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A  TEXTOVÁ ČÁST - VÝROK 

A.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území je vymezeno ke dni 31. 1. 2021 a je patrné z výkresu základního členění území, hlavního a 
koordinačního výkresu. 

A.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT 

A.2.1 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

Cílem koncepce rozvoje je umožnit stálý, trvale udržitelný rozvoj, uspokojení současných i budoucích potřeb obce 
Osečany.  

Koncepce rozvoje klade důraz na udržitelný a vyvážený rozvoj, vyvážený vztah sídla a krajiny a zapojení zeleně do 
sídelní struktury. 

Základní body koncepce rozvoje jsou shrnuty pod následujícími principy: 

rozvoj obytné funkce přiměřeně k charakteru jednotlivých sídel a s respektem k polyfunkčnímu způsobu využití 
zástavby v nich 

» jsou navrhovány téměř výhradně plochy pro bydlení s možností provozovat hospodářské a podnikatelské 
činnosti bez negativních vlivů na své okolí 

» rozsah zastavitelných ploch umožňuje výstavbu přiměřenou současnému stavu a potenciálu sídel 
k rozvoji 

udržení a posílení příznivých podmínek pro život obyvatel obce 

» nejsou navrhovány plochy se způsobem využití, který by narušoval sídla i krajinu 

vyvážený (harmonický) vztah sídla a krajiny, důraz na posílení produkčních i mimoprodukčních funkcí jednotlivých 
složek krajiny 

» stabilizace a posílení vazeb sídel a krajiny – cestní sítě, prvků zeleně s přesahem mezi zastavěným a 
nezastavěným územím 

» ochrana a rozvoj stabilních krajinných struktur – lesní i mimolesní zeleně, údolních niv, krajinných prvků 
» zahrnutí opatření pro zvýšení ekologické stability území, retence a působících proti erozi zemědělské 

půdy  

A.2.2 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

V řešeném území se nachází kulturní hodnoty  (urbanisticko-architektonické). 

A.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ 
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

A.3.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE A URBANISTICKÁ KOMPOZICE 

Urbanistická koncepce stanovuje základní směry a principy rozvoje obce s ohledem na přiměřený rozvoj všech jeho 
částí, zkvalitňování obytného prostředí, ochranu a stabilizaci občanské vybavenosti, ochranu krajinných hodnot a 
vyvážený vztah sídla a krajiny. 

koncepce rozvoje sídel a dalších zastavěných ploch: 

Osečany 

Sídlo je rozvíjeno plochou pro smíšené obytné využití Z05, která navazuje  na stávající zástavbu oddělenou potokem 
Mastník, a do nezastavěného území přechází plochami zeleně (MN/ZZ). Blížeji původního jádra Osečan jsou 
navrhovány plochy Z02 a Z10, se smíšeným obytným využitím. V intravilánu je dále navrhována plocha Z06 (smíšené 
obytné využití), doplňující  severozápadní okraj sídla, od ní je potokem a jeho nivou oddělena plocha Z11, rovněž 
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pro smíšené obytné využití. Severovýchodně od sídla stávající plocha sportovního hřiště, a na ní navazuje plocha pro 
smíšenou obytnou funkci Z04 (podmíněna zpracováním regulačního plánu) a územní rezerva R01 pro stejné využití 
– zastavitelná plocha i rezerva jsou ve směru do krajiny ohraničeny pásem zeleně. Územním plánem jsou navrhovány 
k transformaci dvě lokality – bývalý hospodářský dvůr zámku na využití pro drobnou nerušící výrobu (plocha P01), a 
část zemědělského areálu na využití smíšené obytné (P02). 

Všechny rozvojové plochy jsou malého až středního rozsahu (do 2 ha), doplňují sídlo po jeho obvodu a odpovídají 
možnostem k jeho přirozenému a přiměřenému rozvoji. Způsob využití ploch je navržen s ohledem na charakter sídla 
a hodnoty v něm, popřípadě jsou stanoveny doplňující podmínky pro využití ploch, zejména s cílem zachovat příznivé 
obytné prostředí. 

Velběhy 

Jižně od sídla je navrhována rozsáhlejší obytná zóna (plochy Z07 a Z08), která se rozkládá podél silnice II/105 a do 
ní zaústěné místní komunikace. Řešení plochy Z07 bude podrobněji uvedeno v územní studii, jejímž zpracováním je 
plocha podmíněna. V severovýchodní části sídla je dále doplněna drobná plocha rovněž pro smíšené obytné využití. 

