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a) Postup při pořízení územního plánu
o
o

o
o

o
o
o
o

o

o pořízení územního plánu obce rozhodlo zastupitelstvo obce v září 2004
zadání ÚPO zastupitelstvo obce schválilo v září 2005, tedy v době platnosti dnes již
neplatného stavebního zákona č.50 z roku 1976 Sb. Dle tohoto právního předpisu
bylo povinným pokračováním pořizování územního plánu obce vyhotovení konceptu
územního plánu obce a jeho projednání zakončené schválením Souborného
stanoviska, což vlastně představovalo pokyny pro zpracování návrhu ÚP, tedy
poslední etapy pořizování.
souborné stanovisko zastupitelstvo obce schválilo v prosinci 2006
k 1.1.2007 vstoupil v platnost stavební zákon č.183/2006 Sb., což pro obec
znamenalo, řešit problémy s funkcí pořizovatele svého ÚP. Takže další práce
na pořízení ÚP pokračovaly až začátkem roku 2009.
v únoru 2009 rozhodlo zastupitelstvo obce, že určeným zastupitelem pro pořízení ÚP
je pan Bohuslav Řezníček
v průběhu roku 2009 vyhotovil projektant návrh ÚP
tento návrh byl v listopadu 2009 projednán na Společném jednání s dotčenými orgány
a se sousedními obcemi, z nichž většina uplatnila svá stanoviska a vyjádření.
na základě výsledků Společného jednání projektant návrh upravil a doplnil, a takto
upravený byl spolu se Zprávou o projednání návrhu předložen Krajskému úřadu
Středočeského kraje ke sdělení stanoviska dle § 51 stavebního zákona. Krajský úřad
Středočeského kraje vydal stanovisko v červnu 2010
veřejné projednání návrhu se uskutečnilo dne 31.8.2010, do jeho skončení byly
uplatněny 2 námitky a 1 připomínka

b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem a politikou územního rozvoje ČR
b.1 Širší územní vztahy
Obec Hřebečníky leží v jižní části okresu Rakovník, cca 13 km jihovýchodně
od Rakovníka, který je sídlem správního obvodu obce s rozšířenou působností, pod který
Hřebečníky spadají. Obec neplní v rámci struktury osídlení v širším zájmovém území žádné
významné funkce, které by měly charakter funkcí nadmístních, popř. spádových. Díky své
poloze v hodnotném přírodním prostředí na území CHKO Křivoklátsko plní obec převážně
funkci rekreační. Do školy a za lékařem dojíždějí místní občané nejčastěji do Slabců. Vyšší
občanská vybavenost nadmístního významu je v Rakovníku.
Výhodná dopravní poloha obce při silnici II/201 umožňuje místním obyvatelům dobré
spojení nejen s centrem správního obvodu, městem Rakovníkem, ale také s hlavním městem
Prahou i s celým regionem středních, západních i severních Čech. Díky poloze ve velice
hodnotném krajinném přírodním prostředí by obec mohla poskytovat kromě velice kvalitního
bydlení i rekreační vyžití v rámci obytných objektů pro tzv. druhé bydlení.
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b.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Územní plán není v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
tj. s Územním plánem velkého územního celku Rakovnicko (ÚPVÚC) , schváleným dne
18.12. 2006. V rámci projednávání územního plánu Hřebečníky, bylo zjištěno, že v ÚPVÚC
Rakovnicko je chybně zakresleno regionální biocentrum 1444 Javornice. Na základě jednání
CHKO Křivoklátsko a KÚSK bylo dohodnuto, že v dokumentace ÚP Hřebečníky nebude toto
regionální biocentrum zakresleno a zároveň byl vznesen požadavek na úpravu tohoto
regionálního biocentra v projednávaných ZÚR Středočeského kraje. Regionální biocentrum
Javornice 1444 nezasahuje do územním plánem řešeného území.

b.3 Soulad s Politikou územního rozvoje ČR
Z Politiky územního rozvoje ČR (PÚR), která byla schválena usnesením vlády ČR
č.929 ze dne 20.7.2009, pro zpracování ÚP vyplývá z republikových priorit zejména zachovat
ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny (bod 14); dále
vytvářet předpoklady pro nové využívání opuštěných areálů a ploch (bod 19); a dále vytvářet
podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami
v území. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích lze jen ve výjimečných
případech a zvlášť zdůvodněných případech (bod 26).
Územní plán je s PÚR v souladu.

c) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s cíly a úkoly
územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území
a požadavky na ochranu nezastavěného území
Územní plán Hřebečníky je zpracován v souladu s cíly a úkoly územního plánování,
dle § 18 a §19 stavebního zákona.
Územní plán vytváří předpoklady pro trvale udržitelný rozvoj území, spočívající
ve vyváženém vztahu 3 základních pilířů, tj. podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.
Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
hodnot architektonických a urbanistických, prostřednictvím stanovení podmínek využití
území. Zastavitelné plochy byly navrženy s ohledem na rozvojový potenciál území a míru
využití zastavěného území.
plochy

přestavby.

Celková

S ohledem na hospodárné využití území byly navrženy čtyři
koncepce

území

tak

splňuje

požadavky

na

ochranu

architektonických a urbanistických hodnot v území. Za tím účelem jsou v podmínkách využití
území stanoveny i podmínky prostorového uspořádání území s ohledem na stávající
charakter zástavby.
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Územní plán vymezil nezastavitelné plochy a pro jejich ochranu stanovil podrobné
podmínky jejich využití v souladu s požadavky vyplývajícími z polohy obce v CHKO
Křivoklátsko.

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů
Územní plán je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a vyhlášky 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti

e) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch
Vzhledem k tomu, že obec Hřebečníky nejsou dle Politiky územního rozvoje součástí
žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy jsou zastavitelné plochy vymezeny pouze
v nezbytném rozsahu umožňující nezbytný rozvoj obce.

f) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Územní plán je v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů. V průběhu pořizování územního plánu nebyly řešeny žádné rozpory.

g) Vyhodnocení splnění zadání a návrhu pokynů pro zpracování
návrhu územního plánu
Požadavky souborného stanoviska ke konceptu územního plánu jsou v předkládaném
návrhu územního plánu splněny beze zbytku. Koncept územního plánu byl projednán
a schválen dle původního Stavebního zákona č. 50/1976 Sb..
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h) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně
vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména
ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
Přijaté řešení vychází z územně technických dispozic území obce Hřebečníky.
Předpoklady pro budoucí rozvoj obce jsou dány především skutečností, že obec leží
na území CHKO Křivoklátsko. Vzhledem k tomu vymezil územní plán pouze omezené
množství ploch pro další urbanistický rozvoj obce, který zajistí její přiměřený rozvoj, aby byl
v obci relativně dostatek ploch pro novou výstavbu rodinných domů, s cílem udržet zejména
mladé obyvatelstvo, a zároveň zastavit pokles trvale bydlících obyvatel, který nastal
především v období po druhé světové válce.
Vymezené plochy vyplňují proluky ve stávající zástavbě, event. na stávající zástavbu
bezprostředně navazují.
S ohledem na bezproblémovou lokalizaci nových ploch a bezproblémové řešení
technické a dopravní infrastruktury nebylo nutné řešit návrh územního plánu ve variantách.

h.1 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch sídelní zeleně
Nově vymezené zastavitelné plochy jsou stanoveny s cílem vymezit přiměřený plošný
rozsah urbanistického půdorysu jednotlivých sídel.
V následujícím

přehledu

je odůvodněna

lokalizace

8

plošně

nejrozsáhlejších

zastavitelných ploch vymezených na správním území obce Hřebečníky.

