuální míru ekologické stability.
ípustné jsou rovn ž stavby a za ízení, která jsou v zájmu ochrany p írody a krajiny, stavby p ších, cyklistických a
elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou p írod , mosty, lávky a nezbytné stavby pro lesní a vodní
hospodá ství.
Podmín

p ípustné využití

Pouze ve výjime ných p ípadech nezbytn nutné liniové stavby související dopravní a technické infrastruktury,
vodohospodá ská za ízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, OV atd., a to za spln ní podmínky
nejmenšího zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou stavby pro bydlení, stavby pro individuální rekreaci, pro výrobu a skladování, komunikace pro silni ní
dopravu, t žba a zpracování nerost , stavby skládek odpad , intenzívní zem lská výroba.
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní, p ípustné a podmín
p ípustné využití území je toto území nezastavitelné
(nap íklad sklady, chaty, chalupy).
Nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití území, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území
za azeného do ÚSES (zm na druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m
ekologické stability, nap . z louky na ornou p du).
Dále jsou nep ípustné zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny zp sobu využití, které
by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter (nap . odvod ování pozemk ) nebo územní ochranu ploch navrhovaných
k za len ní do nich
Nep ípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny.

Kód plochy

Biokoridor
Jedná se o p ekryvný zp sob využití území, který má p ednost p ed ostatním RK 258, RK 259, RK 260,
zp sobem využití (plochy vodní, vodohospodá ské, zem lské, lesní a smíšené BK 7, BK 19 - BK 24,
nezastav ného území).

BK 26, BK 27, BK 29,
BK VIII, BK X - BK XIII,
BK XXXI

Hlavní využití
Posílení i zachování funk nosti ÚSES.
ípustné využití
Využití, které zajiš uje vysoké zastoupení druh

organism

odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám p i
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žném extensivním zem lském nebo lesnickém hospoda ení (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.),
ípadn rekrea ní plochy p írodního charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, p itom nesmí dojít ke
znemožn ní navrhovaného využití a p írodní funkce vymezených biokoridor .
Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zp sobem využití jako hlavní
i p ípustné, pokud nenaruší nevratn p irozené podmínky stanovišt a nesníží aktuální míru ekologické stability.
ípustné jsou rovn ž stavby a za ízení, která jsou v zájmu ochrany p írody a krajiny, stavby p ších, cyklistických a
elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou p írod , mosty, lávky a nezbytné stavby pro lesní a vodní
hospodá ství.
Umožn ná je výsadba alejí a ochranné zelen .
Podmín

p ípustné využití

Podmín
p ípustné jsou pouze nezbytn nutné liniové stavby související dopravní a technické infrastruktury k ížící
biokoridor, v co nejkratším a pokud možno v kolmém sm ru, odpo ívadla u turistických a cyklistických tras,
vodohospodá ská za ízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, OV atd., a to za spln ní podmínky
nejmenšího zásahu a narušení funk nosti biokoridoru a uzp sobení stavby tak, aby nevytvá ela migra ní bariéru pro
organismy.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou stavby pro bydlení, stavby pro individuální rekreaci, pro výrobu a skladování, komunikace pro silni ní
dopravu, t žba a zpracování nerost , stavby skládek odpad , intenzívní zem lská výroba.
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní, p ípustné a podmín
p ípustné využití území je toto území nezastavitelné
(nap íklad sklady, chaty, chalupy).
Nep ípustné jsou zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území
za azeného do ÚSES (zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m
ekologické stability, nap . z louky na ornou p du).
Dále jsou nep ípustné zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru v ÚSES a jakékoliv zm ny zp sobu využití,
které by znemožnily funk nost nebo ohrozily založení nových biokoridor (nap . odvod ování pozemk , rozorání mezí).
Nep ípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny.

f.2

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH - VÝSTUPNÍ LIMITY

OCHRANA MELIORA NÍCH ZA ÍZENÍ
U meliorovaných ploch, které jsou áste
nebo celé navrženy k zástavb (zastavitelné plochy), je nutno p ed zahájením
výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti nebo ovlivn ní zamok ením
navazujících ploch.
OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
ochrana p ed negativními vlivy z dopravní a technické infrastruktury
- v rozvojových plochách v blízkosti stávajících silnic I., II. a III. t íd a trafostanic mohou být situovány stavby pro
bydlení, stavby ob anského vybavení a obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu p ed hlukem (chrán ný venkovní
prostor) až po spln ní hygienických limit z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané hlukové zát že. Protihluková
opat ení v p ípad nespln ní hlukových limit pro obt žování hlukem ze silni ní dopravy nebudou hrazena
z prost edk majetkového správce (vlastníka komunikace).
ochrana p ed negativními vlivy z provozu
- pro plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování, plochy smíšené výroby, plochy technické
infrastruktury, plochy ob anského vybavení (jedná se o plochy stávající i navrhované) a stávající plochy drobné
výroby v zastav ném území platí, že hranice negativních vliv (nap . hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici této
plochy rozdílného využití území (p ípadn na hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní vlivy z t chto ploch
nesmí zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chrán ného venkovního prostoru staveb.
U všech navržených lokalit bude zástavba situována tak, aby byly spln ny limity hluku pro venkovní chrán ný prostor
staveb ve smyslu platného Na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací.
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU OV
V sídle Skuhrov je okolo navrhované plochy pro OV navržena maximální hranice negativního vlivu
které je OV ovliv ováno.
Je to hranice, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo p ekro it.

OV pro území,

Stránka 60 z 146

OOP . 1/2013
PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M
Podél všech významných vodote í bude zachován p ístupný pruh v ší ce minimáln 8m od b ehové hrany, respektive
minimáln 6m od b ehové hrany drobných vodních tok . V této vzdálenosti nebudou umis ovány žádné stavby bránící
v p ístupu správce vodního toku k údržb a zhoršující odtokové pom ry, p ípadn jinak negativn p sobící b hem
povodní. Nevhodné jsou p edevším stavby budov a oplocení. Ostatní innosti, jako je stavba komunikací, technické
infrastruktury, výsadba zelen aj. v takto vymezeném území, podléhají stanovisku Povodí Vltavy, státní podnik.
VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA A UMIS OVÁNÍ STAVEB
Hlavní stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 30m od okraje lesa (oplocení lze umístit v min.
vzdálenosti 10m od okraje lesa). Samostatné umíst ní jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa bude
podléhat souhlasu místn p íslušného orgánu státní správy les .
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ KORIDOR
Navržená plocha pro dopravní infrastrukturu a koridory tech. infrastruktury (vodovod, kanalizace, el. vedení) jsou
vymezeny jako ochrana území pro realizaci zám
výstavby dopravní a technické infrastruktury. Tato území je nutno
chránit z d vodu zajišt ní prostoru pro umíst ní této stavby v navazujících ízeních (v etn prostoru pro OP plynoucí
z p íslušných právních p edpis ) a pop ípad také následný p ístup. P sobnost koridoru pro dopravní infrastrukturu kon í
realizací stavby. Pokud nebude zm nou územního plánu navrženo jiné využití území, z stává stávající zp sob využití.
ípadné nevyužité pozemky budou navráceny zem lskému a lesnímu p dnímu fondu.

g) vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných
opat ení, staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a
ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám
vyvlastnit
Návrh ve ejn prosp šných staveb a opat ení je vyzna en v samostatném výkresu - Výkres ve ejn prosp šných staveb,
opat ení a asanací ( . 3) a v Hlavním výkresu ( . 2).

g.1
SEZNAM VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB A OPAT ENÍ, U KTERÝCH JE MOŽNO
UPLATNIT VYVLASTN NÍ I P EDKUPNÍ PRÁVO
Není navržena žádná ve ejn prosp šná stavba, na kterou lze uplatnit vyvlastn ní i p edkupní právo.

g.2
SEZNAM VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB A OPAT ENÍ, U KTERÝCH JE MOŽNO
UPLATNIT VYVLASTN NÍ BEZ MOŽNOSTI P EDKUPNÍHO PRÁVA
g.2.1

VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY

Dopravní infrastruktura
KÓD
DI 1

EL
Návrh plochy pro místní komunikaci a pr se nou k ižovatku

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
k.ú. Rožmitál pod T emšínem

Technická infrastruktura
Technická infrastruktura - plochy el. vedení VN a plochy pro trafostanice
KÓD

EL

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

TI.E1

Návrh plochy pro trafostanici T60 s kabelovým el. vedením VN 22kV

k. ú. Rožmitál pod T emšínem
k. ú. Voltuš

TI.E2

Návrh plochy pro trafostanici T74 s kabelovým el. vedením VN 22kV

k. ú. Rožmitál pod T emšínem

TI.E3

Návrh plochy pro trafostanici T73

k. ú. Rožmitál pod T emšínem

TI.E4

Návrh plochy pro trafostanici T72

k. ú. Rožmitál pod T emšínem

TI.E5

Návrh plochy pro trafostanici T71 s venkovním el. vedením VN 22kV

k. ú. Rožmitál pod T emšínem

TI.E6

Návrh plochy pro trafostanice T75a T76 s kabelovým el. vedením VN 22kV k. ú. Rožmitál pod T emšínem
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TI.E7

Návrh plochy pro trafostanici T70

k. ú. Rožmitál pod T emšínem

TI.E8

Návrh plochy pro trafostanici T69 s kabelovým el. vedením VN 22kV

k. ú. Rožmitál pod T emšínem

TI.E9

Návrh plochy pro trafostanice T66 a T67 s kabelovým el. vedením VN 22kV

k. ú. Rožmitál pod T emšínem
k. ú. Starý Rožmitál

TI.E10

Návrh plochy pro trafostanici T65

TI.E11

Návrh plochy pro trafostanici T68 s kabelovým el. vedením VN 22kV

TI.E12

Návrh plochy pro trafostanici T64

TI.E13

Na jednání 13. 7. vypušt no k. ú. Nepomuk pod T emšínem z Návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem a tím i
vypušt na VPS - TI.E13

TI.E14

Návrh plochy pro trafostanici T62 s venkovním el. vedením VN 22kV

TI.E15

Návrh plochy pro trafostanici T61 s kabelovým i venkovním el. vedením
VN 22kV

k. ú. Starý Rožmitál
k. ú. Rožmitál pod T emšínem
k. ú. Starý Rožmitál

k. ú. Strý kovy
k. ú. P ovice pod T emšínem

Technická infrastruktura - plochy vodovodu
KÓD

EL

TI.V1

Návrh plochy pro samostatný vodovodní ad propojující vodojem
V2 kasárna a vodojem Voltuš

TI.V2

Návrh plochy pro hlavní vodovodní ad sm r V šín

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
k. ú. Rožmitál pod T emšínem
k. ú. Starý Rožmitál

Technická infrastruktura - plochy kanalizace
KÓD

EL

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

TI.K1

Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanaliza ní ad - odkanalizování
severní ásti sídla Voltuš

k. ú. Rožmitál pod T emšínem

TI.K2

Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanaliza ní ad - odkanalizování
jižní ásti sídla Voltuš

k. ú. Rožmitál pod T emšínem
k. ú. Voltuš

TI.K3

Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanaliza ní ad - odkanalizování
navržených lokalit u severního okraje m sta Rožmitál pod T emšínem

k. ú. Rožmitál pod T emšínem

TI.K4

Návrh plochy pro kanaliza ní výtlak ze sídla P ovice pod T emšínem
napojený na kanaliza ní sí sídla Skuhrov

k. ú. P ovice pod T emšínem
k. ú. Skuhrov pod T emšínem

TI.K5

Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanaliza ní ad - svedení odpadních
vod ze sídla Skuhrov pod T emšínem a p erpaných odpadních vod ze
sídla P ovice pod T emšínem

k. ú. P ovice pod T emšínem

TI.K6

Návrh plochy pro istírnu odpadních vod (TI.K6a) ze sídel P ovice pod
emšínem a Skuhrov pod T emšínem a její protipovod ovou ochranu sypanou hráz (TI.K6b)

k. ú. P ovice pod T emšínem
k. ú. Skuhrov pod T emšínem

TI.K7

Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanaliza ní ad - svedení odpadních
vod ze sídla Zadní Hut pod T emšínem na istírnu odpadních vod

k. ú. Hut pod T emšínem

TI.K8

Návrh plochy pro istírnu odpadních vod ze sídla Hut pod T emšínem

k. ú. Hut pod T emšínem

g.2.2
VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
ZÚR St edo eského kraje vymezují jako ve ejn prosp šná opat ení všechny plochy a koridory biocenter a
biokoridor ÚSES v ešeném území na nadregionální i regionální úrovni. Dále jsou za azeny do VPO i ostatní prvky
ÚSES, tzn. i všechny plochy a koridory ÚSES na lokální úrovni. Vzhledem k tomu, že do VPO byl za azen celý ÚSES
v ešeném území je v grafické ásti (výkres . 2) zakreslen celý tento ÚSES a tudíž není z d vodu p ehlednosti výkresu
ohrani en samostatnou arou.
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g.3
STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A
PLOCHY PRO ASANACI
Nejsou navrhovány stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci.

h) vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejných
prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní právo, s uvedením v í
prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel pozemk ,
názvu katastrálního území a pop ípad dalších údaj podle § 5 odst. 1
katastrálního zákona
Další ve ejn prosp šné stavby a ve ejn prosp šná opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo bez možnosti
vyvlastn ní, nejsou v ÚP Rožmitál pod T emšínem navrhovány.

i) stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního
zákona
V návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem nedochází k pot eb stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6
stavebního zákona.

j) vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách
v území podmín no zpracováním územní studie, stanovení podmínek
pro její po ízení a p im ené lh ty pro vložení dat o této studii
do evidence územn plánovací innosti
Návrh ÚP Rožmitál pod T emšínem vymezuje plochy, u kterých je nutné prov ení vhodnosti zástavby a zm n jejich
využití územní studií. Územní studie má za úkol koordinaci zájm investor a obce a spole né ešení ve ejné
infrastruktury. Jedná se o dopravní ešení území, ešení technické infrastruktury, ve ejných prostranství a ešení odtoku a
reten ních opat ení deš ových vod. Studie prov í možnost d lení a scelování pozemk , umíst ní staveb a vymezení
místních komunikací v p íslušných parametrech na celé vymezené území spole
tak, aby byla zachována dopravní
návaznost a další urbanistické prostorové parametry rozvojového území, p edevším k formování uceleného urbanistického
prostoru.
Plochy, u kterých je nutné prov ení zm n jejich využití územní studií, jsou ozna eny ve Výkrese základního len ní
území ( . 1) a v Hlavním výkrese ( . 2).
V ešeném území budou prov eny územní studií tyto rozvojové lokality:
k. ú. Starý Rožmitál
- západní ást sídla Rožmitál pod T emšínem: VP 3, VP 21, VP 22, SO 2,
SO 5,
- severní okraj k. ú.: celé území sídla Zalány (SO 6 - SO 13, VP 4 a VP 5)
bude ešeno jednou územní studií, tj. v etn rozvojových lokalit v severní
ásti k. ú. Rožmitál pod T emšínem
k. ú. Rožmitál pod T emšínem
- severní ást m sta Rožmitál pod T emšínem: OV 1, VP 7, VP 8, VP 18,
SO 31, SO 33,
- v severovýchodní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem: SO 35, VP 20,
- jihozápadní ást m sta Rožmitál pod T emšínem: B 4, B 5, SO 37, VP 9,
VP 10,
- jižní ást m sta Rožmitál pod T emšínem: B 6, VP 11, VP 12,
- VS 7 v etn celého stávajícího areálu bývalých kasáren severn od m sta
Rožmitál pod T emšínem (v p ípad jakýchkoli nových zám
i na plochách
stávajících)
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- severní okraj k. ú.: celé území sídla Zalány (VP 13 - VP 15, VP 37 VP 38, SO 14 - SO 26 a SO 96) bude ešeno jednou územní studií, tj. v etn
rozvojových lokalit v severní ásti k. ú. Starý Rožmitál
k. ú. Voltuš

- severozápadní okraj sídla Voltuš: VP 24, SO 42, SO 98.
k. ú. P ovice pod T emšínem
- jižní okraj sídla P ovice: VP 31, SO 63.
U t chto navržených ploch bude územní studie vyhotovena do 10 let od vydání územního plánu.

k) vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách
v území podmín no vydáním regula ního plánu, zadání regula ního
plánu v rozsahu podle p ílohy . 9, stanovení, zda se bude jednat o
regula ní plán z podn tu nebo na žádost, a u regula ního plánu
z podn tu stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání
Návrh ÚP Rožmitál pod T emšínem nevymezuje plochy, u kterých by bylo nutné po ízení a vydání regula ního plánu.

l)

stanovení po adí zm n v území (etapizace)

Územní plán Rožmitál pod T emšínem vymezuje návrhové plochy pouze v jedné etap . Nejsou vymezeny ani plochy
územních rezerv.

m) údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres
ipojené grafické ásti

k n mu

1.

Dokumentace Územního plánu Rožmitál pod T emšínem obsahuje v originálním vyhotovení 65 stran A4 textové
ásti.
2. Grafická ást Územního plánu Rožmitál pod T emšínem je nedílnou sou ástí tohoto návrhu ÚP jako p íloha . 1 a
obsahuje celkem 3 výkresy.
Seznam p íloh:
1. Výkres základního len ní území
1 : 5 000
2. Hlavní výkres
1 : 5 000
3. Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací
1 : 5 000
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n) seznam zkratek použitých v textu
BC
BK
OV
SN
EVL
CHKO
k. ú.
KÚ S K
MMR R
MÚ RpT
NC
NN
OP
PP T emšín
PP
PR
PUPFL
Q100
RC
RK
RD
SD R
STL
T; TS-T
TKO
ÚP
ÚPD
ÚSES
VN
VPO
VPS
VÚ
ZPF
ZTV
ZÚR

biocentrum
biokoridor
istírna odpadních vod
eská technická norma
evropsky významná lokalita
Chrán ná krajinná oblast
katastrální území
Krajský ú ad St edo eského kraje
Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky
stský ú ad Rožmitál pod T emšínem
nadregionální biocentrum
nízké nap tí
ochranné pásmo
írodní park T emšín
írodní památka
írodní rezervace
pozemky ur ené k pln ní funkce lesa
výška hladiny p i stoleté vod
regionální biocentrum
regionální biokoridor
rodinný d m
editelství silnic a dálnic eské republiky
st edotlaká plynovodní sí
trafostanice
tuhý komunální odpad
územní plán
územn plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
vysoké nap tí
ve ejn prosp šná opat ení
ve ejn prosp šná stavba
vojenský újezd
zem lský p dní fond
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a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah
v území
Správní území obce se nachází p evážn v zem lské, z ásti zalesn né krajin . Na jihozápadní ást území zasahuje
írodní park T emšín.
sto Rožmitál pod T emšínem má p es 4 tisíce obyvatel a leží v okrese P íbram v podh í Brd asi 15km od m sta
íbram, 45km od krajského m sta Plze a 70km od hlavního m sta Prahy.
sto protíná silnice I. t ídy I/19 (Plze - Rožmitál pod T emšínem - Tábor) a další silnice I. t ídy I/18 (Rožmitál pod
emšínem - P íbram) z m sta vychází. Dále do m sta vede silnice II. t ídy II/191(Radošice - Starý Smolivec - Rožmitál
pod T emšínem). M sto leží na konci regionální železni ní trati . 204 B eznice – Rožmitál pod T emšínem. M stem
prochází hlavní cyklistická trasa Vysoká u P íbram - Rožmitál pod T emšínem - Lná e.

a.1

NÁVAZNOST NA SOUSEDNÍ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ

Z hlediska širších územních vztah sousedí obec Rožmitál pod T emšínem s obcemi Bezd kov pod T emšínem, B eznice,
ížkov, Hlubyn , Hvož any, Chrást, Mod ovice, Nepomuk, Sedlice, V šín, Vranovice, Vševily, Vysoká u P íbram a
s vojenským újezdem Brdy.
Návrh územního plánu je koordinován s územními plány, pop . zm nami t chto obcí a je zpracován tak, že respektuje a
sou asn zajiš uje návaznost dopravní i technické infrastruktury a prvk územního systému ekologické stability. Tyto
návaznosti jsou zobrazeny ve Výkrese širších vztah (výkres . 6):
trasy silnic I/18, I/19, II/191, III/0193, III/0191, III/1917, III/1918, III/1919, III/19111
regionální železni ní tra . 204
cykloturistická trasa Vysoká u P íbram - Rožmitál pod T emšínem - Lná e
hlavní vodovodní ad
vedení VTL plynovodu
návaznost nadregionálních, regionálních prvk ÚSES
Stávající el. vedení 22kV není z d vodu malého m ítka do Výkresu širších vztah zakresleno.
Návrhové plochy ešené v ÚP Rožmitál pod T emšínem nezasahují do správních území sousedních obcí.

a.2

ZAJIŠT NÍ POT EB ZÁKLADNÍ OB ANSKÉ VYBAVENOSTI

Základní i vyšší ob anská vybavenost je ve m st Rožmitál pod T emšínem pom rn dob e zajišt na.
Druh ob anské vybavenosti
Školství - Mate ská škola

Zd vodn ní
Docházka do mate ské školky bude i nadále zajišt na ve
st Rožmitál pod T emšínem. Další využívanou
možností je dojížd ní, zpravidla do místa zam stnání rodi
(P íbram, B eznice)

Školství - Základní škola vyššího stupn (1.- 9. ro ník)

Docházka je zajišt na v základní škole v Rožmitále pod
emšínem. Další možností je dojížd ní do okresního m sta
íbram.

Školství - St ední školy, gymnázia

Vyšší ob anská vybavenost st edních a odborných škol je
zabezpe ena v P íbrami, v Praze a Plzni.

Prodejny se základním sortimentem potravin a
smíšeného zboží

Prodej základních potravin je zajišt n v Rožmitále pod
emšínem a podle pot eby ve v tších sídlech. Návrh ÚP
umož uje na stávajících i nov navržených plochách
ízeních dalších obchod .

Prodejny s rozší eným sortimentem

Prodejny s rozší eným sortimentem jsou ve m st Rožmitál
pod T emšínem. Další prodejny jsou v P íbrami a v Plzni.
Kapacita je dostate ná pro pokrytí pot eb uvažovaného
nár stu obyvatel.
Navržené ešení p ipouští výstavbu nákupního za ízení.

Prodejny specializované

Prodejny s rozší eným sortimentem jsou ve m st Rožmitál
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pod T emšínem. Další prodejny jsou v P íbrami a v Plzni.
Kapacita je dostate ná pro pokrytí pot eb uvažovaného
nár stu obyvatel.
Navržené ešení p ipouští výstavbu nákupního za ízení.
Stravování, pohostinství

Kapacita je dostate ná a není nutné uvažovat s výstavbou
dalších stravovacích za ízení.

Pošta

Kapacita pošty je dostate ná i pro navrhovaný rozvoj.

Zdravotnické za ízení

Ve m st je sdružené ambulantní za ízení s ordinacemi
praktických léka , stomatologa a léka e specialisty a také
lékárna.

Sociální za ízení

Ve m st se nachází d m s pe ovatelskou službou

Služebna Policie R

Ve m st je obvodní odd lení Policie R.

Kulturní za ízení

Ve m st se nachází spole enské centrum, divadlo, kino,
knihovna a muzea.

Sportovní vyžití

V sídle se nachází t locvi ny, stadion s h išt m na kopanou
a tenisovými kurty, p írodní koupališt . Za dalšími
sportovními aktivitami mohou obyvatelé dojížd t do
íbrami.
Návrh ÚP umož uje rozvoj sportovních ploch a objekt .

Dále se ve m st nachází speciální základní škola, základní um lecká škola a sbor dobrovolných hasi .
Záv r: Kapacita za ízení vyšší ob anské vybavenosti ve spádových m stech má dostate nou rezervu, aby uspokojila i
budoucí obyvatele nov navržených ploch pro bytovou výstavbu v obci Rožmitál pod T emšínem.

a.3

ZAJIŠT NÍ POT EB DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

Druh technické vybavenosti
Silnice I. t ídy I/18 a I/19

Zd vodn ní
Kapacita páte ních komunikací zabezpe ující vazbu na
íbram, Plze a B eznici je dosta ující i pro navrhované
ešení.

Silnice II. t ídy II/191

Silnice s dostate nou kapacitou zajiš ující vazbu na sídlo
Nepomuk a dále na Klatovy.

Silnice III. t íd

Silnice nižší kategorie vykazují rovn ž dostate né parametry
pro zp ístupn ní nov navržených ploch pro zástavbu
v ostatních sídlech obce.

Zastávky a nádraží

Ve m st je autobusové i vlakové nádraží.

Autobusová doprava

sto leží na hlavním dopravním tahu. Z m sta jezdí
autobusové linky do Benešova, B eznice, Dob íše, Mirovic,
Nepomuku, Plzn , Prahy, P íbrami a Sedl an.

Železni ní doprava

sto leží na konci regionální trati, která je v širších
dopravních vazbách spojkou na celostátní tra Písek íbram - Zdice.

Záv r: Nov navržená zástavba není podmín na návrhem ani úpravou stávající dopravní sít .

a.4

ZAJIŠT NÍ POT EB TECHNICKÉ VYBAVENOSTI

Druh technické vybavenosti
Zásobování vodou

Zd vodn ní
sto Rožmitál pod T emšínem má vlastní vodovod, na který
jsou z ásti napojeny i sídla Zalány a Voltuš. Zbývající
zástavba v sídle Zalány je napojena na vodovod ve správ
obce Nepomuk. ást sídla Voltuš a ostatní sídla v obci nemají
vybudovaný vodovod a využívají individuální zdroje pitné
vody.
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Kapacita zdroj , velikost vodojemu, dimenze ad i tlakové
pom ry ve spot ebištích jsou dosta ující pro pokrytí pot eb
uvažovaného nár stu obyvatel ve m st i v sídle Zalány.
Pro sídlo Voltuš je navržena výstavba nového vodovodu. V
ostatních sídlech budou obyvatelé i nadále využívat
individuální zdroje pitné vody.
V rámci širších vazeb bude na vodovod m sta p ipojena obec
šín.
Kanalizace

sto má vlastní kanaliza ní sí a istírnu odpadních vod. Ze
sídla Voltuš je navržen oddílný kanaliza ní ad napojený na
stskou sí a tím i m stskou OV.
V návrhu je dále
uvažováno s výstavbou oddílné kanalizace a
OV v sídle
Skuhrov. P edpokládá se i s výstavbou oddílné kanalizace
v sídle P ovice s napojením na OV ve Skuhrov .
Na kanaliza ní ad ani OV není napojena žádná zástavba ze
sousedních obcí.

Zásobování el. energií

Správním územím obce Rožmitál pod T emšínem prochází
el. vedení 22kV, nad azeným systémem je rozvodna
110kV/22kV - P íbram. V návrhu je navrženo dopln ní
nových trafostanic, které zajistí pokrytí nového nár stu
spot eby el. energie.

Zásobování plynem

Jihovýchodní ástí je veden VTL plynovod zakon ený
regula ní stanicí ve m st Rožmitále pod T emšínem.
St edotlaké rozvody plynu jsou rozvedeny po celém m st a
po ítá se s jejich rozší ením do navržených zastavitelných
ploch.

Nakládání s odpady

Komunální odpad je odvážen na skládku na území sousední
obce Chrást. M sto má v provozu vlastní sb rný dv r
s dostate nou kapacitou.

Záv r: Nov navržená zástavba není závislá na za ízení ZTV okolních obcí.

b)

vyhodnocení spln ní zadání, pop ípad vyhodnocení souladu se
schváleným výb rem nejvhodn jší varianty a podmínkami k její
úprav v p ípad postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,
s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v p ípad
postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona, s pokyny k úprav
návrhu územního plánu v p ípad postupu podle § 54 odst. 3
stavebního zákona, s rozhodnutím o po ízení územního plánu
nebo jeho zm ny a o jejím obsahu v p ípad postupu podle § 55
odst. 3 stavebního zákona

Návrh zadání byl projednán s dot enými orgány a dalšími p íslušnými organizacemi a p epracován podle jejich
ipomínek. P i projednání návrhu Zadání ÚP Rožmitál pod T emšínem vznesl Krajský ú ad St edo eského kraje, odbor
životního prost edí a zem lství požadavek na zpracování a vyhodnocení variantního ešení trasy komunikace DI 1 dopravní propojení areálu kasárna se stávající dopravní infrastrukturou, v etn návrhu tras místních komunikací a jejich
etapizace. Dále bylo požadováno zpracování vyhodnocení vliv Územního plánu Rožmitál pod T emšínem z hlediska
vliv na životní prost edí (SEA) a to na celé ešené území. Vzhledem k tomu, že nebylo možno vylou it vliv na evropsky
významné lokality bylo požadováno i zpracování vyhodnocení Územního plánu Rožmitál pod T emšínem vliv z hlediska
vliv na území Natura 2000.
Zadání Územního plánu Rožmitál pod T emšínem bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem m sta Rožmitál pod
emšínem dne 13. prosince 2011.
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Dne 1. b ezna 2012 na spole né sch zce po izovatele ÚP, zpracovatele ÚP a zástupc Krajského ú adu St edo eského
kraje, odboru životního prost edí a zem lství došlo k dohod , že budou vypušt ny plochy DI 1 - trasy místních
komunikací, které zasahovaly do EVL Rožmitál pod T emšínem a P írodního parku T emšín. Zárove nebudou
ipušt ny žádné úpravy (nap . zm na povrchu, rozší ení apod.) stávajících komunikací. Z d vodu odleh ení t chto
stávajících komunikací v EVL bude do návrhu zapracováno pouze dopravní napojení kasáren DI 1 na kapacitní silnici
II. t ídy II/191. Na základ této dohody bylo upušt no od zpracování konceptu a byl zpracován p ímo návrh územního
plánu.
Správní území obce Rožmitál pod T emšínem náleželo do území ešeného Územním plánem velkého územního celku
(ÚP VÚC) okresu P íbram. Tato dokumentace pozbyla platnosti dle §187 odst.2 zákona . 183/2006 Sb. dnem nabytí
innosti Zásad územního rozvoje St edo eského kraje. Návrh Územního plánu Rožmitál pod T emšínem zohled uje
požadavky ZÚR SK, viz kapitola e.2 Vyhodnocení souladu s krajskými prioritami ÚP dle ZÚR St edo eského kraje.
Dne 13. ervence 2012 na spole né sch zce po izovatele ÚP, zpracovatele ÚP a zástupc m sta Rožmitál pod T emšínem
bylo dohodnuto, že ást katastrálního území Nepomuk pod T emšínem pat ící do sousední samostatné obce Nepomuk,
která byla ešena Územním plánem, bude z ešeného území vyjmuta. Navrhované lokality SO 88 - SO 95 a ve ejn
prosp šná stavba TI.E13 (trafostanice v . kabelového el. vedení 22kV) byly tudíž vypušt ny.
Plocha TI 3 v k. ú. Skuhrov pod T emšínem byla v rámci zna ení ve ejn prosp šných staveb zm na na TI.K6a
(technická infrastruktura - kanalizace). Ze stejného d vodu byla zm na i plocha TI 2 v k. ú. Hut pod T emšínem a to
na plochu TI.K8.
Plocha TI 4 v k. ú. Strý kovy byla ur ena pro realizaci istírny odpadních vod ze sídla Strý kovy. Vzhledem k tomu, že
Plán rozvoje vodovod a kanalizace St edo eského kraje s vybudováním kanalizace ani OV nepo ítá, byla plocha
z návrhu územního plánu vyjmuta. Veškeré plochy svými podmínkami využití území umož ují umíst ní stavby technické
infrastruktury a inženýrských sítí. Pokud se obec rozhodne OV realizovat, lze umíst ní kanaliza ního sb ra e i OV
považovat v souladu s ÚP Rožmitál pod T emšínem.
hem doby zpracování územního plánu došlo k aktualizaci zastav ného území. Do zastav ného území byly zahrnuty
pozemky, které na za átku zpracování ÚPD byly vymezeny jako zastavitelné. Jedná se o lokality SO 36 v k. ú. Rožmitál
pod T emšínem, SO 77 v k. ú. Nesva ily a SO 87 v k. ú. Strý kovy. Všechny tyto pozemky jsou v sou asné dob
zastav né nebo p ipravené k zástavb . Z d vodu zarovnání a ucelení zastav ného území sídla byly do návrhu p idány
nové zám ry. Jsou to plochy VPz 5 a SO 100 v sídle Hut pod T emšínem - Zadní Hut a plocha VPz 4 v sídle Hut pod
emšínem - P ední Hut . Dále byla do návrhu p idána plocha ve ejného prostranství - zele VPz 1 z d vodu revitalizace
prostoru bývalé m stské skládky.
Z d vodu spln ní obecného požadavku vyhlášky . 501/2006 Sb. §7, o vymezení plochy ve ejného prostranství k bydlení
tším než 2ha byly ve m st k v tším obytným plochám vymezeny plochy ve ejného prostranství VP 7, VP 10, VP 12,
VP 20, VP 21 a VP 22. Ze stejného d vodu byly vymezeny návrhové plochy VP 4, VP 5, VP 13 a VP 15 v sídle Zalány a
VP 24 v sídle Voltuš.
Na základ stanoviska KÚ S K, Odboru kultury a památkové pé e k návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem byla z návrhu
ÚP Rožmitál pod T emšínem vyjmuta návrhová plocha SO 4 a plocha SO 5 byla zmenšena tak, aby byly zachovány
pohledové vazby ke kulturn památkovým objekt m (kostelu Povýšení sv. K íže s farou a kaplankou).
Na základ stanoviska Krajské hygienické stanice S K k návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem byla z návrhu vyjmuta
estavbová plocha SO 97 z d vodu kolize navrhované plochy a stávajících provoz , zejména z hlediska hluk a pach .
Na základ stanoviska M Ú P íbram, Odboru životního prost edí k návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem byly v návrhu
zmenšeny plochy SO 49 a SO 74 tak, aby nezasahovaly do významných krajinných prvk (údolní nivy potok )
vymezených dle §4 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny.
Dle platné ÚPD byla vydána územní rozhodnutí o zm
využití území pro ú el zalesn ní na parc. . 651/3 a 651/4
v k. ú. Rožmitál pod T emšínem a dále na parc. . 652/2 a 653 také v k. ú. Rožmitál pod T emšínem. Tyto plochy byly
idány do návrhu územního plánu a ozna eny L 3 a L 4.
Zadání bylo spln no, pouze n které ásti, které m ly být zapracovány do návrhu Územního plánu Rožmitál pod
emšínem, jsou v grafické ásti vyzna eny jako plochy stávající.

c)

vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v
zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona),
s od vodn ním pot eby jejich vymezení

V návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem nejsou stanoveny žádné zám ry nebo záležitosti nadmístního významu, které by
nebyly ešeny v ZÚR S K.
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d)

vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení
na zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa

d.1

ZEM

LSKÝ P DNÍ FOND

d.1.1

ZP SOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ÁSTI
DOKUMENTACE
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem územního plánu k zastav ní (zastavitelné plochy), zabírající
zem lskou p du. Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých
lokalitách byla katastrální mapa.
Investice do p dy
V ešeném území jsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk . V návrhu územního plánu nebudou v zásad
ovlivn ny hydrologické pom ry.
Bonitované p dn ekologické jednotky
Výchozím podkladem ochrany zem lského p dního fondu pro územn plánovací innosti jsou bonitované p dn
ekologické jednotky - BPEJ.
BPEJ vyjad uje: klimatický region, hlavní p dní jednotku, íselnou kombinaci skeletovitosti a expozice p dy. Pomocí
tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ stupe t ídy ochrany zem lské p dy.
íklad kódu BPEJ: 7.29.11
7
klimatický region,
29
hlavní p dní jednotka, charakterizovaná p dním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí v etn charakteru
skeletovitosti, hloubky p dního profilu a vláhového režimu v p ,
11
íselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice p dy
d.1.2 CHARAKTERISTIKA ZEM
LSKÝCH P D V EŠENÉM ÚZEMÍ
Hranice klimatických region
Kód regionu:
5
Symbol regionu :
MT 2
Charakteristika regionu :
mírn teplý, vlhký
Pravd podobnost suchých vegeta ních období :
15 - 30
Pr
rná ro ní teplota ve °C:
7-8
Pr
rný ro ní úhrn srážek v mm:
550 - 650 (700)
Suma teplot 10°:
2200 - 2500
Vláhová jistota :
4 - 10
Kód regionu:
Symbol regionu:
Charakteristika regionu :
Pravd podobnost suchých vegeta ních období:
Pr
rná ro ní teplota ve °C:
Pr
rný ro ní úhrn srážek v mm:
Suma teplot nad 10°:
Vláhová jistota :

7
MT 4
mírn teplý, vlhký
5 - 15
6-7
650 - 750
2200 - 2400
10

dní jednotky v ešeném území
HPJ 26
HPJ 40

Kambizem modální eubazické a mezobazické na b idlicích, p evážn
st edn skeletovité, s p íznivými vláhovými pom ry

st edn t žké, až

dy se sklonitostí vyšší než 12 stup , kambizem , rendziny, pararendziny, rankery, regozem ,
ernozem , hn dozem a další, zrnitostn st edn t žké leh í až lehké, s r znou skeletovitostí,
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vláhov závislé na klimatu a expozici
HPJ 47

Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizem oglejené na svahových (polygenetických)
hlínách, st edn t žké, ve spodin t žší až st edn skeletovité, se sklonem k do asnému zamok ení