I zde platí, že plochy jsou malého až středního rozsahu (do 2 ha), doplňují sídlo po jeho obvodu a jejich navržený 
způsob využití odpovídá charakteru sídla. 

Paseky, další samoty a polosamoty 

Jižně od Pasek v návaznosti na místní komunikaci ve směru na Prosenickou Lhotu (a v návaznosti na zástavbu v této 
obci) se navrhuje plocha Z12 s využitím výroba drobná a služby (VD), která je navrhována jako nezbytné zázemí lesní 
školky a pro související činnosti. Navazující lesní pozemek je oddělen částí pro využití smíšené nezastavěného území 
(MN). 

A.3.2 VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je patrné na hlavním a koordinačním výkresu (odůvodnění). 

Plochy s rozdílným způsobem využití respektují vymezení ploch dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na vymezení území, a jsou dále členěny podle standardu zpracování územních plánů vydaného 
Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2019. 

A.3.3 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY 

Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy značené písmenem Z a pořadovým číslem: 

Ozn. Využití Návrh Rozloha (ha) 

Z02 SV2 návrh smíšené obytné zástavby na pozemcích zahrad v intravilánu sídla 
Osečany 0,28 

Z04 SV2, 
MN, ZZ 

nová obytná zóna severně od Osečan – podmíněna zpracováním 
regulačního plánu (RP2), ve vazbě na krajinu a pozemní komunikace 
zachování nezastavěného území (zahrady, smíšená plocha nezastavěného 
území) 

2,67 

Z05 SV2 doplnění sídla Osečany (Podskalí) o plochu pro bydlení v jeho JZ části 0,43 

Z06 SV2 dotvoření intravilánu sídla Osečany smíšenou obytnou zástavbou v jeho 
severní části 1,39 

Z07 SV2, PP 
dotvoření sídla Velběhy smíšenou obytnou zástavbou podél silnice II/105 
– podmíněna zpracováním územní studie (US1), rozšíření místní obslužné 
komunikace 

1,97 

Z08 SV2, ZZ dotvoření sídla Velběhy smíšenou obytnou zástavbou podél silnice 
II/105, v OP lesa navržena nezastavitelná část (zahrada) 0,68 

Z09 SV2 vyplnění proluky mezi sídlem Velběhy a silnicí II/105 návrhem smíšené 
obytné zástavby 0,12 

Z10 SV2 dotvoření sídla Osečany smíšenou obytnou zástavbou v jeho centrální 
části 0,92 

Z11 SV2, PP, 
ZZ 

nová obytná zóna severně od Osečan, nová obslužná komunikace, 
v blízkosti lesního pozemku zahrada 1,12 
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Ozn. Využití Návrh Rozloha (ha) 

Z12 VD, MN drobná výroba a služby ve vazbě na zastavěné území v obci Prosenická 
Lhota, pás zeleně ve směru do nezastavěného území 0,44 

Tabulka 1: Navržené zastavitelné plochy 

Územní plán vymezuje následující plochy přestavby značené písmenem P a pořadovým číslem: 

Ozn. Využití Návrh Rozloha (ha) 

P01 VD transformace bývalého hospodářského zázemí zámku na plochu drobné 
nerušící výroby a skladování 0,66 

P02 SV3 transformace části zemědělsko-výrobního areálu na plochu smíšenou 
obytnou 0,85 

Tabulka 2: Navržené plochy přestavby 

Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou patrné z výkresu základního členění území, hlavního a koordinačního 
výkresu. 

A.3.4 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

Cílem vymezení systému sídelní zeleně je určení a ochrana pozemků nezbytných pro vytvoření souvislých prostorů 
veřejně přístupné zeleně, dostupných z každé části sídla, vhodných pro různé formy krátkodobé rekreace a zároveň 
zachovávajících prostupnost krajiny. Přednostně na těchto liniích je plánován také rozvoj ploch zeleně.  

Do systému sídelní zeleně jsou zahrnuty plochy: plochy smíšené nezastavěného území (MN) a vodní plochy a toky 
(WT) jako kostra systému zeleně v nivách vodních toků, zeleň sídelní (ZS) a veřejná prostranství (PP), případně plochy 
lesní (NL) v kontaktu se sídlem. Systémový význam mají částečně také plochy zeleně vyhrazené (součásti ploch 
smíšených obytných a dalších sídelních ploch), zámecký park (ZX) a zahrady a sady (ZZ). 