HŘEBEČNÍKY:
Plocha BV1:
využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,
rozloha: 4,15 ha,
kapacita: 30-35 individuálních rodinných domů,
lokalizace: severozápadní okraj budoucího urbanistického půdorysu sídla,
charakteristika: plocha BV1 rozšiřuje stávající zástavbu v severní části Hřebečníků západním
směrem tak, že svou západní stranou sahá k polní cestě, podél níž byl
vymezen interakční prvek. Další polní cesta ohraničuje tuto obytnou lokalitu
ze severu. Většina této obytné zóny (kromě severní části) leží již v ochranné
zóně nadregionálního biokoridoru Berounka. Plocha BV1 bude zásobena
elektrickou energií z nové trafostanice navržené na jihozápadním okraji
plochy této obytné zóny, Podél západního a severního okraje plochy BV1
vede dálkový optický kabel,
dopravní napojení: z polních cest procházejících podél severního a západního okraje plochy
BV1,
zdůvodnění: dobrá dopravní obslužnost, zarovnání urbanistického půdorysu severní části
sídla.
Plocha BV4:
využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,
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rozloha: 0,86 ha,
kapacita: 7-8 individuálních rodinných domů,
lokalizace: jihozápadní okraj Hřebečníků,
charakteristika: plocha BV4 je vymezena při jižním okraji silnice III/20117 a navazuje tak
na stávající zástavbu v jižní části sídla západním směrem. Východní částí
této obytné lokality probíhá v severo-jižním směru trasa elektrického vedení
VN 22 kV, jehož ochranné pásmo bude nutno respektovat,
dopravní napojení: ze silnice III/20117,
zdůvodnění: většina plochy BV4 leží na půdách nižší třídy ochrany.
Plocha BV8:
využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,
rozloha: 0,63 ha,
kapacita: 5-6 individuálních rodinných domů,
lokalizace: jihozápadní část sídla,
charakteristika: plocha BV8 rozšiřuje stávající obytnou zástavbu v jihozápadním sektoru
Hřebečníků jižním směrem k zemědělskému areálu, přičemž západní hranici
této obytné lokality tvoří místní komunikace vycházející ze silnice III/20117
jižním směrem na Šlovice. Přes plochu BV8 prochází trasa dálkového
optického kabelu,
dopravní napojení: ze stávající místní komunikace spojující Hřebečníky se Šlovicemi,
zdůvodnění: plocha BV8 přispěje k zarovnání urbanistického půdorysu jihozápadní části
sídla.
Plocha BV9:
využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,
rozloha: 1,97 ha,
kapacita: 15-17 individuálních rodinných domů,
lokalizace: jihovýchodní okraj budoucího urbanistického půdorysu Hřebečníků,
charakteristika: plocha BV9, se nachází v prostoru mezi silnicí II/201 (od níž bude oddělena
pásem ochranné izolační zeleně) a polní cestou jihovýchodně od stávající
zástavby. Na severozápadě sahá tato obytná lokalita až k ochrannému
pásmu vedení elektrické energie VN 22 kV, podél něhož bude vysázena
zeleň. Z tohoto vedení bude vyvedena odbočka k nové trafostanici, která by
měla být umístěna v severní části plochy BV9,
dopravní napojení: z polní cesty představující severovýchodní hranici plochy BV9, popř.
ze stávající místní komunikace vedoucí ze silnice II/201 podél západního
okraje této obytné lokality severním směrem k rybníku,
zdůvodnění: využití prostoru sevřeného třemi komunikacemi pro bytovou výstavbu.
Plocha S2:
využití plochy: plocha pro sport,
rozloha: 0,77 ha,
lokalizace: jižní sektor Hřebečníků,
charakteristika: plocha S2 je vymezena východně od stávající místní komunikace, naproti
zemědělskému areálu. Severní částí této sportovní lokality vede západovýchodním směrem vedení elektrické energie VN 22 kV,
dopravní napojení: z místní komunikace vedoucí ze silnice III/20117 jižním směrem k lesu,
zdůvodnění: potřeba rozšíření sportovních ploch v obci v souvislosti s jejími rozvojovými
záměry.
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TÝŘOVICE:
Plocha BV14:
využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,
rozloha: 1,67 ha,
kapacita: 13-15 individuálních rodinných domů,
lokalizace: severozápadní sektor sídla,
charakteristika: plocha BV14 využívá parcely trvalých travních porostů a orné půdy západně
od stávající zástavby, od silnice II/201 je na severu oddělena pásem
ochranné izolační zeleně. Napříč touto lokalitou probíhá ve směru jihozápadseverovýchod jednak trasa optického kabelu, jednak hranice III. a IV. zóny
CHKO Křivoklátsko. Budoucí obytné objekty budou zásobovány elektrickou
energií z nové trafostanice situované v jihozápadní části plochy BV14,
dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vycházející v centru sídla ze silnice
III/20122 severozápadním směrem,
zdůvodnění: zarovnání urbanistického půdorysu západní části sídla, navíc lokalita leží
na půdách nižší třídy ochrany.

ÚJEZDEC:
Plocha BV10:
využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,
rozloha: 1,52 ha,
kapacita: 12-14 individuálních rodinných domů,
lokalizace: severní okraj budoucího urbanistického půdorysu Újezdce,
charakteristika: plocha BV10 rozšiřuje zastavěné území sídla severním směrem za stávající
polní cestu, přičemž východní hranici této obytné lokality tvoří silnice
III/20121. Plocha BV10 leží již na území III. zóny CHKO Křivoklátsko.
K trafostanici navržené na jihovýchodním okraji této obytné lokality povede
ze stávající transformační stanice podél silnice III/20121 nové přívodní
vedení VN 22 kV,
dopravní napojení: z polní cesty vedoucí ze silnice III/20121 západním směrem podél jižního
okraje plochy BV10,
zdůvodnění: kvalitní přírodní zázemí v podobě nedalekého lesa a rybníka.

NOVOSEDLY:
Plocha BV13:
využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,
rozloha: 1,07 ha,
kapacita: 8-10 individuálních rodinných domů,
lokalizace: severní sektor Novosedel,
charakteristika: plocha BV13 rozšiřuje zastavěné území sídla severním směrem, přičemž
zároveň začleňuje dnes odloučený rekreační objekt,
dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vycházející naproti zemědělskému areálu
ze silnice III/20118 směrem na jihovýchod ke stávajícím obytným
objektům,
zdůvodnění: spojení odloučené rekreační lokality se stávající obytnou zástavbou sídla,
lokalita přispěje ke zkompaktnění urbanistického půdorysu Novosedel.
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V následujícím přehledu je podána charakteristika a zdůvodnění tří nejrozsáhlejších
ploch přestavby navržených na území obce Hřebečníky.

HŘEBEČNÍKY:
Plocha O3:
využití plochy: občanská vybavenost,
rozloha: 3,21 ha,
lokalizace: jižní sektor Hřebečníků,
charakteristika: na ploše O3 (využívající z větší části prostor stávajícího zemědělského areálu
a zčásti jej rozšiřující západním směrem, až k místní komunikaci směřující
ze silnice III/20117 na jih ke Šlovicím) se předpokládá výstavba penziónů,
popř. obytných objektů se zařízeními zaměřenými na cestovní ruch.
Jihozápadním okrajem plochy O3 prochází trasa vedení elektrické energie
VN 22 kV. Na severozápadním okraji plochy O3 se navrhuje nová
trafostanice,
dopravní napojení: ze dvou stávajících místních komunikací vedoucích ze silnice III/20117
jižním směrem podél západního a východního okraje plochy VS3.
zdůvodnění: dobré napojení na inženýrské sítě, využití původního zemědělského areálu
pro zařízení občanské vybavenosti. Návrh řešení areálu občanské vybavenosti
by měl být ověřen územní studií.