HPJ 48

Kambizem
oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a
pseudogleje modální na opukách, b idlicích, permokarbonu nebo flyši, st edn t žké leh í až
st edn t žké, bez skeletu až st edn skeletovité, se sklonem k do asnému, p evážn jarnímu
zamok ení

HPJ 50

Kambizem oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které
nejsou v HPJ 48,49), st edn t žké leh í až st edn t žké, slab až st edn skeletovité, se sklonem
k do asnému zamok ení

HPJ 67

Gleje modální na r zných substrátech asto vrstevnat uložených, v polohách širokých
depresí a rovinných celk , st edn t žké až t žké, p i vodních tocích závislé na výšce hladiny
toku, zaplavované, t žko odvodnitelné

HPJ 68

Gleje modální i modální zrašelin lé, gleje histické, ernice glejové zrašelin lé na nivních
uloženinách v okolí menších vodních tok , p dy úzkých depresí v etn svah , obtížn
vymezitelné, st edn t žké až velmi t žké, nep íznivý vodní režim

HPJ 70

Gleje modální, gleje fluvické a fluvizem glejové na nivních uloženinách, pop ípad s podložím
teras, p i terasových ástech širokých niv, st edn t žké až velmi t žké, p i zvýšené hladin vody v
toku trpí záplavami

HPJ 71

Gleje fluvické, fluvizem glejové, stejných vlastností jako HPJ 70, avšak výrazn
terasových ástech úzkých niv

vlh í p i

Charakteristika t íd ochrany
I.
Do I. t ídy ochrany jsou za azeny bonitn nejcenn jší p dy v jednotlivých klimatických regionech, p evážn
v plochách rovinných nebo jen mírn sklonitých, které je možno odejmout ze zem lského p dního fondu
pouze výjime , a to p evážn na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn pro
liniové stavby zásadního významu.
II.
Do II. t ídy ochrany jsou situovány zem lské p dy, které mají v rámci jednotlivých klimatických region
nadpr
rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran zem lského p dního fondu jde o p dy vysoce
chrán né, jen podmín
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín
zastavitelné.
III.
Do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech slou eny p dy s pr
rnou produk ní
schopností a st edním stupn m ochrany, které je možno územním plánováním využít pro p ípadnou výstavbu.
IV.
Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn podpr
rnou produk ní schopností v rámci p íslušných
klimatických region , s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
V.
Do V. t ídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované p dn ekologické jednotky, které p edstavují p edevším
dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn p d m lkých, velmi svažitých, hydroformních, št rkovitých až
kamenitých a erozn nejvíce ohrožených. V tšinou jde o zem lské p dy pro zem lské ú ely postradatelné.
U t chto p d lze p edpokládat efektivn jší nezem lské využití. Jde v tšinou o p dy s nižším stupn m ochrany,
s výjimkou vymezených pásem a chrán ných území a dalších zájm ochrany životního prost edí. Na základ
kombinace klimatického regionu a hlavní p dní jednotky je stanovena základní sazba odvod za odn tí
zem lské p dy ve smyslu zákona O ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis .
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d.1.3

TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT
Ozna ení zábor , které byly odsouhlaseny v p edchozích ÚPD

Plocha ve ejných prostranství

VP 4

Plocha ve ejných prostranství

Celkový zábor
ZPF (ha)

VP 3

Zábor
nezem lských
ploch (ha)

Zp sob využití plochy

Celková vým ra
lokality (ha)

Ozna ení
lokality

k. ú. Starý Rožmitál

0,83

0

0,83

0,83

0

0

0

0,21

0

0,13

0,49

0

0,35

0

0,35

0

0

0

0,35

0

0

0

0

0,35

0,14

0

0,14

0

0

0

0,14

0

0

0

0

0,14

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

VP 5

Plocha ve ejných prostranství

0,58

0

0,58

0

0

0

0,58

0

0

0

0

0,58

VP 21

Plocha ve ejných prostranství

0,65

0

0,65

0

0

0

0,65

0

0

0,45

0

0,20

VP 22

Plocha ve ejných prostranství

0,24

0

0,24

0

0

0

0,24

0

0

0,24

0

0

2,79

0

2,79

0,83

0

0

1,96

0,21

0

0,82

0,49

1,27

Plochy ve ejných prostranství celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0,35

0

0,35

0

0

0

0,35

0

0

0

0

0,35

Plochy ve ejných prostranství celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

2,44

0

2,44

0,83

0

0

1,61

0,21

0

0,82

0,49

0,92

Plochy ve ejných prostranství celkem

SO 1

Plocha smíšená obytná

0,72

0

0,72

0

0

0

0,72

0

0

0,72

0

0

SO 2

Plocha smíšená obytná

3,20

0

3,20

0

0

0

3,20

0

0

2,76

0

0,44

SO 5

Plocha smíšená obytná

4,65

0

4,65

4,65

0

0

0

1,51

0

0,04

3,10

0
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SO 6

Plocha smíšená obytná

0,44

0

0,44

0

0

0

0,44

0

0

0,02

0

0,42

SO 7

Plocha smíšená obytná

0,19

0

0,19

0

0

0

0,19

0

0

0

0

0,19

SO 8

Plocha smíšená obytná

0,81

0

0,81

0

0

0

0,81

0

0

0

0

0,81

SO 9

Plocha smíšená obytná

1,46

0

1,46

0

0

0

1,46

0

0

0

0

1,46

0,95

0

0,95

0

0

0

0,95

0

0

0

0

0,95

SO 10

Plocha smíšená obytná

0,34

0

0,34

0

0

0

0,34

0

0

0

0

0,34

SO 11

Plocha smíšená obytná

4,44

0

4,44

0

0

0

4,44

0

0

0

0

4,44

SO 12

Plocha smíšená obytná

0,98

0

0,98

0,10

0

0

0

0

0

0

0

0,10

0

0

0

0,88

0

0

0

0

0,88

Plocha smíšená obytná

0,10

0

0,10

0

0

0

0,10

0

0

0

0

0,10

Plochy smíšené obytné celkem

18,28

0

18,28

4,75

0

0

13,53

1,51

0

3,54

3,1

10,13

Plochy smíšené obytné celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

1,90

0

1,90

0

0

0

1,90

0

0

0,02

0

1,88

Plochy smíšené obytné celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

16,38

0

16,38

4,75

0

0

11,63

1,51

0

3,52

3,1

8,25

0,26

0

0,26

0

0

0

0,26

0

0

0

0

0,26

0,26

0

0,26

0

0

0

0,26

0

0

0

0

0,26

0,26

0

0,26

0

0

0

0,26

0

0

0

0

0,26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,28

0

0,28

0

0

0

0,28

0

0

0,02

0

0,26

Plocha lesní celkem

0,28

0

0,28

0

0

0

0,28

0

0

0,02

0

0,26

Plocha lesní celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0,28

0

0,28

0

0

0

0,28

0

0

0,02

0

0,26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SO 13

V1

Plocha vodní

Plochy vodní a vodohospodá ské celkem
Plochy vodní a vodohospodá ské celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP
Plochy vodní a vodohospodá ské celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen
L1

Plocha lesní

Plocha lesní celkem
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Celkem (k. ú. Starý Rožmitál)

21,61

0

21,61

5,58

0

0

16,03

1,72

0

4,38

3,59

11,92

Celkem nový zábor p dního fondu v ÚP

2,79

0

2,79

0

0

0

2,79

0

0

0,04

0

2,75

Celkem zábor, který byl již odsouhlasen

18,82

0

18,82

5,58

0

0

13,24

1,72

0

4,34

3,59

9,17

Celková vým ra
lokality (ha)

Zábor
nezem lských
ploch (ha)

- zábor, který byl již odsouhlasen

B2

B4

Zp sob využití plochy

Plocha bydlení

Plocha bydlení

1,08

0,05

Celkový zábor
ZPF (ha)

Ozna ení
lokality

k. ú. Rožmitál pod T emšínem

1,03

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0,10

0

0

0

0

0

0,02

0

0,08

0

0,38

0

0

0

0

0,16

0

0,22

0

0

0

0,55

0

0

0,08

0

0,47

5,83

0

0

0

0

0

0,63

5,20

0

0

0

0

0,89

0

0

0,89

0

0

6,86

0,14

6,72

1,86

0

1,86

1,86

0

0

0

0

0

0

1,86

0

6,54

0

0

0

0

0

0,28

6,26

0

2,34

0

0

0

0,07

0

2,27

0

0

0

0

0

10,17

1,18

0

8,68

0

0,31

B5

Plocha bydlení

6,54

0

6,54

B6

Plocha bydlení

12,51

0

12,51

B7

Plocha bydlení

0,08

0

0,08

0

0

0

0,08

0

0

0

0

0,08

B8

Plocha bydlení

0,21

0,04

0,17

0

0

0

0,17

0

0

0

0

0,17

Plochy bydlení celkem

29,14

0,23

28,91

16,67

0,38

0

11,86

1,25

0

13,01

13,32

1,33

Plochy bydlení celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

8,69

0,04

8,65

8,40

0

0

0,25

0

0

0,28

8,12

0,25
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Plochy bydlení celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

20,45

0,19

20,26

Plocha rekreace (rozší ení
zahrádká ské kolonie)

1,19

0

1,19

Plocha rekreace

0,29

0

Plochy rekreace celkem

1,48

Plochy rekreace celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP
Plochy rekreace celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

R2
R5

8,27

0,38

0

11,61

1,25

0

12,73

5,20

1,08

0,48

0

0

0

0,14

0

0

0

0,34

0

0

0

0,71

0

0

0,27

0

0,44

0,29

0

0

0

0,29

0

0

0

0

0,29

0

1,48

0,48

0

0

1

0,14

0

0,27

0

1,07

0,29

0

0,29

0

0

0

0,29

0

0

0

0

0,29

1,19

0

1,19

0,48

0

0

0,71

0,14

0

0,27

0

0,78

0,73

0

0

0

0,01

0

0,34

0

0,38

0

0

0

0,44

0

0

0

0

0,44

OV 1

Plocha ob anského vybavení
(rozší ení sportovního areálu)

1,17

0

1,17

OV 2

Plocha ob anského vybavení

0,37

0,37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OV 3

Plocha ob anského vybavení

0,71

0,54

0,17

0

0

0

0,17

0

0

0

0,09

0,08

OVh 4

Plocha ob anského vybavení bitov

0,70

0

0,70

0,64

0

0

0

0

0

0

0

0,64

0

0

0

0,06

0

0

0

0

0,06

2,95

0,91

2,04

1,37

0

0

0,67

0,01

0

0,34

0,09

1,6

Plochy ob anského vybavení celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy ob anského vybavení celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

2,95

0,91

2,04

1,37

0

0

0,67

0,01

0

0,34

0,09

1,6

Plochy ob anského vybavení celkem

VP 1

Plocha ve ejných prostranství

0,48

0,48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VP 2

Plocha ve ejných prostranství

0,37

0,16

0,21

0,21

0

0

0

0

0

0

0

0,21

VP 6

Plocha ve ejných prostranství

0,17

0,01

0,16

0,02

0

0

0

0

0

0,02

0

0

0

0,03

0

0

0

0

0,03

0

0
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0

0

0

0,11

0

0

0,04

0

0,07

VP 7

Plocha ve ejných prostranství

0,36

0,06

0,30

0,30

0

0

0

0

0

0,30

0

0

VP 8

Plocha ve ejných prostranství

0,74

0

0,74

0,74

0

0

0

0,47

0

0,27

0

0

VP 9

Plocha ve ejných prostranství

0,09

0

0,09

0,09

0

0

0

0

0

0

0,09

0

0,66

0

0,66

0,66

0

0

0

0

0

0

0,66

0

1,06

0,02

1,04

1,04

0

0

0

0

0

0,07

0,97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,50

0,09

0,41

0,22

0

0

0

0

0

0,22

0

0

0

0

0

0,19

0

0

0,19

0

0

0,74

0

0,74

0,57

0

0

0

0

0

0,57

0

0

0

0

0

0,17

0

0

0,17

0

0

1,09

0

1,09

0,23

0

0

0

0,05

0

0,18

0

0

0

0

0

0,86

0,20

0

0,66

0

0

VP 10

VP 11
VP 12

Plocha ve ejných prostranství

Plocha ve ejných prostranství
Plocha ve ejných prostranství

VP 13

Plocha ve ejných prostranství

0,14

0

0,14

0

0

0

0,14

0

0

0

0

0,14

VP 14

Plocha ve ejných prostranství

0,11

0

0,11

0

0

0

0,11

0

0

0,11

0

0

VP 15

Plocha ve ejných prostranství

0,33

0,06

0,27

0

0

0

0,27

0

0

0,27

0

0

VP 16

Plocha ve ejných prostranství

0,24

0

0,24

0

0

0

0,24

0

0

0,24

0

0

VP 17

Plocha ve ejných prostranství

0,23

0

0,23

0

0

0

0,23

0

0

0,23

0

0

0,13

0

0,13

0

0

0

0,13

0

0

0,13

0

0

VP 18

Plocha ve ejných prostranství

0,37

0

0,37

0,37

0

0

0

0,06

0

0,31

0

0

VP 19

Plocha ve ejných prostranství

0,32

0,32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VP 20

Plocha ve ejných prostranství

1,18

0,27

0,91

0,79

0

0

0

0

0

0,15

0,64

0

0

0,12

0

0

0

0

0

0,12

0

VP 37

Plocha ve ejných prostranství

0,16

0

0,16

0

0

0

0,16

0

0

0

0

0,16

VP 38

Plocha ve ejných prostranství

0,10

0

0,10

0

0

0

0,10

0

0

0

0

0,10

9,57

1,47

8,1

5,24

0,15

0

2,71

0,78

0

4,16

2,48

0,68

2,06

0,08

1,98

1,13

0

0

0,85

0

0

0,92

1,06

0

Plochy ve ejných prostranství celkem
Plochy ve ejných prostranství celkem
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- nový zábor p dního fondu v ÚP
Plochy ve ejných prostranství celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

7,51

1,39

6,12

4,11

0,15

0

1,86

0,78

0

3,24

1,42

0,68

SO 14

Plocha smíšená obytná

0,19

0

0,19

0

0

0

0,19

0

0

0

0

0,19

SO 15

Plocha smíšená obytná

0,64

0

0,64

0

0

0

0,64

0

0

0

0

0,64

SO 16

Plocha smíšená obytná

0,20

0

0,20

0

0

0

0,20

0

0

0

0

0,20

SO 17

Plocha smíšená obytná

0,16

0

0,16

0

0

0

0,16

0

0

0

0

0,16

SO 18

Plocha smíšená obytná

0,28

0

0,28

0

0

0

0,28

0

0

0

0

0,28

0,98

0

0,98

0

0

0

0,98

0

0

0

0

0,98

SO 19

Plocha smíšená obytná

0,31

0

0,31

0

0

0

0,31

0

0

0

0

0,31

SO 20

Plocha smíšená obytná

0,69

0

0,69

0

0

0

0,69

0

0

0

0

0,69

SO 21

Plocha smíšená obytná

0,14

0

0,14

0

0

0

0,14

0

0

0,14

0

0

3,43

0,02

3,41

0

0

0

3,41

0

0

3,41

0

0

2,79

0

2,79

0

0

0

2,79

0

0

2,79

0

0

2,76

0

2,76

0

0

0

2,76

0

0

2,66

0

0,10

SO 22

Plocha smíšená obytná

SO 23

Plocha smíšená obytná

0,27

0

0,27

0

0

0

0,27

0

0

0,25

0

0,02

SO 24

Plocha smíšená obytná

0,65

0

0,65

0

0

0

0,65

0

0

0,65

0

0

SO 25

Plocha smíšená obytná

0,21

0

0,21

0

0

0

0,21

0

0

0,21

0

0

SO 26

Plocha smíšená obytná

0,25

0

0,25

0

0

0

0,25

0

0

0,25

0

0

SO 27

Plocha smíšená obytná

1,36

0

1,36

0

0

0

1,36

0

0

1,36

0

0

SO 28

Plocha smíšená obytná

1,21

0

1,21

0

0

0

1,21

0

0

1,21

0

0

0,90

0

0,90

0

0

0

0,90

0

0

0,90

0

0

SO 29

Plocha smíšená obytná

0,39

0

0,39

0

0

0

0,39

0

0

0,39

0

0

SO 30

Plocha smíšená obytná

0,60

0,03

0,57

0,57

0

0

0

0

0

0,51

0

0,06

SO 31

Plocha smíšená obytná

2,01

0,29

1,72

1,56

0

0

0

0

0

1,56

0

0

0

0

0

0,16

0,11

0

0,05

0

0
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SO 32

Plocha smíšená obytná

0,30

0,30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SO 33

Plocha smíšená obytná

5,12

0

5,12

5,12

0

0

0

2,52

0

2,60

0

0

SO 34

Plocha smíšená obytná

0,20

0

0,20

0,20

0

0

0

0

0

0

0

0,20

3,35

0

0

0

0

0

0,09

3,26

0

0

0,01

0

0

0

0

0

0,01

0

0

0

0

0,23

0

0

0

0,14

0,09

0,42

0

0

0

0

0

0,42

0

0

0

0,41

0

0

0

0

0,41

0

0

0

0

0

1,12

0

0

1,12

0

0

SO 35

SO 37

Plocha smíšená obytná

Plocha smíšená obytná

3,62

1,99

0,03

0,04

3,59

1,95

SO 38

Plocha smíšená obytná

0,63

0

0,63

0

0

0

0,63

0

0

0

0

0,63

SO 39

Plocha smíšená obytná

0,76

0

0,76

0

0

0

0,76

0

0

0

0

0,76

SO 40

Plocha smíšená obytná

0,37

0,37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SO 96

Plocha smíšená obytná

1,36

0,03

1,33

0

0

0

1,33

0

0

0

0

1,33

Plochy smíšené obytné celkem

34,77

1,11

33,66

11,22

0,42

0

22,02

2,63

0

17,43

3,41

10,19

Plochy smíšené obytné celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

5,78

0

5,78

0

0

0

5,78

0

0

5,50

0

0,28

Plochy smíšené obytné celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

28,99

1,11

27,88

11,22

0,42

0

16,24

2,63

0

11,93

3,41

9,91

0,94

0,04

0,90

0

0

0

0,90

0

0

0,90

0

0

Plochy dopravní infrastruktury celkem

0,94

0,04

0,90

0

0

0

0,90

0

0

0,90

0

0

Plochy dopravní infrastruktury celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0,94

0,04

0,90

0

0

0

0,90

0

0

0,90

0

0

Plochy dopravní infrastruktury celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,90

0

0,90

0

0

0

0,90

0

0

0

0

0,90

DI 1

TI 1

Plocha dopravní infrastruktury
(místní komunikace)

Plocha technické infrastruktury
(rozší ení areálu Technických
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(rozší ení areálu Technických
služeb)
Plochy technické infrastruktury celkem

0,46

0

0,46

0

0

0

0,46

0

0

0

0

0,46

1,36

0

1,36

0

0

0

1,36

0

0

0

0

1,36

Plochy technické infrastruktury celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0,90

0

0,90

0

0

0

0,90

0

0

0

0

0,90

Plochy technické infrastruktury celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0,46

0

0,46

0

0

0

0,46

0

0

0

0

0,46

1,57

0

0

0

0

0

1,57

0

0

0

0

0

0,55

0

0

0,55

0

0

0,60

0

0

0

0

0

0,58

0

0,02

0,70

0

0

0

0

0

0

0,70

0

0

0,46

0

0

0

0

0

0,38

0,08

VS 1

Plocha výroby a skladování
(rozší ení zem lského areálu)

2,17

0,05

2,12

VS 2

Plocha výroby a skladování
(rozší ení zem lského areálu)

0,61

0,01

0,60

VS 3

Plocha výroby a skladování

1,17

0,01

1,16

VS 4

Plocha výroby a skladování

9,36

0

9,36

9,36

0

0

0

0

0

3,45

5,20

0,71

VS 5

Plocha výroby a skladování
(kompostárna)

0,56

0,36

0,20

0

0

0

0,20

0

0

0

0

0,20

VS 6

Plocha výroby a skladování

0,21

0

0,21

0

0,21

0

0

0

0

0

0,21

0

VS 11

Plocha výroby a skladování

0,85

0,20

0,65

0

0

0

0,65

0

0

0

0

0,65

0,71

0

0,71

0

0

0

0,71

0

0

0

0

0,71

Plochy výroby a skladování celkem

15,64

0,63

15,01

12,23

0,67

0

2,11

0

0

6,15

6,49

2,37

Plochy výroby a skladování celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0,85

0,20

0,65

0

0

0

0,65

0

0

0

0

0,65

Plochy výroby a skladování celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

14,79

0,43

14,36

12,23

0,67

0

1,46

0

0

6,15

6,49

1,72

L3

Plocha lesní

1,17

0

1,17

0

0

0

1,17

0

0

0

0

1,17

L4

Plocha lesní

0,60

0

0,60

0

0

0

0,60

0

0

0

0

0,60

1,77

0

1,77

0

0

0

1,77

0

0

0

0

1,77

Plocha lesní celkem
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Plocha lesní celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plocha lesní celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

1,77

0

1,77

0

0

0

1,77

0

0

0

0

1,77

Celkem ( k. ú. Rožmitál pod T emšínem)

97,62

4,39

93,23

47,21

1,62

0

44,40

4,81

0

42,26

25,79

20,37

Celkem nový zábor p dního fondu v ÚP

19,51

0,36

19,15

9,53

0

0

9,62

0

0

7,6

9,18

2,37

Celkem zábor, který byl již odsouhlasen

78,11

4,03

74,08

37,68

1,62

0

34,78

4,81

0

34,66

16,61

18,00

Poznámka: V návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem jsou dále v k. ú. Rožmitál pod T emšínem vymezeny plochy: bydlení B 9, ob anského vybavení OV 6, ve ejného prostranství zelen VPz 3 a výroby a skladování VS 7. Na t chto plochách nebylo provedeno vyhodnocení ZPF, nebo se jedná o p estavbové plochy.

Zábor
nezem lských
ploch (ha)

Celkový zábor
ZPF (ha)

0,49

0,21

0,28

0,49

0,21

0,28

0

0,03

0

0,25

0

0,04

0

0

0,24

Plochy ve ejných prostranství celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy ve ejných prostranství celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0,49

0,21

0,28

0

0,03

0

0,25

0

0,04

0

0

0,24

SO 42

2,65

0,05

2,60

0

0,49

0

0

0

0

0

0

0,49

0

0

0

2,11

0

0

0

0

2,11

Ozna ení
lokality

Celková vým ra
lokality (ha)

k. ú. Voltuš

VP 24

Zp sob využití plochy

Plocha ve ejných prostranství

Plochy ve ejných prostranství celkem

Plocha smíšená obytná

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0

0,03

0

0

0

0

0

0

0,03

0

0

0

0,25

0

0,04

0

0

0,21
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0

0,59

0

0

0

0,14

0

0

0,45

0

0

0

0,49

0

0,04

0

0

0,45

3,68

0

1,08

0

2,6

0

0,18

0

0

3,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,78

0,1

3,68

0

1,08

0

2,60

0

0,18

0

0

3,50

4,27

0,31

3,96

0

1,11

0

2,85

0

0,22

0

0

3,74

Celkem nový zábor p dního fondu v ÚP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem zábor, který byl již odsouhlasen

4,27

0,31

3,96

0

1,11

0

2,85

0

0,22

0

0

3,74

SO 98

Plocha smíšená obytná

1,13

0,05

1,08

Plochy smíšené obytné celkem

3,78

0,1

Plochy smíšené obytné celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0

Plochy smíšené obytné celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

Celkem (k. ú. Voltuš)

Poznámka: V návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem jsou dále v k. ú. Voltuš vymezeny plochy: rekreace R 6 a R 7. Plochy nejsou ur eny k zastav ní, z stávají p írodní a tudíž není ZPF
vyhodnocen. Další plochy, na kterých nebylo provedeno vyhodnocení ZPF, jsou ve ejné prostranství VP 23 a smíšená obytná SO 41. Jedná se o plochy p estavby.

Zábor
nezem lských
ploch (ha)

Celkový zábor
ZPF (ha)

Plocha rekreace

0,39

0,11

0,28

0

0

0

0,28

0

0

0,28

0

0

Plochy rekreace celkem

0,39

0,11

0,28

0

0

0

0,28

0

0

0,28

0

0

Plochy rekreace celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0,39

0,11

0,28

0

0

0

0,28

0

0

0,28

0

0

Plochy rekreace celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,06

0

0,06

0

0,03

0

0

0

0

0,03

0

0

Ozna ení
lokality

Celková vým ra
lokality (ha)

k. ú. Hut pod T emšínem

R3

VP 25

Zp sob využití plochy

Plocha ve ejných prostranství

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.
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0

0

0

0,03

0

0

0,03

0

0

VP 26

Plocha ve ejných prostranství

0,42

0

0,42

0

0

0

0,42

0

0

0,42

0

0

VP 27

Plocha ve ejných prostranství

0,31

0

0,31

0

0

0

0,31

0

0

0,31

0

0

VP 28

Plocha ve ejných prostranství

0,14

0

0,14

0

0

0

0,14

0

0

0

0

0,14

VPz 4

Plocha ve ejných prostranství zele

1,62

0

1,62

0

0

0

1,62

0

0

0,34

0

1,28

0,64

0

0,64

0

0

0

0,64

0

0

0,46

0

0,18

Plocha ve ejných prostranství zele

0,58

0

0,58

0

0

0

0,58

0

0

0,30

0

0,28

0,08

0

0,08

0

0

0

0,08

0

0

0

0

0,08

Plochy ve ejných prostranství celkem

3,85

0

3,85

0

0,03

0

3,82

0

0

1,89

0

1,96

Plochy ve ejných prostranství celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

2,20

0

2,20

0

0

0

2,20

0

0

0,64

0

1,56

Plochy ve ejných prostranství celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

1,65

0

1,65

0

0,03

0

1,62

0

0

1,25

0

0,40

SO 43

Plocha smíšená obytná

0,19

0,19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SO 44

Plocha smíšená obytná

0,28

0,28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SO 45

Plocha smíšená obytná

0,75

0

0,75

0

0

0

0,75

0

0

0,45

0

0,30

SO 46

Plocha smíšená obytná

0,61

0

0,61

0

0

0

0,61

0

0

0

0

0,61

SO 47

Plocha smíšená obytná

0,36

0,02

0,34

0

0

0

0,34

0

0

0

0

0,34

SO 48

Plocha smíšená obytná

0,15

0

0,15

0

0

0

0,15

0

0

0,15

0

0

SO 49

Plocha smíšená obytná

0,30

0,16

0,14

0

0

0

0,14

0

0

0

0

0,14

SO 50

Plocha smíšená obytná

0,53

0

0,53

0

0

0

0,53

0

0

0,53

0

0

SO 51

Plocha smíšená obytná

0,84

0

0,84

0

0

0

0,84

0

0

0

0

0,84

SO 52

Plocha smíšená obytná

0,38

0,38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SO 53

Plocha smíšená obytná

0,45

0

0,45

0

0,28

0

0

0

0

0,28

0

0

0

0

0

0,17

0

0

0,17

0

0

0,44

0,03

0,41

0

0

0

0,41

0

0

0

0

0,41

VPz 5

SO 54

Plocha smíšená obytná
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SO 55

Plocha smíšená obytná

0,93

0,01

0,92

0

0

0

0,92

0

0

0,92

0

0

SO 56

Plocha smíšená obytná

0,42

0

0,42

0

0

0

0,42

0

0

0

0

0,42

SO 57

Plocha smíšená obytná

0,23

0

0,23

0

0

0

0,23

0

0

0

0

0,23

SO 99

Plocha smíšená obytná

0,25

0

0,25

0

0

0

0,25

0

0

0

0

0,25

SO 100

Plocha smíšená obytná

0,76

0,10

0,66

0

0,10

0

0

0

0

0

0

0,10

0

0

0

0,56

0

0

0

0

0,56

Plochy smíšené obytné celkem

7,87

1,17

6,70

0

0,38

0

6,32

0

0

2,5

0

4,20

Plochy smíšené obytné celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0,76

0,10

0,66

0

0,10

0

0,56

0

0

0

0

0,66

Plochy smíšené obytné celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

7,11

1,07

6,04

0

0,28

0

5,76

0

0

2,5

0

3,54

0,29

0,29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy technické infrastruktury celkem

0,29

0,29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy technické infrastruktury celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0,29

0,29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy technické infrastruktury celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TI.K8

Plocha technické infrastruktury
OV)

VS 8

Plocha výroby a skladování
(rozší ení výrobního areálu)

0,63

0

0,63

0,63

0

0

0

0

0

0

0,63

0

VS 9

Plocha výroby a skladování

0,52

0

0,52

0

0

0

0,52

0

0

0,52

0

0

Plochy výroby a skladování celkem

1,15

0

1,15

0,63

0

0

0,52

0

0

0,52

0,63

0

Plochy výroby a skladování celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy výroby a skladování celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

1,15

0

1,15

0,63

0

0

0,52

0

0

0,52

0,63

0
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L2

Plocha lesní

0,92

0,17

0,75

0,75

0

0

0

0

0

0

0,75

0

Plocha lesní celkem

0,92

0,17

0,75

0,75

0

0

0

0

0

0

0,75

0

0,92

0,17

0,75

0,75

0

0

0

0

0

0

0,75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem nový zábor p dního fondu v ÚP

14,47
4,56

1,74
0,67

12,73
3,89

1,38
0,75

0,41
0,10

0
0

10,94
3,04

0
0

0
0

5,19
0,92

1,38
0,75

6,16
2,22

Celkem zábor, který byl již odsouhlasen

9,91

1,07

8,84

0,63

0,31

0

7,90

0

0

4,27

0,63

3,94

Plocha lesní celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP
Plocha lesní celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

Celkem ( k. ú. Hut pod T emšínem )

Zábor
nezem lských
ploch (ha)

Celkový zábor
ZPF (ha)

Plocha ob anského vybavení
(h išt )

0,24

0,24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy ob anského vybavení celkem

0,24

0,24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy ob anského vybavení celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy ob anského vybavení celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0,24

0,24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VP 29

Plocha ve ejných prostranství

0,10

0,10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VP 30

Plocha ve ejných prostranství

0,07

0,03

0,04

0,04

0

0

0

0

0

0,04

0

0

VP 31

Plocha ve ejných prostranství

0,62

0

0,62

0,62

0

0

0

0

0

0,62

0

0

Ozna ení
lokality

Celková vým ra
lokality (ha)

k. ú. P ovice pod T emšínem

OV 5

Zp sob využití plochy

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.
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Plochy ve ejných prostranství celkem

0,79

0,13

0,66

0,66

0

0

0

0

0

0,66

0

0

Plochy ve ejných prostranství celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy ve ejných prostranství celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0,79

0,13

0,66

0,66

0

0

0

0

0

0,66

0

0

SO 58

Plocha smíšená obytná

0,22

0

0,22

0,22

0

0

0

0

0

0,22

0

0

SO 59

Plocha smíšená obytná

0,12

0

0,12

0,12

0

0

0

0

0

0,12

0

0

SO 60

Plocha smíšená obytná

0,81

0

0,81

0,81

0

0

0

0

0

0,81

0

0

SO 61

Plocha smíšená obytná

0,23

0

0,23

0

0,23

0

0

0

0

0,23

0

0

SO 62

Plocha smíšená obytná

0,99

0,19

0,80

0

0,72

0

0

0

0

0

0

0,72

0

0

0

0,08

0

0

0

0

0,08

SO 63

Plocha smíšená obytná

1,24

0

1,24

1,24

0

0

0

0

0

0,57

0,67

0

SO 64

Plocha smíšená obytná

0,34

0

0,34

0,34

0

0

0

0

0

0

0,34

0

SO 65

Plocha smíšená obytná

0,36

0

0,36

0

0,02

0

0

0

0

0

0,02

0

0

0

0

0,34

0

0

0

0,12

0,22

0,57

0,57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,88

0,76

4,12

2,73

0,97

0

0,42

0

0

1,95

1,15

1,02

Plochy smíšené obytné celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy smíšené obytné celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

4,88

0,76

4,12

2,73

0,97

0

0,42

0

0

1,95

1,15

1,02

VS 12

Plocha výroby a skladování

0,39

0,39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VS 67

Plocha výroby a skladování

0,44

0

0,44

0

0

0

0,44

0

0

0

0

0,44

Plochy výroby a skladování celkem

0,83

0,39

0,44

0

0

0

0,44

0

0

0

0

0,44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SO 66

Plocha smíšená obytná

Plochy smíšené obytné celkem

Plochy výroby a skladování celkem
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- nový zábor p dního fondu v ÚP
Plochy výroby a skladování celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0,83

0,39

0,44

0

0

0

0,44

0

0

0

0

0,44

Celkem (k. ú. P ovice pod T emšínem)

6,74

1,52

5,22

3,39

0,97

0

0,86

0

0

2,61

1,15

1,46

Celkem nový zábor p dního fondu v ÚP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem zábor, který byl již odsouhlasen

6,74

1,52

5,22

3,39

0,97

0

0,86

0

0

2,61

1,15

1,46

Zábor
nezem lských
ploch (ha)

Celkový zábor
ZPF (ha)

VP 32

Plocha ve ejných prostranství

0,03

0

0,03

0,03

0

0

0

0

0

0

0,03

0

VP 33

Plocha ve ejných prostranství

0,23

0

0,23

0,23

0

0

0

0

0

0

0,23

0

0,26

0

0,26

0,26

0

0

0

0

0

0

0,26

0

Plochy ve ejných prostranství celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy ve ejných prostranství celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0,26

0

0,26

0,26

0

0

0

0

0

0

0,26

0

SO 68

Plocha smíšená obytná

0,34

0

0,34

0

0,34

0

0

0

0

0

0

0,34

SO 69

Plocha smíšená obytná

0,34

0

0,34

0,24

0

0

0

0

0

0

0,24

0

0

0,10

0

0

0

0

0

0,10

0

Ozna ení
lokality

Celková vým ra
lokality (ha)

k. ú. Skuhrov pod T emšínem

Zp sob využití plochy

Plochy ve ejných prostranství celkem

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

SO 70

Plocha smíšená obytná

0,11

0,11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SO 71

Plocha smíšená obytná

0,40

0

0,40

0,40

0

0

0

0

0

0

0,40

0

SO 72

Plocha smíšená obytná

0,55

0

0,55

0,55

0

0

0

0

0

0

0,55

0
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0,07

0

0

0

0

0

0

0,07

0

0

0,22

0

0

0

0

0

0,22

0

1,92

1,26

0,66

0

0

0

0

0

1,58

0,34

0,11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,93

0,01

1,92

1,26

0,66

0

0

0

0

0

1,58

0,34

0,05

0,03

0,02

0

0

0

0,02

0

0

0

0

0,02

Plochy technické infrastruktury celkem

0,05

0,03

0,02

0

0

0

0,02

0

0

0

0

0,02

Plochy technické infrastruktury celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0,05

0,03

0,02

0

0

0

0,02

0

0

0

0

0,02

Plochy technické infrastruktury celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem (k.ú. Skuhrov pod T emšínem)

2,35

0,15

2,20

1,52

0,66

0

0,02

0

0

0

1,84

0,36

Celkem nový zábor p dního fondu v ÚP

0,16

0,14

0,02

0

0

0

0,02

0

0

0

0

0,02

Celkem zábor, který byl již odsouhlasen

2,19

0,01

2,18

1,52

0,66

0

0

0

0

0

1,84

0,34

SO 73

Plocha smíšená obytná

0,30

0,01

0,29

Plochy smíšené obytné celkem

2,04

0,12

Plochy smíšené obytné celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0,11

Plochy smíšené obytné celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

TI.K6a

Plocha technické infrastruktury
OV)

Poznámka: V návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem je dále v k. ú. Skuhrov pod T emšínem vymezena plocha technické infrastruktury pro protipovod ovou ochranu TI.K6b. Plocha
není ur ena k zastav ní, z stává p írodní a tudíž není ZPF vyhodnocen.