V rámci systému sídelní zeleně je umožněna prostupnost sídla pro bezmotorovou dopravu a navázání prostupnosti 
do krajiny. 

Systém sídelní zeleně je v případě Osečan komponován zejména: 

» zámeckým parkem, na něj navazující návsí a dalšími plochami zeleně,  
» nivou Mastníka jižně od sídla (v lokalitě Podskalí), 
» dalšími rozsáhlejšími plochami zeleně (ZZ, ZS) a zelení, která je součástí jiných sídelních ploch, 
» plochami krajinné zeleně v návaznosti na sídlo nebo v průniku s jeho intravilánem. 

V případě Velběh je systém sídelní zeleně tvořen: 

» návesním prostorem v jádru sídla a navazujícími plochami, 
» malou vodní plochou u východní hrany sídla a okolní zelení, 
» dalšími rozsáhlejšími plochami zeleně (ZZ, ZS) a zelení, která je součástí jiných sídelních ploch, 
» plochami krajinné zeleně v návaznosti na sídlo. 

Rozvoj sídelní zeleně je možný v rámci stávajících ploch, protože zeleň není vyloučena v žádných plochách 
s rozdílným způsobem využití, v rámci rozsáhlejších ploch bude konkrétní řešení součástí podrobnějších 
dokumentací, kterými je využití ploch podmíněno. V plochách Z08 a Z11 je část v ochranném pásmu lesa navržena 
pro zeleň soukromou, obdobný postup je využit u ploch Z04 a Z05 ve vazbě na pozemní komunikaci a ve směru do 
volné krajiny, v ploše Z12 je pásem zeleně odděleno využití VD od lesního pozemku a zemědělské plochy. 

A.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, 
VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

A.4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

A.4.1.1 SILNIČNÍ DOPRAVA VČETNĚ DOPRAVY V KLIDU 

Silniční síť je uvažována jako stabilizovaná a nejsou v ní navrženy směrové ani plošné změny. Případné úpravy lze 
provádět v rámci k tomu vymezených ploch (DS, PP) nebo v odůvodněných případech mimo ně. 
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V zastavitelných plochách a ploše přestavby nejsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury (místních komunikací) 
s výjimkou plochy Z11 (nová obslužná komunikace) a Z07 (rozšíření stávající místní komunikace), musí být nicméně 
začleněny i do ploch Z04, Z05, Z06, Z07 a Z10 takovým způsobem, aby byly respektovány tyto principy: 

» zajištění dopravní obsluhy všech budoucích stavebních pozemků v plochách 
» minimalizace připojení na komunikace vyššího řádu – silnice II. třídy 
» minimalizace počtu zaslepených komunikací 

Podrobnější řešení dopravní obsluhy bude obsaženo v podrobnějších dokumentacích k těmto plochám (regulační 
plány, územní studie), popřípadě v dalších řízeních o záměrech. 

A.4.1.2 BEZMOTOROVÁ DOPRAVA 

Pěší a cyklistický pohyb se odehrává především v rámci stávající a navržené komunikační a cestní sítě v sídle a v 
krajině, i lokálně v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 

Podstatná část sítě je stabilizovaná, doplňovány jsou zejména úseky a vazby zajišťující celistvost komunikační, resp. 
cestní sítě pro dosažení dostatečné pěší a cyklistické prostupnosti prostoru sídla a krajiny, včetně chráněných 
propojení.  

Územní plán nevymezuje konkrétní podrobné uspořádání komunikací, například návrh integračních opatření ve 
vozovce, které musí být řešeno následnou dokumentací. 

A.4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

A.4.2.1 VODOHOSPODÁŘSTVÍ 

A.4.2.1.1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Návrhy na opatření: 

» vybudování vodovodního přivaděče pro zásobení Velběh (součástí bude vodojem s minimálně 1-denní 
kapacitou); 

» vybudování nových rozvodných vodovodních řadů v Velběhách včetně nových vodovodních přípojek; 
» obnova rozvodných vodovodních řadů v Osečanech včetně obnovy vodovodních přípojek; 
» napojení nových rozvojových ploch na vodovodní soustavu obce; 
» nové rozvojové plochy v sídlech, kde je navržena dostavba vodovodu budou do doby realizace zásobeny 

z vlastních studní; 
» nové rozvojové plochy v sídlech bez obecního vodovodu budou zásobeny z vlastních studní; 
» ÚP nevymezuje nové plochy nebo lokality pro zdroje podzemní vody; 
» problémy vodovodní sítě budou dále řešeny jednotlivě pro každou rozvojovou plochu, v případě potřeby 

bude provedeno posílení stávajících rozvodů; úprava stávající vodovodní sítě nemá vliv na koncepci 
územního plánu a nevyžaduje vymezení ploch pro zkapacitnění vodovodního řadu. 