ÚJEZDEC:

Plocha BV11:
využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,
rozloha: 1,52 ha,
směrná kapacita: 12-14 individuálních rodinných domů,
lokalizace: jihozápadní sektor Újezdce,
charakteristika: plocha BV11 využívá prostor původního zemědělského areálu
na jihozápadním okraji Újezdce (který mírně rozšiřuje o jednu parcelu
trvalých travních porostů západním směrem) pro bytovou výstavbu. Nové
obytné objekty budou napájeny elektrickou energií z trafostanice umístěné
na jižním okraji této obytné lokality,
dopravní napojení: ze silnice III/20121, která pokračuje dále již jako místní komunikace dále
na jih směrem k lesu,
zdůvodnění: minimální nároky na zemědělský půdní fond, snadné napojení na inženýrské
sítě.

NOVOSEDLY:
Plocha BV12:
využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,
rozloha: 1,01 ha,
kapacita: 8-10 individuálních rodinných domů,
lokalizace: severozápadně od sídla,
charakteristika: plocha BV12 využívá prostor původního zemědělského areálu situovaného
při západním okraji silnice III/20118 pro bytovou výstavbu, která si vyžádá
zřízení nové trafostanice na jižním okraji této obytné lokality,
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dopravní napojení: ze silnice III/20118,
zdůvodnění: žádné nároky na zemědělský půdní fond, snadné napojení na inženýrské sítě.
Územní plán vymezuje v řešeném území pět ploch veřejné zeleně – v centru
Hřebečníků (plochy VZ1, VZ2 a VZ3), na obou březích vodoteče jižně od vodní nádrže
(plocha VZ4) a podél severozápadního okraje plochy BV9 na jihovýchodním okraji
Hřebečníků (plocha VZ5). Celková rozloha ploch navržených pro veřejnou zeleň činí 0,58 ha.

h.2 Limity využití území
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ochranná a bezpečnostní pásma veřejné infrastruktury
Hranice zón CHKO Křivoklátsko
Přírodní rezervace
Malopošně zvláště chráněné území
NATURA 2000 – ptačí oblast – CZ 0211001
Vzdálenost 50 m od okraje lesa
Záplavové území
Poddolované území (Při realizaci stavby na poddolovaném území je nutný
báňský posudek a doporučuje se postup podle ČSN 73 00 39 „Navrhování
objektů na poddolovaném území“)
Ochranná zóna NRBK
NRBC, NRBK, RBC, LBC, LBK, IP
Ochranné pásmo památného stromu
Nemovité kulturní památky

h.3 Doprava
Silnice
Návrh dopravního řešení lze odůvodnit skutečností, že stěžejní dopravní tepnu území
tvoří silnice II/201, kterou územní plán v nejproblematičtějším místě navrhuje upravit
prostřednictvím jejího rozšíření. Silnice začíná na křižovatce se silnicí II/116 v Lubech
a pokračuje přes Sýkořice, Zbečno, Křivoklát a Roztoky podél Berounky do Týřovic, kde
odbočuje směrem na sever a přes Hřebečníky směřuje na křižovatku se silnicí II/233
(spojující Plzeň s Rakovníkem). Z Hřebečníků odbočuje jižním směrem do Šlovic silnice
III/20117, do Hracholusk vede silnice III/20119, z níž odbočuje na Novosedly další silnice
III. třídy č.20118 (zastavěným územím tohoto sídla pak prochází silnice III/20120). Újezdec je
dopravně zpřístupněn prostřednictvím silnice III/20121. Poslední silnice na území obce –
silnice III/20122 – vychází v centru Týřovic ze silnice II/201 jihozápadním směrem na Skryje.
V důsledku četnosti silničních komunikací lze dopravní obsluhu území hodnotit kladně.
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Železnice
Železniční trať řešeným územím neprochází. Nejbližší železniční zastávka, vzdálená
od Hřebečníků cca 8 km, se nachází na trati č.166 (Rakovník-Beroun) v Roztokách.

Veřejná doprava
Autobusové spojení Hřebečníků s okolními sídly je v současné době velmi omezené.
Obcí projíždí pětkrát denně v obou směrech spoje na lince Rakovník-Skryje, přičemž
autobusy stavějí pouze na zastávkách v Hřebečníkách a v Týřovicích. Přesto územní plán
rozšíření klasické autobusové dopravy nenavrhuje, protože nelze zajistit její efektivnost.

Komunikace pro pěší a cyklisty
Územní plán nenavrhuje nové trasy pěší a cyklistické dopravy, kromě výstavby
chodníků v nových obytných plochách o šířce 2 m.
V současné době vede podél Berounky od silnice II/201 až po most na silnici III/20122
pěší trasa nadmístního významu.
Řešeným územím prochází řada cyklistických tras, které jsou vedeny v souběhu
se silnicemi II/201, III/20118, III/20119, III/20121 a III/20122 a s komunikací směřující
z Újezdce na Slabce.

Plochy pro dopravu v klidu
Územní plán navrhuje nové plochy pro parkování z důvodu jejich nedostatku v rozsahu
50 parkovacích míst v centru obce u hřiště. V současné době jsou zřízeny v Hřebečníkách
odstavné plochy u hospody, u fotbalového hřiště a naproti výrobnímu areálu o celkové
kapacitě cca 50 parkovacích míst.

Ostatní doprava
Na území obce se v současné době nenachází žádné letiště ani plocha vhodná
pro jeho realizaci.
Rovněž jiná doprava (vodní a pod.) se na území obce nevyskytuje.

h.4 Občanské vybavení
Územní

plán

navrhuje

z důvodu

nedostatku

zařízení

občanské

vybavenosti

rekonstrukci zámku a jeho okolí, s cílem posílit strukturu občanského vybavení.
Stávající úroveň občanské vybavenosti je totiž neuspokojivá a neodpovídá ani
současným, tím méně rozvojovým potřebám obce. V současné době je jak školní výuka, tak
předškolní výchova zajištěna v sousedních Slabcích, kam dojíždějí místní obyvatelé
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i za lékařem.

Jedinými

kulturními

zařízeními

v obci

jsou

knihovny

v Hřebečníkách

a v Novosedlích, pro sportovní vyžití zdejších občanů slouží pouze fotbalové hřiště
v Hřebečníkách. Obchodní síť je zastoupena pouze jedním obchodem se smíšeným zbožím
v Hřebečníkách, do Novosedel dojíždí dvakrát týdně prodavačka. Stravování je zajištěno
prostřednictvím hostince a hotelu v Hřebečníkách. V sezóně jsou v provozu dvě podniková
rekreační zařízení ve Šlovicích.