Celkový zábor
ZPF (ha)

Plocha ve ejných prostranství

Zábor
nezem lských
ploch (ha)

VP 34

Zp sob využití plochy

Celková vým ra
lokality (ha)

Ozna ení
lokality

k. ú. Nesva ily pod T emšínem

0,27

0

0,27

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0

0

0

0,27

0

0

0

0

0,27
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Plochy ve ejných prostranství celkem

0,27

0

0,27

0

0

0

0,27

0

0

0

0

0,27

Plochy ve ejných prostranství celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy ve ejných prostranství celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0,27

0

0,27

0

0

0

0,27

0

0

0

0

0,27

SO 74

Plocha smíšená obytná

0,10

0

0,10

0

0

0

0,10

0

0

0

0

0,10

SO 75

Plocha smíšená obytná

0,29

0

0,29

0

0

0

0,29

0

0

0

0

0,29

SO 76

Plocha smíšená obytná

0,87

0

0,87

0,05

0

0

0

0

0

0

0

0,05

0

0

0

0,82

0

0

0

0

0,82

SO 78

Plocha smíšená obytná

0,46

0,10

0,36

0,36

0

0

0

0

0

0

0

0,36

SO 79

Plocha smíšená obytná

0,69

0

0,69

0

0

0

0,69

0

0

0

0

0,69

Plochy smíšené obytné celkem

2,41

0,1

2,31

0,41

0

0

1,90

0

0

0

0

2,31

Plochy smíšené obytné celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy smíšené obytné celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

2,41

0,1

2,31

0,41

0

0

1,90

0

0

0

0

2,31

Plocha výroby a skladování

0,47

0,47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy výroby a skladování celkem

0,47

0,47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy výroby a skladování celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy výroby a skladování celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0,47

0,47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem (k.ú. Nesva ily pod T emšínem)

3,15

0,57

2,58

0,41

0

0

2,17

0

0

0

0

2,58

Celkem nový zábor p dního fondu v ÚP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem zábor, který byl již odsouhlasen

3,15

0,57

2,58

0,41

0

0

2,17

0

0

0

0

2,58

VS 10
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VP 36

Plocha ve ejných prostranství

Plochy ve ejných prostranství celkem

Celkový zábor
ZPF (ha)

Plocha ve ejných prostranství

Zábor
nezem lských
ploch (ha)

VP 35

Zp sob využití plochy

Celková vým ra
lokality (ha)

Ozna ení
lokality

k. ú. Strý kovy

0,34

0

0,34

0,10

0,01

0,09

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0,16

0

0

0

0

0

0

0

0,16

0

0

0

0,18

0

0

0

0

0,18

0,04

0

0

0

0

0

0

0

0,04

0

0,02

0

0

0

0

0

0

0,02

0

0

0

0,03

0

0

0

0

0,03

0,44

0,01

0,43

0,2

0,02

0

0,21

0

0

0

0

0,43

Plochy ve ejných prostranství celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0,34

0

0,34

0,16

0

0

0,18

0

0

0

0

0,34

Plochy ve ejných prostranství celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0,10

0,01

0,09

0,04

0,02

0

0,03

0

0

0

0

0,09

SO 80

Plocha smíšená obytná

1,09

0

1,09

1,09

0

0

0

0

0

0

0

1,09

SO 81

Plocha smíšená obytná

0,31

0,02

0,29

0,29

0

0

0

0

0

0

0,29

0

SO 82

Plocha smíšená obytná

0,49

0,05

0,44

0,44

0

0

0

0

0

0

0

0,44

0,85

0

0

0

0

0

0

0

0,85

0

0,52

0

0

0

0

0

0

0,52

0

0

0

0,35

0

0

0

0

0,35

SO 83

Plocha smíšená obytná

1,75

0,03

1,72

SO 84

Plocha smíšená obytná

0,32

0

0,32

0,32

0

0

0

0

0

0

0

0,32

SO 85

Plocha smíšená obytná

0,25

0

0,25

0,25

0

0

0

0

0

0

0

0,25

SO 86

Plocha smíšená obytná

0,14

0

0,14

0

0,06

0

0

0

0

0

0

0,06
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0

0

0

0,08

0

0

0

0

0,08

Plochy smíšené obytné celkem

4,35

0,1

4,25

3,24

0,58

0

0,43

0

0

0

0,29

3,96

Plochy smíšené obytné celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0,49

0,05

0,44

0,44

0

0

0

0

0

0

0

0,44

Plochy smíšené obytné celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

3,86

0,05

3,81

2,80

0,58

0

0,43

0

0

0

0,29

3,52

Celkem (k. ú. Strý kovy )

4,79

0,11

4,68

3,44

0,60

0

0,64

0

0

0

0,29

4,39

Celkem nový zábor p dního fondu v ÚP

0,83

0,05

0,78

0,60

0

0

0,18

0

0

0

0

0,78

Celkem zábor, který byl již odsouhlasen

3,96

0,06

3,90

2,84

0,60

0

0,46

0

0

0

0,29

3,61

Zábor
nezem lských
ploch (ha)

Celkový zábor
ZPF (ha)

TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ CELKEM
Celková vým ra
lokality (ha)

d.1.4

Starý Rožmitál

21,61

0

21,61

5,58

0

0

16,03

1,72

0

4,38

3,59

11,92

Rožmitál pod T emšínem

97,62

4,39

93,23

47,21

1,62

0

44,40

4,81

0

42,26

25,79

20,37

Voltuš

4,27

0,31

3,96

0

1,11

0

2,85

0

0,22

0

0

3,74

Hut pod T emšínem

14,47

1,74

12,73

1,38

0,41

0

10,94

0

0

5,19

1,38

6,16

ovice pod T emšínem

6,74

1,52

5,22

3,39

0,97

0

0,86

0

0

2,61

1,15

1,46

Skuhrov pod T emšínem

2,35

0,15

2,20

1,52

0,66

0

0,02

0

0

0

1,84

0,36

Nesva ily pod T emšínem

3,15

0,57

2,58

0,41

0

0

2,17

0

0

0

0

2,58

Strý kovy

4,79

0,11

4,68

3,44

0,60

0

0,64

0

0

0

0,29

4,39

Celkem

155,00

8,79

146,21

62,93

5,37

0

77,91

6,53

0,22

54,44

34,04

50,98

---

---

100 %

43,0 %

3,7 %

0

53,3 %

4,5 %

0,1 %

37,2 %

23,3 %

34,9 %

Katastrální území obce

Procentové vyhodnocení

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.
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Celkem nový zábor p dního fondu v ÚP

27,85

1,22

26,63

10,88

0,1

0

15,65

0

0

8,56

9,93

8,14

Celkem zábor, který byl již odsouhlasen

127,15

7,57

119,58

52,05

5,27

0

62,26

6,53

0,22

45,88

24,11

42,84

Ozna ení zábor , které byly odsouhlaseny v p edchozích ÚPD
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Zábory p dy pro funk ní využití celkem
FUNK NÍ VYUŽITÍ

ZÁBOR ZPF CELKEM V HA

ZÁBOR ZPF V %

Plocha bydlení (B)
Plocha rekreace (R)
Plochy ob anského vybavení (OV)
Plochy ve ejných prostranství (VP)
Plochy smíšené obytné (SO)

8,65
0,57
0
4,87
8,78

20,26
1,19
2,04
11,77
66,14

5,92
0,39
0
3,33
6,00

13,86
0,81
1,40
8,05
45,24

Plochy dopravní infrastruktury (DI)

0,90

0

0,62

0

Plochy technické infrastruktury (TI)

0,92

0,46

0,63

0,31

Plochy výroby a skladování (VS)

0,65

15,95

0,44

10,91

Plochy vodní (V)

0,26

0

0,18

0

Plochy lesní (L)

1,03

1,77

0,70

1,21

26,63

119,58

18,21

81,79

CELKEM

146,21

100

d.1.5 ZÁV R
V návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem byly respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu. Byl kladen
raz na maximální využití pozemk v zastav ných územích obce, proluk a nedostate
využívaných pozemk .
V p ípadech, kdy došlo nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle zákona O ochran ZPF ve zn ní
pozd jších p edpis .
sobnost koridoru pro dopravní (DI 1) a technickou infrastrukturu kon í realizací stavby. Pokud nebude zm nou
územního plánu navrženo jiné využití území, z stává stávající zp sob využití. P ípadné nevyužité pozemky budou
navráceny zem lskému a lesnímu p dnímu fondu.
Podrobn jší od vodn ní odn tí ZPF viz kapitola l.6 Zd vodn ní zastavitelných, p estavbových a nezastavitelných ploch.

d.2

PLOCHY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA

Cílovým úkolem je zvyšování podílu p vodních d evin v lesních porostech všech v kových skupin a zvýšení odolnosti
porost . P i obnov porost by samoz ejm m ly být používány p vodní d eviny. Je na lesních hospodá ích upravit
hospodá ské plány v souladu s doporu eními a respektovat tak zkvalitn ní životního prost edí.
V ešeném území obce Rožmitál pod T emšínem se nacházejí hospodá ské lesy. Mezi okrajem lesních pozemk a novými
stavbami je nutno ponechat volný prostor minimáln 30m.
d.2.1 ZÁBOR PUPFL
V návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem není uvažováno se záborem ploch ur ených k pln ní funkce lesa.
d.2.2 PLOCHY VE VZDÁLENOSTI 50M OD OKRAJE LESA
V návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem jsou vymezeny plochy, které zasahují do vzdálenosti 50m od okraje lesa.
V p ípad ud lení výjimky bude nejbližší vzdálenost nových staveb od okraje ploch ur ených k pln ní funkcí lesa
min. 25m.
LOK. .

KATASTR. ÚZEMÍ

DRUH POZEMKU

NAVRŽENÝ ZP SOB VYUŽITÍ

R5

Rožmitál pod T emšínem

Trvalý travní porost

Plocha rekreace

R6

Voltuš

Trvalý travní porost

Plocha rekreace

R7

Voltuš

Trvalý travní porost

Plocha rekreace

OVh 4

Rožmitál pod T emšínem

Orná p da

Plocha ob anského vybavení - h bitov

VP 26

Hut pod T emšínem

Trvalý travní porost

Plocha ve ejných prostranství

VP 28

Hut pod T emšínem

Trvalý travní porost

Plocha ve ejných prostranství

VP 38

Rožmitál pod T emšínem

Trvalý travní porost

Plocha ve ejných prostranství

SO 6

Starý Rožmitál

Trvalý travní porost

Plocha smíšená obytná
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SO 7

Starý Rožmitál

Trvalý travní porost

Plocha smíšená obytná

SO 20

Rožmitál pod T emšínem

Trvalý travní porost

Plocha smíšená obytná

SO 23

Rožmitál pod T emšínem

Trvalý travní porost

Plocha smíšená obytná

SO 39

Rožmitál pod T emšínem

Trvalý travní porost

Plocha smíšená obytná

SO 40

Rožmitál pod T emšínem

Ostatní plocha

Plocha smíšená obytná

SO 55

Hut pod T emšínem

Trvalý travní porost

Plocha smíšená obytná

SO 56

Hut pod T emšínem

Trvalý travní porost

Plocha smíšená obytná

Trvalý travní porost

Plocha výroby a skladování - farma

VS 67

ovice pod T emšínem

SO 68

Skuhrov pod T emšínem

Zahrada

Plocha smíšená obytná

SO 79

Nesva ily

Trvalý travní porost

Plocha smíšená obytná

VS 7

Rožmitál pod T emšínem

Ostatní plocha

Plocha výroby a skladování

VS 9

Hut pod T emšínem

Trvalý travní porost

Plocha výroby a skladování

Trvalý travní porost

Plocha technické infrastruktury
protipovod ová ochrana OV

TI.K6b

ovice pod T emšínem

V1

Starý Rožmitál

Trvalý travní porost

Plocha vodní a vodohospodá ská

L1

Starý Rožmitál

Trvalý travní porost

Plocha lesní

L3

Rožmitál pod T emšínem

Trvalý travní porost

Plocha lesní

L4

Rožmitál pod T emšínem

Trvalý travní porost

Plocha lesní

-

d.2.3 PLOCHY K ZALESN NÍ
Územní plán vymezuje plochy k zalesn ní. Jedná se o plochu L 1 v k. ú. Starý Rožmitál, L 2 v k. ú. Hut pod T emšínem,
L 3 a L 4 v k. ú. Rožmitál pod T emšínem.

e)

ezkoumání souladu návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem
s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací
vydanou krajem

e.1

VYHODNOCENÍ SOULADU S REPUBLIKOVÝMI PRIORITAMI ÚP DLE PÚR 2008

Politika územního rozvoje R je po ízena Ministerstvem pro místní rozvoj v mezích § 5 odst. 5 podle § 31 až 35 a § 186
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu ve zn ní pozd jších p edpis , na základ usnesení Vlády
eské republiky ze dne 20. ervence 2009 . 929 o Politice územního rozvoje eské republiky 2008 (dále jen „PÚR R
2008“).
e.1.1

REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠT NÍ UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ
Republikové priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území (dále „republikové priority“) podle
§ 31 stavebního zákona ur ují požadavky na konkretizaci obecn formulovaných cíl a úkol územního plánování a ur ují
strategii a základní podmínky pro jejich napl ování v územn plánovací innosti kraj a obcí a p i tvorb resortních
koncepcí s d sledky pro území.
ochrana a rozvoj hodnot území, zachování rázu osídlení a krajiny a jejich provázání s pot ebami ekonomického a
sociálního rozvoje (bod 14)
Územní plán vytvá í podmínky pro ochranu a rozvoj p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot, v etn
architektonického a archeologického d dictví. Pro zachování jedine né urbanistické struktury území vymezuje územní
plán plochy rozvoje v zastav ném území nebo v jeho návaznosti a stanovuje pro n podmínky pro zm ny jejich využití,
kterými bude zajišt no zachování volné krajiny a hodnot území. Pro rozvoj území je p ednostn uvažováno se zástavbou
proluk. Ochrana p írodních hodnot je zam ena p edevším na ochranu území P írodního parku T emšín, na oblasti Natura
2000 - EVL, na oblasti krajinného rázu a na ochranu významných dálkových pohled . Dochází k propojení zastav ných
ástí území s krajinou, jsou navrhovány nové plochy zelen na ve ejných prostranstvích. Rozvoj p írodních hodnot je
zajišt n návrhem vymezení ÚSES, rozvoj kulturních a historických hodnot je zam en na úpravy staveb, p edevším
v regionu lidové architektury Rožmitálsko - B eznicko.
Stránka 97 z 146

OOP . 1/2013
up ednost ovat komplexní ešení p ed jednostrannými hledisky a požadavky, ale zárove zohled ovat
požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodá ského rozvoje území (bod 16)
Územní plán up ednost uje komplexní ešení p ed uplatn ním jednostranných hledisek a požadavk , které ve svých
sledcích zhoršují stav i hodnoty území. Omezení expanze bydlení do krajiny a stanovení podmínek pro ochranu
írodních hodnot. Jsou zohledn ny historicky a kulturn cenné plochy (pozemky) architektonicky nebo urbanisticky
významných staveb. S p ihlédnutím k jejich hodnotám jsou stanoveny podmínky pro využití t chto ploch a prostorové
uspo ádání, ímž je zp tn ovliv ována kvalita života obyvatel.
Ochrana životního prost edí je do návrhu ÚP zapracována zejména p i návrhu ÚSES, ploch ve ejné zelen , návrhu
vodovodu, kanalizace a OV, úpravy dopravních komunikací. Navrhuje se zásobování nové výstavby vodou, plynem a
el. energií. U nové výstavby je nutné zvažovat vn jší siluety zastav ného území s ohledem na charakter a rozmíst ní
povolovaných staveb, který koresponduje se sou asným stavem zástavby a uplat ovat prvky doprovodné zelen .
vytvá ení podmínek v území k odstra ování d sledk náhlých hospodá ských zm n lokalizací zastavitelných
ploch pro vytvá ení pracovních p íležitostí (bod 17)
Územní plán vytvá í podmínky pro nové pracovní p íležitosti a v souladu s pot ebou vymezuje dostatek vhodných
zastavitelných ploch smíšené výroby a ploch ob anského vybavení. Dále jsou umožn ny provozovny ob anského
vybavení a služeb, zejména pro malé a st ední podnikatelské subjekty v plochách smíšených obytných. Plochy výroby a
skladování jsou navrhovány jako rozší ení nyn jších výrobních ploch.
podpora partnerství mezi m stskými a venkovskými oblastmi a zlepšení jejich konkurenceschopnosti (bod 18)
stské a venkovské oblasti se ve svých odlišných funkcích vzájemn dopl ují. Na styku obou rozdílných ástí m sta
vzniká prostor k intenzivní vým
služeb zabezpe ením vhodných zastavitelných ploch v p irozených centrech
spádových území pro vytvo ení nových pracovních p íležitostí, rozvoje bydlení a za ízení ve ejné infrastruktury. ÚP
podporuje rozvoj sídelní struktury návrhem ploch smíšených obytných, ve kterých je umožn n rozvoj ob anského
vybavení v okrajových ástech m sta.
hospodárné využití zastav ného a ochrana nezastav ného území a zachování ve ejné zelen (bod 19)
Územní plán vytvá í p edpoklady pro polyfunk ní využívání území za ú elem omezení suburbanizace návrhem nových
ploch a ploch p estavby a vymezení systému sídelní zelen .
umis ování rozvojových zám
do co nejmén konfliktních lokalit a respektovat ve ejné zájmy (ochrana
írody, životního prost edí, respektování prvk ÚSES, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny,
vytvá ení podmínek pro využití p írodních zdroj ) (bod 20)
Rozvojové zám ry, které mohou významn ovlivnit charakter krajiny nejsou navrhovány. Je zvolena ú elná koncepce
technické infrastruktury, vymezeny zastavitelné plochy ve vhodných lokalitách, kde umíst ním nedojde k narušení
krajinného rázu, vymezeny prvky ÚSES.
vytvá ení podmínek pro rozvoj a využití p edpoklad území pro r zné formy cestovního ruchu p i zachování a
rozvoji hodnot území (bod 22)
Správní území m sta disponuje atraktivním p írodním prost edím vhodným pro cestovní ruch, s atraktivním prost edím
Brd, s chrán nými plošnými územími, zachovalou p írodou s rozsáhlými lesními komplexy, loukami a vodními plochami
a také kulturními hodnotami. Rozvoj p íležitostí, které poskytuje cestovní ruch, eší územní plán vymezením ploch
rekreace a stanovením podmínek pro jejich využití a také stanovením podmínek pro využití nezastav ných ploch. ÚP
vytvá í podmínky pro rozvoj a dopln ní systému turistických tras, cyklostezek a cyklotras.
vytvá ení p edpoklad pro lepší dostupnost území a zkvalitn ní dopravní a technické infrastruktury p i zachování
prostupnosti krajiny (bod 23)
sto Rožmitál pod T emšínem leží na k ižovatce silnic I. a II. t ídy, které vytvá í páte ešeného území. Díky síti na n
navazujících silnic III. t ídy je dopravní dostupnost území vyhovující. Návrhem je ešeno p edevším zlepšení technického
stavu dopravních tras, p ípadn jejich rozší ení. Navržené ešení zkvalitn ní dopravní a technické infrastruktury je vždy
s ohledem na prostupnost krajiny. Za ízení dopravní a technické infrastruktury jsou umis ovány zpravidla soub žn . Nov
navržené obytné plochy situované podél dopravních tras jsou vymezeny v dostate ném odstupu od t chto komunikací a
jsou odd leny pásem izola ní zelen .
rozši ování a zkvalit ování dopravní infrastruktury zejména uvnit rozvojových oblastí a os, vytvá ení podmínek
pro zvyšování bezpe nosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpe nosti obyvatelstva - ochrana p ed hlukem a
emisemi (bod 24)
Na stávajícím systému dopravy ve m st , který je slad n s požadavky na bydlení, životní prost edí a ve ejná prostranství
se nic nem ní. ÚP vytvá í podmínky, které umožní zklidn ní dopravy a zvýšení bezpe nosti v zastav ných územích sídel
a stanovuje podmínky pro využití ploch vyžadujících ochranu obyvatelstva p ed hlukem a emisemi
vytvá ení podmínek pro zvýšení p irozené retence srážkových vod v území, tj. vytvá ení podmínek pro
zadržování, vsakování a využívání deš ových vod (bod 25)
V rámci preventivní ochrany obyvatel p ed potenciálním rizikem a p írodními katastrofami v území (záplavy atd.)
nenavrhuje ÚP nové zastavitelné plochy v záplavovém území (výjimkou jsou plocha TI.K 6 pro novou OV v k. ú.
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Skuhrov pod T emšínem a plocha VS 11v k. ú. Rožmitál pod T emšínem, které jsou p ípustné po p edchozí realizaci
protipovod ových opat ení).
ÚP vytvá í podmínky pro zvýšení p irozené retence srážkových vod v území vsakováním a využíváním deš ových vod
jako zdroje vody a s cílem zmír ování ú inku povodní. V rámci ešení urbanistické koncepce, v etn vymezení
zastavitelných ploch, ploch p estavby, systému sídelní zelen a koncepce ve ejné infrastruktury jsou v zastav ných
územích a zastavitelných plochách stanoveny podmínky pro zadržování deš ových vod, dopln ní vhodné zelen ,
technická ešení ve vztahu na ešení kanaliza ního systému apod.
zajišt ní úrovn technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod tak, aby spl ovala
požadavky na vysokou kvalitu života v sou asnosti i budoucnosti (bod 30)
Návrhem je zlepšována kvalita technické infrastruktury, zejména zásobování vodou a išt ní odpadních vod tak, aby
odpovídala m nícím se pot ebám a budoucím standard m kvality života. Úrove technické infrastruktury, zejména
spl uje požadavky na kvalitu života a ochranu životního prost edí. Koncepce likvidace odpadních vod je vedena snahou
ivést co nejv tší množství odpadních vod na m stskou resp. ve ejnou OV, nep ípustné je budování jednotné
kanalizace. Technická infrastruktura je v ÚP ešena komplexn .
Územní plán Rožmitál pod T emšínem tyto republikové priority respektuje a je s nimi v souladu.
e.1.2
ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY
Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z d vod soust ed ní aktivit mezinárodního a
republikového významu existují zvýšené požadavky na zm ny v území.
Z Politiky územního rozvoje R 2008 vyplývá, že se správní území m sta Rožmitál pod T emšínem se nenachází v žádné
rozvojové oblasti a není dot eno ani rozvojovou osou.
e.1.3
SPECIFICKÉ OBLASTI
Specifické oblasti jsou vymezovány v územích, ve kterých se v porovnání s ostatním územím R dlouhodob projevují
problémy z hlediska udržitelného rozvoje území tj. problémy se zajišt ním vyváženého vztahu p íznivého životního
prost edí, hospodá ského rozvoje a soudržnosti spole enství obyvatel území. P itom se jedná o území se specifickými
hodnotami anebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu, nebo které svým významem
esahují území kraje.
Dle Politiky územního rozvoje R 2008 se správní území m sta Rožmitál pod T emšínem nenachází v žádné specifické
oblasti.
e.1.4
KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Dopravní infrastruktura jako sou ást ve ejné infrastruktury je z izována a využívána ve ve ejném zájmu. Ú elem
vymezení koridor dopravy je ochrana ploch pro umíst ní nap . pozemních komunikací, drah, vodních cest a letiš , které
mají vliv na rozvoj území R. Svým významem p esahují území jednoho kraje a umožní propojení základní sít
dopravních cest na území eské republiky a se sousedními státy.
Úkolem PÚR R 2008 v ásti silni ní dopravy je vytvo it podmínky pro dokon ení základní sít kapacitních silnic,
umož ující p evést na n ást zát že intenzivní dopravy. Podmínkou pro umis ování koridor a ploch dopravy a jejich
vymezování je minimalizace negativních vliv dopad na p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty.
Politika územního rozvoje nevymezuje žádné koridory ani plochy dopravní infrastruktury ve správní území m sta
Rožmitál pod T emšínem.
e.1.5
KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A SOUVISEJÍCÍCH ROZVOJOVÝCH ZÁM
Technická infrastruktura jako sou ást ve ejné infrastruktury je z izována a využívána ve ve ejném zájmu. Ú elem
vymezení koridor a ploch pro technickou infrastrukturu je vytvo ení územní ochrany pro umis ování
elektroenergetických a plynárenských sítí, dálkovod (ropovody, produktovody), vodovodních a kanaliza ních sítí, ploch
pro odpadové hospodá ství a území pro akumulaci povrchových vod, které mají vliv na rozvoj území R. Svým
významem p esahují území jednoho kraje a umožní propojení systém technické infrastruktury se sousedními státy.
Z Politiky územního rozvoje R 2008 vyplývá, že správní území m sta Rožmitál pod T emšínem není dot eno koridorem
technické infrastruktury ani souvisejících rozvojových zám .
e.1.6
DALŠÍ ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Další úkoly pro územní plánování jsou stanoveny pro ešení problém , které mají nadmístní charakter, ale nespl ují
požadavky pro rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti, vymezené na celostátní úrovni.
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Podle Politiky územního rozvoje R 2008 nejsou ve správním území m sta Rožmitál pod T emšínem vymezeny území
vykazující zvýšené požadavky na zm ny v území ani území vykazující vyšší míru problém , zejména z hlediska
udržitelného rozvoje území.
Územní plán m sta Rožmitál pod T emšínem respektuje Politiku územního rozvoje R 2008 a je s ní v souladu.

e.2
VYHODNOCENÍ SOULADU
ST EDO ESKÉHO KRAJE

S

KRAJSKÝMI

PRIORITAMI

ÚP

DLE

ZÚR

Zásady územního rozvoje St edo eského kraje (dále jen „ZÚR SK“) jsou po ízeny Krajským ú adem St edo eského kraje
a vydány Zastupitelstvem St edo eského kraje dne 19. prosince 2011 pod íslem usnesení 4-20/2011/ZK.
Návrh Územního plánu Rožmitál pod T emšínem byl se ZÚR SK posouzen s tímto výsledkem:
Zásady územního rozvoje SK vymezují rozvojová centra osídlení a d lí je do kategorií. Rožmitál pod T emšínem
pat í mezi lokální centra, pro která byly stanoveny zásady pro usm ování územního rozvoje a rozhodování o
zm nách v území. Jedná se zejména o stabilizaci osídlení v ídce osídleném území a ochranu kulturních a
írodních hodnot a jejich využití pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu.
Územní plán Rožmitál pod T emšínem vytvá í podmínky pro rozvoj bydlení, umož uje rozší ení obslužných i
ekonomických aktivit a koordinuje rozvoj s ochranou p írody a krajiny i se sousedními obcemi.
Zásady územního rozvoje SK vymezují specifické oblasti krajského významu. D vodem vymezení SOBk1je
analýza Rozboru udržitelného rozvoje, dle které je pot eba vytvo it p edpoklady pro zachování struktury
osídlení, nezbytné pro udržování kulturní krajiny a ochranu hodnot území.
ást správního území m sta Rožmitál pod T emšínem (k. ú. Hut pod T emšínem, Voltuš) leží ve specifické oblasti
SOBk1 Brdy - Rožmitálsko. Úkolem územního plánování bylo prov it možnosti zlepšení silni ního spojení k lokálnímu
centru Rožmitál pod T emšínem na obvod specifické oblasti, ov it rozsah zastavitelných ploch v sídlech s ohledem na
dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny.
V návrhu bylo prov eno napojení sídla Hut pod T emšínem na stávající silnici II/191. Pro zkapacitn ní dopravy bylo
uvažováno s rozší ením trasy stávající ú elové komunikace. Z ekonomického d vodu se však tento požadavek prov il
pouze v zadání ÚP. V návrhu již tento zám r není dále sledován, avšak rozší ení komunikace v budoucnu nic nebrání.
V územním plánu jsou zohledn ny požadavky na ochranu p írodní rezervace - Getsemanka I. a II.; p írodních památek ebenec,
emešný vrch; evropsky významných lokalit - Niva Kotelského potoka, Rožmitál pod T emšínem,
Závišínský potok a skladebné ásti ÚSES - NRBC 53 T emšín. Územní plán respektuje specifické p írodní i krajiná ské
hodnoty území a nenavrhuje žádné rozvojové plochy, které by m ly negativní vliv na specifickou oblast Brdy Rožmitálsko.
Zásady územního rozvoje SK vymezují plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému
ekologické stability.
V ešeném území vymezují ZÚR SK biocentrum 53 T emšín na nadregionální úrovni, biocentra 875 U Pátého Hamru a
876 Oslí a biokoridory 258 T emšín - U Pátého Hamru, 259 U Pátého Hamru - Oslí a 260 Oslí - Po ápelský rybník
na regionální úrovni.
Územní plán Rožmitál pod T emšínem respektuje plochy a koridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako
nezastavitelné s využitím biodiverzity a ekologické stability krajiny a stanovuje podmínky pro stavby dopravní a
technické infrastruktury na t chto plochách a koridorech.
Zásady územního rozvoje SK up es ují územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje p írodních , kulturních a
civiliza ních hodnot území.
Zásady územního rozvoje SK za adily mezi p írodní hodnoty kraje zvlášt chrán ná území ochrany p írody a krajiny
(p írodní rezervace a p írodní památky); lokality soustavy NATURA 2000 (evropsky významné lokality);
vodohospodá sky významná území s velkými podzemními i povrchovými zdroji pitné vody; krajiná sky hodnotná území
(území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu); významné krajinné prvky a skladebné ásti ÚSES. Mezi kulturní hodnoty
kraje pat í
stská památková zóna Rožmitál pod T emšínem.
Územní plán respektuje kulturn historické hodnoty (p edevším hodnoty urbanistické a architektonické) a stanovuje
takové podmínky, aby nedošlo ke st et m s pozitivními znaky charakteristik krajinného rázu a sou asn mohly být
využity kulturní hodnoty pro cestovní ruch, s tím, že budou prosazovány trvale udržitelné formy cestovního ruchu a
doprovodných služeb.
Zásady územního rozvoje SK vymezují cílové charakteristiky krajiny, a to rozd lením krajinných celk na
základní typy krajiny.
Krajina ešeného území je dle Zásad územního rozvoje SK klasifikována p evážn jako krajina zvýšených hodnot H19
(krajina s v tším výskytem lokalit vyšší p írodní nebo kulturní hodnoty, jejichž rozsah p esahuje b žný pr
r, ale není
vodem zájmu ochrany p írody a krajiny). Pouze m sto Rožmitál pod T emšínem a jeho okolí je hodnoceno jako
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krajina sídelní S46 (nejvíce prom ný krajinný typ - p evažující podíl zastav ného území, vysoká hustota obyvatel a
soust ed ní ekonomických aktivit).
Územní plán respektuje zásady stanovené ZÚR SK pro využívání území daných základních typ krajiny. Navrhuje novou
zástavbu s ohledem na okolní krajinu se zachováním krajinného rázu. Ponechává historicky prov enou strukturu
zem lské krajiny - rozsah zastavitelných ploch je stanoven na ekologickou únosnost krajiny. Umož uje vytvo ení
kvalitního obytného standardu sídelní krajiny, aniž by znehodnocoval její existující krajiná ské a kulturn historické
hodnoty.
Zásady územního rozvoje SK vymezují ve ejn prosp šná opat ení pro plochy a koridory biocenter a biokoridor
ÚSES, pro která lze práva k pozemk m vyvlastnit
Do správního území m sta Rožmitál pod T emšínem zasahují prvky ÚSES, které jsou dle Zásad územního rozvoje
vymezeny jako ve ejn prosp šná opat ení. Jedná se o nadregionální biocentrum 53 T emšín (VPO NC 53), regionální
biocentra 875 U Pátého Hamru (RC 875) a 876 Oslí (RC 876) a regionální biokoridory 258 T emšín - U Pátého
Hamru (RK 258), 259 U Pátého Hamru - Oslí (RK 259) a 260 Oslí - Po ápelský rybník (RK 260).
Do územního plánu bylo p evzato ze ZÚR SK vymezení ve ejn prosp šných opat ení NC 53, RC 875, RC 876, RK 258,
RK 259, RK 260 a respektuje je.
Zásady územního rozvoje SK stanovují požadavky na koordinaci ploch a koridor ve ejn prosp šných staveb a
ve ejn prosp šných opat ení
V ešeném území nejsou ZÚR SK vymezeny žádné ve ejn prosp šné stavby. Územní plán nezp es oval územní
vymezení ploch a koridor pro umis ování staveb a tudíž nestanovil ani žádné podmínky v rámci koordinace staveb a
opat ení.
Územní plán Rožmitál pod T emšínem je v souladu s nad azenou krajskou dokumentací - Zásadami územního rozvoje
St edo eského kraje.

f)

ezkoumání souladu návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem s cíli a
úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky
na ochranu nezastav ného území

f.1

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODLE § 18 SZ

Návrh ÚP Rožmitál pod T emšínem je zpracován v souladu s § 18 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ádu v platném zn ní (dále jen „stavební zákon, SZ“). Je vypracován s ohledem na vytvá ení p edpoklad pro
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spo ívající ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro
hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území, který uspokojuje pot eby sou asné generace.
Napln ní priorit pro zajišt ní p íznivého životního prost edí:
ÚP je koncipován se snahou o zachování nezastav ného území a p írodních hodnot území
ochrana nezastav ného území je zajišt na stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využitím: plochy vodní a vodohospodá ské, plochy p írodní, plochy lesní a podmínky využití pro prvky ÚSES
zastavitelné plochy jsou umíst ny v p ímé vazb na zastav né území a p im en rozši ují velikost
a význam sídla s ohledem na míru využití zastav ného území. Výjimkou jsou plochy bydlení v Zalánech, kde je
navrženo pom rn velké množství nových ploch. Návrhem je však stanoveno max. 20%-ní možné zastav ní
plochy objekty.
jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, s p ihlédnutím na charakter obce,
urbanistickou strukturu, p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty obce
ke zlepšení životního prost edí dojde i návrhem koncepce išt ní odpadních vod v sídlech a postupným
odstra ováním zdroj zne išt ní ovzduší.
Napln ní priorit pro zajišt ní p íznivého hospodá ského rozvoje:
navržené ešení umož uje na plochách bydlení a smíšených obytných mimo bydlení i možnosti podnikání
(provozovny služeb, za ízení pro obchod, podnikatelské aktivity a výroba lokálního významu), ímž je vytvo en
edpoklad pro možné zvýšení po tu pracovních p íležitostí p ímo v obci
návrh vymezuje plochy technické infrastruktury
v rámci rozvojových ploch je umožn n rozvoj dopravní infrastruktury
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ešené území m že v budoucnu t žit z unikátního území P írodního parku T emšín a blízkosti zajímavého a
zatím turisticky málo využívaného p írodního prost edí Brd. To má všechny p edpoklady, aby se stalo pro turisty
vyhledávanou lokalitou. Velké rezervy jsou zejména v oblasti cykloturistiky.
Napln ní priorit pro zajišt ní sociální soudržnosti obyvatel:
dojížd ní za prací velké ásti obyvatelstva je vyváženo možností bydlení v p íznivém životním prost edí a krásné
írod
jsou zajišt ny podmínky pro trvalé bydlení i p edpoklady pro místní pracovní p íležitosti
vzhledem ke kvalitnímu životnímu prost edí je v územním plánu podpo en p edevším rozvoj bydlení.

f.2

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODLE § 19 SZ

Územní plán Rožmitál pod T emšínem je vypracován v souladu s úkoly územního plánování podle §19 zákona
183/2006Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní. Územní plán napl uje úkoly územního plánování
tím, že:
stanovuje celkovou koncepci rozvoje území, v etn urbanistické koncepce, kterou zachovává a rozvíjí
s propojením na okolní krajinu p i respektování hodnot území
v nezastav ném území vytvá í podmínky pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a pro
odstra ování jejich d sledk , a to p írod blízkým zp sobem (zatravn ní, plán ÚSES)
rozsah zastavitelných ploch je ešen úm rn velikosti sídla a kapacit ve ejné infrastruktury a stanovuje
podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
uplat uje poznatky z obor architektury, urbanismu, územního plánování, ekologie a památkové pé e p i
stanovení podmínek na využívání a prostorové uspo ádání území
vytvá í podmínky pro ochranu území p ed negativními vlivy zám
na území
prov uje hospodárné vynakládání prost edk na zm ny v území
Etapizace návrhových ploch nebyla v územním plánu navržena ani požadována.
Územní plán Rožmitál pod T emšínem koordinuje ve ejné a soukromé zám ry zm n v území, výstavbu a jiné innosti
ovliv ující rozvoj území a konkretizuje ochranu ve ejných zájm vyplývajících ze zvláštních právních p edpis . Lze
konstatovat, že územní plán je pro obec p ijatelný, a že p ínos navrženého ešení p eváží nad jeho možné negativní
dopady. Jeho realizací by nem ly být ohroženy podmínky života budoucích generací.

g)

ezkoumání souladu návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem
s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis

ÚP Rožmitál pod T emšínem byl zpracován v souladu s p íslušnými ustanoveními stavebního zákona 183/2006 Sb.
obsah textové dokumentace je v souladu s §13 a p ílohou . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických
podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti
grafická ást územního plánu je zpracována dle vyhlášky . 501/2006 Sb., a to v m ítku 1:5 000, Výkres širších
vztah je v m ítku 1:50 000.

g.1

SOULAD ÚP ROŽMITÁL POD T EMŠÍNEM S VYHLÁŠKOU . 501/2006 Sb.
NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE VYHLÁŠKY
501/2006 Sb.

NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE ÚP

ZD VODN NÍ

Plochy bydlení (B)

Plochy bydlení (§4)

soulad s vyhláškou

Plochy rekreace (R)

Plochy rekreace (§5)

soulad s vyhláškou

Plochy ob anského vybavení (OV)

Plochy ob anského vybavení (§6)

soulad s vyhláškou

Plochy ob anského vybavení - h bitov
(OVh)

Plochy ob anského vybavení (§6)

podrobn jší len ní (podtyp) z d vodu pot eby p esn jší regulace

Plochy ve ejných prostranství (VP)

Plochy ve ejných prostranství (§7)

soulad s vyhláškou

Plochy ve ejných prostranství (§7)

podrobn jší len ní (podtyp) -

Plochy

ve ejných

prostranství

-
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stská zele (VPz)

z d vodu pot eby p esn jší regulace

Plochy smíšené obytné (SO)

Plochy smíšené obytné (§8)

soulad s vyhláškou

Plochy dopravní infrastruktury (DI)

Plochy dopravní infrastruktury (§9)

soulad s vyhláškou, pouze v grafické
ásti odlišena silni ní a drážní
infrastruktura z d vodu p ehlednosti

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy technické infrastruktury (§10)

soulad s vyhláškou

Plochy výroby a skladování (VS)

Plochy výroby a skladování (§11)

soulad s vyhláškou

Plochy smíšené výrobní (SV)

Plochy smíšené výrobní (§12)

soulad s vyhláškou

Plochy vodní a vodohospodá ské (V)

Plochy vodní a vodohospodá ské (§13)

soulad s vyhláškou

Plochy zem

Plochy zem

soulad s vyhláškou

lské (Z)

lské (§14)

Plochy lesní (L)

Plochy lesní (§15)

soulad s vyhláškou

Plochy p írodní (P)

Plochy p írodní (§16)

soulad s vyhláškou

Plochy smíšené nezastav ného území
(SN)

Plochy smíšené nezastav ného území
(§17)

soulad s vyhláškou

Plochy t žby nerost (TN)

Plochy t žby nerost (§18)

soulad s vyhláškou

Plochy specifické - nezastavitelná
volná krajina (S)

Plochy specifické (§19)

soulad s vyhláškou

h)

ezkoumání souladu návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem
s požadavky zvláštních právních p edpis a se stanovisky
dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis , pop ípad
s výsledkem ešení rozpor

Žádné rozpory nenastaly. Byly p edloženy t i námitky k lokalit kasáren, které budou p i schvalovacím procesu jednotliv
posouzeny. Námitky vznesli vlastníci pozemk a ploch. Dále bylo vzneseno šest p ipomínek, které byly všechny ve
zpracování akceptovány.

i)

zpráva o vyhodnocení p edpokládaných vliv na udržitelný
rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto
vyhodnocení v etn výsledk vyhodnocení vliv
na životní
prost edí

i.1

VYHODNOCENÍ VLIV ÚP NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ ZPRACOVANÉ PODLE
ÍLOHY STAVEBNÍHO ZÁKONA, POKUD P ÍSLUŠNÝ Ú AD UPLATNIL POŽADAVEK
NA TOTO VYHODNOCENÍ
Dle stanoviska odboru životního prost edí a zem lství Krajského ú adu St edo eského kraje k návrhu zadání ÚP
Rožmitál pod T emšínem, ze dne 13. 10. 2011 ( . j. 181320/2011/KUSK) p íslušný ú ad podle § 22 písm. b) zákona
. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon), na základ
edloženého návrhu zadání ÚP Rožmitál pod T emšínem a kritérií uvedených v p íloze . 8 zákona, provedl zjiš ovací
ízení podle § 10i odst. 2 zákona s následujícím záv rem:
Územn plánovací dokumentaci - návrh zadání ÚP Rožmitál pod T emšínem je nutno posoudit z hlediska vliv na životní
prost edí (SEA) dle p ílohy ke stavebnímu zákonu.
Požadované vyhodnocení zpracovala Ing. Hana Pešková, DHW s. r. o. a je doloženo v samostatném elaborátu:
Vyhodnocení vliv Územního plánu Rožmitál pod T emšínem na životní prost edí - Kapitola A Vyhodnocení vliv
územního plánu na udržitelný rozvoj (podle §19 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon).
Na základ této dokumentace byl upraven návrh územního plánu.
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i.2
VYHODNOCENÍ VLIV ÚP NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTA Í
OBLASTI, POKUD ORGÁN OCHRANY VÝZNAMNÝ VLIV NA TATO ÚZEMÍ NEVYLOU IL
Dle stanoviska odboru životního prost edí a zem lství Krajského ú adu St edo eského kraje k návrhu zadání ÚP
Rožmitál pod T emšínem, ze dne 13. 10. 2011 ( . j. 181320/2011/KUSK) p íslušný ú ad dle ust. § 45i zákona . 114/1992
Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis sd lil, že nelze vylou it vliv p edložené koncepce na
lokality Natury 2000, tedy evropsky významné lokality a pta í oblasti a u inil záv r:
Územn plánovací dokumentaci - návrh zadání ÚP Rožmitál pod T emšínem je nutno posoudit z hlediska vliv na
soustavu Natura 2000.
Požadované vyhodnocení zpracovala Mgr. Eva Chvojková a je doloženo v samostatném elaborátu:
Hodnocení vliv koncepce na evropsky významné lokality a pta í oblasti, podle § 45i zákona . 114/1992 Sb., o ochran
írody a krajiny, v platném zn ní.
Na základ této dokumentace byl upraven návrh územního plánu.

i.3
VYHODNOCENÍ VLIV
PODKLADECH

NA SKUTE NOSTI ZJIŠT NÉ V ÚZEMN ANALYTICKÝCH

Cílem tohoto vyhodnocení je „vybrat sledované jevy, které se v území vyskytují nebo jsou podstatn ovlivn ny návrhem
ÚP a popsat, jaký vliv má navrhované ešení na tyto vybrané sledované jevy.“
Ze sledovaných jev ÚAP se v území vyskytují a mohou být ovlivn ny tyto jevy:
Ochrana p írody a krajiny
Návrhy a opat ení ÚP Rožmitál pod T emšínem nep edstavují významné negativní dopady na lokality Natura 2000,
nep edpokládají se ani jiné závažné vlivy na p írodu a krajinu (na P írodní park T emšín, na p írodní rezervace a p írodní
památky, na region lidové architektury). Jako pouze mírn ovlivn né návrhem ÚP jsou EVL Niva Kotelského potoka a
EVL Rožmitál pod T emšínem. U navrhovaných rozvojových ploch je možno p edpokládat, že st ety a negativní vlivy
budou ješt ešeny, zmírn ny nebo minimalizovány v rámci zp esn ní jejich vymezení v následných územních studiích
(pro plochy, kde je realizace podmín na vypracováním územní studie), v jednotlivých povolovacích ízení (dle návrhu
opat ení pro jednotlivé plochy), p ípadn v rámci proces EIA (u zám , které budou spadat pod zákon . 100/2001 Sb).
Hygiena životního prost edí
Návrh ÚP nemá významný vliv na sledovaný jev.
Vodní režim
Vodní režim se návrhem ÚP nezm ní.
Horninové prost edí a geologie
Návrh ÚP nemá vliv na sledovaný jev.
Zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa
tšina zábor zem lských ploch je p evzata z p edchozího územního plánu. ZPF bude dle rozsahu rozvojových ploch
dot en zábory (p evážn trvalé travní porosty a orná p da) hlavn v k. ú. Rožmitál pod T emšínem, kde je soust ed n
rozvoj správního území. V ostatních katastrálních územích jsou zábory ZPF v omezeném rozsahu. Zábor ploch I. a II.
ídy ochrany je minimální.
Zábor pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa návrh územního plánu nenavrhuje.
Návrh ÚP nemá významný negativní vliv na ZPF.
Dopravní infrastruktura
Návrh ÚP zachovává stávající nad azenou silni ní sí (I/18, I/19, I/191) a nenavrhuje na nich žádné významn jší úpravy,
krom opat ení vedoucích ke snížení pr jezdné rychlosti v obci a zvýšení bezpe nosti chodc .
Návrh ÚP významn zlepšuje dopravní infrastrukturu m sta v okrajových ástech Rožmitálu pod T emšínem, kde
podmi uje budoucí rozvoj odpovídajícím dopravním ešením. Ke zlepšení dopravní situace p ispívá i návrh nové místní
komunikace, která propojí areál bývalých kasáren se silnicí II/191. Dojde tak k odleh ení stávajících komunikací a tím i
snížení vlivu dopravy na stávající plochy bydlení v jižní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem a p edevším na EVL
Rožmitál pod T emšínem.
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ÚP Rožmitál pod T emšínem specifikuje podmínky zástavby s ohledem na dopravní infrastrukturu, ímž pozitivn
ovliv uje využitelnost zastavitelných a p estavbových ploch.
Technická infrastruktura
Návrh ÚP posiluje technickou infrastrukturu m sta.
Jedná se p edevším o odkanalizování nejen rozvojových lokalit, ale i dosud nenapojených objekt na kanaliza ní ad a
odvedení na OV. Územní plán vymezuje koridory pro realizaci kanaliza ních ad v k. ú. Hut pod T emšínem, k. ú.
ovice pod T emšínem a k. ú. Skuhrov pod T emšínem a navrhuje plochy pro OV do sídel Hut pod T emšínem a
Skuhrov.
Návrh ÚP zajiš uje pokrytí nového nár stu spot eby el. energie vymezením koridor pro el. vedení a trafostanice.
ÚP Rožmitál pod T emšínem specifikuje podmínky zástavby s ohledem na technickou infrastrukturu, ímž p edchází
budoucím rizik m souvisejících s dalším rozvojem území.
Sociodemografické podmínky
Návrh ÚP posiluje správní úlohu m sta a vytvá í harmonické životní podmínky ve všech oblastech života jeho obyvatel,
tj. v oblasti bydlení, zam stnanosti, ve ejných služeb a rekreace. Posiluje úlohu ve ejných centrálních prostor m sta,
stabilizuje a v nových ástech m sta vytvá í ve ejné prostranství v zájmu zvýšení p íležitostí pro vzájemné setkávání
obyvatel m sta. Ve ejné prostory propojuje cestní sítí v krajin s dalšími sídly v území, p ším a cyklist m nabízí
vycházkové okruhy mimo hlavní dopravní tahy. Návrhem zastavitelných ploch v rozsahu odpovídajícím velikosti sídla
umož uje další vyvážený rozvoj území.
Bydlení
Návrh ÚP soust uje rozvoj bydlení p edevším do Rožmitálu pod T emšínem a Starého Rožmitálu. V ostatních sídlech
správního území m sta je rozvoj bydlení minimální. V návrhu jsou vymezeny p edevším plochy se smíšenou obytnou
funkcí.
Územní plán dává dobré p edpoklady pro dlouhodobý rozvoj území v oblasti bydlení.
Rekreace
Návrh ÚP rozši uje rekrea ní možnosti území v celé škále rekrea ních a sportovn rekrea ních aktivit zejména
v Rožmitále pod T emšínem v ploše navazující na sportovní areál. Návrh ÚP nabízí nové plochy pro zahrádky rozší ením
stávající zahrádká ské kolonie.
Územní plán Rožmitál pod T emšínem eší koncep
rozvoj ploch pro rekreaci v zastav ném a zastavitelném území.
Hospodá ské podmínky
Návrh ÚP stabilizuje stávající výrobní plochy a navrhuje zvýšení možnosti pracovních p íležitostí ve výrobní sfé e
v nových zastavitelných plochách. Další p íležitosti pro vznik nových pracovních p íležitostí jsou v zastavitelných
plochách ob anského vybavení ve ejného i komer ního charakteru. Drobné podnikání nevýrobního charakteru je
umožn no na plochách smíšených obytných.
ÚP má pozitivní vliv na zlepšování hospodá ských podmínek v území.
Urbanismus ešeného území
Návrh ÚP rozvíjí zejména m sto Rožmitál pod T emšínem s navazujícími sídly (Starý Rožmitál, Zalány). Rozvoj sm uje
jižním a severním sm rem, zastavitelné plochy navazují na zastav ná území. Nová rozptýlená zástavba v krajin není
územním plánem navržena. Návrh chrání významné dominanty v území (nap . kostel Povýšení sv. K íže ve Starém
Rožmitále, renesan ní zámek a kostel sv. Jana Nepomuckého v Rožmitále pod T emšínem), návrhem odpovídajících
podmínek využití chrání jejich hodnoty a význam pro ešené území.
ÚP Rožmitál pod T emšínem eší koncep
celé správní území a jasn stanovuje zásady urbanistické koncepce i pro
budoucí aplikaci p i užívání územního plánu.

i.4
ÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIV
NA JINÉ SKUTE NOSTI OVLIVN NÉ
NAVRŽENÝM EŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚAP, NAP ÍKLAD SKUTE NOSTI
ZJIŠT NÉ V DOPL UJÍCÍCH PR ZKUMECH A ROZBORECH
Nebyly zjišt ny žádné další skute nosti, které by byly ovlivn ny navrženým ešením.
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i.5
VYHODNOCENÍ P ÍNOSU ÚP K NAPLN NÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO
ZAJIŠT NÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO
ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Rožmitál pod T emšínem pat í mezi lokální centra, pro která byly stanoveny zásady pro usm ování územního rozvoje a
rozhodování o zm nách v území. Územní plán Rožmitál pod T emšínem vytvá í podmínky pro rozvoj bydlení v etn
stabilizace osídlení v ídce osídleném území, umož uje rozší ení obslužných a ekonomických aktivit a rozvoj cestovního
ruchu. Vše koordinuje s ochranou p írody a krajiny i se sousedními obcemi.
ást správního území m sta Rožmitál pod T emšínem (k. ú. Hut pod T emšínem, Voltuš) leží ve specifické oblasti
SOBk1 Brdy - Rožmitálsko. Územní plán respektuje specifické p írodní i krajiná ské hodnoty území a nenavrhuje žádné
rozvojové plochy, které by m ly negativní vliv na tuto specifickou oblast.
Územní plán Rožmitál pod T emšínem respektuje plochy a koridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako
nezastavitelné s využitím biodiverzity a ekologické stability krajiny a stanovuje podmínky pro stavby dopravní a
technické infrastruktury na t chto plochách a koridorech.
Územní plán respektuje kulturn historické hodnoty (p edevším hodnoty urbanistické a architektonické) a stanovuje
takové podmínky, aby nedošlo ke st et m s pozitivními znaky charakteristik krajinného rázu a sou asn mohly být
využity kulturní hodnoty pro cestovní ruch, s tím, že budou prosazovány trvale udržitelné formy cestovního ruchu a
doprovodných služeb.
Územní plán respektuje zásady pro využívání území daných základních typ krajiny. Navrhuje novou zástavbu s ohledem
na okolní krajinu se zachováním krajinného rázu. Ponechává historicky prov enou strukturu zem lské krajiny - rozsah
zastavitelných ploch je stanoven na ekologickou únosnost krajiny. Umož uje vytvo ení kvalitního obytného standardu
sídelní krajiny, aniž by znehodnocoval její existující krajiná ské a kulturn historické hodnoty.

i.6

VYHODNOCENÍ VLIV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ

Hlavním p ínosem návrhu Územního plánu je vytvo ení p edpoklad pro vyvážené životní podmínky obyvatel, které
budou zajišt ny p im eným rozvojem obytných ploch a vzniku ekonomických aktivit ve m st v etn souvisejících
vyvolaných zm n (umožn ní obnovy, dopln ní a rozvoj technické infrastruktury), a to bez významného negativního
dopadu na p írodu a krajinu.

i.7

VYHODNOCENÍ VLIV
ÚP NA ZLEPŠOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO
ÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, PRO HOSPODÁ SKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST
SPOLE ENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ A JEJICH SOULAD

sto Rožmitál pod T emšínem je za azeno mezi významná centra osídlení.
Obec Rožmitál pod T emšínem má v celkovém vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek (pilí ) nejlepší
hodnocení a je za azena do kategorie 1. Návrh územního plánu podporuje tedy i nadále vytvo ení vyvážených podmínek
pro všechny t i pilí e udržitelného rozvoje.

j)

stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5

Vzhledem k tomu, že nad ízený orgán územního plánování - Krajský ú ad St edo eského kraje, odbor regionálního
rozvoje - nevyužil zákonnou lh tu 30 dn na vydání stanoviska (9. 8. 2013 - 9. 9. 2013), není stanovisko nad ízeného
orgánu v elaborátu uvedeno pro marné uplynutí lh ty.
Orgán ochrany životního prost edí - Krajský ú ad St edo eského kraje, odbor životního prost edí, zem lství a lesnictví
požádal o prodloužení lh ty o dalších 30 dní. Své stanovisko vydal dne 10. 10. 2013.

k)

sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn no,
s uvedením závažných d vod , pokud n které požadavky nebo
podmínky zohledn ny nebyly

Stanovisko Krajského ú adu St edo eského kraje, odboru životního prost edí, zem
proto není nutno zd vod ovat.

lství a lesnictví bylo souhlasné, a
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l)
l.1

komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
IJATÉ EŠENÍ

V sou asné dob dochází k nár stu požadavk na bydlení, které je dáno p edevším nadpr
rnou kvalitou životního
prost edí. Snaha vy lenit další pozemky pro bydlení vyplývá ze zájmu o bydlení v kvalitním, turisticky velmi atraktivním
prost edí s dobrou dopravní dostupností. Proto návrh ÚP Rožmitál pod T emšínem umož uje p edevším rozvoj bydlení.
Dále je v návrhu umožn no podnikání, zejména v oblasti služeb, drobného podnikání, výroby a výrobních služeb.
V souvislosti s tímto rozvojem podnikání a služeb s ním spojených dojde k nár stu pracovních míst.
Díky krásné p írod s nenarušenou ekologickou rovnováhou, romantickým výhled m do kraje, turistickým trasám,
pam tihodnostem a kulturním tradicím vztahujícím se k známým osobám zdejší historie je Rožmitálsko významným
st ediskem pro celoro ní rodinnou rekreaci.
V návrhu jsou respektovány všechny hodnoty v území. Podmínky ochrany zjišt ných hodnot v území jsou zásadami pro
innost správních ú ad a pro po izování navazující ÚPD.

l.2

VYBRANÉ VARIANTY

Územní plán Rožmitál pod T emšínem neobsahuje žádné variantní ešení.

l.3
ZD VODN NÍ P IJATÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ

EŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO

Rozbor udržitelného rozvoje území vychází z analýzy silných a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb pro jednotlivé
tematické okruhy a zabývá se vyvážeností vztahu podmínek území pro životní prost edí, hospodá ský rozvoj a soudržnost
spole enství obyvatel území. Ze zpracovaných Územn analytických podklad pro správní obvod obce s rozší enou
sobností (SO ORP) P íbram vyplývá, že podmínky pro p íznivé životní prost edí (environmentální pilí ), pro
hospodá ský rozvoj (ekonomický pilí ) a pro soudržnost spole enství obyvatel území (sociální pilí ) jsou na území ešené
ÚP Rožmitál pod T emšínem zcela vyváženy.
sto Rožmitál pod T emšínem je za azeno mezi významná centra osídlení, d raz je kladen na vytvo ení podmínek pro
udržení a zlepšení obytné kvality, zejména ešením dopravy a ploch pro parkování a pro zele . Nové lokality jsou ešeny
. vybavenosti (plochy SO) a vazeb na stávající obslužné centrum a na zelené plochy tak, aby nevznikaly monofunk ní
„satelity“ na okraji sídla.
Sociodemografický pilí (dopravní vazby, vybavení technickou infrastrukturou, ková struktura obyvatelstva, bydlení,
rekreace) je hodnocen jako nadpr
rný. Environmentální pilí (horninové prost edí, vodní režim, hygiena životního
prost edí, ochrana p írody a krajiny, p dní fond) a ekonomický pilí (míra nezam stnanosti, pracovní p íležitosti,
infrastruktura) byly shodn vyhodnoceny jako mírn nadpr
rné.
Obec Rožmitál pod T emšínem má v celkovém vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek (pilí ) nejlepší
hodnocení a je za azena do kategorie 1. Návrh územního plánu podporuje vytvo ení podmínek pro všechny t i pilí e
udržitelného rozvoje.
Podmínky pro p íznivé životní prost edí lze charakterizovat mírou zne išt ní prost edí (kvalita vod, ovzduší), ochranou
írody (výskyt p írodních hodnot, ochrana ložisek výhradních nerostných surovin, lesnatost, podíl zem lské p dy) a
krajinného rázu, radonovým rizikem, ale i pr
rnou nadmo skou výškou.
Správní území Rožmitálu pod T emšínem pat í ke kvalitním územím s p íznivými životními podmínkami, a to díky
bohat lenitému reliéfu, kvalitním lesním celk m, vyrovnanému podílu vodních ploch a dostate né vým e luk a zahrad.
Vliv ÚP na podmínky pro p íznivé životní prost edí - environmentální pilí :
kulturní a p írodní hodnoty s legislativní ochranou jsou respektovány, v rámci koncepce ochrany a rozvoje
hodnot území jsou stanoveny zásady a podmínky pro ochranu dalších kulturních a p írodních hodnot, které
nepoužívají legislativní ochrany a je t eba je chránit;
územní plán je koncipován se snahou o zachování volné krajiny a p írodních hodnot území. Návrh ÚP vymezuje
územní systém ekologické stability;
navrženým rozvojem nejsou dot eny zájmy ochrany p írody, ešení respektuje všechny plochy, které využívají
zvláštní ochrany - prvky ÚSES. V nezastav ném území je umožn na realizace vodních ploch a zales ování;
v nezastav ném území jsou vytvo eny podmínky pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof,
pro odstra ování jejich d sledk , a to p írod blízkým zp sobem (zalesn ní, zatravn ní, plán ÚSES);
v územním plánu byly p i vymezování ploch s rozdílným zp sobem využití zohledn ny t ídy ochrany
zem lské p dy;
Stránka 107 z 146

OOP . 1/2013
ÚP pro nové zastavitelné plochy (jednotlivé zp soby využití ploch) stanovil podmínky využití území hlavní,
ípustné, p íp. podmín
p ípustné a nep ípustné innosti. Jsou stanoveny zásady v cné, asové koordinace
(požadavek na zpracování územních studií), zejména se z etelem na ochranu krajinných hodnot území;
zastav né území je dopl ováno s využitím volných p ilehlých ploch zem lské p dy se z etelem na
dokomponování urbanisticky neukon ených lokalit;
ve volné krajin nejsou vymezovány žádné zastavitelné plochy;
v rámci koncepce uspo ádání krajiny jsou stanoveny zásady pro ochranu proti záplavám, zejména p i
ívalových srážkách. Ve vymezených záplavových územích, aktivní zón záplavy a v jejich blízkosti nejsou
územním plánem navrženy zastavitelné plochy. Výjimkou jsou plochy TI 1 a VS 11 v k. ú. Rožmitál pod
emšínem a v k. ú. Skuhrov pod T emšínem plochy SO 68, SO 70 a plocha TI.K6a pro OV, které jsou
zastavitelné pouze po spln ní podmínky výstavby protipovod ového opat ení;
podzemní ani povrchové vody nebudou zne iš ovány. Územní plán navrhuje dostavbu stávající kanalizace
k doposud nenapojeným objekt m a výstavbu nové kanalizace v rámci navrhované zástavby ve m st Rožmitál
pod T emšínem v . ásti Starý Rožmitál. V sídle Voltuš je navržena oddílná kanalizace. Svedené odpadní vody
budou išt ny ve stávající m stské OV. V sídlech P ovice, Skuhrov a Zadní Hut pod T emšínem je též
navržena oddílná kanalizace, odpadní vody budou svedeny na navržené OV v k. ú. Hut pod T emšínem a
k. ú. Skuhrov. Napojení na ve ejný vodovod a ve ejnou kanalizaci je ešeno ze stávajících systém ;
ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné a nedochází k nevhodným zábor m zem lské
dy;
územní plán nenavrhuje žádné plochy pro stavby s možným negativním vlivem na krajinný ráz.
Podmínky pro hospodá ský rozvoj lze charakterizovat na základ údaj o po tu ekonomicky aktivních obyvatel, mí e
nezam stnanosti, po tu pracovních p íležitostí, dojíž ce za prací, ale i potenciál území pro cestovní ruch.
Spádovým územím pro obec Rožmitál pod T emšínem je P íbram a je zárove jeho lokálním pracovištním systémem.
Vliv ÚP na podmínky pro hospodá ský rozvoj - ekonomický pilí :
navržené ešení otevírá prostor pro další rozvoj, v etn jeho zabezpe ení technickou infrastrukturou;
ÚP vymezuje dostatek atraktivních rozvojových ploch pro bydlení. Navržené ešení p ipouští krom hlavního
zp sobu využití (bydlení) také nerušící aktivity s tímto typem bydlení související - emeslnou výrobu, vedlejší
samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, administrativní za ízení apod.;
návrh územního plánu zabezpe uje podporu podnikání a podporuje tím a dalšími opat eními vytvá ení
pracovních míst v obci;
hospodá ský rozvoj území v oblasti rozvoje výroby je zajišt n uspokojivým návrhem ploch smíšené výroby a
plochy výroby a skladování a rozvojem ploch stávajících;
ešené území m že v budoucnosti t žit z vazby na P írodní park T emšín a na atraktivní prost edí Brd, velké
rezervy jsou zejména v oblasti cestovního ruchu;
snadná dopravní dostupnost v i hlavním, významným centr m (P íbram, Plze , Praha), která nabízí v tší
možnost pracovních p íležitostí;
Podmínky pro soudržnost spole enství obyvatel území lze charakterizovat na základ údaj o vývoji po tu obyvatelstva,
vzd lanostní struktu e, celkové ob anské vybavenosti obcí školami, zdravotnictvím, sociálními službami, zázemím pro
sport, kulturu,cestovní ruch, rekreaci a innost místních spolk .
Správní území obce Rožmitál pod T emšínem je stabilní území s plnou vybaveností.
Vliv ÚP na podmínky pro soudržnost spole enství obyvatel území:
ÚP vytvá í podmínky pro rozvoj kvalitního bydlení, které umož ují širší spektrum inností a aktivit, p ináší
oživení a zpest ení struktury sídel;
jsou vytvo eny podmínky pro zvrácení zvyšujícího se v ku obyvatel vymezením dostate
nových ploch pro
bydlení. P ír stkem nových stavebních parcel dojde k postupné stabilizaci v kového pr
ru;
navržené plochy umož ují realizaci zástavby, která uspokojí rostoucí nároky na sociální pé i
zajišt ní vyšší ob anské vybavenosti bude i nadále uspokojováno v blízkých hlavních centrech;
jsou respektovány stávající ú elové komunikace, které slouží pro bezpe ný pr chod krajinou (turisté, cyklisté,
žka i, jízda na koni apod.). Formou vhodn upravených podmínek využití území je umožn no pro ú ely
rekreace využít stávajících ploch bydlení;
rozší ením plochy ob anské vybavenosti (sportovní areál) bude jednozna
posílena úloha, coby ve ejného
prostoru integrujícího funkce podporující soudržnost spole enství obyvatel území;
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nové plochy dopl ují již vytvo enou urbanistickou kostru a nabízejí rozvoj zp sobu využití území, p ispívajících
významným podílem k sociální stabilizaci obyvatelstva ešeného území;
Celkov lze konstatovat, že navržený územní plán vytvá í dostate né p edpoklady pro zlepšení všech pilí
udržitelného rozvoje. Jsou navrženy a stabilizovány plochy pro rozvoj bydlení a podnikání aj., p i respektování a
dalším rozvoji podmínek pro zdravé životní prost edí.

l.4

ZD VODN NÍ OCHRANY HODNOT

Území je len no na plochy urbanizované (zastav né a zastavitelné), na plochy hospodá sky využívané (lesní a
zem lské plochy) a další, nap . vodní plochy apod. Plochy chrán né v rámci ÚSES, tvo í kostru ekologické stability
krajiny. Koncepce uspo ádání krajiny v ešeném území nevyžaduje zásadní zm ny. D ležité je zam ení na ochranu
dochovaného krajinného rázu a p írodních hodnot území.
l.4.1
OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT
Území ešené územním plánem má dochovanou urbanistickou a architektonickou hodnotu. Z hlediska architektonických
hodnot v území je pot eba respektovat zejména nemovité kulturní památky v území, k nimž pat í nejenom památkov
hodnotné stavby, ale rovn ž dochované památkov cenné území MPZ Rožmitál pod T emšínem, s dominantami zámku a
kostela sv. Jana Nepomuckého a další kulturní památky, mezi nimiž dominuje kostel Povýšení sv. K íže s farou a
kaplankou. V rámci návrhu ÚP byly vymezeny i další hodnoty p ispívající ke kulturnímu d dictví a identit sídel,
harmonii v území, které nepožívají zákonné ochrany památkové pé e, a které je t eba chránit. Jedná se nap . o:
dominanty sídel p edstavující kulturní odkaz kraje, který je ve všech sm rech a innostech nutno respektovat a
chránit
vodní zástavby obytných a hospodá ských staveb, které vytvá ejí osobitý ráz jednotlivých sídel a jsou
odkazem kulturn -historického d dictví minulých generací
drobné, nicmén architektonicky cenné stavby ve volné krajin (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky a
sochy…) jako doklad kulturní historie krajiny
Územní plán chrání dominanty území i historickou zástavbu sídel a plynule na ni navazuje s vymezením zastavitelných
ploch.
Pro tyto plochy a objekty byla stanovena speciální ochrana specifikována v kapitole b. základní koncepce rozvoje území
obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot v návrhu textové ásti ÚP.
l.4.2
OCHRANA P ÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU
Tém na celé západní polovin ešeného území se rozprostírají lesy. Vodní plochy a toky v celém území mají p írodní
charakter, p evážná ást území leží v P írodním parku T emšín. Velké množství p írodních hodnot a významné krajinné
prvky ze zákona (vodní plochy a toky, lesní plochy apod.) vytvá í hlavní charakteristiku území. Podmínky ochrany
írodních hodnot a krajinného rázu jsou stanoveny z d vodu ochrany krajinného rámce (tvo eného lesy a krajinnou
zelení), v etn prolínání krajinné a sídelní zelen s vazbou na ÚSES, ochrany p írodních horizont a p írodních dominant.
Ochrana les a vodních ploch a tok je již zajišt na, nebo se jedná o významný krajinný prvek (VKP) ze zákona. Další
ochrana je navržena formou podmínek využití území p íslušných ploch s rozdílným zp sobem využívání (plochy vodní a
lesní). Dále je navržena ochrana p írodních hodnot formou vymezení systému lokálního ÚSES, kde jsou pro ochranu
ploch ÚSES rovn ž stanoveny podmínky jejich využití. Z hlediska ochrany a obnovy p írodních podmínek je nutné
ochra ovat i zele rostoucí mimo les, up ednost ovat geograficky p vodní druhy d evin, podporovat len ní velkých
zem lských pozemk , chránit stávající zele v zem lské krajin , revitalizovat vodní toky s cílem obnovení istoty
vody a p irozeného vývoje dna a b eh se stabilizovanými vodními a pob ežními spole enstvy. V nezastav ném území
jsou vytvo eny podmínky pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk ,
a to p írod blízkým zp sobem (zatravn ní, plán ÚSES).
Územním plánem jsou chrán ny p edevším:
írodní park T emšín - unikátní území s p írodními a krajiná skými hodnotami, které vyniká neoby ejnou
pestrostí biotop
zachovalá p íroda - soubor lesních porost , luk a vodní plochy ve východní polovin ešeného území, ale i
významné plochy zelen (stromové aleje, b ehové porosty, skupiny vzrostlých strom v sídle a krajin ) tvo ící
kosterní prvky systému ekologické stability
Ochrana je zabezpe ena podmínkami stanovenými v kapitole b. základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot v návrhu textové ásti ÚP a podmínkami využití pro prvky ÚSES.
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l.4.3
OCHRANA CIVILIZA NÍCH HODNOT
Civiliza ní hodnoty v ešeném území p edstavuje realizovaná ve ejná infrastruktura sídel jako je napojení na elektrickou
energii, vodovod, kanalizaci, st edotlaký plynovod a dopravní napojení na okolí. Dále je to nadmístní technická
infrastruktura (vysokotlaký plynovod). Ochrana hodnot spo ívá v nesnižování stávající úrovn ve ejné i ostatní technické
infrastruktury, zajišt ní jejího další rozvoje, možností pracovních p íležitostí a v možnosti využívání krajiny
k zem lským ú el m, rekreaci apod.

l.5
ZD VODN NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ
Celé území je dle zp sobu využití len no na zastav né, zastavitelné a nezastavitelné. Navrhované rozvojové území je
dále d leno do ploch s r znými p edpoklady a podmínkami pro jeho využití. Jednotlivým druh m ploch, které jsou
graficky vymezeny ve výkresové ásti, je p azen jejich zp sob a stanoveny podmínky využití.
Cílem podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití je p edevším uchovat hodnoty, zachovat kvalitu a ráz
okolního prost edí p i respektování zásad pro novou zástavbu. Podmínky využití pro výstavbu by m ly:
zajistit, aby zm ny ve využití území v etn nové zástavby vytvo ily harmonický celek se stávající zástavbou,
nap . za len ní nových staveb do proluk
podpo it a zd raznit prostorové uspo ádání ve vztahu k terénnímu a krajinnému utvá ení
respektovat p iléhající plochy zastav ného území, a to zejména svým výškovým a hmotovým uspo ádáním
nep ipustit výstavbu objekt na nezastavitelných plochách
Územní plán definuje toto možné využití ploch:
Hlavní využití ur uje p evažující ú el využití, jeho charakter a míru zát že plochy.
ípustné využití stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití. Jde zejména o innosti, stavby a za ízení
dopl ující hlavní využití, s ním související a slu itelné.
Podmín
p ípustné využití je takové využití, pro jehož p ípustnost jsou stanoveny podmínky, za jakých lze stavby,
innosti a za ízení v území umístit. P i nespln ní t chto podmínek je umís ování inností, staveb a za ízení nep ípustné.
Nep ípustné využití je stanoveno jako využití, které nelze povolit za žádných podmínek. Nep ípustné je zpravidla
umís ovat innosti, stavby a za ízení, které nesouvisejí a nejsou slu itelné s p ípustným využitím.
Podmínky stanovené územním plánem:
Zastav nost celková
V návrhu je definována celková zastav nost pozemku. K t mto podmínkám bylo p istoupeno p edevším z d vod
ochrany ásti pozemku pro zele a volné pobytové plochy. P i stanovení pouze procenta zastav nosti pro hlavní stavbu
dochází mnohdy k zastav ní zbývající plochy pozemku terasami, k lnami, p íst ešky, skleníky, parkovacími plochami
apod. Z tohoto d vodu je v návrhu ÚP regulováno i maximální celkové procento zastav nosti stavebního pozemku.
V územním plánu je navržené maximální procento zástavby u ploch bydlení, smíšených obytných a ob anského vybavení
35% (u sportovních ploch ob anského vybavení 85%), u ploch rekreace 30% a u ploch výroby a skladování a smíšené
výroby 85% z celkové stavební parcely.
Procento zastav ní bylo stanoveno obdobn jako u zastav nosti budovami na základ p edpokládané velikosti nových
stavebních parcel, odstupových vzdáleností budov a praktickými zkušenostmi z realizovaných zástaveb.
Velikost stavebních parcel
V návrhu ÚP je regulována velikost stavebních parcel u ploch bydlení, ploch smíšeného bydlení a ploch rekreace.
Minimální velikost stavebních parcel v menších sídlech je navržena 800m2 z d vodu zachování p im ené hustoty
zástavby. Ta je navržena tak, aby nebyl významným zp sobem narušen krajinný charakter, a aby zástavba byla dostate
rozptýlená a vytvo ila tak harmonický celek se stávající zástavbou. Ve m st Rožmitál pod T emšínem je možné odd lit
parcelu min. 600m2 pro RD a min. 1000m2 pro bytový d m.
Na plochách rekreace je stanovena velikost parcely min. 400m2.
Výšková hladina zástavby
Výškové uspo ádání území je dáno obecnými závaznými podmínkami pro využití ploch s rozdílným zp sobem
v závislosti na prostorové stabilizované plochy. P i umís ování staveb je nutné brát z etel na vizuální podmínky, aby
zm ny neovliv ovaly viditelné vnímání v panoramatických dálkových pohledech. Výšková hladina je ur ena max.
možným po tem podlaží jednotlivých staveb na plochách s rozdílným využití v ešeném území.
V návrhu je regulována výšková hladina nové zástavby a sou asn i výška stávajících objekt p i stavebních úpravách.
K t mto podmínkám bylo p istoupeno z d vodu zachování okolní výškové hladiny výstavby a za len ní zastavitelných
ploch do krajinného rázu. V p evážné ásti sídel se nacházejí p ízemní budovy s obytným podkrovím. Z urbanistického
hlediska je vhodné tuto výškovou hladinu zachovat. Z tohoto d vodu jsou v návrhové ásti stanoveny podmínky využití
udávající výškovou hladinu.
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Pro budovy na plochách pro bydlení a smíšených obytných je stanoveno 1 nadzemní podlaží s možností obytného
podkroví, ve m st Rožmitál pod T emšínem jsou umožn na 2 nadzemní podlaží s podkrovím u rodinných dom a bytové
domy s t emi nadzemními podlažími a podkrovím. Na plochách ob anského vybavení je možno umístit objekty o 3
nadzemních podlaží, výšky maximáln 7m. Objekty rekreace mohou mít max. 1 nadzemní podlaží a objekty smíšené
výroby a výroby a skladování mohou být max. 15m vysoké.