A.4.2.1.2 ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Splašková kanalizace není v obci vybudována, likvidace odpadních vod je řešena různým způsobem. 

Dešťová kanalizace je vybudována ve větší části Osečan i Velběh. V ostatním zastavěném území k tomuto účelu slouží 
systém příkopů, struh a propustků. 

Koncepce rozvoje likvidace odpadních vod vychází z tohoto stavu. 

Návrhy na opatření: 

» předpokládá se vybudování cca 27 ks společných domovních ČOV o kapacitě 4-12 EO v Osečanech, cca 
3 ks ve Velběhách; 

» odkanalizování rozvojových ploch bude řešeno individuálně (bezodtokové jímky, domovní ČOV, apod.);  
» Nakládání s odpadními vodami musí být prováděnou v souladu s platnými právními předpisy. Odpadní 

vody akumulované v bezodtokových jímkách není přípustné aplikovat na pozemky, neboť v souladu s 
ustanovením § 38 vodního zákona je každý povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla 
ohrožena jakost povrchových a podzemních vod, tzn., že obsah bezodtokové jímky lze likvidovat jedině 
na některou centrální čistírnu odpadních vod a vlastník bezodtokové jímky musí v případě kontroly 
předložit doklad o takové likvidaci. 
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A.4.2.2 NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI 

Dešťové vody jsou přednostně zasakovány a druhotně využívány na vlastních pozemcích, přebytečnou dešťovou 
vodu je možné odvádět do vodních toků. Srážkové vody se musí dle návrhu přednostně zasakovat vhodným 
technickým zařízením do terénu (vegetační plochy a pásy, zatravňovací tvárnice, příkopy a vsakovací jámy, retenční 
objekty pro retardaci řízeného odtoku apod.) včetně dalšího využití dešťových vod na pozemcích producentů, nebo 
odvádět samostatnou dešťovou kanalizací do recipientu (§ 20 odst. 5 písmeno (c) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů). 

V případě výstavby v nových rozvojových plochách budou povrchové vody z urbanizovaného území dle možností 
přednostně řešeny možností zasakováním. Možnost zásaku je podmíněná příznivým hydrogeologickým posudkem. 

A.4.2.3 ENERGETIKA 

Koncepce rozvoje energetiky vychází ze současného stavu sítí a zařízení, přičemž tato infrastruktura je budována a 
dimenzována s ohledem na plánovaný rozvoj. V rozvojových plochách budou postupně rozšiřovány dostupné sítě 
technické infrastruktury (rozvodů elektrické energie, veřejného osvětlení a telekomunikací).  

Zástavba v obci není plynofikována ani napojena na teplovodní síť, pro rozvoj těchto sítí nejsou vytvářeny specifické 
podmínky, ale v rámci ploch s rozdílným způsobem využití je umisťování technické infrastruktury přípustné, pokud 
v odůvodněných případech není stanoveno jinak. 

A.4.2.3.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Stávající rozvody a transformační stanice odpovídají současným potřebám. Transformační stanice budou podle 
potřeby stávající a nové zástavby zkapacitňovány, event. podle konkrétních nároků a potřeb budou doplňovány. V 
zastavěném území a zastavitelných plochách budou nové rozvody vedeny výhradně kabelovým vedením, umístěným 
ve veřejně přístupných uličních profilech. Nově navržená zástavba respektuje stávající rozvodná zařízení. 

A.4.2.3.2 SPOJE 

Navržená zástavba bude napojena na stávající telekomunikační síť, na které nejsou navrhovány žádné podstatné 
změny. Trasy všech sdělovacích kabelů včetně jejich ochranných pásem jsou návrhem respektovány, popřípadě bude 
v dalším stupni dokumentace navržena jejich přeložka. 