h.5 Technické vybavení
Odtokové poměry, vodní toky a nádrže
Řešené území se nachází v povodí řeky Berounky (číslo hydrologického pořadí
1-11-02-148), která protéká jeho jižním a jihovýchodním okrajem a tvoří tak vlastně přirozené
hranice obce. Dešťové vody z katastrálního území obce odvádějí bezejmenná vodoteč (číslo
hydrologického pořadí 1-11-02-142), která pramení jižně od Újezdce, protéká Hřebečníky
a severně od Skryjí se vlévá do Berounky, dále Chmelnický potok, odvodňující jižní část
včetně Šlovic, a Slabecký potok (číslo hydrologického pořadí 1-11-02-121), odvádějící vody
ze západní části katastru včetně Újezdce.
Zásobování pitnou vodou
Ze všech pěti sídel mají v současné době vybudovaný vodovod pouze Týřovice,
zásobené z vodního zdroje o vydatnosti 0,3 l/s, který se spolu s vodojemem 40 m3 nachází
severozápadně od sídla. Vzhledem k tomu, že místní vodovodní řady jsou již staré cca 50 let,
není ani tento vodovodní systém zcela vyhovující. Obyvatelé ostatních čtyř sídel odebírají
v současné době pitnou vodu z vlastních studní.
Výpočet potřeby vody:
Počet obyvatel v současnosti činí cca 515 obyvatel. Pro výpočet současné potřeby vody
se předpokládá:
a) 100 % bytů s průměrnou potřebou 150 l/os./den
b) Občanská a technická vybavenost u obcí do 1 000 obyvatel - průměrná potřeba
20 l/os./den.
S ohledem na převažující zástavbu rodinnými domy se v budoucnu uvažuje s potřebou
vody na 1 obyvatele (dle čl.IV A.26) v bytech s obvyklým technickým standardem
150 l/os/den; v bytech s nadprůměrným standardem cca 200 l/os/den.
Tato bilance vychází z předpokladů vyšší spotřeby vody, než je skutečná spotřeba
v současné době, kdy dochází v důsledku zvyšování ceny vody k úsporám její spotřeby.
Územní plán pracuje s určitými rezervami, které se opírají o předpoklad, že bude docházet
HŘEBEČNÍKY - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
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k trvalé modernizaci a zvyšování standardu bydlení a požadavků na hygienu (sauny, bazény,
zvýšené nároky na mytí nádobí a praní ve službách apod.).
Současný stav
1. Obyvatelstvo - bytový fond
280 obyvatel po 150 l
42,00 m3/d
650 rekreantů po 60 l
39,00 m3/d
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obyvatelstvo celkem
81,00 m3/d
2. Občanská vybavenost
280 obyvatel po 20 l
5,60 m3/d
hotel 40 lůžek po 150 l
6,00 m3/d
100 míst u stolu po 50 l
5,00 m3/d
2 výčepní stolice, 4 směny
4,00 m3/d
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občanská vybavenost celkem
20,60 m3/d
3. Průmyslová výroba
20 zaměstnanců po 120 l
Průměrná denní potřeba vody pro Hřebečníky celkem

2,40 m3/d
104,00 m3/d

Průměrná denní potřeba vody Qp celkem: 104,00 m3/d = 4,33 m3/h = 1,20 l/s
Maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x Qp = 156,00 m3/d = 6,50 m3/h = 1,81 l/s
Maximální hodinová potřeba Qh = 1,8 x Qm = 11,70 m3/h = 3,25 l/s
Potřebná akumulace (maximální vydatnost zdrojů): V = 60 % Qm = 94 m3.
Návrh:
1. Obyvatelstvo - bytový fond
350 obyvatel po 150 l
52,50 m3/d
150 obyvatel po 200 l
30,00 m3/d
700 rekreantů po 60 l
42,00 m3/d
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obyvatelstvo celkem
124,50 m3/d
2. Občanská vybavenost
500 obyvatel po 20 l/os
hotel 40 lůžek po 150 l
100 míst u stolu po 50 l
2 výčepní stolice, 4 směny
navrhovaný hotel 50 lůžek po 150 l
100 míst u stolu po 50 l
2 výčepní stolice, 4 směny
Ubytovací kapacity 50 lůžek po 150 l
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Sportovní plochy 50 sportovců po 60 l
3,00 m3/d
kropení ploch
3,60 m3/d
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občanská vybavenost celkem
55,60 m3/d
3. Průmyslová výroba
2,40 m3/d

20 zaměstnanců po 120 l
Průměrná denní potřeba vody pro obec Hřebečníky celkem

182,50 m3/d

Průměrná denní potřeba vody Qp celkem: 182,50 m3/d = 7,60 m3/h = 2,11 l/s (z toho 1,33 l/s
pro Hřebečníky, 0,19 l/s pro Novosedly, 0,02 l/s pro Šlovice, 0,33 l/s
pro Týřovice a 0,24 l/s pro Újezdec)
Maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x Qp = 273,75 m3/d = 11,41 m3/h = 3,17 l/s (z toho
2,00 l/s pro Hřebečníky, 0,28 l/s pro Novosedly, 0,03 l/s pro Šlovice,
0,50 l/s pro Týřovice a 0,36 l/s pro Újezdec)
Maximální hodinová potřeba Qh = 1,8 x Qm = 20,53 m3/h = 5,70 l/s (z toho 3,60 l/s
pro Hřebečníky, 0,50 l/s pro Novosedly, 0,05 l/s pro Šlovice, 0,90 l/s
pro Týřovice a 0,65 l/s pro Újezdec)
Potřebná akumulace (maximální vydatnost zdrojů): minimálně 60 % hodnoty Qm, zvětšený
o požární zásobu, tj. 273,75 x 0,60 = 164 + 27 = 191 m3 (z toho 121 m3
pro Hřebečníky, 18 m3 pro Novosedly, 2 m3 pro Šlovice, 28 m3 pro Týřovice
a 22 m3 pro Újezdec).
Odkanalizování a čištění odpadních vod
Návrh územního plánu na pouhé doplnění kanalizační sítě v Hřebečníkách o tři nové
kanalizační řady je odůvodněn skutečností, že na kanalizaci i na čistírnu odpadních vod
na jihovýchodním okraji tohoto sídla již bylo vydáno územní rozhodnutí, a proto je i v grafické
dokumentaci vedena jako stávající. V ostatních sídlech nebyla splašková kanalizační síť
dosud vybudována.
Výpočet množství odpadních vod
Množství splaškových vod je dáno spotřebou vody, která je vypočtena výše. Výpočet je
proveden dle ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
Průměrný odtok splaškových odpadních vod Qs = Qp x 0,9:
NÁVRH: 2,11 x 0,9 = 1,90 l/s (z toho 1,20 l/s pro Hřebečníky, 0,17 l/s pro Novosedly,
0,02 l/s pro Šlovice, 0,30 l/s pro Týřovice a 0,21 l/s pro Újezdec)
Tato hodnota je ovšem pouze statistická, neboť převládá odtok nerovnoměrný
v průběhu 24 hod. Nerovnoměrnost odtoku splaškových vod se vyjadřuje součiniteli
hodinové nerovnoměrnosti odtoku v závislosti na počtu připojených obyvatel na danou
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kanalizační síť. Příslušným součinitelem kh se vyjadřují maximální odtoky jako násobek
průměrné odtokové hodnoty Qs a koeficientu kh :
Qsmax.= Qs x kh
Návrhovému počtu obyvatel Hřebečníků (500 obyvatel) odpovídá hodnota kh 5,2. Jelikož
však obsahuje součinitel 100% rezervu (tj. plnění stok pouze 50 %), vychází maximální
odtok splaškových odpadních vod z Hřebečníků takto:
NÁVRH : 2,6 x QS

= 2,6 x 1,90 = 4,94 l/s (z toho 3,12 l/s pro Hřebečníky, 0,44 l/s
pro Novosedly, 0,05 l/s pro Šlovice, 0,78 l/s pro Týřovice
a 0,55 l/s pro Újezdec)