l.6
ZD VODN NÍ ZASTAVITELNÝCH, P ESTAVBOVÝCH A NEZASTAVITELNÝCH
PLOCH
Svou výhodnou polohou má m sto Rožmitál pod T emšínem a okolní sídla pro rozvoj dobré p edpoklady. Je ideálním
místem pro vytvá ení klidného a zdravého bydlení, se zázemím volné p írody a sou astn dobrou vybaveností technickou,
dopravní i ob anskou. Vzhledem k v tší mobilit obyvatelstva a nár stu požadavk na bydlení je ve celém správním
území m sta Rožmitál pod T emšínem umožn n p edevším rozvoj bydlení a s tím spojená pot ebná infrastruktura. Jedná
se o turisticky atraktivní oblast (blízkost P írodního parku T emšín a zajímavé p írodní prost edí Brd).
Zpracovaný návrh vychází ze schváleného zadání a z dopl ujících pr zkum a rozbor . Veškeré navrhované lokality byly
konzultovány se zástupci obce a s dot enými orgány. Po té byly vy azeny lokality, u nichž se d vodn p edpokládalo, že
budou mít nep íznivý vliv na životní prost edí. Následn byly ješt n které lokality upraveny tak, aby urbanisticky vhodn
dotvá ely zastav né území jednotlivých sídel ve správním území obce. ešení navazuje na koncepci založenou p edchozí
platnou územn plánovací dokumentací – ÚPnSÚ Rožmitál pod T emšínem a Zm n 1, 2 a 4 ÚPnSÚ Rožmitál pod
emšínem.
Ve zd vodn ní návrhu jsou od vodn ny pouze lokality nov navrhované, tj. plochy, které v minulosti nebyly
projednávané a schválené ÚP ve zn ní všech zm n.
l.6.1
PLOCHY BYDLENÍ (B)
Na základ požadavk byly navrženy plochy pro bydlení (s možností víceú elového využití), umož ující nár st po tu
obyvatel. Nabídka t chto ploch pro bydlení vychází z optimálních možností, které jednotlivá sídla v území pro zástavbu
poskytují. Pro využití t chto ploch musí dojít k dohod o prodeji pozemku mezi sou asným vlastníkem a stavebníkem za
oboustrann dohodnutých podmínek. Ne vždy se tak stane v aktuální dob , proto musí být nabídka stavebních míst
pon kud vyšší, než je skute ná poptávka po stavebních místech. V územn plánovací dokumentaci je zcela samoz ejm
edpokládáno, že na stávajících plochách, které v návrhu z stávají pro funkci bydlení, budou také postupn opravovány
a rekonstruovány obytné objekty, nebo budou asanovány a na jejich pozemcích postaveny obytné objekty nové. Koncepce
je ešena s ohledem na dochované hodnoty území.
Lokalita B 2 se nachází na severním okraji m sta a je p evzata do návrhu územního plánu z p edchozí platné ÚPD.
Zastavitelná plocha leží u silnice III. t ídy a má dobré napojení i na technickou infrastrukturu.
Nové plochy pro bydlení v rodinných a bytových domech jsou navrženy pouze ve m st Rožmitál pod T emšínem. Jedná
se o rozsáhlé, na sebe navazující plochy B 4 a B 5 u jihovýchodního okraje m sta, jižn od Podzámeckého rybníka a
rybníka Kuchy ka. Lokality jsou v p ímé návaznosti na zastav né území a jsou atraktivní díky blízkosti historického
centra m sta a zámku. Zastavitelná plocha má dobré napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Vhodnost
zástavby, možnost d lení pozemk a vymezení dopravní a technické infrastruktury na celé rozvojové území bude
prov eno územní studií, sou ástí které bude architektonický návrh zástavby zohled ující polohu lokalit v regionu lidové
architektury.
Plocha B 6 je z hlediska koncepce nezm na a je v souladu s platným ÚPnSÚ Rožmitál pod T emšínem v etn platných
zm n. Lokalita již byla posuzována a byl na ní vydán souhlas s odn tím ze ZPF. Ze severu navazuje na zastav né území
sta a z jihozápadu na bývalý areál kasáren, ímž dojde k logickému propojení lokalit ur ených pro bydlení. Vymezené
zastavitelné území má dobré podmínky pro napojení dopravní i technické infrastruktury. Vzhledem k umíst ní lokality
v blízkosti m stské památkové zóny, P írodního parku T emšín, regionu lidové architektury a áste né poloze lokality
v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupn je výstavba na ploše B 6 omezena podmínkami uvedenými v návrhové
textové ásti viz kapitola f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
Zastavitelné plochy B 7 a B 8 navazují na zastav né území se stejným zp sobem využití a jsou ur eny pro výstavbu
1 rodinného domu. Výstavba musí respektovat zásady ochrany vodního zdroje, nebo ob lokality leží v ochranném
pásmu vodního zdroje II. stupn .
Lokalita B 9 je vymezena v zastav né území a jedná se o p estavbu plochy výroby. Na ploše je možné umístit max.
3 rodinné domy, které musí respektovat region lidové architektury Rožmitálsko - B eznicko.
l.6.2
PLOCHY REKREACE (R)
Rekrea ní funkce je v ešeném území rozvinuta v r zných formách. Je zde zastoupena rekreace hromadná - rekrea
sportovní st edisko Sobenský rybník a zejména pak rekreace soukromá ve form chat a chalup. Tento zp sob rekreace je
velmi oblíbený, proto územní plán vymezuje nové plochy pro rozvoj rekreace, v tšinou v p ímé návaznosti na stávající
rekrea ní plochy. Tato koncepce p ispívá k dobrému rekrea nímu využití území p i zachování jeho vysoké kvality.
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Plocha R 2 je p evzata z p edchozího ÚPnSÚ. Nachází se na severním okraji m sta Rožmitál pod T emšínem, je ur ena
pro výstavbu zahradních domk , ímž dojde k rozší ení stávající zahrádká ské osady.
Lokalita R 3 v k. ú. Hut pod T emšínem a R 5 v k. ú. Rožmitál pod T emšínem jsou nové zám ry. Návrhy rozši ují
plochy se stejným zp sobem využití do proluky. Jejich využití povede k ucelení zastav ného území.
Další nov navržené plochy R 6 a R 7 se nachází v p echodn chrán né ploše (ochrana obojživelník a plaz ) podle
zákona . 114/1992 Sb. v jihovýchodním cípu sídla Voltuš. Plochy jsou v sou asnosti využívány na volno asové aktivity
místních obyvatel. Lokality jsou vymezeny k realizaci h išt p írodního charakteru s podmínkou minimálních terénních
úprav a s ohledem na výskyt zvlášt chrán ných druh a pro relaxa ní plochu bez staveb.
l.6.3
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ (OV, OVh)
V zastav ném území m sta se nachází objekty ob anské vybavenosti. V souladu s pot ebami m sta zahrnuje stavby pro
školství, sport, kulturu, zdravotnictví, sociální pé i, spoje, služby nevýrobního charakteru, obchody a ve ejné stravování,
stavby ubytovacích za ízení, stavby pro správu a ízení, církevní objekty, h bitov a stavby pro požární bezpe nost.
Nedílnou sou ástí by m la být zele v rozsahu odpovídajícím estetickým a hygienickým pot ebám, zpravidla je to min.
20% plochy. Odstavné plochy pro automobily se musí z izovat v rámci jednotlivých pozemk ob anské vybavenosti v
kapacit odpovídající p edpokládanému stupni automobilizace. Stávající plochy ob anského vybavení jsou stabilizovány,
nep edpokládá se zm na jejich využití, ale zárove se nevylu ují pot ebné zm ny a dopln ní mezi jednotlivými druhy
ob anského vybavení. Vzhledem k tomu, že je neustálý pohyb v komercionalizaci ob anské vybavenosti a v konkrétní
provozní náplni, nejsou v územním plánu rozlišovány plochy ve ejné vybavenosti a komer ních za ízení. S rostoucím
po tem obyvatel budou nar stat i nároky, a proto je stále t eba hledat další možnosti rozší ení nabídky. Územní plán
tento trend podporuje a vymezuje nové plochy ob anského vybavení.
V severovýchodní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem je navrženo využití plochy OV 1 mezi stávajícím sportovním
areálem a silnicí I. t ídy, k rozší ení tohoto areálu. Tento zám r je p evzatý z platného ÚPnSÚ.
Plochy ob anského vybavení OV 2, OV 3 a OV 6 se nachází ve východní ásti m sta podél hlavních silnic. Jsou to nové
zám ry, p emž plocha OV 6 je plocha v zastav ném území, tedy plocha p estavbová. Návrhy umož ují rozvoj
podnikatelských aktivit a služeb a jsou velice dob e urbanisticky situovány. Mají výhodné jak dopravní napojení, tak i
napojení na technickou infrastrukturu.
Pro vybudování sportovního h išt je navržena plocha OV 5 v P ovicích. Návrh je p evzatý z platného ÚPnSÚ.
Územní plán p evzal ze schváleného ÚPnSÚ i navrženou plochu pro rozší ení h bitova OVh 4 v jihovýchodní ásti m sta
Rožmitál pod T emšínem.
l.6.4
PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ (VP, VPz)
Nedílnou sou ástí sídla jsou plochy ve ejných prostranství a sídelní zelen , vymezené pro obsluhu území a pro oddych a
setkávání obyvatel.
Koncepce ve ejných prostranství v sídlech z stane zachována. Jedná se zejména o prostory tvo ené ve ejnou zelení a
komunikacemi, v tšinou okolo vodní ploch nebo podél vodote í. Ve m st Rožmitál pod T emšínem je po ítáno
s kultivací stávajících prostranství.
Nové plochy ve ejných prostranství jsou v návrhu vymezeny zejména z d vodu posílení vazeb a propojení zelen sídel
s okolní krajinnou zelení (VPz 4 - pro možnost vytvo ení návesního prostoru), a dále jako doprovodná zele kolem silnic
(nap . VP 3, VP 8, VP 19) a izola ní zele pro pohledové odclon ní ploch technického vybavení, výroby a skladování a
ploch smíšené výroby (nap . VP 9, VP 11, VP 23).
Z d vodu spln ní obecného požadavku vyhlášky . 501/2006 Sb. §7, o vymezení plochy ve ejného prostranství k bydlení
tším než 2ha byla ve m st k v tším obytným plochám vymezena plocha ve ejného prostranství VP 7, VP 10, VP 12,
VP 20, VP 21 a VP 22. Ze stejného d vodu byly vymezeny návrhové plochy VP 4, VP 5, VP 13 a VP 15 v sídle Zalány
a VP 24 v sídle Voltuš.
U východního okraje m sta Rožmitál pod T emšínem se nachází plocha bývalé skládky TKO. Z d vodu rekultivace
území je navrženo využití plochy podobné p írodnímu prost edí, sloužící jako zázemí pro odpo inek a rekrea ní aktivity
(plocha ve ejného prostranství - zele VPz 1).
Realizaci ve ejné zelen dopl kové - okrasné (bez jiné výrazné funkce) je umožn na i na jiných zastavitelných plochách
konkrétního funk ního využití.
l.6.5
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO)
Územní plán navrhuje rozší ení ploch m sta, v nichž m že vzniknout smíšené využití z d vodu možnosti prolínání
bydlení a pracovních p íležitostí, které fungují v reálu lépe než-li velké monofunk ní bloky zástavby. V t chto plochách je
možné posilovat ob anskou vybavenost m stského významu, umis ovat nerušící výrobní a nevýrobní za ízení a služby,
ale zejména realizovat prostory pro denní rekreaci, nap . d tská h išt a ve ejná sportovišt pro r zné v kové kategorie.
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Nejv tší podíl navržených ploch je ve m st Rožmitál pod T emšínem a v sídle Zalány, menší v sídle Hut pod
emšínem. V ostatních sídlech se jedná pouze o dopln ní jednotlivých parcel.
Veškeré zastavitelné plochy smíšené obytné ve m st Rožmitál pod T emšínem a Starý Rožmitál jsou p evzaty z platného
ÚPnSÚ Rožmitál pod T emšínem v etn platných zm n. Lokality již byly posuzovány a byl na n vydán souhlas
s odn tím ze ZPF.
Novým zám rem jsou lokality SO 27 a ást lokality SO 28. Tyto zastavitelné plochy jsou situovány podél místní
komunikace, v návaznosti na zastav né území jižní ásti sídla Zalány. Jsou nejen dob e dopravn p ístupné, ale mají i
dobré podmínky pro napojení na technickou infrastrukturu. Výstavba musí respektovat zásady pro umíst ní v P írodním
parku T emšín a v regionu lidové architektury.
V sídle Zalány je navrženo pom rn velké množství zastavitelných ploch. Lokality jsou p evzaty z platné ÚPD a
dopln ny plochami SO 6 a SO 9 v k. ú. Starý Rožmitál a SO 18, SO 21 a SO 22 v k. ú. Rožmitál od T emšínem. Tyto
lokality byly v p vodním ÚPnSÚ vymezeny na menší ploše. Do návrhu byly zv tšeny v tšinou na podn t vlastník .
Návrh p edpokládá využití pouze malého procenta (max. 20%) pro umíst ní nových objekt z d vodu zachování
roztroušené zástavby a umíst ní sídla v regionu lidové architektury. Plochy vhodné pro zástavbu budou vytipovány a
up esn ny územní studií, která je nezbytná pro další povolování staveb.
Hut pod T emšínem, Nesva ily, P ovice, Skuhrov, Strý kovy, Voltuš
V návrhu byly prov eny možnosti dopln ní ploch p edevším pro bydlení v malých venkovských sídlech. Navržené
plochy z staly z hlediska koncepce nezm ny a jsou v souladu s platným ÚPnSÚ Rožmitál pod T emšínem v etn
platných zm n. Lokality již byly posuzovány a byl na n vydán souhlas s odn tím ze ZPF.
Novými zám ry jsou plochy SO 100 v k. ú. Hut pod T emšínem, SO 70 v k. ú. Skuhrov pod T emšínem a SO 82
v k. ú. Strý kovy. Jedná se o nám ty vlastník , kte í uplatnili své požadavky ve fázi zadání. Tyto požadavky byly kladn
vyhodnoceny, nebo lokality navazují na sou asn zastav né území nebo využívají nezastav né proluky. Dalším
významným faktorem pro zapracování do návrhu byla možnost dopravního napojení a možnost využít stávající
inženýrské sít . Nelogický tvar navržené plochy SO 100 je dán požadavkem majitele a pr zkumem v terénu, kde bylo
zjišt no, že stavba rodinného domu je již rozestav na.
l.6.6
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (DI)
Územní plán stávající dopravní stavby a za ízení respektuje, zlepšuje jejich parametry, funk
je rozvíjí a dopl uje.
Navržena je plocha pro dopravní koridor D 1 - pro novou místní komunikaci. Podrobn ji viz kapitola l.7 Zd vodn ní
dopravní infrastruktury.
l.6.7
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI)
Územní plán vymezuje plochu technické infrastruktury TI 1 z d vodu pot ebného rozší ení areálu Technických služeb.
ást této lokality je p evzatá z platného ÚPnSÚ.
V rámci rozši ování zástavby se v územním plánu vymezují koridory pro el. vedení a trafostanice (TI.E), pro hlavní
vodovodní ady (TI.V), pro kanaliza ní ady a nové plochy pro realizaci istíren odpadních vod (TI.K). Podrobn ji viz
kapitola l.8 Zd vodn ní technické infrastruktury.
l.6.8
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (VS)
V ešeném území je zastoupeno n kolik výrobních a skladovacích areál . Jedná se vesm s o provozovny výroby st edních
a malých firem. Stávající plochy výroby jsou územn stabilizovány, jejich využití je v n kterých p ípadech omezeno
relativní blízkostí obytných ploch. Dostate ným návrhem ploch pro výrobu a skladování jsou zajišt ny p edpoklady pro
místní pracovní p íležitosti. Podmínky využití jsou pro stávající i nové plochy výroby navrženy tak, aby umož ovaly
variabilní využití areál nejen pro výrobu zem lskou (p edevším v sídlech), ale i další typy výroby a skladování, a tím
vytvo ily podmínky podnikatelských aktivit se zajišt ním nových pracovních míst. Rozvoj je však nutno sladit
s požadavky hygieny a ochrany životního prost edí a zdravých podmínek pro život obyvatel.
Plochy výroby a skladování VS 1 - VS 6 v k. ú. Rožmitál pod T emšínem, VS 8 a VS 9 v k. ú. Hut pod T emšínem,
VS 10 v k. ú. Nesva ily a VS 12 a VS 67 v k. ú. P ovice pod T emšínem jsou z hlediska koncepce nezm ny a jsou
v souladu s platným ÚPnSÚ Rožmitál pod T emšínem v etn platných zm n.
Rovn ž lokalita VS 7 v k. ú. Rožmitál pod T emšínem je p evzata z platného ÚPnSÚ Rožmitál pod T emšínem a jeho
následných zm n. Tato lokalita nebyla v ÚPnSÚ Rožmitál pod T emšínem ani ve Zm
. 1 ÚPnSÚ Rožmitál pod
emšínem ešena, nebo pat ila do urbanizovaného území vojenských zájm o vým e cca 70ha. V roce 2003 armáda
rozsáhlé kasárna opustila a obrovský areál p evedl stát na m sto Rožmitál pod T emšínem, které nechalo zapracovat celou
plochu bývalých kasáren do ÚPnSÚ, a to Zm nou . 2 ÚPnSÚ Rožmitál pod T emšínem. V této schválené a platné
Zm
. 2 ÚPnSÚ Rožmitál pod T emšínem z roku 2005 byla lokalita navržena jako plocha pro výrobu I. V roce 2008
sto prodalo kasárna novým vlastník m, kte í cht li využívat území jiným zp sobem. Z tohoto d vodu byla po ízena
Zm na . 4 ÚPnSÚ Rožmitál pod T emšínem. V pr hu projednávání byla lokalita uvnit ešeného území (v návrhu ÚP
plocha VS 7), vzhledem k vzniklým problém m souvisejících se SEA, z ešeného území vypušt na. Zm na . 4 ÚPnSÚ
Stránka 113 z 146

OOP . 1/2013
Rožmitál pod T emšínem byla schválena v roce 2009, ale pro ást území (lokalitu VS 7) z stává v platnosti zp sob
využití (d íve funk ní využití) dle výše uvedené Zm ny . 2 ÚPnSÚ Rožmitál pod T emšínem, tj. plocha pro výrobu I.
V návrhu ÚP je plocha uvnit zastav ného území (lokalita VS 7) navržena jako plocha p estavbová se zp sobem využití
pro výrobu a skladování. Tento zp sob využití lokality v etn podmínek pro její využití je navržen na základ
zpracovaného vyhodnocení SEA (shodného s vyhodnocením SEA ve Zm
. 4 ÚPnSÚ Rožmitál pod T emšínem) a
pokyn po izovatele.
Podmínky a opat ení pro plochu VS 7 vycházejících ze zpracované SEA:
1. Rizika zm n sou asných hydrologických pom
ve vztahu k vodnímu režimu v prostoru EVL ov it odborným
hydrogeologickým pr zkumem v dalších fázích projektové p ípravy napl ování funk ní plochy.
2. Výrazn ji nenavyšovat podíl zpevn ných ploch a zastav ných ploch na úkor rozsahu sou asných “lesních” enkláv, a
to p edevším ve východní ásti areálu a p i jeho hranici (dot ená plocha VS-7 je uprost ed areálu). Na ploše VS-7
volit zp sob zastav ní a charakter zástavby tak, aby v maximální možné mí e z staly zachovány stávající d evinné
porosty (nap . zástavba typu “lesního” i “parkového” m sta), p emž procento zastav ní nesmí p ekro it 20%.
3. Nové stavby v areálu by m ly být zakládány na pilotách jako nepodsklepené tak, aby nedošlo k ovlivn ní m lkého
kolektoru vedení podzemních vod.
4. Z hlediska kvality vod bude areál vybaven lapoly pro p ípad úniku ropných látek. V zimním období nebude na
manipula ních plochách a p ilehlých komunikacích v areálu užíváno posypového materiálu na bázi solí.
5. Deš ové vody z areálu zaústit do reten ního systému s p evedením ve sm ru p irozených odtokových pom
území.
6.
ed zapo etím zemních prací provést v dot eném území terénní šet ení zp sobilou osobou, nejlépe v období jarní
migrace olka velkého.
7. V p ípad výskytu chrán ných druh živo ich v plochách areálu zajistí investor opat ení k jejich záchran v etn
transferu na náhradní lokality i biotopy odborn zp sobilou osobu. O všech záchranných p enosech bude vedena
ádná dokumentace.
8. Výškové parametry by m ly respektovat hladinu sou asné zástavby.
9. V maximální možné mí e zachovat stávající vzrostlou zele v areálu.
10. Neumis ovat zde významné zdroje hluku technologií resp. hluku zp sobeného vyvolanou dopravou.
11. Neumis ovat v ešených plochách významné a zvlášt významné zdroje zne išt ní ovzduší resp. zápachu.
12. V p ípad umíst ní pr myslových výrob resp. logistických areálu prokázat pln ní hygienických limit pomocí
hlukové resp. rozptylové studie.
13. Zimní údržbu komunikací v areálu provád t pouze posypem inertního charakteru.
14. Neodvád t atmosférické srážky do kanaliza ního ádu, pakliže je jejich kvalita nezm na, P i výstavb objekt se
soust edit na vybudování zasakovacích ploch atmosférických srážek.
15. ed umis ováním výrob zpracovat hydrogeologický posudek, který koncep
posoudí celou oblast. V
hydrogeologickém posudku by m lo být ešeno, jaké množství vody je možné z oblasti odebírat, aby nedošlo ke
kvantitativnímu ovlivn ní zvodn lé oblasti v nižších partiích, která je sou ástí NATURA 2000. Povolení jednotlivých
odb
pozemních vod by pak m lo být v souladu s doporu ením hydrogeologa.
16. Plocha se nachází v pásmu hygienické ochrany vod II. stupn , p i povolování jednotlivých inností je nutné povolení
vodoprávního ú adu, ve kterém budou stanoveny podmínky pro využití území, aby nebyla narušena kvalita a
vydatnost zdroj podzemních vod, které jsou umíst ny pod areálu.
17. Podsklepení jednotlivých objekt lze akceptovat op t pouze u menších objekt , malého plošného rozsahu. Nelze
doporu it výstavbu rozlehlých podzemních objekt , které by p sobily jako bariéra ve sm ru proud ní podzemních
vod. Prioritn je doporu ena výstavba staveb bez zásahu do hlubšího horninového systému. Plošné základy, které
bývají do hloubky cca 1,5m pod stávající povrch m žou sice zasáhnout do ásti kolektoru podzemní vody, ást
kolektoru však z stane neporušena a proud ní podzemní vody m že z stat áste
p irozené. Zakládání na pilotech
nebude ovliv ovat p irozený hydrogeologický režim v oblasti.
18. i výstavb a provozu výrobních za ízení musí být zvýšená opatrnost z hlediska úkap z mechanizace.
19. Neprovád t zemní práce významného rozsahu tj. výkopy v hloubce nad 2 m pod povrchem terénu
Není doporu ena výstavba objekt , které by vyžadovaly drénování a vyvolaly zm nu sm ru proud ní podzemních vod. V
ípad nutnosti drénování objekt by drénované vody m ly být voln vypoušt ny na terén, kde by docházelo k
irozenému vsaku.
Z d vodu, že plocha je v sou asné dob v platné ÚPD bez omezení a v pr hu trvání tohoto dokumentu byla vydána
Ve ejnoprávní smlouva ( j.02486/10/STAV) k umíst ní stavby, tedy neuplynula doba delší než 5 let (pro vydání pozemku
bez náhrad) a v p ípad jakéhokoliv omezení by bylo nezbytné ešit náhrady dle §102 stavebního zákona, bylo na základ
pokynu po izovatele vypušt no procento zastav ní plochy. Podmínky SEA mohou být v rámci zjiš ovacího ízení nebo
zpracovávané dokumentace EIA p izp sobeny a upraveny, tzn. že níže uvedené podmínky pro výstavbu lze považovat za
nezávazné.
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Poznámka: §102 - Náhrady za zm nu v území
(1) Vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva k pozemku nebo stavb byla územním opat ením o stavební uzáv e omezena a byla
mu tím zp sobena majetková újma, náleží náhrada.
(2) Vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v d sledku zrušení ur ení pozemku k zastav ní na základ
zm ny územního plánu nebo vydáním nového územního plánu, náleží náhrada vynaložených náklad na p ípravu výstavby
v obvyklé výši, zejména na koupi pozemku, na projektovou p ípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením hodnoty pozemku,
který slouží k zajišt ní závazku. Tato náhrada náleží též vlastníkovi pozemku nebo osob , která byla p ed zm nou nebo zrušením
regula ního plánu anebo p ed zm nou nebo zrušením územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo ve ejnoprávní smlouvy
nahrazující územní rozhodnutí podle § 94 odst. 3 oprávn na vykonávat práva z nich vyplývající (dále jen „oprávn ný“), pokud
uvedenou zm nou nebo zrušením bylo zrušeno ur ení k zastav ní a vznikla mu prokazatelná majetková újma.
(3) Náhrada vlastníkovi nebo oprávn nému nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo na základ jeho návrhu nebo po uplynutí 5 let
od nabytí ú innosti územního plánu nebo jeho zm ny, i regula ního plánu nebo jeho zm ny, která zastav ní dot eného pozemku
umožnila. Ustanovení o uplynutí lh ty 5 let se neuplatní, pokud v této lh
a)nabylo ú innosti rozhodnutí o umíst ní stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro kterou bylo zastav ní uvedenou územn
plánovací dokumentací ur eno a toto rozhodnutí nebo souhlas je platné, nebo
b) ed uplynutím lh ty 5 let byla uzav ena ve ejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a tato ve ejnoprávní smlouva je
inná.
(4) Pokud bylo rozhodování o zm nách v území podmín no vydáním regula ního plánu z podn tu nebo zpracováním územní studie a
tento regula ní plán nenabyl ú innosti nebo tato studie nebyla zapsána do evidence územn plánovací innosti do 4 let od vydání
územn plánovací dokumentace, která tuto podmínku stanovila, lh ty podle odstavce 3 se prodlužují o dobu, o kterou byla lh ta 4
let p ekro ena.
(5) Povinnost poskytnout náhradu za zm nu v území na základ písemné žádosti vlastníka obsahující prokázání majetkové újmy má
obec nebo kraj, jejichž orgány vydaly územní opat ení o stavební uzáv e, vydaly územn plánovací dokumentaci nebo její zm nu,
anebo zrušily územní rozhodnutí, územní souhlas nebo ve ejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí. Nedojde-li k dohod
o výši náhrady, rozhodne o její výši soud.
(6) Uhradí-li obec nebo kraj náhradu za zm nu v území, jsou oprávn ny požadovat kompenzaci náhrady od orgánu, na základ
jehož požadavku obsaženého ve stanovisku nebo závazném stanovisku, bylo zrušeno ur ení pozemku k zastav ní. Pokud
požadavek vedoucí ke zrušení zastavitelnosti pozemku byl uplatn n obecním ú adem nebo krajským ú adem a zcela jednozna
vyplynul ze zákona, na ízení nebo usnesení vlády, vyhlášky nebo sm rnice ministerstva, je za orgán podle v ty první považován
stát. Ve v cech kompenzace náhrady jednají za stát p íslušná ministerstva a jiné správní ú ady. Uhradí-li obec nebo kraj náhradu
za zm nu v území, jsou oprávn ny požadovat kompenzaci náhrady též od žadatele o vydání regula ního plánu nebo územního
rozhodnutí, které byly d vodem pro náhradu. Obec nebo kraj jsou povinny uplatnit požadavek na kompenzaci do 3 m síc od
uhrazení náhrady. Kompenzace náhrady musí být uhrazena do 3 m síc od doru ení oprávn ného požadavku obce nebo kraje,
který tuto náhradu uhradil.
(7) V p ípad , že dojde k následné zm
územního plánu, zm
nebo zrušení regula ního plánu nebo pozbytí platnosti územního
rozhodnutí podle § 93 odst. 5 a p íslušný pozemek, za který byla vyplacena náhrada, se vrátí do p vodního režimu umož ujícího
zastav ní, je ten, komu byla náhrada vyplacena, povinen vyplacenou náhradu v plné výši vrátit poskytovateli náhrady do 3 m síc
od vyrozum ní o vzniku této povinnosti. Povinnost vrátit náhradu zaniká po 5 letech od nabytí ú innosti zm ny územního plánu,
zm ny nebo zrušení regula ního plánu nebo od pozbytí platnosti územního rozhodnutí, na jejichž základ náhrada vznikla.
Povinnost vrátit náhradu dále zaniká v p ípadech, kdy ten, komu byla náhrada vyplacena, p i projednávání návrhu územn
plánovací dokumentace, kterou se p íslušný pozemek vrátil do p vodního režimu umož ujícího zastavitelnost, uplatnil proti této
zastavitelnosti námitku nebo p ipomínku.

Podmínky využití území jsou specifikovány v návrhové textové ásti viz kapitola f. stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným zp sobem využití.
Lokality VS 1 - VS 10, VS 12 a VS 67 již byly posuzovány a byl na n vydán souhlas s odn tím ze ZPF. Všechny tyto
plochy navazují na zastav né území a rozši ují plochy se stejným zp sobem využitím. Návrhy mají dobré podmínky
napojení na dopravní i technickou infrastrukturu a nebudou tedy vyžadovat podstatné investice do nové infrastruktury.
Navržená lokalita VS 11 v k. ú. Rožmitál pod T emšínem je áste
p evzata z ÚPnSÚ. Zv tšuje plochu návrhu VS 5,
která je navržena pro realizaci kompostárny, do záplavového území. Pro plochu jsou stanoveny podmínky, za jakých bude
umožn no pozemky v záplavové zón využit. P ipojením této plochy k zastav nému území dojde k jeho ucelení.
l.6.9
PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (SV)
Na t chto plochách je možné umis ovat drobnou výrobu, skladování a služby spojené s komer ními ú ely. Jedná se
zejména o výrobu lokálního významu, služby všeho druhu, sklady a maloobchodní a obchodní provozovny. Územní plán
podporuje podnikatelské aktivity ve vymezených plochách smíšených výrobních (zabezpe uje plochy pro tzv. st ední
podnikatelské aktivity, spojené s obchodní inností), dob e dopravn obslužných a zajišt ných technickou infrastrukturou,
které sou asné nezvýší v krajin zát ž p dy.
l.6.10 ZD VODN NÍ - SHRNUTÍ
Navržené plochy byly vytipovány a zapracovány do návrhu s ohledem na p ístup k jednotlivým lokalitám, s ohledem na
možnost napojení na technickou infrastrukturu a s maximálním respektování ochrany p írody a krajiny.
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i posuzování byla zvažována rovn ž t ída ochrany zem lského p dního fondu. Tém všechny zábory jsou
realizovány na zem lské p
s pr
rnou, podpr
rnou a velmi nízkou produk ní schopností, tj. na p
s III., IV. a
V. t ídou ochrany .
Z hlediska ochrany ZPF je v tšina zábor zem lských ploch p evzata z p edchozího územního plánu.
Návrhy se záborem ploch I. a II. t ídy ochrany, tedy nejkvalitn jších p d jsou vyjíme né a tvo í necelých 5 % celkového
záboru. V tšinou se jedná o pozemky, které mají více t íd ochrany a kvalitn jší p dy tvo í jen jejich ást. Všechny tyto
plochy na nejlepších t ídách ochrany ZPF jsou navrženy v návaznosti na zastav né území a jsou minimalizovány oproti
vodním požadavk obce a soukromých vlastník . Jedná se o plochy SO 5 a VP 3 v k. ú. Starý Rožmitál a plochy B 6,
R 2, SO 31, SO 33, VP 8, VP 12 a VP 18 v k. ú. Rožmitál pod T emšínem. Nejv tší podíl tvo í zábory pro obytnou
výstavbu (plochy bydlení a smíšené obytné), které neznamenají nevratnou zm nu, protože nevyžadují provedení skrývky
na celé ploše, ale jen na zastav ných ástech.

l.7

ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

l.7.1

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

ešeným územím prochází dv silnice I. t ídy, a to I/18 (Rožmitál pod T emšínem - P íbram) a I/19 (Plze - Rožmitál
pod T emšínem - Tábor)
Dále do m sta vede silnice II. t ídy II/191(Radošice - Starý Smolivec - Rožmitál pod T emšínem).
sto leží na konci regionální železni ní trati . 204 B eznice – Rožmitál pod T emšínem.
stem prochází hlavní cyklistická trasa nadmístního významu Vysoká u P íbram - Rožmitál pod T emšínem - Lná e.
Mimo ešené území jsou dle Zásad územního rozvoje na t chto silnicích navrženy p eložky a stavební úpravy z d vodu
odvedení dopravy z centra sídel a dále z d vodu zlepšení bezpe nosti a plynulosti.

l.7.2
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V EŠENÉM ÚZEMÍ
Silni ní doprava
Komunika ní kostru dopravního systému tvo í stávající silnice I. t ídy (I/19 - propojení jihovýchodní a severozápadní
ásti území a I/18 propojení na severovýchod území). Silnice II. t ídy II/191 zajiš uje dopravní vazbu jihozápadní ásti
území obce.
Pro zklidn ní dopravy v zastav ných územích sídel ležících na silnicích I/18, I/19 a II/191 p edpokládá návrh územního
plánu s úpravami spo ívajícími v úpravách p ného profilu komunikace (dobudování alespo jednostranného chodníku
podél silnic v pr tahu sídly), návrhu d lících ostr vk , osazení p ných zpomalovacích prah apod. tak, aby bylo
dosaženo snížení pr jezdné rychlosti v obci a zvýšena bezpe nost chodc .
Soustavu silnic II. t ídy dopl ují silnice III. t ídy, které mají funkci p ístupových vn jších komunikací obsluhujících
území a jsou na n vázány místní komunikace:
III/0191 (z centra m sta Rožmitál pod T emšínem do sídla Bezd kov pod T emšínem)
III/0193 (ze sídla Nesva ily sm r Namnice, Oslí)
III/1917 (z východního okraje m sta Rožmitál pod T emšínem do sídla Nesva ily, Strý kovy a dále sm r Mod ovice,
ebsko)
III/19111 (k ižovatka II/191 do sídla Hut pod T emšínem)
III/1918 (ze severního okraje m sta Rožmitál pod T emšínem do sídla Zalány a dále sm r Nepomuk)
III/1919 (ze severního okraje m sta Rožmitál pod T emšínem sm r sídlo Sedlice)
Dopravní návrh považuje silnice I., II. a III. t íd i místní komunikace za územn stabilizované. Obslužnost území je
z dopravního hlediska zabezpe ena dostate . P esto je v územním plánu navržena plocha dopravní infrastruktury DI 1
pro realizaci místní komunikace, která zajistí napojení stávajícího areálu bývalých kasáren na kapacitní silnici II. t ídy
II/191. Dojde tak k odleh ení stávajících komunikací a tím i snížení vlivu dopravy na stávající plochy bydlení v jižní ásti
sta Rožmitál pod T emšínem a p edevším na EVL Rožmitál pod T emšínem.
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových místních komunikací pro obsluhu stávajících nebo navržených ploch, a
to v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými normami dle d vodu vzniku komunikace. Tyto komunikace nejsou
zakresleny. V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním
pozemku. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt nabízejících ubytovací služby.
Železni ní doprava
Do m sta vede jednokolejná regionální tra . 204 B eznice - Rožmitál pod T emšínem. Na území obce se nachází
železni ní zastávka Skuhrov pod T emšínem, ve m st Rožmitál pod T emšínem je koncová železni ní stanice.
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Cyklistická doprava, turistické a nau né stezky
Na hlavní cyklistické trasy navazují další trasy, které propojují lokální a místní cíle. V ešeném území jsou to:
Cyklostezka . 8190: Bohutín - Láz - Nepomuk - Rožmitál pod T emšínem
Cyklotrasa . 2274: Rožmitál pod T emšínem - Starý Rožmitál - V šín
Vzhledem k nízkému rozsahu cyklostezek v území obce je navrženo postupné rozvíjení sít cyklostezek a
cykloturistických tras a rozši ování dopl kových za ízení v jejich okolí (odpo ívadla, ob erstvení, informa ní tabule,
atd.).
ešené území je protkáno sítí turistických tras, které zp ístup ují nep eberné množství p írodních, kulturních a
církevních památek a zajímavostí.
Modrá turistická trasa: 1) Rožmitál pod T emšínem - Nesva ily - Strý kovy - Vysoká u P íbram - Tavírna - Vysoká
Pec - Nad Voká ovským rybníkem - P íbram
2) Starý Smolivec - Pod T emšínem, jižní rozc. - Pod T emšínem, severní rozc. - T emšín,
kaple, rozc. - T emšín, kaple - T emšínská bouda - Kobylí hlava, rozc. - Štadruž, rozc. Bezd kov pod T emšínem
Zelená turistická trasa: 1) Rožmitál pod T emšínem - Starý Rožmitál - Sobenský rybník, RS - Buková - Úhelnice Chynská, hájovna - Hut pod T emšínem
2) T emšín, kaple - T emšínská bouda - Na D dku - Vacíkov
ervená turistická trasa: 1) Rožmitál pod T emšínem - Na Flusárn , rozc. - Hut pod T emšínem - Kobylí hlava,
rozc. - T emšínská bouda - T emšín, kaple
Žlutá turistická trasa: 1) Borovno - K tí - Pod Skalami - U Dív í studánky - Nad Maráskem - Dlouhá - T emšín,
kaple, rozc. - T emšín, kaple - Hengst, tvrzišt - Roubena, lovecká chata - Spálená bouda Chynská, hájovna - Brdy, RS - Brdy, bus
2) Vacíkov - Chytava, hájovna - Soudná, lovecká bouda - Štadruž, rozc. - Rybova mohyla,
odb. - Mohyla J. J. Ryby - Voltuš - Na Flusárn , rozc.
Sou asné turistické trasy z stanou zachovány, budou postupn rozvíjeny a budou dopln ny nap . o další odpo ívadla,
informa ní tabule apod.