A.4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR 

A.4.3.1 OBČANSKÁ VYBAVENOST, SPORT  

Stávající občanská vybavenost obce je zahrnuta v plochách „OV – občanské vybavení veřejné“, resp. „OX – občanské 
vybavení jiné“. Tyto plochy nejsou redukovány ani navrhovány k rozšíření.  

Dále se umožňuje v plochách smíšených obytných umístění občanského (veřejného) vybavení a při dodržení 
podmínky obsluhy lokálních potřeb v území také komerčního občanského vybavení. 

A.4.3.2 VEŘEJNÝ PROSTOR 

Stávající významná veřejná prostranství jsou přednostně zahrnuta v plochách „PP - vybraná veřejná prostranství s 
převahou zpevněných ploch“, popřípadě jsou součástí jiných ploch s rozdílným způsobem využití, ve kterých je 
takové využití přípustné (téměř veškeré sídelní plochy, zejména pak „ZS - zeleň sídlení“, „DS – doprava  silniční“). 

Stávající plochy s tímto využitím nejsou redukovány, části rozvojových ploch Z07 a Z11 jsou vymezeny pro veřejné 
prostranství (rozšíření nebo umístění obslužné komunikace). V plochách Z04 a Z07 budou vyhrazeny pro veřejný 
prostor další plochy, konkrétní řešení bude obsaženo v podrobnějších dokumentacích k těmto plochám (regulační 
plán, resp. územní studie). 

A.4.3.3 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Stávající koncepce odpadového hospodářství není navrhována ke změně. Návrh územního plánu nezasahuje do 
rozmístění stanovišť odpadových nádob, pouze doporučuje dodržení maximální dostupnosti 150 m nádob tříděného 
odpadu pro obývané objekty v intravilánu sídla, včetně navazujících rozvojových ploch. 
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A.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO 
JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI 
KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, 
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

A.5.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY A VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Koncepce uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik, je podřízena zájmům trvale 
udržitelného rozvoje, upřednostňuje posílení polyfunkčního charakteru území a vytváří podmínky pro ochranu 
krajinného rázu, vyjadřuje ji návrh územního plánu: 

» základním členěním území dle způsobu využití na část zastavěnou, zastavitelnou a část volné krajiny 
(resp. dle provozovaných činností na přírodní, produkční a obytnou) 

» členěním krajiny na plochy s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek jejich využití (viz 
kapitola A.6), při uspořádání ploch mimo zastavěné území jsou uplatněny zejména (sestupně podle 
zastoupení): 

– plochy zemědělské (AZ), louky a pastviny (AL), 
– plochy lesní (LE), 
– plochy smíšené nezastavěného území (MN, popřípadě dále členěné na plochy s indexy p – 

přírodní priority, l – lesnické využití, z - zemědělské využití), 
– vodní plochy a toky (WT), 
– dopravy silniční (DS), 
– plochy sídelní zeleně (ZS, ZZ a ZX) a veřejných prostranství (PP). 

Pomocí těchto ploch s rozdílným způsobem využití jsou v zájmu trvale udržitelného rozvoje realizována opatření:  

» zachování, ochrana a obnova znaků krajiny (zejména nivy, vodní toky a plochy, lesy, drobné prvky zeleně 
zemědělské krajiny, cesty atp.) při respektování požadavků současného hospodářského využití území, 
provozních vztahů a prostorotvorných vazeb; návrh ploch krajinných přednostně na pozemcích, které 
měly historicky podobné využití (např. obnova údolních niv, historických cest); 

» důraz na ochranu a obnovu údolních niv, posílení jejich ekologicko-stabilizační funkce; 
» zachování charakteristického způsobu využití krajiny a její historicky prověřené struktury, vytvoření 

podmínek pro užívání obnovitelných/neobnovitelných zdrojů a udržitelné hospodaření v krajině 
(zemědělství, lesnictví aj., v menší míře rybníkářství); 

» opatření pro podporu retence a optimalizaci vodního režimu krajiny vymezením a návrhem ploch 
smíšených nezastavěného území přírodních v nivách vodních toků, a podporou dalších ekologicky 
stabilnějších prvků krajiny -  ploch lesních a ploch zemědělských ve formě luk a pastvin; umožněním 
obnovy a budování drobných vodních ploch přírodního charakteru v plochách zemědělských, lesních a 
smíšených nezastavěného území, umožněním obnovy a budování vodních ploch v plochách vodních; 
respektování záplavových zón jakožto ploch, kde až na výjimky nelze umisťovat stavby (údolní nivy); 