Obdobně byl stanoven i minimální průtok (jeho stanovení ověřuje průtokové
charakteristiky v potrubí a následná opatření zabraňují usazování nečistot v potrubí) jako
průměrný noční průtok: Qsmin. = Qs x 0,67:
NÁVRH = 1,90 x 0,67 = 1,27 l/s (z toho 0,81 l/s pro Hřebečníky, 0,11 l/s pro Novosedly,
0,01 l/s pro Šlovice, 0,20 l/s pro Týřovice a 0,14 l/s pro Újezdec)
Elektrická energie
Návrh územního plánu na zřízení 5 nových transformačních stanic (třech
v Hřebečníkách a po jedné v Týřovicích a v Újezdci) vychází ze současného stavu, kdy
elektrická energie je do obce přiváděna prostřednictvím venkovního vedení s napětím 22 kV
z rozvodny Lišany. Z venkovního vedení je elektrická energie rozváděna do čtyř
transformačních stanic v Hřebečníkách, do tří trafostanic ve Šlovicích a do jedné
transformační stanice v Novosedlech, Újezdci a v Týřovicích. Na východním okraji
Hřebečníků byla u křižovatky dvou místních komunikací vybudována stožárová trafostanice
„Obec“. Potřebám zemědělského areálu a výrobního areálu slouží dvoubetonová TS „JZD“
a stožárová TS „Permon“. Severní sektor sídla je napájen elektrickou energií ze stožárové
trafostanice „U rybníka“ umístěné při silnici II/201 na břehu rybníka Michálek. Ve Šlovicích
slouží trafostanice jednak potřebám vlastního sídla (stožárová TS „Obec“), jednak potřebám
nedalekých rekreačních areálů (stožárová TS „Tábor“ a betonová TS „TOS“). Ve zbývajících
třech sídlech byly trafostanice stožárového typu vybudovány na západě sídla u silnice
III/20120 (v Novosedlech), na jižním okraji zemědělského areálu (v Újezdci) a u silnice
III/2012 v jihozápadním sektoru sídla (v Týřovicích).
Přehled trafostanic podává následující tabulka:
Číslo
301271
301257
303029
303036
301108

Název

Výkon v kVA

Typ

Vlastník

Hřebečníky - U rybníka
Hřebečníky – Obec
Hřebečníky – JZD
Hřebečníky - Permon
Novosedly – Obec

400
400
250
400
400

stožárová
stožárová
dvoubetonová
stožárová
stožárová

STE
STE
STE
STE
STE
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Číslo
301091
303031
301222
301237
303030

Název

Výkon v kVA

Typ

Vlastník

400
400
400
630
400

stožárová
stožárová
stožárová
betonová
stožárová

STE
STE
STE
STE
STE

Újezdec – Obec
Týřovice – Obec
Šlovice – Tábor
Šlovice – TOS
Šlovice - Obec

Výpočet nárůstu spotřeby elektrické energie
V budoucnu se předpokládá následující nárůst spotřeby elektrické energie:
Návrh celkem ...........680 kW (z toho 542 kW v Hřebečníkách, 40 kW v Novosedlech,
36 kW v Týřovicích a 62 kW v Újezdci)
Výpočet vychází z následujících předpokladů:
a)

stupeň elektrizace "A" (ČSN 332130) - základní stupeň se počítá pro 80 % z celkového
počtu nových rodinných domů, tj.v případě Hřebečníků pro celkový počet 106 rodinných
domů

a1)

stupeň elektrizace "B" (tj.základní stupeň + elektrické vaření + ohřev teplé vody +
elektrické topení) - počítá se pro 20 % z celkového počtu nových rodinných domů,
tj. v případě Hřebečníků pro 26 rodinných domů

a) = Pb1 = 5,5 x nb x 0,3 = 5,5 x 106 x 0,3 = 175 kW
a1) = Pb2 = 18 x nb x 0,3 = 18 x 26 x 0,3 = 140 kW
Dále se předpokládá nárůst spotřeby elektrické energie v důsledku realizace těchto
zařízení:
sportovně zábavní centrum - 80 kW
kulturně společenské centrum – 250 kW
sportovní stadion – 35 kW.
Plyn
V současné době není plyn do obce přiveden a územní plán ani plynofikaci obce
nenavrhuje.
Spoje
V obci existuje poměrně hustá telefonní síť, která je sem přivedena prostřednictvím
vrchního vedení z ústředny ve Slabcích. V současné době je obec telefonizována z více než
poloviny.
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Řešeným územím probíhá ve směru jihovýchod-severozápad dálkový optický kabel,
jehož trasa je zakreslena ve výkrese „Koncepce veřejné infrastruktury – Elektrická energie,
spoje“.

h.6 Odpadové hospodářství
Problém odstraňování tuhých komunálních odpadů je v obci v současné době již
vyřešen. Veškeré černé skládky na území obce již byly zlikvidovány. V obci jsou umístěny 3
plastové kontejnery na plasty a sklo a každý rodinný dům je vybaven popelnicí. Tříděný
odpad odtud vyváží firma Alba Poti Kralovice na ekologickou skládku do Lán. Současný stav
na úseku odstraňování odpadů z obce je vcelku vyhovující a územní plán předpokládá, že
bude zachován i v budoucnu.
x

x

x

Kromě územně technických skutečností určují využití území i faktory ochrany a tvorby
krajiny. Patří mezi ně především Územní systém ekologické stability.

h.7 Územní systém ekologické stability
Obec Hřebečníky se nachází na území CHKO Křivoklátsko, přičemž do katastru obce
zasahují všechny čtyři zóny ochrany této chráněné krajinné oblasti. Zóna ochrany II byla
vymezena podél levého břehu Berounky a zóna I, která hospodaření nejvíce omezuje,
zasahuje do severovýchodního okraje řešeného území, do prostoru kolem Čertovy skály.
Jihozápadně od Týřovic se nachází Přírodní rezervace Skryjské kambrium, která do katastru
obce zasahuje z k.ú. Skryje.
V řešené oblasti se vyskytují fytocenózy lesa, luk, břehů potoků a mokřin, křovin,
plevelů a jejich společenstva. Podle původní přirozené skladby jsou hlavními dřevinami dub,
buk, habr a lípa s příměsí smrku a borovice. Luční společenstva jsou představována
kulturními loukami. Podél Berounky se zachovaly přirozené či přírodě blízké vodní
a mokřadní biotopy. Na rozhraní kultur (les a zemědělská půda, břehy potoků, okraje cest
a pod.) se vyskytují křovinné fytocenózy.
V územním plánu byla navržena koncepce Územního systému ekologické stability,
kterou doplňuje následující přehled.
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NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
BIOCENTRA
Název

Pořadové
číslo

Biogeografický
význam

V rokličkách

LBC-1

lokální
biocentrum
funkční

Prameny
Slabeckého
potoka

LBC 2

Hryzovka

Geobiocenologická
typizace

Rozloha

Charakteristika ekotopu a bioty

Návrh opatření

2AB3, 2AB4, 2B4,
2B5

10,0 ha

údolí pramenů levostranného přítoku Slabeckého potoka
s úzkou potoční nivou. Biocentrum je tvořeno prostorově
heterogenní mozaikou, která sestává především ze čtyř
větších remízů lesního charakteru, z kosených, druhově
poměrně bohatých luk a ze za-mokřených nekosených
travinobylinných společenstev. Lokalitou protéká malý
vodní tok s šířkou ve dně cca 0,5 m vesměs přírodního
charakteru,
přirozeně
trasovaný
s břehovými
i
doprovodnými porosty. V jihozápadní části biocentra je na
toku situován průtočný rybník s významnými společenstvy
rákosin a ostřic. Herpetologicky, ornitologicky a botanicky
významná lokalita

kosení vlhkých luk s ohledem
na dobu květu ohrožených
druhů, ostatní zásahy pro
zachování prostorově rozmanitého území (ochrana před
náletem). Jinak platí obecné
zásady plánu péče platné pro I.
zónu

lokální
biocentrum
navržené

2B3, 2B4, 2B5

3,0 ha

LBC se nachází v mírné údolnici na rozhraní k.ú. Újezdec
a k.ú. Hracholusky. V současné době je lokalita
obhospodařovaná jako orná půda. Lokalita je prosta
dřevinných porostů

založení biocentra s cílovým
společenstvem – lesem. V dřevinné skladbě budou použity
výhradně stanovištně příslušné
dřeviny