l.8

ZD VODN NÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

l.8.1
VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
Z hlediska ochrany vodohospodá ských zájm nevyplývají pro zájmové území žádná mimo ádná opat ení, která by
limitovala nebo ovliv ovala p edpokládaný rozvoj.
Odtokové pom ry, vodní toky a nádrže
Celé zájmové území pat í do povodí eky Skalice a p ítok této vodote e. Skalice (místní název Vl ava) protéká od
západ k východu p es zájmové území nejprve severn od Zadních a P edních Hutí a dále zástavbou Rožmitálu a p es
Skuhrov. Zástavbou Zadních a P edních Hutí protékají bezejmenné pravostranné p ítoky Skalice. Další bezejmenný
pravostranný p ítok Skalice pramení pod osadou Voltuš, pod objektem bývalých kasáren a v prostoru sídla P ovice. Na
území m sta ústí Skalice do Podzámeckého rybníka a z n ho vytéká t emi rameny – jižní a st ední se vlévá do rybníka
Kuchy ky, východní jako Jalový potok protéká ulicemi a tvo í tzv. Rožmitálské Benátky a dále se vlévá do rybníka Jezu.
Sídlo Zalány pat í do povodí Hod myšlského potoka, který protéká západn pod sídlem. Sídlo Nesva ily pat í do povodí
Nesva ilského potoka, který protéká po západním okraji sídla. Sídlo Strý kovy pat í do povodí Strý kovského potoka,
který vytéká z rybníku v zástavb . V zájmovém území se vyskytuje ješt Nový potok a Bezd kovský potok.
Skalice (až na konec zástavby Rožmitálu) má vyhlášeno záplavové území. Na ostatních tocích se záplavy nevyskytují.
Katastrální území obce P ovice pod T emšínem je zranitelnou oblastí (dle NV 103/2003 ve zn ní pozd jších p edpis ,
které ur uje používání a skladování hnojiv, st ídání plodin a provád ní protierozních opat ení).
V zájmovém území je celá ada vodních ploch lokálního významu, rybníky jsou i v zastav ných ástech sídel. Nejv tší
Podzámecký rybník (19ha) se nachází v západní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem.
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace
zejména v okolí vodních tok . Doporu ují se vhodná krajinná revitaliza ní opat ení ke zvýšení záchytu vody v krajin ,
zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy. Na zem lských a lesních pozemcích lze z izovat vodní plochy.
V návrhu územního plánu je navržena nová vodní plocha V 1 v západní ásti k. ú. Starý Rožmitál v blízkosti Nového
potoka pod chatovou oblastí u Sobenského rybníka.
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Zásobování pitnou vodou
sto Rožmitál pod T emšínem v . ásti Starý Rožmitál je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro ve ejnou pot ebu
ve správ m sta. Jedná se o vodovod Rožmitál-Zalány z roku 1961. Na vodovod je napojena tém celá zástavba.
Vodovodní systém se skládá z:
Prameništ Zálany v prameništi Pourka tvo í 2 zá ezy se sb rnou jímkou, do které je p ivedena i voda erpáním
ze studny Pourka. Voda ze sb rné jímky je gravitací dopravována do VDJ Zálany. ad, kterým je zásobena
gravita
pitnou vodou obec Zálany, je dále veden p es osadu a je ukon en p ed VDJ Rožmitál. P ebytky vody
z prameništ natékají do VDJ Rožmitál samostatným adem. Tento vodojem slouží pro gravita ní zásobení m sta
Rožmitál pod T emšínem. Zdroje mají vyhlášena ochranná pásma.
Kopaná studna Pourka je situována vedle prameništ Zálany. Voda ze studny je erpána do sb rné jímky
prameništ Zálany. Zdroj má vyhlášena ochranná pásma.
Prameništ Sedlice tvo í 5 vrt a je rozd leno na jižní (starší) a severní (nov jší) ást. Voda z jednotlivých vrt
se erpá do akumulace u S Sedlice, odkud se voda dále erpá do VDJ Rožmitál, kde je hygienicky
zabezpe ována. Zdroje mají vyhlášena ochranná pásma.
ívod vody z prameništ Nepomuk do vodovodu Rožmitál-Zalány je zrušen.
Prameništ Pod kasárnami tvo í 3 vrty. Prameništ je z roku 1984 a ve vod se vyskytuje zvýšený obsah železa.
Voda z vrt je dopravována do spole né erpací stanice, která erpá vodu do ÚV Rožmitál (písková filrace a
hygienické zabezpe ení). Vedle úpravny je umíst n VDJ V1, který slouží pro gravita ní zásobení m sta
Rožmitál pod T emšínem. V rámci výstavby prameništ byl realizován ješt výtla ný ad z úpravny vody do
VDJ V2 v . tohoto vodojemu. Zdroje mají vyhlášena ochranná pásma, ve kterých se nachází bývalý vojenský
areál (je umíst n nad zdroji).
Vrty Bezd kov jako posílení prameništ Pod kasárnami 3mi dalšími zdroji, které využívají erpací stanici,
vodojemy, úpravnu vody a ady prameništ Pod kasárnami.
Vodovodní systém bývalého vojenského areálu. Zdrojem jsou dv prameništ tvo ené jímacími zá ezy
jihozápadn od areálu na svahu Št rbina, odkud voda natéká do VDJ Vojsko. Zdroje mají vyhlášena ochranná
pásma.
Zásobování m sta je jednopásmové, protože oba vodojemy (V1 a Rožmitál) jsou umíst ny ve stejné nadmo ské výšce.
Sídlo Zalány je zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro ve ejnou pot ebu. Na vodovod je napojena tém celá zástavba.
ást zástavby je napojena na vodovod Zalány (prameništ Zalány a studna Pourka) ve správ m sta Rožmitál pod
emšínem a ást na vodovod Nepomuk (dv studny, zásobování p es Nepomuk z VDJ Nepomuk ve správ obce
Nepomuk.
Sídlo Voltuš je z ásti (n kolik vícebytových dom ) zásobena pitnou vodou z vodovodu ve správ Státního statku
Rožmitál pod T emšínem. Ostatní obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní zdroje a místní vodovodní systémy.
Zdrojem pro vodovod jsou 3 vrty. Z každého vrtu je voda erpána samostatn do VDJ Voltuš a odkud je erpána do místa
spot eby. Vodovod je využíván p ednostn pro zem lské objekty. Státní statek nemá zájem o rozši ování vodovodu.
Zásobování m sta Rožmitál pod T emšínem v . Starého Rožmitálu a sídla Zalány pitnou vodou je vyhovující.
Kapacita zdroj , kvalita vody, velikost vodojemu, dimenze ad i tlakové pom ry ve spot ebišti jsou dosta ující. Pro
omezení ztrát ve vodovodní síti je navržena její rekonstrukce, p emž ve m st je zárove navrženo i zv tšení profil
hlavních ad .
Z d vodu rozvoje území budou nové vodovodní ady budovány v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným
objekt m. Na vodovodní sí m sta bude napojena obec Voltuš. V té je navržena výstavba vodovodu pro ve ejnou
pot ebu. Trasování vodovodních ad bude zejména ve ve ejných plochách a komunikacích tak, aby vodovodní sí byla
co nejvíce zokruhována.
Na vodovodní ad m sta Rožmitál pod T emšínem bude dále napojena i obec V šín.
Sídlo ovice je z ásti zásobeno pitnou vodou z vodovodu místního zem lského družstva. Ostatní obyvatelé používají
ke svému zásobení vlastní zdroje a místní vodovodní systémy. Zem lský vodovod se skládá ze dvou kopaných studní
s propojem a s gravita ním nátokem do zem lského areálu a n kolika objekt zástavby, další objekty zástavby jsou
napojeny na výtlak z jedné ze studní. S ohledem na kapacitu zdroj vodovod nelze rozši ovat, obyvatelé budou i nadále
využívat stávající individuální zdroje pitné vody.
Sídla Hut pod T emšínem, Nesva ily, Skuhrov a Strý kovy nemají vybudován vodovod pro ve ejnou pot ebu.
Obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní zdroje a místní vodovodní systémy. Zem lské areály mají vlastní zdroje
vody. Obyvatelé t chto sídel budou i nadále využívat stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody.
Navrhované ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území St edo eského kraje.
Zdroje požární vody
Zdroji požární vody pro m sto a jednotlivá sídla budou i nadále místní vodní plochy a toky. V sídlech s vodovodem pro
ve ejnou pot ebu i tento vodovod.
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V sídlech, kde se nenachází žádné v tší vodní plochy a není zde vybudován ani ve ejný vodovod, je v návrhu uvažováno
s dopln ním malých nádrží pro pot ebu požární vody. V navržených regulativech je umožn no ešit tyto zdroje na všech
funk ních plochách.
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Výpo et pot eby vody
Výpo et pot eby vody
Po et trvale bydlících obyvatel
Nár st po tu obyvatel
Podíl zásobovaných obyvatel
Po et zásobovaných obyvatel
Spec. pot . vody faktur. pro domácnost
Voda fakturovaná pro domácnost
Spec. pot . vody faktur. ostatní
Voda fakturovaná pro ostatní
Voda fakturovaná celkem
Voda nefakturovaná
Voda vyrobená celkem
Celková pr
rná pot eba vody
Koeficient denní nerovnom rnosti
Max. denní pot eba vody
Max. denní pot eba vody
Koeficient hodinové nerovnom rnosti
Max. hod. pot eba vody

Rožmitál St.Rožmitál
ZO

Hut

Nesva ily

ovice

Skuhrov

Strý kovy

Voltuš

Zalány

Jednotka

3 178
730
100
3 908

316
200
100
516

112
140
0
0

16
50
0
0

196
90
25
72

60
35
0
0

102
80
0
0

242
110
100
352

141
610
100
751

osob
osob
%
osob

VFO
VFC
VN
VVR

140
199 699
45
64 189
263 888
50 000
313 888

140
26 368
25
4 709
31 076
6 000
37 076

120
0
5
0
0
0
0

120
0
5
0
0
0
0

120
3 132
10
261
3 393
600
3 993

120
0
5
0
0
0
0

120
0
5
0
0
0
0

130
16 702
15
1 927
18 630
3 500
22 130

120
32 894
10
2 741
35 635
7 000
42 635

l/os/den
3
m /rok
l/os/den
3
m /rok
3
m /rok
3
m /rok
m3/rok

Qp
kd
Qd
Qd
kh
Qh

860
1,25
1075
12,4
1,8
22,4

102
1,5
152
1,8
1,8
3,2

0
1,5
0
0,0
1,8
0,0

0
1,5
0
0,0
1,8
0,0

11
1,5
16
0,2
1,8
0,3

0
1,5
0
0,0
1,8
0,0

0
1,5
0
0,0
1,8
0,0

61
1,5
91
1,1
1,8
1,9

117
1,5
175
2,0
1,8
3,7

m3/den
m3/den
l/s
l/s

VFD
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Odkanalizování a išt ní odpadních vod
Hlavními odpadními vodami sídel jsou splaškové vody z domácností, ob anské vybavenosti a rekreace. Složení a
koncentrace odpadních vod odpovídá obvyklým hodnotám a není ovliv ováno jinými specifickými komponenty.
Veškerá zne išt ní produkovaná zem lskou živo išnou výrobou v sídlech jsou skladována v bezodtokových
jímkách a plochách a používána jako hnojivo na zem lsky využívaných pozemcích.
sto Rožmitál pod T emšínem má vybudovanou gravita ní jednotnou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu ve správ
sta. Na kanaliza ní síti jsou shybky pod vodními toky a odleh ovací komory. ást Starý Rožmitál má
vybudovanou jen áste nou jednotnou kanalizaci. Takto svedené odpadní vody jsou centráln išt ny na mechanickobiologické OV na jihovýchodním okraji zástavby s odtokem vy išt ných vod do Skalice. Je zde možnost
chemického srážení fosforu. Objekt istírny je zakrytý. OV má stanoveno ochranné pásmo.
Mimo odpadních vod b žného komunálního charakteru se ve m st vyskytují ješt producenti v tšího množství
odpadních vod. Jsou to Getra-Elzat holding, Meteor Polymer Product a H. T. Konfektion. Spole nost RAVAK má
vybudovanou vlastní OV.
Bývalý vojenský areál je odkanalizován jednotnou kanaliza ní sítí s odvedením splaškových vod na OV Rožmitál
pod T emšínem.
Odkanalizování a išt ní odpadních vod m sta Rožmitál pod T emšínem je vyhovující i do budoucna. Z d vodu
rozvoje území jsou navrženy nové kanaliza ní sb ra e v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m.
Kanalizace bude dopl ována uvnit stávající zástavby a v p ípad odkanalizování v tších, zejména nov
zastavovaných celk , p ednostn jako oddílná s odtokem deš ových vod p ímo do recipientu. Bude ukládána
do komunikací, podél nich nebo v plochách ve ejných prostranství, výjime
s ohledem na spádové pom ry po
soukromých pozemcích. Nová kanalizace bude na stávající p ipojována p ímo. Svedené odpadní vody budou išt ny
na centrální istírn odpadních vod. Stávající OV vyhovuje pro sou asný stav. Nov je navrženo napojení sídla
Voltuš na kanaliza ní sí m sta.
Sídla Hut pod T emšínem, Nesva ily, ovice, Skuhrov, Strý kovy, Voltuš a Zalány nemají vybudovaný systém
kanalizace pro ve ejnou pot ebu s centrálním išt ním odpadních vod. Odpadní vody jsou p ed iš ovány v septicích
s odtokem do recipientu nebo podmoku nebo jsou zachycovány do bezodtokových jímek. Odpadní vody Rekrea ního
st ediska KD v Hutích pod T emšínem jsou likvidovány na vlastní istírn odpadních vod.
Z d vodu rozvoje území je v obcích ovice a Skuhrov je navržena výstavba oddílné gravita ní splaškové kanalizace
pro ve ejnou pot ebu v rámci stávající i navrhované zástavby. Odpadní vody z obou obcí budou svedeny (ze sídla
ovice budou nejd íve p erpány a vytla eny) na centrální OV, která je navržena jižn pod sídlem Skuhrov s
odtokem do Skalice (v grafické ásti plocha TI.K6a). Z d vodu umíst ní navrhované OV v záplavovém území je
realizace istírny podmín na vybudováním její protipovod ové ochrany. Je navržena sypaná hráz (TI.K6b).
V ásti sídla Hut pod T emšínem – Zadní Hut je navržena výstavba oddílné gravita ní splaškové kanalizace pro
ve ejnou pot ebu v rámci stávající i navrhované zástavby. Odpadní vody z obou obcí budou svedeny na navrhovanou
centrální OV situovanou severovýchodn od sídla s odtokem do rybníka Velký Kotelský (v grafické ásti plocha
TI.K8).
Do doby napojení na centrální OV lze v sídlech
ovice, Skuhrov i Hut pod T emšínem z izovat individuální
išt ní odpadních vod. Okolo každé istírny je navržena maximální hranice negativního vlivu OV na prost edí. Ani
v budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto hranici p ekro it. Maximální hranice negativního vlivu OV je
v grafické ásti zakreslena k ivkou, která vymezuje plochu, u níž je uvažováno se zhoršením podmínek jak
v zastav né ásti, tak i v nezastav ném území. Tato hranice je zapracována zám rn a to z d vodu jasné informace
pro vlastníky pozemk sousedících s OV o tom, že jejich pozemky budou návrhem ovlivn ny.
V sídle Voltuš je navržena oddílná gravita ní splašková kanalizace pro ve ejnou pot ebu v rámci stávající i
navrhované zástavby. Odpadní vody budou svedeny gravita
na kanaliza ní sí m sta Rožmitál pod T emšínem tj.
na m stskou OV. Do doby napojení na centrální OV lze z izovat individuální išt ní odpadních vod.
V sídlech Hut pod T emšínem – P ední Hut , Nesva ily, Strý kovy a Zalány se nep edpokládá výstavba
kanalizace pro ve ejnou pot ebu a centrální OV. Likvidace odpadních vod bude ešena individuáln .
Deš ové vody jsou odvád ny systémem p íkop , struh a propustk do recipientu, z území m sta jednotnou kanalizací
s odleh ením na OV. V jednotlivých sídlech jsou odvád ny áste nou deš ovou kanalizací a systémem p íkop ,
struh a propustk do recipientu
Navrhovaná ešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území St edo eského kraje. V sídle
ovice však Plán rozvoje navrhuje vlastní OV a v sídle Skuhrov a Hut pod T emšínem ( ást Zadní Hut )
nenavrhuje výstavbu kanaliza ního systému a likvidaci odpadních vod doporu uje individuální.
Okolo všech vodovodních a kanaliza ních za ízení je ochranné pásmo dle zákona o ve ejných vodovodech a
kanalizacích.
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l.8.2
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Rozvodné nap tí
3 + PEN, 50Hz, 400/230V – TN-C
Kmenová linka
linky 22kV- Rožmitál pod T emšínem
Nad azený systém
rozvodna 110kV/22kV – P íbram
ešeným územím neprochází žádná vzdušná vedení ZVN (400kV) ani VVN (220kV, 110kV).
Stávající kmenové linky jsou v dobrém technickém stavu a mají rezervu výkonu. V tšina linek 22kV je na
betonových nebo p íhradových stožárech.
V ešeném území se nachází 59 transformoven napájených ze sít VN-22kV - EZ. Trafostanice jsou napojeny
odbo kami volného nebo kabelového vedení 22kV z výše uvedených kmenových linek 22kV.
Seznam stávajících TS : TS - T1
Zadní Hut 4
TS – T2
Zadní Hut v Brantech
TS – T3
Zadní Hut 1
TS – T4
Zadní Hut 2
TS – T5
ední Hut - obec
TS – T6
Zadní Hut 3 - PT KD
TS – T7
Voltuš 3 - Št rbina
TS – T8
Voltuš 1
TS – T9
Voltuš 2
TS – T10
Voltuš 4
TS – T11
Voltuš 5
TS – T12
Podhora
TS – T13
Vrch Hradec
TS – T14
ovice - statek
TS – T15
ovice - obec
TS – T16
Skuhrov - obec
TS – T17
Nesva ily - obec
TS – T18
Strý kovy - obec
TS – T19
Zalány 2
TS – T20
Buková - K vrchu
TS – T21
SAV - PT
TS – T22
Starý Rožmitál
TS – T23
Starý Rožmitál
TS – T24
Starý Rožmitál
TS – T25
Starý Rožmitál
TS - T26
Zalány - obec
TS – T27
Zalány - vodárna
TS – T28
Rožmitál pod T emšínem 10 - statek
TS - T29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Rožmitál pod T emšínem
TS - T36
Rožmitál pod T emšínem - PHM
TS - T37, 38, 39, 40, 41, 42 Rožmitál pod T emšínem
TS - T43
Rožmitál pod T emšínem - OV
TS - T44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Rožmitál pod T emšínem
TS - T53
Rožmitál pod T emšínem - kasárna
TS - T54
Rožmitál pod T emšínem - HD
TS - T55, 56, 57, 58, 59 Rožmitál pod T emšínem - kasárna
Vedení NN je vedeno p evážn po sloupech a po nást ešácích a po kabelech v zemi. V n kterých ástech bude nutná
postupná rekonstrukce vedení. V prostoru výstavby nových objekt doporu ujeme kabelizaci kabely do zem . Nutné
bude také zokruhování kabelové sít NN po vybudování dalších trafostanic. Jednotlivé lokality budou napojeny z TS
dle vyjád ení EZ P íbram. Kabelizace bude podléhat zpracování projektu na sít NN dle požadavku EZ. Soustava
TN-C bude v nov realizovaných objektech ešena jako TN-C-S.
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Výkonová bilance
V sídle Rožmitál pod T emšínem a ve Starém Rožmitále je provedena plynofikace. V p ilehlých ástech se
s plynofikací zatím neuvažuje. Sou asnými zdroji vytáp ní je plynové vytáp ní, používání kotl na d evo a na uhlí,
dále jsou využívána tepelná erpadla z vrt a elektrické p ímotopné vytáp ní.
Z d vodu rozvoje území je v sídlech Rožmitál pod T emšínem a Starý Rožmitál navrženo v nové výstavb
používání plynových kotl , minimáln kotle na d evo, p ímotopné elektrické vytáp ní v kombinaci s krby na
spalování d eva a d evního odpadu. Jako výhodný zdroj vytáp ní se jeví použití elektrického akumula ního a
ímotopného vytáp ní v kombinaci s tepelnými erpadly. Je možno využít i spalování d eva a d evního odpadu.
Rovn ž v p ilehlých sídlech Hut pod T emšínem, Nesva ily,
ovice pod T emšínem, Skuhrov, Strý kovy,
Voltuš a Zalány je v nové výstavb navrženo používání kotl na d evo, p ímotopné elektrické vytáp ní v kombinaci
s krby na spalování d eva a d evního odpadu. Jako výhodný zdroj vytáp ní se nyní jeví použití elektrického
akumula ního a p ímotopného elektrického vytáp ní v kombinaci s tepelnými erpadly. Je možno využít i spalování
eva a d evního odpadu.
Výše uvedené zdroje by m li postupn vytla it spalování nekvalitního uhlí.
Výpo et proveden dle normy SN. Uvažováno i s va ením a pe ením na el. sporácích, tzn. stupe elektrizace „B“.
Zhruba u 20% RD se uvažuje s elektrickým vytáp ním tzn. stupe elektrizace „C“
TABULKA VÝKONOVÝCH BILANCÍ
LOKALITA
ozna ení

typ

objekt

íkon

po et

(kW)

koef.

I.etapa

výhled

celkem

íkon

íkon

íkon

(kW)

(kW)

(kW)

ROŽMITÁL , STARÝ ROŽMITÁL, ZALÁNY
SO1,SO2

SO4, SO5, B1

SO6 - SO26, SO96

SO27, SO28, SO29

SO30, SO97

SO31- SO33, B2, B3

SO34, SO35

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

32

11,00

0,34

120,18

EL.VYTÁP NÍ

8

7,00

1,00

56,00

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

50

11,00

0,31

172,23

EL.VYTÁP NÍ

12

7,00

1,00

84,00

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

150

11,00

0,27

437,78

EL.VYTÁP NÍ

40

7,00

1,00

280,00

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

22

11,00

0,37

89,68

EL.VYTÁP NÍ

6

7,00

1,00

42,00

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

4

11,00

0,60

26,40

EL.VYTÁP NÍ

1

7,00

1,00

7,00

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

50

11,00

0,31

172,23

EL.VYTÁP NÍ

12

7,00

1,00

84,00

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

20

11,00

0,38

83,35

EL.VYTÁP NÍ

5

7,00

1,00

35,00

11,00

0,27

370,79

SO37, B4, B5

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

124

EL.VYTÁP NÍ

30

7,00

1,00

210,00

B6, B7

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

98

11,00

0,28

302,72

EL.VYTÁP NÍ

25

7,00

1,00

175,00

SO40

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

2

11,00

0,77

16,85

EL.VYTÁP NÍ

1

7,00

1,00

7,00

176,18

256,23

717,78

131,68

33,40

256,23

118,35

580,79

477,72

23,85

OV1

OB . VYBAVENOST

30,00

0,00

30,00

OV2

OB . VYBAVENOST

15,00

0,00

15,00

OV3

OB . VYBAVENOST

20,00

0,00

20,00

OV4

OB . VYBAVENOST

20,00

0,00

20,00

OV6

OB . VYBAVENOST

20,00

0,00

20,00
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TI1

TECH.INFRASTRUKT.

10,00

0,00

10,00

VS1

VÝROBA+SKLADOVÁNÍ

50,00

0,00

50,00

VS2

VÝROBA+SKLADOVÁNÍ

50,00

0,00

50,00

VS3

VÝROBA+SKLADOVÁNÍ

30,00

0,00

30,00

VS4

VÝROBA+SKLADOVÁNÍ

200,00

0,00

200,00

VS5

VÝROBA+SKLADOVÁNÍ

50,00

0,00

50,00

VS6

VÝROBA+SKLADOVÁNÍ

30,00

0,00

30,00

VS -bývalá kasárna

VÝROBA+SKLADOVÁNÍ

2000,00

0,00

2000,00

R2

REKREACE

15,00

0,00

15,00

R4

REKREACE

2,00

0,00

2,00

R5

REKREACE

5,00

0,00

5,00

5319,19

0,00

5319,19

300,00

0,00

300,00

5619,19

0,00

5 619

Nár st odb
Nár st stáv. odb
Nár st odb

celkem

VOLTUŠ
SO38,SO39,SO41

SO42

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

15

11,00

0,41

67,08

EL.VYTÁP NÍ

4

7,00

1,00

28,00

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

20

11,00

0,38

83,35

EL.VYTÁP NÍ

5

7,00

1,00

35,00

Nár st odb
Nár st stáv. odb
Nár st odb

celkem

95,08

118,35

213,44

0,00

213,44

15,00

0,00

15,00

228,44

0,00

228

HUT
SO43 - SO47,SO57

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

15

11,00

0,41

67,08

EL.VYTÁP NÍ

4

7,00

1,00

28,00

95,08

SO48

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

1

11,00

1,00

11,00

11,00

SO49 - SO56

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

26

11,00

0,36

102,07

EL.VYTÁP NÍ

6

7,00

1,00

42,00

144,07

R3

REKREACE

10,00

0,00

10,00

VS8

VÝROBA+SKLADOVÁNÍ

20,00

0,00

20,00

VS9

VÝROBA+SKLADOVÁNÍ

20,00

0,00

20,00

300,15

0,00

300,15

30,00

0,00

30,00

330,15

0,00

330

Nár st odb
Nár st stáv. odb
Nár st odb

celkem

OVICE
SO58 - SO61

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

6

11,00

0,53

34,76

EL.VYTÁP NÍ

2

7,00

1,00

14,00

48,76
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SO62 - SO66

OV5

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

22

11,00

0,37

89,68

EL.VYTÁP NÍ

5

7,00

1,00

35,00

OB . VYBAVENOST

Nár st odb
Nár st stáv. odb
Nár st odb

celkem

124,68

15,00

0,00

15,00

188,43

0,00

188,43

20,00

0,00

20,00

208,43

0,00

208

OVICE - PODHORA
SO67

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

2

11,00

0,77

Nár st odb
Nár st stáv. odb
Nár st odb

celkem

16,85

16,85

16,85

0,00

16,85

5,00

0,00

5,00

21,85

0,00

22

SKUHROV
SO68 - SO73

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

12

11,00

0,43

56,88

EL.VYTÁP NÍ

4

7,00

1,00

28,00

84,88

Nár st odb

84,88

0,00

84,88

Nár st stáv. odb

15,00

0,00

15,00

Nár st odb

99,88

0,00

100

celkem

NESVA ILY
SO74-SO79

VS10

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

18

11,00

0,39

76,94

EL.VYTÁP NÍ

4

7,00

1,00

28,00

VÝROBA+SKLADOVÁNÍ

Nár st odb
Nár st stáv. odb
Nár st odb

celkem

104,94

20,00

0,00

20,00

124,94

0,00

124,94

15,00

0,00

15,00

139,94

0,00

140

STRÝ KOVY
SO80-SO87

Nár st odb
Nár st stáv. odb
Nár st odb

celkem

RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ

35

11,00

0,34

129,06

EL.VYTÁP NÍ

9

7,00

1,00

63,00

192,06

192,06

0,00

192,06

20,00

0,00

20,00

212,06

0,00

212

Návrh rozvodné sít VN
Z d vodu, že stávající trafostanice TS nemají dostate nou rezervu výkonu pro napojení navržené výstavby, je nutné
provést jejich posílení. V návrhu jsou vymezeny plochy technické infrastruktury - el. vedení a plochy pro trafostanice.
Návrh pokrytí nového nár stu spot eby el. energie je následující :
Rožmitál pod T emšínem, Starý Rožmitál, Zalány
Lokality „SO1, SO2“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T25
- napojení z nové trafostanice TS-T65 (pr chozí stožárová TS400kVA)
Lokality „SO4, SO5“
- napojení z nové trafostanice TS-T66 a TS-T67 (kabelová do 630kVA)
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Lokality „SO6-SO26, SO96“

- napojení ze stávajících trafostanic TS-T19 (t sn za hranicí ešeného území, v
k. ú. Nepomuk pod T emšínem) a TS-T26
- napojení z nové trafostanice TS-T64, TS-T68 (kabelová do 630kVA)
Lokality „SO27, SO28, SO29“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T27
Lokality „SO30, SO97, VS1, VS2“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T28
Lokality „SO31, SO32, SO33, B2, R2, OV1“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T35, TS-T36, TS-T23
- napojení z nové trafostanice TS-T63, TS-T64, TS-T68 (kabelová do 630kVA)
Lokality „SO34, SO35, VS3, OV2, OV3, OV6“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T37, TS-T35, TS-T47
- napojení z nové trafostanice TS-T69 (kabelová do 630kVA)
Lokalita „VS4“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T39, TS-T40
- napojení z nové trafostanice TS-T70 (pr chozí stožárová TS400kVA)
Lokality „VS5, R4, R5, TI1, OV4“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T42, TS-T43, TS-T44
Lokality „SO37, B4, B5, VS6“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T54
- napojení z nové trafostanice TS-T75, TS-T76, TS-T77, TS-T78 (kabelová do
630kVA)
Lokality „SO40, B6, B7“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T50, TS-T51, TS-T52, TS-T53
- napojení z nové trafostanice TS-T71 (stožárová TS400kVA), TS-T 72 (pr chozí
stožárová TS400kVA), TS-T73 (pr chozí stožárová TS400kVA), TS-T74
(kabelová do 630kVA)
Lokalita „VS - bývalá kasárna“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T53
- napojení ze stávajících trafostanic TS-T55, TS-T56, TS-T57, TS-T58, TS-T59
ipravených pro nerealizovaný fotovoltaický park.
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci.
Podmínkou napojení v lokalitách s navrženou novou trafostanicí je, krom vybudování t chto trafostanic, i uvoln ní
výkonu na stávajících trafostanicích.
Další podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sí NN. Postupn bude u nové výstavby
provád na kabelizace kabely AYKY do zem .
Voltuš
Lokality „SO38, SO39, SO41, SO42“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T8, TS-T9, TS-T10, TS-T11
- napojení z nové trafostanice TS-T60 (kabelová do 630kVA)
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci.
Podmínkou napojení v lokalitách s navrženou novou trafostanicí je, krom vybudování t chto trafostanic, i uvoln ní
výkonu na stávajících trafostanicích.
Další podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sí NN. Postupn bude u nové výstavby
provád na kabelizace kabely AYKY do zem .
Hut pod T emšínem
Lokality „SO43-SO47, SO57, SO48, SO49-SO56, R3, VS8, VS9“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T1, TS-T2,
TS-T3, TS-T4, TS-T5
ovice
Lokalita „SO58, SO59, SO60, SO61, SO62-SO66, OV5“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T14, TS-T15
- napojení z nové trafostanice TS-T61 (kabelová do 630kVA)
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci.
Podmínkou napojení v lokalitách s navrženou novou trafostanicí je, krom vybudování t chto trafostanic, i uvoln ní
výkonu na stávajících trafostanicích.
Další podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sí NN. Postupn bude u nové výstavby
provád na kabelizace kabely AYKY do zem .
ovice - Podhora
Lokalita „SO67“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T2
Skuhrov
Lokalita „SO68-SO73“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T16
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Nesva ily
Lokalita „SO74-SO79, VS10“
Strý kovy
Lokalita „SO80-SO87“

- napojení ze stávající trafostanice TS-T17

- napojení ze stávající trafostanice TS-T18
- napojení z nové trafostanice TS-T62 (stožárová TS400kVA)
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci.
Podmínkou napojení v lokalitách s navrženou novou trafostanicí je, krom vybudování t chto trafostanic, i uvoln ní
výkonu na stávajících trafostanicích.
Další podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sí NN. Postupn bude u nové výstavby
provád na kabelizace kabely AYKY do zem .
Do grafické ásti je zakresleno ochranné pásmo, které musí být respektováno po realizaci navrženého el. vedení. Tato
hranice je zapracována zám rn , a to z d vodu jasné informace pro vlastníky pozemk , že jejich pozemky budou
návrhem ovlivn ny.
Koncepce rozvoje VN soustavy v obci respektuje novou výstavbu a zám ry m stského ú adu Rožmitál pod
emšínem. Návrh koncepce byl rovn ž projednán na EZ – P íbram – Ing. Sroka.
l.8.3
TELEKOMUNIKACE A RADIOTELEKOMUNIKACE
Ve m st Rožmitál pod T emšínem se nachází pošta, je vyhovující a nevyžaduje další územní nároky.
Telefonní ú astníci jsou napojeni na digitální úst ednu s dostate nou kapacitou.
V ešeném území se nachází n kolik elektronických komunika ních za ízení s ochranným pásmem. Správním
územím m sta procházejí trasy dálkových telekomunika ních kabel . Trasy jsou vedeny podél komunikací a
v chodnících. Je t eba veškeré zám ry, které by se mohly dálkových kabel dotknout ve smyslu zákona . 151/2000
Sb., v plném zn ní, v as se správou dálkových kabel projednat. Územím prochází též radioreléový paprsek.
l.8.4
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Do správního území je zaveden vysokotlaký plynovod, který je veden jihovýchodní ástí území. Pro zásobování m sta
Rožmitál a Starý Rožmitál plynem je zrealizován st edotlaký plynovod v etn regula ní stanice, která je umíst na na
jihovýchodním okraji m sta.
Z d vodu rozvoje, ale i pro podstatné zlepšení istoty ovzduší (vyt sn ní spalování pevných paliv, omezení úniku
škodlivých emisí do ovzduší) je v rozvojových plochách územního plánu umožn n vznik nových rozvod
st edotlakého plynovodu v souladu s p íslušnými normami. V zastav ném a zastavitelném území sídla je trasu STL
plynovodu možné umístit nap . do ploch ve ejné zelen nebo do ploch pro dopravu.
l.8.5
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Zásobování teplem je ve m st Rožmitál pod T emšínem a Starém Rožmitále zajišt no prost ednictvím paliva
zemního plynu. V areálu bývalých kasáren je vybudován teplovod. Ekologická kotelna je funk ní a vytápí všechny
stávající objekty v areálu. V ostatních sídlech jsou k vytáp ní v sou asné dob p evážn využívány kotle na d evo a
uhlí, dále jsou využívána tepelná erpadla a elektrické akumula ní a p ímotopné vytáp ní.
l.8.6
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Sou asný stav nakládání s odpady je obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Svozové
firmy obvykle zabezpe ují dané území komplexn , tj. vedle svozu net íd ného komunálního odpadu zajiš ují i
separovaný sb r (nej ast ji sklo, plasty, pop . papír), sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu a svoz
objemného odpadu. Ob posledn jmenované služby se provádí obvykle kombinací provozu recykla ních dvor a
mobilního sb ru.
Skládky
Ve východní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem se nacházela m stská skládka TKO. Vzhledem k tomu, že skládka
je již uzav ena, je územním plánem navržena její rekultivace (plocha ve ejného prostranství VPz 1).
V sou asné dob se v ešeném území nenachází skládka komunálního odpadu. Komunální odpad je odvážen na
skládku na území sousední obce Chrást. V Rožmitále pod T emšínem se nachází sb rný dv r, kde mohou být
ukládány vybrané druhy odpad v etn stavební suti.
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Nevyskytují se zde žádné lokality nepovoleného skládkování. P ípadné vznikající „ erné skládky“ je nutno ihned
likvidovat.
Staré zát že
V sou asné dob se vyskytují a jsou evidovány areály výroby a skladování, kde je prokázána ekologická zát ž území,
tzv. kontaminovaná p da. Ekologická zát ž území byla prokázána:
u místních skládek (dle GS ID 99992528, ID 99992529 a ID 99992530)
u m stské skládky Rožmitál (ID 14284001 - riziko KVL vysoké, riziko KVN lokální)
V minulosti byla v Rožmitále pod T emšínem provozovna obalovny živi ných sm sí (ID 14284002). Na pozemcích
obalovny prob hly sana ní práce, pozemky jsou ozelen ny, byla zde vybudována hydraulická clona. Koncentrace
zne išt ní nebyla v sou asné dob zjišt na.

l.9

ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB, OPAT ENÍ A ASANACÍ

Návrh ve ejn prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkresu – Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení
a asanací (výkres . 3), v Hlavním výkresu (výkres . 2) a Koordina ním výkresu (výkres . 4).
l.9.1
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
Návrh územního plánu Rožmitál pod T emšínem vymezuje ve ejn prosp šné stavby dopravní a technické
infrastruktury, u kterých je možno uplatnit vyvlastn ní bez možnosti p edkupního práva.
Dopravní infrastruktura
KÓD

DI 1

EL A ZD VODN NÍ
Návrh plochy pro místní komunikaci a pr se nou k ižovatku - z d vodu zajišt ní napojení
stávajícího areálu bývalých kasáren na kapacitní silnici II. t ídy II/191 a odleh ení stávajících
komunikací. Toto ešení p isp je ke snížení vlivu dopravy na stávající plochy bydlení v jižní ásti
sta Rožmitál pod T emšínem a p edevším na EVL Rožmitál pod T emšínem

Technická infrastruktura
Technická infrastruktura - plochy el. vedení VN a plochy pro trafostanice
KÓD

EL A ZD VODN NÍ

TI.E1

Návrh plochy pro trafostanici T60 s kabelovým el. vedením VN 22kV Bez zabezpe ení ploch pro
výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované navýšení
energetického p íkonu el. energie. Jedná se o stavbu ve ejného technického vybavení území
podporující jeho rozvoj. Umíst ní vyplývá z blízkosti nov navržené lokality pro zástavbu, kterou
bude zásobovat el. energií. Místo je rovn ž dob e komunika
p ístupné a má nejkratší napojení na
stávající el. vedení.

TI.E2

Návrh plochy pro trafostanici T74 s kabelovým el. vedením VN 22kV mezi jižním okrajem m sta
Rožmitál pod T emšínem a areálem bývalých kasáren. Bez zabezpe ení ploch pro výstavbu nových
energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované navýšení energetického p íkonu el.
energie. Jedná se o stavbu ve ejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Trasa
navrženého vedení prochází nov navrženými lokalitami pro zástavbu, které bude zásobovat el.
energií.