» zachování a rozvíjení přírodních hodnot, biodiverzity a ekologické stability, mj. vymezením ÚSES, 
respektováním významných krajinných prvků stanovených v zákoně a krajinného rázu území; 

» vytvoření podmínek pro ochranu a rozvíjení estetických kvalit, jako předpokladu obytnosti krajiny, např. 
ochrana významných výhledů a pohledových horizontů, podpora diverzity využití krajiny; 

» zachování základu cestní sítě v krajině, respektování rekreačních vazeb a návrh rozvoje cest pro 
bezmotorovou dopravu v plochách a liniích a zachování doprovodné liniové zeleně; 

» zachování ploch sídelní zeleně na osách systému zeleně sídel a jejich napojení do krajiny mimo intravilán, 
rozvoj potenciálu přírodní rekreaci v zázemí sídel;  

» vhodný přechod sídla do krajiny (na okraji zastavěného a zastavitelného území), případně odclonění 
stávajících ploch s negativním vlivem; 

» vhodné umístění zastavitelných sídelních ploch. 

A.5.2 PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ 

Územní plán dále vymezuje následující plochy změn v krajině značené písmenem K a pořadovým číslem. 
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Ozn. Využití Popis plochy Rozloha [ha] 

K01 MNp Plocha určená pro založení prvku ÚSES – biokoridoru LBK 10 1,35 

K02 MNp Plocha určená pro založení prvku ÚSES – biokoridoru LBK 3 0,66 
Tabulka 3: Navržené plochy změn v krajině 

Plochy změn v krajině jsou patrné z výkresu základního členění území, hlavního a koordinačního výkresu. 

A.5.3 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

V řešeném území se vyskytují následující prvky ÚSES, jejich nefunkční části k založení jsou řešeny v rámci ploch změn 
v krajině. 

A.5.3.1 LOKÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES 

Lokální biocentra: 
» LBC 01 Křečovický potok 
» LBC 02 U Lísku 
» LBC 03 V Cihelně 
» LBC 04 U Podskalí 
» LBC 05 U chuchlí 
» LBC 06 Mastník 

Lokální biokoridory: 

LBK 01, LBK 02, LBK 03, LBK 04, LBK 05, LBK 06, LBK 07, LBK 08, LBK 09 a LBK 10. 

A.5.4 PROSTUPNOST KRAJINY 

Územní plán zachovává stávající cestní síť (respektování historických cest). 

Územní plán vymezuje „základ cestní sítě v krajině“, pro cesty vymezené v rámci něj platí, že jsou vždy prostupné 
pro bezmotorovou dopravu (pěší, cyklistika aj.). Jako „základ cestní sítě v krajině“ jsou označeny komunikace (II. a 
III. třídy, místní a účelové) ve specificky vymezených plochách (zejména DS, PP), a dále zpravidla nezpevněné stezky 
a pěšiny pro bezmotorovou dopravu stávající cestní sítě v plochách s jiným hlavním využitím (viz koordinační výkres). 

A.5.5 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

V území se nenalézají ani nejsou navrhována specifická protipovodňová opatření. 

Pro tok Mastníka je vyhlášeno záplavové území včetně aktivní zóny. Toto území územní plán respektuje a nejsou 
v něm navrhovány žádné plochy určené pro výstavbu. 

Ochranu před povodněmi v území zajišťují především: 

» funkční nivy vodních toků spolu s přirozenými vodními toky a plochami, kde je umožněn jejich přirozený 
vývoj, které jsou v návrhu územního plánu stabilizovány zejména jako plochy smíšené nezastavěného 
území s přírodními prioritami (MNp), a dále vodní plochy a toky (WT); 

» zachování a rozvoj historických záplavových luk (AL, AZ), vymezení těchto ploch obnovuje historické 
struktury krajiny;  

» možnosti přípustného využití (viz A.6.2), jako je obnova a zakládání drobných vodních ploch přírodního 
charakteru, vodních toků a související charakteristické vegetace, zejména na plochách MNp, LE, AZ, AL; 

» dobrá retence krajiny a funkční protierozní opatření (viz výše). 

V plochách údolních niv, ať již ve vymezeném záplavovém území nebo mimo něj je vyloučen návrh zastavitelných 
ploch. 