LBC 3

lokální
biocentrum
funkční

2A1, 2B1, 2B3,
2BC3, 2AB3

11,5 ha

lesní biocentrum na svahu údolí Berounky, porost ve stáří podporovat složení
118 let, lesní typ 3A1 – lipodubová bučina s pitulníkem. skladby porostu
Cílová skladba porostu – dub s bukem a habrem,
s příměsí javoru a lípy

původní

Mileč

LBC 4

lokální
biocentrum
funkční

2AB2, 2B3, 2A1,
2C4

14,7 ha

lesní biocentrum na jižních svazích údolí Berounky, porost podporovat složení
ve stáří 118 let, lesní typ 2A3 – javorobuková doubrava skladby porostu
lipnicová. Cílová skladba porostu – dub, habr, buk, javor

původní

Na hatích

LBC 5

2B3, 2BC4

3,0 ha

LBC je navrženo na orné půdě 700 m od Hracholusk. změna orné půdy na trvalé travV minulosti byly na této lokalitě trvalé travní porosty
ní porosty

TýřovKřivoklát

NBC 23

lokální
biocentrum
navržené
nadregionální
biocentrum
funkční

3BC4, 2A1, 2A3,
2AB1, 2AB3, 2B1,
3AB3, 2B2, 4AB4,
3B3, 3C3, 2BD3,
2BC3, 3C4, 3BC3,
3BD3

520,0 ha

převážně lesní biocentrum po obou březích Berounky, preferovat původní druhovou
zahrnující maloplošná chráněná území Týřov a Čertovu skladbu
skálu.
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BIOKORIDORY A INTERAKČNÍ PRVKY
Pořadové
číslo,
název

Biogeografický
význam

K 50
Kladská –
TýřovKřivoklát

nadregionální
biokoridor funkční
– osy vodní a
mezofilní

vodní tok Berounky s přilehlými břehy je výrazný krajinný fenomén. zachovat přirozenou skladbu porostu, zamezit hnojení
Pobřeží je velmi členité od niv až po 80 m vysoké skalnaté stráně.
Meandrující řeka hostí živočichy parmového pásma. Břehové porosty
jsou tvořeny převážně zbytky lužních olšin, hluboko zaříznuté údolí
charakterizují porosty suťových lesů. Pestrost podkladu se projevuje i
v krajinném obrazu

LBK
V Hatích

lokální biokoridor
navržený

levostranný přítok Slabeckého potoka
břehovým porostem, louka, orná půda

LBK
Sádecký
potok
LBK
Maliniová
– V Hatích

lokální biokoridor
funkční

tok Sádeckého potoka, les

lokální biokoridor
částečně funkční

LBK vycházející z NBC „Týřov“, je veden převážně lesem, a to
zejména v údolí vodoteče, mimo les přechází na louku, extenzivně
využívanou, druhově chudou a dále je LBK navržen na orné půdě.
Lesní typy – 2H6 (hlinitá buková doubrava šťavelová) a 2S2 (svěží
buková doubrava šťavelová)
vodní tok, vodní plocha

v lese podporovat přirozenou skladbu porostu, na orné
půdě přeměna na trvalé travní porosty, výkup pozemků,

Charakteristika ekotopu a bioty

Návrh opatření

s doprovodným zatravnění, dosadba stromů, revitalizace toku.

zatravnění, kosení

IP1

interakční prvek
funkční

IP2

interakční prvek
funkční

rozptýlená zeleň

dosadba stromů

IP3

interakční prvek
navržený

orná půda, rozptýlená zeleň

dosadba stromů a keřů

IP4

interakční prvek
funkční

orná půda, louka

dosadba stromů

IP 5

interakční prvek
navržený

orná půda

dosadba stromů

IP 6

interakční prvek
funkční

vodní tok, louka, rozptýlená zeleň

dosadba stromů, revitalizace

IP 7

interakční prvek
funkční

rozptýlená zeleň

dosadba stromů

IP 8

interakční prvek
funkční

orná půda

dosadba stromů a keřů, zatravnění, výkup pozemků

revitalizace
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BIOKORIDORY A INTERAKČNÍ PRVKY
Pořadové
číslo,
název

Biogeografický
význam

IP 9

interakční prvek
funkční

rozptýlená zeleň

dosadba stromů

IP 10

interakční prvek
funkční

rozptýlená zeleň

dosadba stromů

IP 11

interakční prvek
funkční
interakční prvek
funkční
interakční prvek
funkční

lípa u Hřebečnické lesárny

IP 14

interakční prvek
funkční

vodní tok, rozptýlená zeleň

IP 15

interakční prvek
funkční
interakční prvek
funkční
interakční prvek
funkční

rozptýlená zeleň

orná půda, vodní plocha

dosadba stromů

IP 18

interakční prvek
funkční

orná půda

dosadba stromů

IP 19

interakční prvek
funkční

vodní tok

dosadba stromů

IP 12
IP 13

IP 16
IP 17

Charakteristika ekotopu a bioty

Návrh opatření

rozptýlená zeleň

dosadba stromů

rozptýlená zeleň

dosadba stromů

dosadba stromů
dosadba stromů
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i) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. zdůvodnění, proč
toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není součástí návrhu územního plánu,
jelikož (dle § 50, odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
zadání neobsahovalo požadavek na jeho zpracování.
Územní plán nenavrhuje žádné plochy, které by vyžadovaly vyhodnocení z hlediska
vlivu na životní prostředí.

j) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce
lesa
j.1 Ochrana půdního fondu
Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF,
údaje o druhu pozemku dotčené půdy
Celkem jsou na správním území obce Hřebečníky navrženy rozvojové plochy o celkové
rozloze 21,86 ha. Z tohoto rozsahu je 6,80 ha ploch lokalizováno na neplodné půdě.
Z celkové plochy rozvojových záměrů na území obce Hřebečníky se předpokládá
odnětí 15,06 ha zemědělské půdy (10,31 ha v k.ú. Hřebečníky, 2,00 ha v k.ú. Týřovice,
1,66 ha v k.ú. Újezdec a 1,09 ha v k.ú. Novosedly,) – 0,44 ha v zastavěném území
a 14,62 ha mimo zastavěné území. Z tohoto rozsahu připadá 12,15 ha, tj. 80,7 %, na ornou
půdu, 1,59 ha (10,5 %) na trvalé travní porosty a 1,32 ha (8,8 %) na zahrady. Požadavky
týkající se trvalého odnětí ZPF v návrhu jsou obsaženy v závěrečné tabulce této kapitoly.
Z hlediska funkčního využití se na záborech zemědělského půdního fondu podílí
v Hřebečníkách nejvíce bytová výstavba (83,3 %), zbytek připadá na občanskou vybavenost
(5,8 %), sport (5,1 %), izolační zeleň (4,8 %) a na veřejnou zeleň (1,0 %).
Údaje o skutečných investicích vložených do půdy.
Na odnímaných plochách nebyly vybudovány na správním území obce Hřebečníky
žádné meliorační stavby.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby.
V Hřebečníkách nedojde plánovanou výstavbou k narušení žádných objektů
zemědělské prvovýroby. V obci se nacházejí čtyři zemědělské areály (dva v Hřebečníkách,
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jeden v Novoselech a v Újezdci), jejichž rozsah však není územním plánem omezován, a to
jak z hlediska plochy, tak i z hlediska výrobního zaměření.
Údaje o významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů
pozemkových úprav.
Pro obec Hřebečníky nebyly dosud zpracovány "Pozemkové úpravy". Avšak s ohledem
na skutečnost, že územní plán bude do doby zahájení prací na Pozemkových úpravách
schválen, lze předpokládat, že bude možno projekt Pozemkových úprav budoucímu
uspořádání obce přizpůsobit.
Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a katastrálních území.
V územním plánu jsou v grafické dokumentaci znázorněny hranice ploch stavebních
obvodů navržených k odnětí v rámci správního území obce.
Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením
nejvhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
Územní plán obce Hřebečníky byl řešen s cílem soustředit budoucí plochy pro výstavbu
především do proluk ve stávající zástavbě nebo na plochy, které bezprostředně navazují
na stávající zástavbu obce. Díky tomuto řešení nedochází k vytváření samostatných
obytných souborů na plochách, které by narušovaly celistvost zemědělských půd uprostřed
souvislých zemědělských honů a vytvářely tak těžko obdělávatelné enklávy mezi zastavěným
územím a nově navrhovanými plochami budoucí výstavby. Další výhodou urbanistického
řešení územního plánu je skutečnost, že prostřednictvím nové výstavby zkompaktňuje
a aronduje současný urbanistický půdorys obce do jednoho komplexně uceleného útvaru
bez obtížně přístupných a těžko obdělávatelných ploch, které by byly uvnitř plánované
zástavby, eventuálně podél jejího nepravidelně uspořádaného obvodu.
Znázornění průběhu hranic zastavěného území obce a hranic pozemkové držby, tras
základních zemědělských účelových komunikací
V rámci grafické dokumentace územního plánu věnované problematice ochrany ZPF je
uvedena hranice zastavěného území obce zahrnující stávající zastavěné plochy a území
obce zastavěné k 1.září 1966 podle zákresů v mapách evidence nemovitostí, jak to ukládá
§ 12 v odstavci 1, vyhlášky č.13/1994 Sb.
Dále jsou v grafické dokumentaci uvedeny zemědělské komunikace.
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Údaje o zařazení pozemků zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických
jednotek (BPEJ)
Na správním území obce Hřebečníky se nachází celkem 12 BPEJ dotčených
plánovanou výstavbou.
Obec Hřebečníky leží v klimatickém regionu č.4 (mírně teplý, suchý, s průměrnou roční
teplotou 7-8,5

O

C a s průměrným ročním úhrnem srážek 450-550 mm). V rámci tohoto

klimatického regionu se zde vyvinulo 7 z celkového počtu 78 hlavních půdních jednotek, které
budou dotčeny plánovanou výstavbou:
HPJ 11
HPJ 12

HPJ 26
HPJ 28
HPJ 37
HPJ 47
HPJ 48

hnědozemě typické, černozemní, včetně slabě oglejených forem na sprašových hlínách; středně těžké s těžší spodinou, vodní režim příznivý až vlhčí.
hnědozemě, případně hnědé půdy nasycené a hnědé půdy illimerizované,
včetně slabě oglejených forem na svahových hlínách; středně těžké s těžší
spodinou, s příznivými vláhovými poměry, ve spodině se projevuje místy
převlhčení.
hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých
břidlicích a jim podobných horninách; středně těžké, výjimečně těžší, obvykle
štěrkovité, s dobrými vláhovými poměry až stálým převlhčením.
hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na bazických
a eutrálních vyvřelinách a jejich tufech; středně těžké, většinou kamenité,
převážně s dobrými vláhovými poměry.
mělké hnědé půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou středně
štěrkovité až kamenité, v hloubce kolem 0,3 m silně kamenité nebo pevná
hornina, kromě vlhkých oblastí výsušné půdy.
oglejené půdy na svahových hlínách; středně těžké až středně skeletovité
nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření.
hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na různých břidlicích,
na lupcích a siltovcích; lehčí až středně těžké, až středně štěrkovité či
kamenité, náchylné k dočasnému zamokření.

Konkrétní odnětí ZPF podle jednotlivých rozvojových ploch uvádí následující tabulka:

HŘEBEČNÍKY - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

24

PŘEHLED PLOCH NAVRŽENÝCH K ODNĚTÍ ZPF (DLE PŘÍLOHY Č.5 K VYHLÁŠCE Č.13/1994 SB.)
Název plochy

Návrh využití ploch

Celkový rozsah
požadovaných
ploch v ha

Z toho
zábor ZPF
v ha

Druh pozemku
(kultura dotčené
půdy)

Zařazení
odnímaného
ZPF do BPEJ

Třída
ochrany

Umístění
mimo zastavěné území
(ZPF v ha)

Investice do
půdy (v ha)

HŘEBEČNÍKY
BV1

Plocha bydlení venkovského charakteru

4,15

4,13

orná půda,
zahrada

70 % 4.47.02
29 % 4.11.00
1 % 4.12.00

III.
I.
I.

4,13

-

BV2

Plocha bydlení venkovského charakteru

0,41

0,25

zahrada

4.47.02

III.

-

-

BV3

Plocha bydlení venkovského charakteru

0,26

BV4

Plocha bydlení venkovského charakteru

0,86

0,86

orná půda

70 %4.26.04
25 % 4.26.14
5 % 4.47.02

IV.
III.
III.

0,86

-

BV5

Plocha bydlení venkovského charakteru

0,20

0,20

orná půda,
louka

99 % 4.47.02
1 % 4.12.00

III.
I.

0,20

-

BV6

Plocha bydlení venkovského charakteru

0,12

0,12

zahrada

95 % 4.47.02
5 % 4.26.01

III.
II.

-

-

BV7

Plocha bydlení venkovského charakteru

0,17

-

neplodná půda

BV8

Plocha bydlení venkovského charakteru

0,63

0,63

orná půda,
louka

85 % 4.26.01
15 % 4.26.04

II.
IV.

0,63

-

BV9

Plocha bydlení venkovského charakteru

1,97

1,83

orná půda

90 % 4.28.14
8 % 4.28.11
2 % 4.64.01

III.
II.
II.

1,83

-

S1

Plocha pro sport

0,08

-

S2

Plocha pro sport

0,77

0,77

4.26.01

II.