TI.E3

Návrh plochy pro trafostanici T73 v trase stávajícího vedení procházejícího podél jižního okraje
sta Rožmitál pod T emšínem. Bez zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení
by nebylo možné zabezpe it požadované navýšení energetického p íkonu el. energie. Jedná se o
stavbu ve ejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Trafostanice je situována do
nov navržené lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií.

TI.E4

Návrh plochy pro trafostanici T72 v trase stávajícího vedení procházejícího podél jižního okraje
sta Rožmitál pod T emšínem. Bez zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení
by nebylo možné zabezpe it požadované navýšení energetického p íkonu el. energie. Jedná se o
stavbu ve ejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Trafostanice je situována do
nov navržené lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií.

TI.E5

Návrh plochy pro trafostanici T71 s venkovním el. vedením VN 22kV na jižním okraji m sta
Rožmitál pod T emšínem. Bez zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by
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nebylo možné zabezpe it požadované navýšení energetického p íkonu el. energie. Jedná se o stavbu
ve ejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Umíst ní vyplývá z blízkosti nov
navržené lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií. Místo je rovn ž dob e
komunika
p ístupné a má nejkratší napojení na stávající el. vedení.

TI.E6

Návrh plochy pro trafostanice T75 a T76 s kabelovým el. vedením VN 22kV východn od m sta
Rožmitál pod T emšínem. Bez zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by
nebylo možné zabezpe it požadované navýšení energetického p íkonu el. energie. Jedná se o stavbu
ve ejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Trasa navrženého vedení prochází
nov navrženými lokalitami pro zástavbu, které bude zásobovat el. energií.

TI.E7

Návrh plochy pro trafostanici T70 v trase stávajícího vedení u východního okraje m sta Rožmitál
pod T emšínem. Bez zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo
možné zabezpe it požadované navýšení energetického p íkonu el. energie. Jedná se o stavbu
ve ejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Trafostanice je situována do nov
navržené lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií.

TI.E8

Návrh plochy pro trafostanici T69 s kabelovým el. vedením VN 22kV ve východní ásti m sta
Rožmitál pod T emšínem. Bez zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by
nebylo možné zabezpe it požadované navýšení energetického p íkonu el. energie. Jedná se o stavbu
ve ejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Umíst ní vyplývá z blízkosti nov
navržené lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií. Místo je rovn ž dob e
komunika
p ístupné a má nejkratší napojení na stávající el. vedení.

TI.E9

Návrh plochy pro trafostanice T66 a T67 s kabelovým el. vedením VN 22kV u severovýchodního
okraje m sta Rožmitál pod T emšínem - ásti Starý Rožmitál. Bez zabezpe ení ploch pro výstavbu
nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované navýšení energetického
íkonu el. energie. Jedná se o stavbu ve ejného technického vybavení území podporující jeho
rozvoj. Trasa navrženého vedení prochází nov navrženými lokalitami pro zástavbu, které bude
zásobovat el. energií.

TI.E10

Návrh plochy pro trafostanici T65 v trase stávajícího vedení u jižního okraje m sta Rožmitál pod
emšínem - ásti Starý Rožmitál. Bez zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických
za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované navýšení energetického p íkonu el. energie. Jedná
se o stavbu ve ejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Trafostanice je situována
na okraj nov navržené lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií.

TI.E11

Návrh plochy pro trafostanici T68 s kabelovým el. vedením VN 22kV v jižní ásti sídla Zalány. Bez
zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it
požadované navýšení energetického p íkonu el. energie. Jedná se o stavbu ve ejného technického
vybavení území podporující jeho rozvoj. Umíst ní vyplývá z blízkosti nov navržené lokality pro
zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií. Místo je rovn ž dob e komunika
p ístupné a má
nejkratší napojení na stávající el. vedení.

TI.E12

Návrh plochy pro trafostanici T64 v trase stávajícího vedení v západní ásti sídla Zalány. Bez
zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it
požadované navýšení energetického p íkonu el. energie. Jedná se o stavbu ve ejného technického
vybavení území podporující jeho rozvoj. Trafostanice je situována na okraj nov navržené lokality
pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií, místo je dob e komunika
p ístupné.

TI.E13

Na jednání 13. 7. vypušt no k. ú. Nepomuk pod T emšínem z Návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem a
tím i vypušt na VPS - TI.E13

TI.E14

Návrh plochy pro trafostanici T62 s venkovním el. vedením VN 22kV jižn od sídla Strý kovy. Bez
zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it
požadované navýšení energetického p íkonu el. energie. Jedná se o stavbu ve ejného technického
vybavení území podporující jeho rozvoj. Umíst ní vyplývá z blízkosti nov navržené lokality pro
zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií. Trasa je navržena v nejkratším možném napojení na
stávající el. vedení.

TI.E15

Návrh plochy pro trafostanici T61 s kabelovým i venkovním el. vedením VN 22kV jižn pod sídlem
ovice. Bez zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné
zabezpe it požadované navýšení energetického p íkonu el. energie. Jedná se o stavbu ve ejného
technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Umíst ní vyplývá z blízkosti nov navržené
lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií. Trasa venkovního vedení je navržena
k hranici navržené lokality v nejkratším možném napojení na stávající el. vedení. Kabelové vedení je
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navrženo podél hranice navržené plochy.
Technická infrastruktura - plochy vodovodu
KÓD

EL A ZD VODN NÍ

TI.V1

Návrh plochy pro samostatný vodovodní ad propojující vodojem V2 kasárna a vodojem Voltuš jižn
od sídla Voltuš.

TI.V2

Návrh plochy pro hlavní vodovodní ad podél silnice I. t ídy I/19 sm r V šín

Technická infrastruktura - plochy kanalizace
KÓD

EL A ZD VODN NÍ

TI.K1

Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanaliza ní ad - podél silnice II. t ídy mezi m stem Rožmitál
pod T emšínem a sídlem Voltuš. Z d vodu odkanalizování navržené a stávající, doposud
nenapojené zástavby v severní ásti sídla Voltuš. Umíst ní vyplývá z ú elu stavby. Stavba ve ejného
technického vybavení území podporující jeho rozvoj.

TI.K2

Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanaliza ní ad - severovýchodn od sídla Voltuš. Z d vodu
odkanalizování navržené a stávající, doposud nenapojené zástavby v jižní ásti sídla Voltuš.
Umíst ní vyplývá z ú elu stavby. Stavba ve ejného technického vybavení území podporující jeho
rozvoj.

TI.K3

Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanaliza ní ad - severovýchodn od m sta Rožmitál pod
emšínem. Z d vodu odkanalizování navržených lokalit u severního okraje m sta Rožmitál pod
emšínem. Umíst ní vyplývá z ú elu stavby. Stavba ve ejného technického vybavení území
podporující jeho rozvoj.

TI.K4

Návrh plochy pro kanaliza ní výtlak - mezi sídly P ovice a Skuhrov . Z d vodu odvedení odpadních
vod ze sídla P ovice na kanaliza ní sí sídla. Umíst ní vyplývá z ú elu stavby. Stavba ve ejného
technického vybavení území podporující jeho rozvoj.

TI.K5

Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanaliza ní ad - jižní okraj sídla Skuhrov. Z vodu svedení
odpadních vod ze sídla Skuhrov a p erpaných odpadních vod ze sídla P ovice na istírnu
odpadních vod. Umíst ní vyplývá z ú elu stavby. Stavba ve ejného technického vybavení území
podporující jeho rozvoj.

TI.K6

Návrh plochy pro istírnu odpadních vod (TI.K6a) a sypanou hráz (TI.K6b) - jihozápadn od sídla
Skuhrov. OV je navržena z d vodu išt ní odpadních vod ze sídel P ovice a Skuhrov. Umíst ní
vyplývá z ú elu stavby, výškové polohy místa a blízkosti recipientu. Sypaná hráz je navržena
z d vodu protipovod ové ochrany OV, která je umíst na v záplavovém území.
Protože je realizace OV podmín na vybudováním její protipovod ové ochrany, jsou ob stavby
slou eny do jedné stavby ve ejné technické infrastruktury podporující rozvoj obce.

TI.K7

Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanaliza ní ad - v severní ásti sídla Hut pod T emšínem Zadní Hut . Z d vodu svedení odpadních vod ze sídla Zadní Hut pod T emšínem na istírnu
odpadních vod. Umíst ní vyplývá z ú elu stavby. Stavba ve ejného technického vybavení území
podporující jeho rozvoj.

TI.K8

Návrh plochy pro istírnu odpadních vod - v severní ásti sídla Hut pod T emšínem - Zadní Hut .
OV je navržena z d vodu išt ní odpadních vod ze sídla Hut pod T emšínem. Umíst ní vyplývá
z ú elu stavby, výškové polohy místa a blízkosti recipientu. Stavba ve ejné technické infrastruktury
podporující rozvoj obce.

l.9.2
VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
Do územního plánu Rožmitál pod T emšínem bylo p evzato ze ZÚR St edo eského kraje vymezení ve ejn
prosp šných opat ení, tj. všechny prvky ÚSES nadregionální a regionální úrovn . Za ú elem zlepšení funkce
celého systému ÚSES byly do ve ejn prosp šných opat ení za azeny i všechny prvky ÚSES na lokální úrovni.
Dopl ováním a zlepšováním funkce jednotlivých prvk ÚSES a jejich za len ním do systému ÚSES je možno
vytvo it vzájemn propojený soubor ekosystém , který zajistí udržení p írodní rovnováhy. Bez postupného
zkvalitn ní funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
Z d vodu p ehlednosti Koordina ního výkresu (výkres . 4) nejsou ve ejn prosp šná opat ení (celý ÚSES) v ešeném
území ohrani ena samostatnou arou.
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l.10

RADONOVÁ PROBLEMATIKA

V map radonového rizika geologického podloží jsou uvedeny orienta ní údaje ešeného území.
Mapový podklad vyjad uje radonové riziko klasifikované t emi základními kategoriemi (nízké, st ední a vysoké
riziko) a jednou p echodnou kategorií (nízké až st ední riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty). Radonové
riziko z geologického podloží ur uje míru pravd podobnosti, s jakou je možno o ekávat úrove objemové aktivity
radonu v ur ité geologické jednotce. Hlavním zdrojem radonu, pronikajícího do objekt , jsou horniny v podloží
stavby. Zárove indikuje i míru pozornosti, jakou je nutno v novat opat ením proti pronikání radonu z podloží u nov
stav ných objekt . P evažující kategorie radonového rizika neznamená, že se v ur itém typu hornin p i m ení radonu
na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového rizika. Obvyklým jevem je, že p ibližn 20 %
až 30 % m ení objemové aktivity radonu v daném horninovém typu spadá do jiné kategorie radonového rizika, což je
dáno lokálními geologickými podmínkami m ených ploch. Je tedy z ejmé, že ur ení kategorie radonového rizika na
jednotlivém stavebním pozemku není možno provád t ode tením z mapy jakéhokoliv m ítka, ale pouze m ením
radonu v podloží na konkrétním míst tak, aby byly zohledn ny lokální, mnohdy velmi prom nlivé geologické
podmínky.

Jižní a západní ást správního území m sta Rožmitál pod T emšínem se nachází v p echodné (nízké až st ední riziko
pro nehomogenní kvartérní sedimenty) a st ední kategorii radonového rizika z geologického podloží. Východní ást
ešeného území, tj. k. ú. P ovice pod T emšínem, k. ú. Skuhrov pod T emšínem a k. ú. Nesva ily, se rozkládá na
podloží v nízké kategorii. Do severní ásti území, ve které p evažuje st ední kategorie, zasahuje i vysoká kategorie
radonového rizika z geologického podloží. Je to zejména do severovýchodního okraje m sta Rožmitál pod T emšínem
a okolo silnice sm r Zalány.

l.11

CIVILNÍ OCHRANA

V p ípad vzniku mimo ádné situace bude postupováno podle Krizového, resp. Havarijního plánu St edo eského
kraje.
ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní
V ešeném území se neo ekává pr chod pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní..
zóny havarijního plánování
ešené území neleží v zón havarijního plánování.
Podle analýzy možného vzniku mimo ádné události, která je sou ástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou
produkcí a skladováním nebezpe ných látek neohrožuje území ešené tímto územním plánem.
ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
Ukrytí obyvatelstva zabezpe uje p íslušný obecní ú ad pouze p i vyhlášení vále ného stavu na základ plánu ukrytí
obce Rožmitál pod T emšínem. Ukrytí bude provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných ástech
obytných dom a v provozních a výrobních objektech po jejich úprav na improvizované úkryty. Je možno po ítat
s využitím ochranných prostor jednoduchého typu v budovách, které mají nejmenší dob hovou vzdálenost od místa
ohrožení. V p ípad pot eby ukrytí obyvatel a návšt vník obce p i vzniku mimo ádné události v dob míru zajiš uje
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obecní ú ad ochranu osob p ed kontaminací nebezpe nými látkami (pr myslová havárie, únik nebezpe né látky
z havarovaného vozidla apod.) p edevším za využití ochranných prostor jednoduchého typu ve vhodných ástech
obytných dom a provozních, výrobních a dalších objekt , kde budou improvizovan provád ny úpravy proti
pronikání nebezpe ných látek.
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování.
Zajišt ní evakuace organizuje starosta obce (obecní ú ad). Pobyt evakuovaných osob a osob bez p íst eší je možný ve
stávajících objektech jako nap . školských budovách, v ubytovnách, penzionech, t locvi nách, kulturních domech
apod.
skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.
Toto opat ení bude dle pot eby zajiš ováno v dob po vzniku mimo ádné události. V p ípad krizového stavu bude
materiál civilní ochrany a humanitární pomoci uskladn n a vydáván na obecním ú ad . K tomu budou využity vhodné
prostory v rámci obce, p ípadn blízkého okolí. Skladování prost edk individuální ochrany pro zabezpe ované
skupiny osob ve školských a zdravotnických za ízeních bude prozatímn ešeno v centrálních skladech mimo území
obce.
vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území a zastavitelná území obce.
Na území obce se nenacházejí nebezpe né látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto zp sobem snižovat riziko
spojené s p ípadnými haváriemi.
záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink kontaminace,
vzniklých p i mimo ádné události
Jako místo pro dekontaminaci osob, p ípadn pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít nap . za ízení
umýváren, sprch, istíren, garáží v tších firem, napojených na kanalizaci a vodovod. Pro dekontamina ní plochy
v podstat posta í zpevn ná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít
z jedné strany p íjezd a z druhé strany odjezd s p ívodem vody nebo páry.
Záhrabovišt
není v katastru obce vymezeno, nakažená zví ata budou likvidována v míst
nákazy
a odvezena do míst ur ených p íslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.
ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území
Na ešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit proti proniknutí
kontaminant (uzav ení a ut sn ní otvor , oken a dve í, v tracích za ízení) a do asn ukrývané osoby chránit
improvizovaným zp sobem (ochrana dýchacích cest, o í a povrchu t la).
nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude ešit obec a jejich orgány ve spolupráci
s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plán pro p ípady mimo ádné situace.
zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení
Tato oblast bude v p ípad obce zajišt na spušt ním sirén a p edáním varovných informací ob an m cestou Obecního
adu za využití rozhlas , pojízdných rozhlasových za ízení, p edání telefonických informací a dalších náhradních
prvk varování.
zásobování požární vodou
Požární voda bude zajišt na vodovodem pro ve ejnou pot ebu a místními vodními plochami a toky.

l.12 ZD VODN NÍ KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY, ZM N VE VYUŽITÍ
KRAJINY, ÚSES, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPAT ENÍ, OCHRANY
ED POVODN MI A PODOBN
l.12.1 OD VODN NÍ KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Krajinný ráz
Krajinný ráz je dán p írodními charakteristikami, rozmanitostí, krajinnými formacemi, prostorovou diverzifikací,
autochtonními druhy d evin a jejich druhovou a v kovou skladbou.
Správní území obce Rožmitál od T emšínem leží p evážn v oblasti krajinného rázu ObKR 34 - P íbramsko. Severní
ást, západní a jihozápadní okraj ešeného území je spadá do oblasti krajinného rázu ObKR 15 Brdy. Do krajinného
rázu je samostatn za azen
írodní park T emšín, stejn jako ostatní p írodní parky, nebo d vodem k jejich
vyhlášení je práv ochrana krajinného rázu.
íbramsko - Tato ást ešeného území je tvo ena Rožmitálskou pahorkatinou. Krajina je mírn lenitá, zem lská,
tvo ená adou díl ích prostor (míst krajinného rázu) vzájemn odd lených nevysokými, ale z etelnými terénními
horizonty a drobnými lesními porosty v mírn vyvýšených polohách nad ob ma b ehy eky Skalice, která tvo í
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krajinnou osu oblasti. V krajin se nachází množství velkých rybník , lesní plochy se vyskytují na svazích vrchol a
jen ojedin le vytvá ejí rozsáhlejší komplexy. V sou asnosti p evládají polní kultury, louky jsou zastoupeny mén .
Díky hojnosti vodních ploch se zde objevuje mnoho živo išných a rostlinných druh závislých na vodním prost edí a
jeho okolí. Rožmitál pod T emšínem je jedním z historických center této oblast. Osídlení Rožmitálska je prokázáno
již z doby pohanské, nejstarší ástí je Starý Rožmitál. Oblast je za azena do regionu lidové architektury Rožmitálsko B eznicko.
Brdy - Území pat ící do této oblasti krajinného rázu se rozprostírá v T emšínské vrchovin . Krajin dominují
evážn smrkové lesy se zbytky p vodních bu in a podmá ených les . ešenému území dominuje vrchol T emšín a
o n co nižší Št rbina nad Rožmitálem. Lesy tvo í rozsáhlý, tém jednolitý celek s minimálním osídlením. Krajina se
vyzna uje unikátními scenériemi souvislých a rozsáhlých lesních porost bez rušivých prvk , s výrazn
harmonickými prostorovými vztahy.
írodní park T emšín - Struktura krajiny je zna
dochovaná. To se týká ploch les vázaných na terénní h bety
obklopující Rožmitálskou kotlinu, polí, rybník , nelesní zelen , hlavních cest a rozložení historických sídel. Jsou
dochována jádra sídel, ale i lokality s dochovanou sídelní strukturou rozptýlené zástavby (Zalány, Hut pod
emšínem). Historickou charakteristiku dopl ují dochované cenné stavby a kulturní dominanty (nap . kostel ve
Starém Rožmitále). Krajina vyniká scenériemi, výrazností lesnatých horizont a siluetami sídel, maloplošným
len ním krajiny. Rožmitálská kotlina má výrazn radiální charakter uspo ádaný jak cestami, p ipojujícími vesnická
sídla na historické t žišt oblasti - m sto Rožmitál, tak i díky drobným vodote ím, stékajícím z okraj lesních masiv
a tvo ících ku Vl avu. Kotlina je pom rn hust osídlena, sídla jsou rozložena pom rn pravideln koncentricky v
zem lských plochách krajinné struktury a s drobnými sídly p i okrajích lesních porost . V krajin se uplat ují
kulturní dominanty kostel na dn kotliny - ve Starém Rožmitále a v historickém jádru Rožmitálu. V zástavb jsou
ítomny objekty cenné architektury a dochovaná urbanistická struktura. Jižní, prostorov zcela odd lená ást
írodního parku p edstavuje p sobivou krajinu jižních svah masivu T emšína s lenitými okraji les , roz len nými
lesními prosty s enklávami bezlesí a drobnými sídly.
Zásady pro ochranu krajinného rázu
V koncepci uspo ádání krajiny je kladen d raz na ochranu a tvorbu krajiny zd razn ním a ochranou stávajících prvk ,
jako je roztroušená zele v krajin , charakteristické remízky na mezích, stromo adí na b ezích a hrázích rybník ,
mok adní vegetace nebo polní cesty.
Zásahy do krajinného rázu, zejména umis ování a povolování staveb, mohou být provád ny pouze s ohledem na
zachování významných krajinných prvk , harmonického m ítka a vztah v krajin . Využití jednotlivých
zem lských ploch je pln v ešení majitel a uživatel , po dohod s p íslušnými orgány státní správy. Pro zlepšení
prostupnosti krajiny je vhodné v budoucnu zvýraznit polní cesty a n které dominanty výsadbou liniové zelen nebo
solitér i skupiny vyšších a nižších d evin u rozcestí, božích muk apod.
Rozvoj sídel je umožn n pouze v návaznosti na zastav né území a s podmínkou respektování znak urbanistické
struktury (nap . zachování rozvoln né zástavby v Zalánech je zajišt no stanovenými podmínkami využití území). Na
území P írodního parku T emšín je vylou ena netradi ní zástavba. Realizace staveb na velkých plochách je
podmín na vypracováním územní studie. Ve volné krajin nejsou navrhovány žádné plochy a stavby s výjimkou
plochy koridoru pro dopravní infrastrukturu D 1 (místní komunikace), která nebude mít negativní vliv na krajinný ráz.
Naopak sníží negativní vliv dopravy na EVL Rožmitál pod T emšínem odleh ením stávajících komunikací.
Tento princip je uplatn n a je respektován v celém ešeném území.
Druhy ploch v krajin
Plochy vodní a vodohospodá ské (V)
Nachází se jak v krajin urbanizované, tak i v krajin neurbanizované, tj. v celém ešeném území. Vodní plochy a
toky jsou na území obce respektovány a chrán ny p ed negativními d sledky civiliza ních proces . Vhodný vegeta ní
porost kolem vodních ploch a tok zlepší estetiku území.
Územním plánem je navržena nová vodní plocha v k. ú. Starý Rožmitál (V 1). Realizace vodních ploch jsou
umožn ny na plochách lesních, zem lských a smíšených nezastav ného území.
Plochy lesní (L)
Samostatn jsou vymezovány pro lesnické hospoda ení v lesích. Ve správním území m sta Rožmitál pod T emšínem
jsou plochy lesní stabilizovány. Oplocovat tyto plochy je možné jen v p ípad oplocení lesních školek, obor a ochrany
porost p ed zv í. Oplocením nesmí být v žádném p ípad narušena propustnost biokoridor a funkce biocenter
ÚSES nebo snížen i zm n krajinný ráz.
V rámci návrhu územního plánu jsou navrženy dv plochy k zalesn ní, a to v k. ú. Starý Rožmitál (L 1) a v k. ú. Hut
pod T emšínem (L 2).
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Plochy zem lské (Z)
Samostatn jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek pro p evažující zem lské využití. Tyto plochy jsou
tvo eny p edevším kulturou orná p da a kulturou trvalý travní porost. Rozvojové pot eby obce nelze uspokojit uvnit
zastav ného území, proto bylo nutno p istoupit k p ekro ení hranice zastav ného území.
Z d vod snížení erozních ú ink p i p ívalových srážkách je nutno zvýšit podíl p írodních prvk a rozsáhlé plochy
orné p dy tak rozd lit vzrostlou zelení.
Plochy smíšené nezastav ného území (SN)
Tyto plochy p ízniv kultivují krajinu. Jedná se o vzrostlé zelen nelesního charakteru, podmá ené plochy,
postagrární lada, dále plochy extenzivn využívané, které již áste
zarostly náletovou vegetací, p ípadn byly
v nedávné minulosti hospodá sky obhospoda ované a v sou asné dob vykazují stav druhov pestrých remíz a d evin
rostoucích mimo les.
Plochy t žby nerost (TN)
Na jihovýchodním okraji ešeného území je vymezena plocha dobývacího prostoru - pískovna Lochotín.
V rámci návrhu územního plánu jsou plochy t žby nerost stabilizovány. Pr žn bude provád na rekultivace
v plochách, kde byla t žba ukon ena.
l.12.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je systém, který je sou ástí tzv. obecné ochrany p írody. Cílem
zpracované dokumentace ÚSES bylo up esn ní prvk a jejich funk ní propojení, p íp. dopln ní do aktuálního stavu.
Podmínky pro návrh a cíle ÚSES
V zem lsky kultivovaných krajinách dochází obvykle k tomu, že rozsáhlé celky orné p dy asto v kombinaci se
zástavbou (silnicí, železnicí apod.) rozdrobují plochy s p írodními biotopy do izolovaných enkláv. Izolovaná
spole enstva jsou z dlouhodobého hlediska ekologicky nestabilní, protože nemají dostate nou genovou základnu pro
trvalé udržení živo išných a rostlinných druh , a protože p ípadné poškození nem že být p irozen napraveno migrací
organism z nenarušených ploch. Pokud má být krajina trvale stabilní, je t eba zachovat, p ípadn vytvo it sí
záchytných bod (biocenter) a jejich spojnic (biokoridor ), která by zajiš ovala spojení mezi t mito ekologicky
stabilními zónami, a to jak na místní, tak i na regionální a nadregionální úrovni.
Hlavními cíli ÚSES je uchování a zabezpe ení nerušeného vývoje p irozeného genofondu krajiny v rámci jejího
irozeného prostorového len ní a vytvo ení optimálního základu ekologicky stabilních ploch v krajin z hlediska
zabezpe ení jejich maximálního kladného p sobení na okolní, mén stabilní ásti. Ekologicky stabilními plochami
jsou lesy, trvalé drnové formace jako louky, pastviny, zatravn né lady, trvalá zele rostoucí mimo les, vodní toky a
vodní nádrže (rybníky) a jejich doprovodné b ehové porosty, mok ady a chrán ná území. Souborn m žeme tyto
formace a spole enstva ozna it jako kostru ekologické stability. Pro v tšinu ešeného území platí, že kostra
ekologické stability není schopna v krajin zajistit požadované funkce. Proto je nutno tuto existující, relativn
ekologicky stabilní ást krajiny doplnit na funkce schopný a fungující ÚSES. P i vymezení biocenter a biokoridor se
vycházelo z kostry ekologické stability a nejstabiln jších segment v krajin , které byly navrženy v pruzích podél
vodote í a na okrajích les , kde je nejv tší diverzita druh a nejvyšší pravd podobnost migrace organizm
Biocentra
Biocentrum je biotop nebo soubor biotop v krajin , který svým stavem a velikostí umož uje trvalou existenci
irozeného nebo p írod blízkého ekosystému.
Biokoridory
Biokoridory umož ují a podporují migraci, trvalou existenci druh a spole enstev krajiny, ší ení a vzájemné kontakty
organism v jednotlivých biocentrech. Jedná se p edevším o liniová spole enstva. Pro jejich správnou funkci je
ležité dodržet ší kové parametry biokoridor .
Koncepce návrhu a od vodn ní úprav prvk ÚSES
Ur ujícími prvky ÚSES v ešeném území jsou prvky nadregionální a regionální úrovn - kostra ÚSES. Ta je p evzata
ze ZÚR SK a dopln na o prvky na lokální úrovni, které jsou p evzaty z aktualizovaných ÚAP a up esn ny dle terénu.
V návrhu bylo upraveno vymezení regionálního biocentra RBC 875 U Pátého Hamru. Vzhledem k tomu, že ást
regionálního biocentra zasahovala do zastav ného území m sta Rožmitál pod T emšínem, byla jeho severozápadní
hranice posunuta mimo toto území.
Prvky ÚSES lokální úrovn byly aktualizovány, p íp. up esn ny p edevším s ohledem na katastrální hranice pozemk .
Plochy ÚSES jsou vymezeny se specifickými podmínkami využití, které zajiš ují jejich ochranu.V ešeném území
nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy ani jiné zám ry, které by mohly ohrozit funk nost biocenter a biokoridor .
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l.12.3 PROSTUPNOST KRAJINY
Nezbytnou nutností p i rozvíjení ešeného území je zachování a postupné zlepšování prostupnosti krajiny pro lov ka
i voln žijící organismy. Postupná nevhodná fragmentace krajiny znamená vedle zp etrhání vazeb mezi lidmi i velké
ohrožení p irozené migrace celé ady živo išných druh . Pro zachování p irozené funkce krajiny v kulturním i
írodním smyslu je t eba v novat velkou pozornost a pé i práv zachování její prostupnosti. Pro zachování a
zlepšování prostupnosti krajiny je nutné pro voln žijící organismy zakládat prvky ÚSES a pro lov ka dopl ovat sít
významných p ších propojení a cyklistické infrastruktury, v etn vhodného rozší ení dopl kových za ízení
(odpo ívadla, informa ní tabule).
l.12.4 OCHRANA P ED POVODN MI
eka Skalice protékající správním územím obce Rožmitál pod T emšínem má vyhlášené záplavové pásmo. Záplavou
je ohrožena zástavba ve m st Rožmitál pod T emšínem a okraj sídla Skuhrov.
Území je zejména ohroženo p ívalovými vodami. V ešeném území nejsou navržena aktivní protipovod ová opat ení,
pouze pasivní ve smyslu zvyšování reten ní schopnosti krajiny v plochách ÚSES a podél vodních tok . Tato opat ení
jsou v návrhu umožn na na plochách zem lských, smíšených nezastav ných, u ploch lesních i vodohospodá ských.
l.12.5 PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
V návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem není uvažováno s plošnými protierozními opat eními. ešené území není
významn ohroženo v trnou a vodní erozí. V trnou a vodní erozí jsou potenciáln ohroženy leh í p dy uložené na
svazích a p dy ležící bezprost edn podél vodních tok . Zmenšováním vým ry zem lsky obd lávané p dy ve
prosp ch trvalých porost , a to jak travních, tak i se vzrostlou zelení, jednozna
p ispívá k omezování v trné i vodní
eroze. Za další protierozní opat ení lze nap íklad pokládat snahu o co nejdelší zdržení deš ové vody v území, emuž
napomáhá nap íklad obnova mezí, vysazování alejí a v trolam , zvyšování reten ní schopnosti území budováním
pr leh , zasakovacích pás a záchytných p íkop nebo navracením koryt drobných vodních tok do p írod blízkého
stavu. Obdobn lze pohlížet i na postupné budování územního systému ekologické stability.
Zranitelné oblasti
Katastrální území P ovice pod T emšínem je zranitelnou oblastí dle na ízení vlády . 262/2012 Sb. ve zn ní
pozd jších p edpis , které ur uje používání a skladování dusíkatých hnojiv, st ídání plodin a hospoda ení na svažitých
zem lských pozemcích a na zem lských pozemcích sousedících s útvary povrchových vod (nap . provád ní
protierozních opat ení).

l.13

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

V návrhu jsou respektována všechna ochranná pásma vyskytující se v ešeném území a jsou zakreslena
v Koordina ním výkrese.
Vodní toky a plochy
Významný krajinný prvek ze zákona.
Záplavové území
Celé zájmové území pat í do povodí eky Skalice a p ítok této eky. Skalice (až na konec zástavby m sta Rožmitál
pod T emšínem) má vyhlášeno záplavové území. Na ostatních tocích se záplavy nevyskytují. Hranice stanoveného
záplavového území Q100 a aktivní zóna jsou zakresleny v Koordina ním výkrese (výkres . 4).
Lesní plochy
Významný krajinný prvek ze zákona.
Vzdálenost 50m od okraje lesa a umis ování staveb
Hlavní stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 30m od okraje lesa (oplocení lze umístit v min.
vzdálenosti 10m od okraje lesa). Samostatné umíst ní jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa bude
podléhat souhlasu p íslušného orgánu.
Natura 2000 - Evropsky významná lokality
V rámci soustavy chrán ných území evropského významu NATURA 2000 jsou ve správním území vymezeny ty i
Evropsky významné lokality.
EVL T emšín a H ebence (CZ0210047) - v k. ú. Hut pod T emšínem, Roželov a Voltuš, o rozloze
167,98 ha. Jedná se o lesnatý masiv hory T emšín, 7km jihozápadn od Rožmitálu pod T emšínem.
EVL Rožmitál pod T emšínem (CZ0213064) - v k. ú. Bezd kov pod T emšínem a Rožmitál pod
emšínem, o rozloze 56,88 ha. Lokalita se nachází v území 1,5km jižn od Rožmitálu pod T emšínem
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EVL Niva Kotelského potoka (CZ0214041) - v k. ú. Hut pod T emšínem, Nepomuk pod T emšínem,
Rožmitál pod T emšínem, Starý Rožmitál a V šín, o rozloze 186,84 ha. Jde o tok Kotelského potoka
(Skalice) od pramen k Podzámeckému rybníku v Rožmitále pod T emšínem a jeho levob ežnímu p ítoku
Nový potok a rozsáhlé lu ní porosty v niv Kotelského potoka od jeho vyúst ní ze souvislého lesního
komplexu do otev ené krajiny až k rybníku Obžera p ed Starým Rožmitálem.
EVL Závišínský potok (CZ0313140) - v k. ú. Hvož any, Leletice, Roželov, Vacíkov a Voltuš, o rozloze
9,35 ha. Jedná se o asi 10-ti kilometrový úsek horního toku Závišínského potoka (20 km jihozápadn od
íbrami) od pramene na východním úbo í T emšína po rybník Luh u Újezdce.
írodní park T emšín
Západní ást zájmového území náleží do P írodního parku T emšín vyhlášeného v roce 1997. Jeho sou ástí jsou
írodní rezervace a p írodní památky.
írodní rezervace
V západní ásti ešeného území se nachází p írodní rezervace v etn ochranného pásma:
írodní rezervace Getsemanka I. a II. P írodní rezervace byly vyhlášeny v roce 1966, zasahují do k. ú.
Hut pod T emšínem a V šín a jejich celková rozloha je 27,76 ha. D vodem ochrany je ukázka p irozených
brdských lesních porost a kv tena.
írodní památky
írodní památka H ebenec byla vyhlášena v roce 1964 a nachází se u obce Rožmitál pod T emšínem.
Rozkládá se na ploše 9,76 ha. D vodem ochrany je skalní h bet s reliktním borem. Chrán né kamenné mo e
je nejv tší ve st edních echách.
írodní památka T emešný vrch se rozkládá v prostoru vrcholu T emešného vrchu v Brdech a v ásti
severního svahu. Nachází se u obce Rožmitál pod T emšínem a na ploše 2,07 ha byla vyhlášena v roce 1966.
vodem je bohaté nalezišt lýkovce jedovatého.
írodní památka Rožmitál pod T emšínem byla z ízena v dubnu 2013 a je vymezena na ploše 54,43ha
jižn od m sta Rožmitál pod T emšínem. Hlavním d vodem z ízení p írodní památky je ochrana olka
velkého. Sou asn bylo vymezeno i ochranné pásmo p írodní památky
echodn chrán ná plocha
Tato lokalita je vymezena v katastrálním území Voltuš. V rozhodnutí o jejím vyhlášení je omezení pro využití území,
které by znamenalo zni ení, poškození nebo rušení vývoje p edm tu ochrany. Zde je podporováno zachovalé p írodní
prost edí se zvláštním d razem na ochranu obojživelník a plaz .
Památné stromy v etn ochranného pásma
V ešeném území se nachází památné stromy v etn ochranného pásma. Ochranné pásmo památného stromu
vymezuje orgán ochrany p írody, který památkový strom vyhlásil. Pokud tak neu iní, má každý strom základní
ochranné pásmo ve tvaru kruhu o polom ru desetinásobku pr
ru kmene m eného ve výši 130cm nad zemí.
Památné stromy jsou zakresleny do Koordina ního výkresu (výkres . 4) pro p ílišný detail v etn OP.
k.ú. Rožmitál pod T emšínem
javor klen na p. p. . 2309 s ochranným pásmem 12,9m (obvod kmene 406cm) u silnice proti Agropodniku
jilm drsný na p. p. . 280. Strom odum el v roce 1977, ponecháno torzo
lipová alej za zámkem na p. p. . 2294/1, stromo adí 34 strom u rybníka za zámkem
skupina dvou lip malolistých na p. p. . 2289/1, p ed vchodem do zámku
k.ú. Starý Rožmitál
lípa Johanky z Rožmitálu na p. p. . 107/1 s ochranným pásmem 25,9m (obvod 814cm) vlevo na za átku
Aleje Johanky z Rožmitál ve sm ru na Starý Rožmitál
k.ú. Nesva ily pod T emšínem
dub letní s ochranným pásmem 10,5m (obvod 330cm) na zahrad statku za kapli kou
Plochy územního systému ekologické stability (ÚSES)
Zpracování územního systému ekologické stability je nástrojem s vysokým právním zabezpe ením. Je povinným
územn plánovacím podkladem. Zapracováním do územního plánu je ÚSES v území trvale fixován. Plochy ÚSES
vymezené nadregionálními, regionálními a lokálními biokoridory, regionálními a lokálními biocentry, osami a
ochrannou zónou nadregionálního biokoridoru jsou zakreslené v grafické ásti dokumentace.
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Ochranné pásmo h bitova
Ochranné pásmo ve ejných poh ebiš se z izuje 100m od hranice pozemk . Stavební ú ad m že v tomto ochranném
pásmu zakázat nebo omezit provád ní staveb, jejich zm ny nebo innosti, které by byly ohrožovány provozem
ve ejného poh ebišt nebo by mohly ohrozit ádný provoz ve ejného poh ebišt nebo jeho d stojnost.
stská památková zóna
V roce 1990 byla v Rožmitále pod T emšínem vyhlášena m stská památková zóna - . rejst. 2040, kterou tvo í hradní
komplex a m stské nám stí s barokním kostelem a radnicí. Objekty se zde vyzna ují typickou zástavbou lidové
architektury (sedlové st echy, pr elí dom ), lenitostí a r znorodostí zástavby. V tšinou mají renesan ní i barokní
jádra a byly postaveny v 18. století. Na tyto objekty zpravidla navazuje zástavba p vodních stodol, jejíž zachovalé
zadní ásti vytvá í pohledov exponované hrany, které p sobí esteticky zejména z dálkových pohled .
Památkov chrán né objekty
Ve správním území m sta Rožmitál pod T emšínem se nachází tyto nemovité kulturní památky, pop . soubor:
k. ú. Rožmitál pod T emšínem
kostel sv. Jana Nepomuckého na nám stí - rej. . 45212/2 - 2948
kapli ka sv. Anny - rej. . 24073/2-2551
silni ní most se socha skou výzdobou v ulici Palackého - rej. . 39610/2 - 2557
zámek p. 1 v ulici Ing. Lízla - rej. . 23032/2 - 2550
anský d m p. 2 v ulici Ing. Lízla - rej. . 18376/2 - 2552
anský d m p. 23 na Nám stí - rej. . 100514
anský d m p. 27 v ulici Rybova - rej. . 49077/2 - 4356
stský d m tzv. Hofmeister v p. 41 v ulici Hofmeisterova - rej. . 102305
venkovský d m p. 43 v ulici Hofmeisterova - rej. . 25478/2 - 2554
venkovský d m Plotejz p. 45 v ulici Hofmeisterova - rej. . 24117/2 - 2553
stský d m p. 59 a 60 na Nám stí - rej. . 100616
anský d m panský d m, Forsthaus, U Lipk , V Obo e p. 237 - rej. . 20018/2-2556
k. ú. Hut pod T emšínem
hrad - hrádek Hengšt západn od obce - rej. . 16235/2 - 3116
k. ú. P ovice pod T emšínem
kaple se zvonicí na návsi - rej. . 22613/2-2501
k. ú. Starý Rožmitál
kostel Povýšení sv. K íže s farou a kaplankou v ul. Rybova, fara p. 1, kaplanka p. 2- rej. . 31103/2 - 2560
hrob - náhrobek Jakuba Jana Ryby na h bitov - rej. . 14878/2 - 2564
venkovská usedlost p. 59 v ulici Rybova - rej. . 42038/2-2565
k. ú. Voltuš
výšinné opevn né sídlišt - hradišt T emšín, archeologické stopy jihozápadn od obce - rej. . 26079/2 2630
Na území m sta Rožmitál pod T emšínem se nacházely ješt další kulturní památky, ale rozhodnutím bylo zrušeno
prohlášení. Jedná se tyto objekty:
anský d m p. 42 - rej. . 52357/2 - 2555, prohlášení zrušeno 12. 12. 1987
socha sv. Jana Nepomuckého - rej. . 53389/2 - 2558, prohlášení zrušeno 12. 12. 1987
boží muka - rej. . 53139/2 - 2559, prohlášení zrušeno 12. 12. 1987
Region lidové architektury
evážná ást ešené oblasti pat í do regionu lidové architektury Rožmitálsko – B eznicko.
Archeologické lokality
V celém správním území m sta Rožmitál pod T emšínem se nachází archeologické lokality. Významná archeologická
lokalita je evidována v k.ú. Hut pod T emšínem (Hengst, Kobylí hlava).
k. ú. Rožmitál pod T emšínem
st edov ké a novov ké jádro m sta Rožmitál (I. kategorie ÚAN) - po . . 22-12-14/1
novov ké jádro obce Zalány (II. kategorie ÚAN) - po . . 22-12-14/9
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novov ké jádro obce Voltuš (II. kategorie ÚAN) - po . . 22-12-18/1
k. ú. Hut pod T emšínem
ícenina hradu Hengst, Kobylí hlava (I. kategorie ÚAN) - po . . 22-12-17/1
Novov ké jádro obce Hut pod T emšínem-Zadní (II. kategorie ÚAN) - po . . 22-12-18/3
Novov ké jádro obce Hut pod T emšínem-P ední (II. kategorie ÚAN) - po . . 22-12-18/4
k. ú. Nesva ily pod T emšínem
St edov ké a novov ké jádro obce Nesva ily pod T emšínem (II. kategorie ÚAN) - po . . 22-12-14/4
k. ú. P ovice pod T emšínem
mohylník Chocholík u P ovic (I. kategorie ÚAN) - po . . 22-12-19/3
poh ebišt Chocholík u P ovic (I. kategorie ÚAN) - po . . 22 -12-19/4
st edov ké a novov ké jádro P ovic (I. kategorie ÚAN) - po . . 22-12-19/5
Vrch Hradec (I. kategorie ÚAN) - po . . 22-12-19/6
k. ú. Skuhrov pod T emšínem
St edov ké a novov ké jádro obce Skuhrov (I. kategorie ÚAN) - po . . ???
Na staré šibenici (II. kategorie ÚAN) - po . . 22-12-14/8
k. ú. Starý Rožmitál
st edov ké a novov ké jádro obce Starý Rožmitál (I. kategorie ÚAN) - po . . 22-12-13/1
k. ú. Strý kovy
St edov ké a novov ké jádro obce Strý kovy (II. kategorie ÚAN) - po . . 22-12-15/7
k. ú. Voltuš
Ko í Hrádek (II. kategorie ÚAN) - po . . 22-12-18/2
Na skelné huti (II. kategorie ÚAN) - po . . 22-12-18/5
ícenina hradu T emšín (Voltuš) (I. kategorie ÚAN) - po . . 22-12-22/1
Má - li se provád t stavební innost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby p ípravy stavby
povinni tento zám r oznámit a umožnit oprávn né organizaci provést na dot eném území záchranný archeologický
výzkum, viz zákon . 20/1987 Sb. o státní památkové pé i ve zn ní pozd jších p edpis .
Z d vodu, že v ešeném území jsou lokality, na nichž dosud nebyl pozitivn prokázán výskyt archeologických nález ,
ale ur ité indicie mu nasv ují, je na území ešeném územním plánem upravena oznamovací povinnost i na ta území,
která nejsou bezprost edn ozna ena jako území s archeologickými nálezy.
Zajiš ováním památkové ochrany na území okresu P íbram, tj. dot eného území, je vedle Archeologického ústavu
oprávn na i organizace Syrakus, o. s.
Pro p ípadné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona o státní památkové pé i.
Poddolovaná území
Ve východní ásti území se nachází poddolovaná území. Jsou zobrazena bodovým zákresem, tzn. že se jedná bu o
jednotlivá d lní díla (nap . šachta, krátká štola nebo štola s neznámým pr hem a rozsahem, chodbice) nebo v tší
plochu, v rámci které leží d lní díla, jejichž p esnou polohu a rozsah nelze z použitých podklad p esn ji ur it:
Klí
1431