0,77

-

-

neplodná půda

neplodná půda
orná půda
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Název plochy

Návrh využití ploch

Celkový rozsah
požadovaných
ploch v ha

Z toho
zábor ZPF
v ha

Druh pozemku
(kultura dotčené
půdy)

Umístění
mimo zastavěné území
(ZPF v ha)

Investice do
půdy (v ha)

IV.
III.
II.

0,88

-

II.
III.
II.

0,15

-

9,45

-

0,49

-

Zařazení
odnímaného
ZPF do BPEJ

Třída
ochrany

70 % 4.26.04
23 % 4.26.14
7 % 4.26.01

50 % 4.28.11
47 % 4.28.14
3 % 4.64.01

HŘEBEČNÍKY – POKRAČOVÁNÍ
O1
O2
O3

Občanská vybavenost
Občanská vybavenost
Občanská vybavenost

0,14
0,33
3,21

0,88

neplodná půda
neplodná půda
orná půda

VZ1
VZ2
VZ3
VZ4
VZ5

Veřejná zeleň
Veřejná zeleň
Veřejná zeleň
Veřejná zeleň
Veřejná zeleň

0,05
0,12
0,06
0,20
0,15

0,15

neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
orná půda

D1

Místní komunikace

neplodná půda

0,05

-

13,93

9,82

0,06
0,58

0,49

Nezastavitelné
plochy celkem

0,64

0,49

0,49

-

Hřebečníky
celkem

14,57

10,31

9,94

-

Zastavitelné
plochy celkem
IZ1
IZ2

Izolační zeleň
Izolační zeleň

neplodná půda
orná půda

95 % 4.28.14
5 % 4.64.01

HŘEBEČNÍKY - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

III.
II.

26

Název plochy

Návrh využití ploch

Celkový rozsah
požadovaných
ploch v ha

Z toho
zábor ZPF
v ha

Druh pozemku
(kultura dotčené
půdy)

Zařazení
odnímaného
ZPF do BPEJ

Třída
ochrany

Umístění
mimo zastavěné území
(ZPF v ha)

Investice do
půdy (v ha)

TÝŘOVICE
BV14

Plocha bydlení venkovského charakteru

1,67

1,67

louka,
orná půda

60 % 4.48.11
25 % 4.12.12
15 % 4.26.14

IV.
III.
III.

1,67

-

BV16

Plocha bydlení venkovského charakteru

0,10

0,10

louka

4.26.14

III.

0,10

-

1,77

1,77

1,77

-

0,23

0,23

0,23

-

Nezastavitelné
plochy celkem

0,23

0,23

0,23

-

Týřovice
celkem

2,00

2,00

2,00

-

Zastavitelné
plochy celkem
IZ3

Izolační zeleň

orná půda

80 % 4.26.14
20 % 4.12.12

IV.
III.

ÚJEZDEC
BV10

Plocha bydlení venkovského charakteru

1,52

1,52

orná půda

4.28.14

III.

1,52

-

BV11

Plocha bydlení venkovského charakteru

1,59

0,14

louka

55 % 4.48.11
45 % 4.37.56

IV.
V.

0,07

-

Zastavitelné
plochy celkem

3,11

1,66

1,59

-

Újezdec
celkem

3,11

1,66

1,59

-
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Umístění
mimo zastavěné území
(ZPF v ha)

Investice do
půdy (v ha)

0,99

-

0,10

-

1,09

1,09

-

2,18

1,09

1,09

-

21,86

15,06

14,62

-

20,99

14,34

13,90

-

0,87

0,72

0,72

-

Celkový rozsah
požadovaných
ploch v ha

Z toho
zábor ZPF
v ha

1,01

-

1,07

0,99

0,10

0,10

Zastavitelné
plochy celkem

2,18

Novosedly
celkem
Obec Hřebečníky celkem
v tom:zastavitelné plochy
nezastavitelné
plochy

Název plochy

Návrh využití ploch

Druh pozemku
(kultura dotčené
půdy)

Zařazení
odnímaného
ZPF do BPEJ

Třída
ochrany

70 % 4.26.14
30 % 4.26.11
83 % 4.68.11
17 % 4.48.11

III.
II.
V.
IV.

NOVOSEDLY
BV12
BV13
BV15

Plocha bydlení venkovského charakteru
Plocha bydlení venkovského charakteru
Plocha bydlení venkovského charakteru

neplodná půda
orná půda,
zahrada
louka
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j.2 Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa
Všeobecné údaje o lesích v řešeném území
V řešeném území se nachází celkem 734,8 ha lesních pozemků. Lesnatost území je
vysoce nadprůměrná, lesy pokrývají 39,9 % celkové rozlohy a rozkládají se především v jižní,
východní a v severovýchodní části řešeného území.
Podle Lesního hospodářského plánu spadají prakticky veškeré lesy v obci do kategorie
10 – hospodářský les.
V druhovém složení převažují listnaté lesy, s převahou dubu, buku, habru a javoru.
Navrhovaná opatření
Na území obce nenavrhuje územní plán žádnou výsadbu lesa.
V řešeném území se nepředpokládají žádné lesnické rekultivace. Chatová zástavba se
na lesních pozemcích nevyskytuje.
Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa
Navrhovaným řešením územního plánu nebudou dotčeny pozemky určené k plnění
funkce lesa.

k) Rozhodnutí o námitkách jejich odůvodnění
Námitka č.1
o

uplatnili: Libuše a Bc.Pavel Vránovi, B.Smetany 453, 331 41 Kralovice, námitka ze dne
23.8.2010, pořizovateli doručena dne 27.8.2010, u pořizovatele evidovaná pod č.j.126/10

o

text námitky:
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o

rozhodnutí o námitce

námitce se vyhovuje

Námitka č.2
o

o

uplatnil: Václav Huml, Krinitova 1680, 269 01 Rakovník (kontaktní adresa: Novosedly
23, Hřebečníky, 270 41 Slabce, ze dne 25.8.2010, námitka pořizovateli doručena dne
27.8.2010, u pořizovatele evidovaná pod č.j.128/10
text námitky:
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o

o

rozhodnutí o námitce

námitce se vyhovuje částečně
do zastavitelných ploch pro bydlení budou zařazeny pozemky p.č. 349/6 a 349/1
odůvodnění
o Dotčený orgán, Správa CHKO Křivoklátsko, ve svém písemném stanovisku
zn.01719/KV/10 ze dne 1.9.2010 k uplatněné námitce uvádí: akceptuje námitku
registrovanou obcí Hřebečníky pod č.j. 128/10, kterou podal pan Václav Huml,
Krinitova 1680, 269 01 Rakovník a souhlasí se zařazením pozemku p. č. 349/6
a 349/1 v k. ú. Novosedly do zastavitelných ploch bydlení. Ostatní pozemky uvedené
v námitce zůstanou nezastavitelné ( zahrada ).

l) Vyhodnocení připomínek
Připomínka č.1
o

uplatnil: Jindřich Korf, Týřovice 33, 270 41 Slabce, připomínka ze dne 31.8.2010,
u pořizovatele evidovaná pod č.j.130/10

o

text připomínky:
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o vyhodnocení připomínky:
připomínce se vyhovuje
Dotčený orgán, Správa CHKO Křivoklátsko, ve svém písemném stanovisku zn.01719/KV/10
ze dne 1.9.2010 k uplatněné námitce uvádí: akceptuje námitku registrovanou obcí
Hřebečníky pod č.j. 130/10, kterou podal pan Jindřich Korf a paní Hana Korfová, Týřovice 33,
270 41 Slabce a souhlasí se zařazením pozemku p. č. 41 v k. ú. Týřovice do ploch bydlení
(stavba RD) s podmínkou, že objekt bude situován v těsné návaznosti na stávající zástavbu,
tj. v západní části pozemku dojde k vyčlenění plochy 1000 m2 ,určené pro umístění RD.
Zbytek parc. č. 41 zůstane nezastavitelný.

m) Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů
k němu připojené grafické části
Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje 40 stran A4.
Grafická část odůvodnění územního plánu sestává celkem ze 3 výkresů.
1. Koordinační výkres – v měřítku 1:5 000
2. Širší vztahy – v měřítku: 1:50 000
3. Předpokládané zábory půdního fondu – v měřítku 1:5 000
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