Název
ovice-Hradec

Surovina

Rozsah

Rok po ízení záznamu

Stá í

Železné rudy

ojedin lá

1988

neznámé

1452

Nesva ily-Hod myšl

Zlatonosná ruda

ojedin lá

1988

neznámé

1458

Nesva ily-Žítec

Zlatonosná ruda

ojedin lá

1988

neznámé

Zlatonosná ruda

systém

1988

neznámé

Polymetalické rudy

ojedin lá

1988

neznámé

1464
1487

ovice-Oslí
Strý kovy

Dobývací prostor
V ešeném území se vyskytuje dobývací prostor - pískovna Lochotín, který je v grafické ásti vymezen jako plocha
žby nerost (TN).
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Ochranné pásmo vojenského újezdu Brdy
Do severní ásti ešeného území zasahuje ochranné pásmo vojenského újezdu Brdy, též Vojenský výcvikový prostor
Jince. Veškeré stavební innosti na plochách zasahujících do tohoto ochranného pásma jsou podmín ny kladným
vyjád ením Vojenské ubytovací a stavební správy Praha.
Ochranná pásma dopravních tras
ešeným územím prochází silnice I., II. a III. t ídy. M sto Rožmitál pod T emšínem je koncovou železni ní stanicí
regionální trati.
Ochranné pásmo silnice I. t ídy je 50m od osy p ilehlého pásu vozovky. U silnice II. a III. t ídy iní 15m od osy
vozovky nebo p ilehlého pásu, a to na každou stranu (mimo zastav né území).
Ochranné pásmo železnice je 60m od osy krajní koleje, a to na každou stranu (mimo zastav né území).
Ochrana p ed zvýšenou hygienickou zát ží
V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnicích I., II. a III.
ídy je nutné dodržovat nejvýše p ípustné hodnoty hluku. V p ípad nedodržení hlukových limit budou p ípadná
protihluková opat ení vybudována na náklady investor této zástavby, a to mimo pozemky stávajících silnic.
Vyhlášené vodní zdroje a jejich ochranná pásma
V ešeném území se nachází vodní zdroje s vyhlášenými ochrannými pásmy I. a II. stupn .
Ochranná pásma vodovodních ad a kanaliza ních stok
Podle zákona . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm
n kterých zákon (zákon
o vodovodech a kanalizacích) platí §23 Ochranná pásma vodovodních ad a kanaliza ních stok. K bezprost ední
ochran vodovodních ad a kanaliza ních stok p ed poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních ad a
kanaliza ních stok (dále jen "ochranná pásma"). Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprost ední blízkosti
vodovodních ad a kanaliza ních stok ur ený k zajišt ní jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdroj
podle zvláštního zákona 26) tímto nejsou dot ena. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od
vn jšího líce st ny potrubí nebo kanaliza ní stoky na každou stranu, a to:
a) u vodovodních ad a kanaliza ních stok do pr
ru 500mm v etn - 1,5m
b) u vodovodních ad a kanaliza ních stok nad pr
r 500mm - 2,5m
c) u vodovodních ad nebo kanaliza ních stok o pr
ru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce v tší než
2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vn jšího líce zvyšují o 1,0m.
Ochranné pásmo istírny odpadních vod
Stávající istírna odpadních vod leží v jihovýchodní ásti m sta Rožmitál pod T emšínem a má vyhlášené ochranné
pásmo, které je zakresleno v Koordina ním výkrese (výkres . 4) a zohledn no v návrhu ÚP.
Ochranné pásmo plynovodu
Pro zajišt ní bezpe nosti a spolehlivosti provozu plynovod je nutné p i provád ní zemních prací, výstavb objekt ,
inženýrských sítí, z izování skládek apod. respektovat ochranná a bezpe nostní pásma plynovodních potrubí,
regula ních stanic a dalších souvisejících podzemních i nadzemních za ízení ve smyslu Energetického zákona .
458/2000 Sb., § 68, 69, 98. Též je nutno respektovat ustanovení SN 73 6005, SN 38 64 10, SN 38 64 13.
ešeným územím prochází vysokotlaký plynovod, který má ochranné pásmo 4m od okraje potrubí a bezpe nostní
pásmo 20m od okraje potrubí. Ochranné pásmo regula ní stanice VTL plynovodu je 4m na všechny strany od
dorysu, pro p ílišný detail je zakresleno v . regula ní stanice. Bezpe nostní pásmo regula ní stanice je 10m od
objekt zástavby.
Ochranná pásma elektrického vedení
ešeným územím je prochází vzdušná a kabelová el. vedení VN 22kV. Uživatel území v blízkosti energetických
venkovních vedení je omezován ve své innosti ochrannými pásmy. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení a je
dáno novelizovaným Energetickým zákonem nabývajícím ú innosti dne 1.1.2001. Ochranná pásma jsou:
a) u nap tí od 1kV do 35kV v etn 1. vodi e bez izolace - 7m.
b) u nap tí od 1kV do 35kV v etn 2. vodi e s izolací základní - 2m.
c) u nap tí od 1kV do 35kV v etn 3. záv sná kabel. vedení - 1m.
U stávajících el. za ízení, vybudovaných p ed ú inností tohoto zákona, z stávají p vodní ochranná pásma, tj. u el.
vedení VN 22kV je to 10m.
Ochranné pásmo trafostanice iní 7m od objektu, pro p ílišný detail je zakresleno v . trafostanice.
Ochranné pásmo komunika ního vedení
ešeným územím prochází telekomunika ní vedení. Jeho ochranné pásmo je 1,5m od osy. Pro p ílišný detail je
zakresleno v . kabelu.
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Ochranné pásmo radiokomunikací
V ešeném území se nachází radioreléové paprsky a radiokomunika ní za ízení s ochranným pásmem. Jejich poloha je
vyzna ena ve výkresové ásti.

m)

vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení
pot eby vymezení zastavitelných ploch

m.1

VYHODNOCENÍ Ú ELNÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Zastav né území m sta Rožmitál pod T emšínem je v sou asné dob ú eln a dostate
využíváno.
V územním plánu je i nadále uvažováno s opravami a rekonstrukcemi objekt pro bydlení a pro ob anské vybavení,
které nenaruší obytnou funkci. Rozvoj ostatního zastav ného území je ur en p evážn k rekonstrukci, modernizaci a
dostavb . Lokality pro možnou dostavbu jsou vymezeny tak, že jejich zástavbou dojde k ucelení sídla a zarovnání
zastav ného území, a to s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury.
Územním plánem jsou stanoveny takové podmínky pro využití ploch, aby zastav né území mohlo být hospodárn a
dostate
využíváno a zárove byla zajišt na ochrana kulturních hodnot území (nap . stanovení podmínek pro plochy
v MPZ). Další podpora ú elného využití zastav ného území je spat ována ve vymezení ploch p estavby opušt ných
areál k novému využití (nap . bývalá kasárna u jižního okraje m sta nebo lokalita OV 6 nedaleko centra).

m.2

VYHODNOCENÍ POT EBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Snahou územního plánu je maximalizovat využití zastav ného území, ale bez dalších navrhovaných ploch se rozvoj
ešeného území neobejde.
Mimo zastav né území byly pro rozvoj m sta a dalších sídel vymezeny zastavitelné plochy. Jejich situování vychází
z p edchozí platné územn plánovací dokumentace ÚPnSÚ Rožmitál pod T emšínem a sou asných priorit rozvoje
sta. Díky nadpr
rné kvalit životního prost edí dochází k nár stu požadavk na bydlení. V návrhu je
zapracováno tém 180 navržených ploch na 155ha. V tšina návrh je p evzata z p edchozího územního plánu.
Necelých 18% z celkové plochy jsou nové návrhy. Jedná se p edevším o plochy s využitím pro bydlení a smíšenou
obytnou funkci. Nové rozvojové plochy byly vymezeny na základ požadavk obce a obyvatel. Zastavitelné plochy
jsou p evážn situovány po obvod sídla, ve volných prolukách a v návaznosti na zastav né území s cílem zamezit
nežádoucí suburbanizaci území. P i jejich vymezování byla zohledn na rovnom rnost plošného rozvoje sídel mimo
sto Rožmitál pod T emšínem. Takto nedochází k narušování p írodního prost edí, ešení inženýrských sítí a
dopravního napojení je hospodárné, nedochází k nevhodným zábor m zem lské p dy. V návrhu jsou respektovány
všechny hodnoty v území. Podmínky ochrany zjišt ných hodnot jsou zásadami pro innost správních ú ad a pro
po izování navazující ÚPD.
Rozsah vymezených rozvojových ploch stanovených tímto územním plánem je úm rný p edpokládanému rozvoji
obce s jistou rezervou (nutno zohlednit p ípadnou vlastnickou nedostupnost n kterých pozemk ) a odpovídá
odhadovanému demografickému vývoji k roku 2023.

n)

postup po ízení a zpracování ÚP Rožmitál pod T emšínem

Po ízení územního plánu Rožmitál pod T emšínem pro všechna katastrální území bylo schváleno zastupitelstvem
sta dne27. 10. 2010.
Zpracovatelem ÚP byl vybrán Projektový atelier AD s.r.o., Husova 4, 370 01 eské Bud jovice, zodpov dný
projektant Ing. arch. Jaroslav Dan k.
Návrh zadání vypracoval M Ú Rožmitál pod T emšínem, odborem výstavby a ŽP ve spolupráci s kvalifikovanou
osobou pro územn plánovací innost dle § 55 odst. 2 stavebního zákona dne 19. 9. 2011 oznámil zahájení projednání
ve ejnou vyhláškou a vystavil návrh zadání ÚP po zákonnou dobu 30 dn k ve ejnému nahlédnutí.
Dle § 47 odst. 2 dot ené orgány státní správy, krajský ú ad a sousední obce mohly uplatnit do 30 dn své požadavky,
ipomínky a podn ty. Dle § 47, odst. 5 bylo kone né zadání ÚP schváleno v zastupitelstvu dne 13. 12. 2011.
Dle § 47, odst. 5 nebylo uloženo zpracování konceptu ÚP.
Na základ schváleného zadání vypracoval Projektový ateliér AD, Ing.arch. Jaroslav Dan k návrh dle zákona .
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu ( stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , a dle vyhlášky
. 500/2006, o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn
plánovací innosti.
Po izovatelem ÚP byl M Ú Rožmitál pod T emšínem, odbor výstavby a ŽP ve spolupráci s kvalifikovanou osobou
pro územn plánovací innost Bc. Stanislavem Pítrem, DiS.
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Dle § 50 odst. 2 stavebního zákona po izovatel oznámil dobu a místo konání spole ného jednání nejmén 15 dn
edem jednotliv dot eným orgán m, Krajskému ú adu St edo eského kraje, odboru regionálního rozvoje, m stu
Rožmitál pod T emšínem a sousedním obcím. Spole né jednání o návrhu prob hlo 1. 11. 2012 na M stském ú adu
v Rožmitále pod T emšínem, odboru výstavby a ŽP, Nám stí p. 8, II.patro. Dle § 50 odst. 2 stavebního zákona
po izovatel umožnil po zákonnou dobu 30 dn všem výše uvedeným orgán m nahlížet do návrhu. Dle § 50 odst. 2
stavebního zákona do 30 dn od spole ného jednání dot ené orgány uplatnily svá stanoviska a sousední obce mohly
uplatnit své p ipomínky. Okolní obce p ipomínky neuplatnily.
Dle § 51 stavebního zákona posoudil návrh ÚP Krajský ú ad St edo eského kraje v Praze, odbor regionálního rozvoje
na základ zákonem stanovených podklad .
Na základ jednání dne 15. 4. 2013 došlo k personální zm
po izovatele. Od této chvíle p evzal po izování a
smlouvou o dílo ze dne 19. 4. 2013 notifikovalo m sto Rožmitál pod T emšínem spolupráci s ing. Miroslavem
Sládkem, Kocínova 1979, Písek, I 123 27 166.
Dle § 52 odst. 1 stavebního zákona po izovatel zahájil dnem 17. 6. 2013 ve ejné projednání návrhu a vystavil tuto
dokumentaci po zákonnou dobu 30+7 dn ode dne doru ení ve ejné vyhlášky k ve ejnému nahlédnutí na M Ú
Rožmitál pod T emšínem, odboru výstavby a ŽP. Po izovatel dle § 52 odst. 1 stavebního zákona p izval k ve ejnému
projednání jednotliv m sto Rožmitál pod T emšínem, dot ené orgány a sousední obce. Ve ejné projednání návrhu se
konalo dne 23. 7. 2013 v kinosálu Spole enského centra m sta, P íkopy p.36, Rožmitál pod T emšínem. Na
ve ejném projednání nebyla podána žádná p ipomínka ani námitka.
Po izovatel zpracoval dle § 22 odst.2 stavebního zákona dne 24. 7. 2013 písemný záznam o pr hu ve ejného
projednání. Dle § 53 odst. 1 stavebního zákona po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem Miloslavem
Marouškem vyhodnotil dne 6. 8. 2013 výsledky projednání návrhu a zpracoval Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení p ipomínek k návrhu ÚP Rožmitál pod T emšínem dne 8. 8. 2013 a tento ve ejnou vyhláškou doru il
dot eným orgán m a krajskému ú adu jako nad ízenému orgánu s výzvou o uplatn ní stanovisek do 30 dn ve smyslu
ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona.
Dne 12. 8. 2013 obdržel písemnou formou (na doru enku) Krajský ú ad St edo eského kraje žádost o vydání
stanoviska v souladu s § 10g zákona . 100/2001 Sb. (dále jen stanovisko SEA). Dopisem .j. 132896/2013/KUSK ze
dne 9. 9. 2013 (došlo 11. 9. 2013) požádal krajský ú ad o prodloužení lh ty pro uplatn ní stanoviska dle § 50 odst.5
stavebního zákona do 11.10.2013 v etn .
Stanovisko SEA obdržel M stský ú ad Rožmitál pod T emšínem dne 10. 10. 2013 - toto stanovisko je SOUHLASNÉ.
Krajský ú ad St edo eského kraje, odbor regionálního rozvoje nevyužil možnost vydání stanoviska a po marném
uplynutí lh ty (9. 9. 2013) ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona se má zato, že s návrhem souhlasí.

o)

vyhodnocení uplatn ných p ipomínek

K návrhu Územního plánu Rožmitál pod T emšínem byly uplatn ny tyto p ipomínky:
IPOMÍNKA . 1 BOD 1 se akceptuje.
RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 401 17 Ústí n.Labem
Stanovisko k Návrhu ÚP – Obec je plynofikována STL plynovodní sítí napojenou z VTL regula ní stanice. Na
k.ú. obce se dále nachází VTL plynovody a stanice katodové ochrany (SKAO) jako sou ást t chto plynovod . Tato
plynárenská za ízení v etn jejich p íslušenství, jsou sou ástí distribu ní soustavy plynu. Požadujeme: Respektovat
stávající plynárenská za ízení v etn jejich ochranných a bezpe nostních pásem v souladu se zákonem .458/2000
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis energ. zákona.
Od vodn ní: Bude respektován energetický zákon .458/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
IPOMÍNKA . 1 BOD 2 se akceptuje.
Zakreslit plynárenská za ízení v aktuálním stavu v detailech ástí ÚP. Aktuální podklady a podmínky
k poskytnutí dat o našem za ízení jsou Vám k dispozici na e-mailové adrese: gis.data_zapad@rwe.cz
Od vodn ní: Aktuální data poskytuje spole nost na svém serveru, v souladu se zákonem.
IPOMÍNKA . 1 BOD 3 se bere na v domí.
Pro p ípady dalších konkrétních plynofikací zájmových území je nutno vyžádat si, p ed p ípravou projektové
dokumentace, stanovisko k možnosti napojení na distribu ní soustavu na pracovišt RWE GasNet, s.r.o. odbor obnovy
a rozvoje DS. Kontakt na p íslušného technika rozvoje naleznete na adrese: http://www.rwe.cz/cs/dsúds-kontaktnisystém/
Od vodn ní: Bude respektováno p ed p ípravou projektové dokumentace napojení na distribu ní soustavu
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IPOMÍNKA . 2 se akceptuje.
EZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 D ín
Souhlasíme za podmínky umíst ní TS 22/0,4 kV pro lokality SO 33 v etn p ívodního vedení VN 22 kV dle
iloženého orienta ního návrhu. Požadujeme respektovat za ízení v . OP.
Od vodn ní: Bude proveden zákres TS v . vedení 22 kv a OP dle energetického zákona
IPOMÍNKA . 3 se bere na v domí.
SYRAKUS, o.s., Havlí kova 1026/6, 110 00 Praha 1
Nemá k vydání Návrhu námitek, upozor uje na dodržování zákona . 20/1987 Sb., o ochran památkové
pé e.
Od vodn ní: Bude respektováno p ed zahájením výkopových prací dle zákona .20/1987 Sb.
IPOMÍNKA . 4 BOD 1 se akceptuje.
Krajský ú ad St edo eského kraje, Zborovská 11, 150 21Praha 5, j. 088349/2013/KUSK
Stanovisko dle z. . 114/92 Sb., o ochran p írody a krajiny - Usnesením Rady St . kraje . 052-12/2013/RK
ze dne 15. 4. 2013 byla z ízena p írodní památka Rožmitál pod T . Požadujeme tuto PP v . jeho ochranného pásma
zanést do mapových podklad ÚP. Požadujeme dodržet všechny opat ení pro eliminaci a zmírn ní vliv , která
vyplynula z hodnocení koncepce na EVL a PO dle §45i zákona.
Od vodn ní: írodní památka vyhlášená Radou kraje v dubnu 2013 bude zakreslena v . OP a v . vyhlášených
opat ení.
IPOMÍNKA . 4 BOD 2 se bere na v domí.
Stanovisko dle z. . 334/1992 Sb., o ochran ZPF. Orgán ochrany ZPF nemá p ipomínky.
Od vodn ní: Nejsou vzneseny p ipomínky.
IPOMÍNKA . 4 BOD 3 se bere na v domí.
Stanovisko dle z. .289/1995 Sb., o lesích. Orgán OSSL vydává souhlasné stanovisko. V 50m OP od okraje
lesa je nutný souhlas OSSL.
Od vodn ní: V p ípad umis ování staveb v OP lesa bude vyžádán souhlas OSSL
IPOMÍNKA . 4 BOD 4 se akceptuje.
Stanovisko dle z. .201/2012 Sb.,o ochran ovzduší.Oblast není vedena mezi oblastmi se zhoršenou kvalitou
ovzduší (OZKO), obecn by nem la t sn sousedit obytná zástavba a plocha pro výrobu/pr mysl. Pr mysl by m l být
umíst n mimo obytnou zástavbu nebo v dostate né vzdálenosti.
Od vodn ní: Budou dodrženy urbanistické a hygienické zásady pro umíst ní plochy pr myslu.
IPOMÍNKA . 4 BOD 5 se akceptuje.
Stanovisko dle z. . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na ŽP bude vydáno samostatn (SEA) v souladu s §10g
zákona ve lh 30 dn od obdržení následujících podklad :
o Návrh ÚP Rožmitál pod T emšínem
o VVURÚ v . VVŽP (SEA)
o Spole né jednání v . stanovisek a p ipomínek
o Ve ejné projednání v . námitek a p ipomínek
o Zápis z ve ejného projednání
Dle § 10i zákona má p ipomínku: V Od vodn ní návrhu ÚP, upraveném pro ve ejné projednání, je na str.52
uvedeno, že „..plocha (VS 7) je v sou asné dob v platné ÚPD bez omezení a v pr hu trvání tohoto dokumentu byla
vydána Ve ejnoprávní smlouva ( j. 02486/10/STAV) k umíst ní stavby, tedy neuplynula doba delší než 5 let (pro
vydání pozemku bez náhrad) a v p ípad jakéhokoliv omezení by bylo nezbytné ešit náhrady podle ust. § 102 SZ….“
V tomto paragrafu je však v písm. b) stanovena paralelní podmínka, že ve ejnoprávní smlouva musí být ú inná; tato
skute nost okomentována není.
Od vodn ní: Podklady byly ádn p edloženy pro vydání stanoviska dle § 10g. Komentá k ú innosti
Ve ejnoprávní smlouvy je uveden u Námitky .3.
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IPOMÍNKA . 4 BOD 6 se bere na v domí.
Stanovisko dle z. . 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií – orgán nemá p ipomínky.
Od vodn ní: Nejsou vzneseny p ipomínky.
IPOMÍNKA . 4 BOD 7 se akceptuje.
Stanovisko dle z. . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Uplat ované požadavky na vyzna ení OP silnic
II.a III. t ídy nejsou respektovány. Vyzna ená OP jsou v rozporu se zákonem . 13/1997 Sb.
Od vodn ní: Budou zakreslena a respektována OP silnic II. a III. t ídy dle § 30 zákona .13/199/7 Sb. tj. 15 m
ve všech rozvojových plochách.
§30(2) Silni ním ochranným pásmem se pro ú ely tohoto zákona rozumí prostor ohrani ený svislými
plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti
c) 15 m od osy vozovky nebo od osy p ilehlého jízdního pásu silnice II. t ídy nebo III. t ídy a místní
komunikace II. t ídy.
(3) Souvisle zastav ným územím obce (dále jen "území") je pro ú ely ur ení silni ního ochranného pásma
podle tohoto zákona území, které spl uje tyto podmínky:
a) na území je postaveno p t a více budov odlišných vlastník , kterým bylo p id leno popisné nebo eviden ní
íslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí 27),
b) mezi jednotlivými budovami, jejichž p dorys se pro tyto ú ely zv tší po celém obvodu o 5 m, nebude
spojnice delší než 75 m. Spojnice tvo í rohy zv tšeného p dorysu jednotlivých budov (u oblouk se použijí te ny).
Spojnice mezi zv tšenými p dorysy budov, spolu se stranami upravených p dorys budov, tvo í území.
IPOMÍNKA . 4 BOD 8 se akceptuje.
Stanovisko dle z. .20/1987 Sb.,o státní památkové pé i. Na území m sta se nachází:
o
stská památková zóna prohlášená Vyhláškou KNV dne 28.9.1990
o Nemovité kulturní památky (KP) zapsané v ÚSKP
o Území s archeologickými nálezy (ÚAN)
Požadujeme doplnit do:
o Textové ásti - návrh:
c) urbanistická koncepce (text kurzívou)
f) stanovení podmínek pro využití ploch - proluka
o Textové ásti - od vodn ní:
1.4.1. Ochrana kulturních hodnot - kurzívou text
Od vodn ní: Budou dopln ny texty do návrhu i do od vodn ní – kurzívou. M sto a vlastníci ploch si zaslouží,
aby v regulativech byla v p ípustných podmínkách uvedena možnost nejen p estavovat objekty v plochách
bydlení, ale také i dostavovat objekty nové.
IPOMÍNKA . 5 se bere na v domí.
KHS St edo eského kraje, U Nemocnice 85, 261 80 P íbram
Sd lení o neplatnosti NV . 148/2006 – NV . 272/2011 Sb.
Zohledn ny byly jen n které z uplat ovaných podmínek.
o SO 4 - vypušt na
o SO 97 - vypušt na
o L 3 - ešena navíc
o L4 - ešena navíc
o SO 36 - ešena v Ú ízení - doložit hluk.studií
o SO 31, 33, 38 - musí být spln ny limity hluku NV
o B4, B6, SO 30, 41, 53, 56, 57, 65, 66, 71, 76, 81, 82 - doložit vliv hluku v rámci schvalovacích ízení
o B4, SO 35, 56, 76 - doložit vliv hluku z navrhovaných navazujících ploch výroby
o SO 33 - doložit vliv hluku z navazujících ploch OV/ plochy sportu
o OV 6 - doložit p ípadný vliv hluku z pozemní komunikace na navržené provozy
o Všechny lokality pro bydlení v blízkosti TS situovat tak, aby byly spln ny limity hluku.
Od vodn ní: Oprava NV 272/2011 Sb. bude provedena do text . Požadavky na m ení hluku budou
respektovány v rámci zákonem vedených povolovacích ízení.
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IPOMÍNKA . 6 se nep ipouští
R-HZS St . kraje, Školní ulice 70, 261 95 P íbram
Závazné stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva - souhlasné stanovisko - z hlediska civilní ochrany - nemá
ipomínek.
Od vodn ní: K p ipomínce došlé po stanoveném termínu nelze p ihlédnout.

p)

návrh rozhodnutí o uplatn ných námitkách

K návrhu Územního plánu Rožmitál pod T emšínem byly vzneseny tyto námitky:
NÁMITKA . 1 se zamítá.
PIERRUS SYSTÉM SPV, a.s. K ižová 96/18, 603 00 Brno
Z plochy SN ozn. X2 - smíšená nezastav ného území NA plochu SO - smíšená obytná.
Od vodn ní: Z urbanistických zásad nelze s plochou pro bydlení - by smíšenou obytnou - zacházet jako
plochou bez souvisejících podmínek. Hlavní podmínkou plochy bydlení je spln ní hygienických limit hluku,
vibrací a prašnosti, ale také požadavky ochrany p írody SEA a NATURA. Po izovatel je veden zákonnými a
procesními d vody, pro které se k navrhované zm
funkce plochy nemohl nevyjád it orgán ŽP a orgán
hygienický, protože se jedná o úpln nový požadavek (nebyl sou ástí schváleného Zadání dle § 47 odst. 4 a 5
stavebního zákona). Ve svém sd lení KHS /p ipomínka . 5/ upozor uje na st et s umíst ním trafostanic dle
NV 272/11. Podobné stanovisko uvádí St edo eský kraj - sousedství pr myslu vedle ploch bydlení /p ipomínka
. 4 bod 4/. Z výše uvedených d vod je námitka neakceptovatelná.
NÁMITCE . 2 se vyhovuje.
GINDELY TRADE, a.s. K ížová 96/18,603 00 Brno
Z plochy SO - smíšená obytná NA plochu SV - smíšená výrobní.
Od vodn ní: Z urbanistické kompozice bývalého vojenského areálu lze usuzovat, že snahou majitele je zajistit
pracovní p íležitosti, než se v dob recese pokoušet o developerský zázrak v podob prodeje zamýšlených byt .
Po izovatel i zpracovatel se zm nou souhlasí.
NÁMITCE . 3 se vyhovuje.
REXSTOUT CORPORATION SPV, a.s.K ížová 96/18,Brno
Plochu VS 7 zachovat dle stávajícího regulativu, chceme plochu využívat dle stávajících podmínek, p i
provedení p ípadných zm n bude požadována finan ní kompenzace.
Od vodn ní: V tomto p ípad bylo zejména p ihlédnuto ke skute nosti, že plocha je v sou asné dob v platné
ÚPD bez omezení a v pr
hu trvání tohoto dokumentu byla vydána Ve ejnoprávní smlouva
j. 02486/10/STAV) k umíst ní stavby, tedy neuplynula doba delší než 5 let (pro vydání pozemku bez náhrad)
a v p ípad jakéhokoliv omezení by bylo nezbytné ešit náhrady dle § 102 stavebního zákona.
Lze konstatovat, že majitel pozemku ve smyslu § 78a odst. 1 inil aktivitu tím, že požádal stavební ú ad a
uzav el Ve ejnoprávní smlouvu. Spolu s dokumentací p edložil i stanoviska dot ených orgán . Kdyby byla
stanoviska dot ených orgán k zám ru negativní, k uzav ení Ve ejnoprávní smlouvy by nedošlo.
innost Ve ejnoprávní smlouvy je 2 roky, pokud není stanovena lh ta delší, max. 5 let. O prodloužení této
lh ty se m že žadatel dohodnout se Stavebním ú adem p ed uplynutím této lh ty. Ú inky Ve ejnoprávní
smlouvy nezanikají, bylo-li v dob její ú innosti zapo ato s využitím území pro stanovený ú el v p ípadech, kdy
se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.
Po izovatel je spolu s pov eným zastupitelem veden § 102 odst. 6 stavebního zákona, kdy p ípadné uplatn ní
náhrad za zm nu v území - zrušením ur ení pozemku k zastav ní - m že majitel uplatnit u orgánu kraje, který
vydá stanovisko zcela jednozna
podle zákona, na ízení nebo usnesení vlády, vyhlášky nebo sm rnice
ministerstva.
Pokud majitel pozemku plochu odlesnil - tedy inil a zapo al s využitím území pro daný – Ve ejnoprávní
smlouvou stanovený - ú el, má se za to, že ú inky Ve ejnoprávní smlouvy ve smyslu ustanovení § 78a odst. 6
nezanikly.
Podp rným argumentem trvající ú innosti Ve ejnoprávní smlouvy je i fakt, že pokud by majitel od zám ru
upustil, požádal by Stavební ú ad podle § 78a odst. 8 stavebního zákona o pozbytí ú innosti smlouvy.
Dohodu o výši náhrady za zm nu v území - zrušením ur ení pozemku k zastav ní - m že uznat orgán kraje
nebo o ní rozhodne soud. Soud by patrn také p ezkoumal, pro nebylo stanovisko - požadující zrušení ur ení
pozemku k zastav ní - dot eného orgánu uplatn no v ízení p i uzavírání Ve ejnoprávní smlouvy v roce 2010.
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Protože po izovatel nem že posoudit, zda se pro Ve ejnoprávní smlouvou stanovený ú el povolovací
rozhodnutí nebo jiný úkon vydává i nikoliv, veden tím, že ješt nedošlo k vydání judikátu, kterým by soud
rozhodl po ú innosti zákona . 350/2012 Sb. náhradu za zm nu v území dle § 102 stavebního zákona, dosp l
k záv ru, že námitce vyhoví.
Tím není dot ena zákonná povinnost stavebníka p ípadného zpracování dokumentace EIA dle ustanovení
zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní.

q)

údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres
ipojené grafické ásti

k n mu

1.

Dokumentace od vodn ní Územního plánu Rožmitál pod T emšínem obsahuje v originálním vyhotovení 80
stran A4 textové ásti.
2. Grafická ást od vodn ní Územního plánu Rožmitál pod T emšínem je nedílnou sou ástí tohoto návrhu ÚP jako
íloha . 2 a obsahuje celkem 3 výkresy.
Seznam p íloh - Od vodn ní:
4. Koordina ní výkres
1 : 5 000
5. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu
1 : 5 000
6. Výkres širších vztah
1 : 50 000
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POU ENÍ
Proti Územnímu plánu Rožmitál pod T emšínem vydanému formou opat ení obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2
zákona . 500/2004 Sb. správního ádu podat opravný prost edek.

………………………………….
Ing. Josef Vondrášek
starosta obce

………………………………..
Mgr. Pavel Bártl
místostarosta obce

Opat ení obecné povahy musí být zve ejn no nejmén po dobu 15 dn .

Datum nabytí ú innosti: 11. 12. 2013

Dokumentace ÚP opat ená záznamem o ú innosti je uložena u po izovatele na M stském ú ad
Rožmitál pod T emšínem, odboru výstavby a ŽP a dále na M Ú P íbram, odboru koncepce a
rozvoje, Krajském ú adu St edo eského kraje, odboru regionálního rozvoje.
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