Územní plán zajišťuje územní ochranu ploch potřebných k umisťování opatření na ochranu před povodněmi a 
vymezuje území, ve kterých se mohou povodňové vody rozlévat bez případných škod na majetku, zejména se jedná 
o plochy MNp, ZX a WT obecně, ale umisťování protipovodňových opatření je možné v dalších plochách (viz A.6.2). 

V území jsou navržena opatření ke snížení erozních rizik: 

» vymezení stávajících ploch drobné krajinné zeleně (meze, údolnice, liniová vegetace cest aj.); 
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» respektování vymezených krajinných prvků ve veřejném registru půdy (LPIS), zejména v plochách 
smíšených nezastavěného území s funkcí zemědělskou (MNz); 

» označení erozně citlivých pozemků (AZ1), ve kterých bude erozní ohrožení sníženo uplatněním 
organizačních, agrotechnických, vegetačních nebo technických protierozních opatření, konkrétní řešení 
navrhne dokumentace podrobnějšího měřítka (např. studie protierozních opatření, komplexní nebo 
jednoduché pozemkové úpravy); 

» vymezení ploch zemědělských s trvalými travními porosty (AL), citlivých z hlediska vodního režimu 
krajiny – nutné respektování jejich limitů ve způsobech využití; 

» zachování ploch lesních (LE) s vysokou retenční funkcí. 

A.5.6 REKREACE 

Podmínky pro rekreaci v území zajišťují: 

» vytvořené podmínky pro ochranu a rozvíjení estetických kvalit, znaků krajiny a kvalitního přírodního 
zázemí sídel a jeho dostupnost, realizované v rámci všech opatření koncepce uspořádání krajiny (důraz 
na významné krajinné prvky, drobnou krajinnou zeleň); 

» ochrana míst výhledu a horizontů, krajinného rázu obecně; 
» ochrana systému zeleně sídla a systému veřejných prostranství;  
» dobrá prostupnost krajiny, respektování rekreačních vazeb a kvalita cest pro pěší a cyklisty (trasování, 

doprovodná zeleň), viz A.5.4, provázanost rekreačně atraktivních území v rámci širšího okolí;  
» dobrá prostupnost mezi sídlem a volnou krajinou a dobrá prostupnost v bližším krajinném zázemí sídla; 
» základ cestní sítě a provázání s cyklotrasami a turistickými a naučnými trasami 

A.5.7 DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

Nejsou navrženy změny ve využití nerostných surovin v řešeném území. 

A.5.8 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE 

V území se staré ekologické zátěže nenachází, a proto územní plán neobsahuje žádná konkrétní opatření k jejich 
asanaci či jinému nakládání s nimi. 

A.6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU A STANOVENÍ PODROBNÝCH 
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ (REGULAČNÍCH PRVKŮ) 

Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku celé řešené území a jsou vymezeny v hlavním a 
koordinačním výkresu. Jednotlivým plochám jsou přiřazeny způsoby jejich využití v členění 

» hlavní využití, které je pro danou plochu vhodné jako převažující,  
» přípustné využití, které stanovuje další možné využití. Jde zejména o činnosti, stavby a zařízení doplňující 

hlavní využití, s ním související a/nebo slučitelné,  
» v některých případech je stanoveno podmíněně přípustné využití, které je možné realizovat za splnění 

daných podmínek, 
» nepřípustné využití, které není možné realizovat. 

Dále jsou pro vybrané plochy stanoveny podmínky prostorového uspořádání a další regulace. 

Dle časového horizontu jsou plochy rozlišeny na stav a návrh (viz grafická část územního plánu). 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou v řešeném území členěny dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. s použitím datového 
modelu vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2019 („Standard vybraných částí územního plánu“, verze 
24. 10. 2019) do těchto funkčních typů a podtypů: 

§5 - Plochy rekreace  

» RI  rekreace individuální 

§6 - Plochy občanského vybavení 
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» OV   občanské vybavení veřejné 
» OS  občanské vybavení – sport 
» OX  občanské vybavení jiné 

§7 - Plochy veřejných prostranství  

» PP  vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch 

§8 - Plochy smíšené obytné 

» SV  smíšené obytné venkovské 
– SV2 – rodinné domy 
– SV3 – bytové domy 

§9 – Plochy dopravní infrastruktury 

» DS  doprava silniční 

§11 - Plochy výroby a skladování 

» VD   výroba drobná a služby 
» VZ  výroba zemědělská a lesnická 

§13 - Plochy vodní a vodohospodářské 

» WT   vodní plochy a toky 

§14 - Plochy zemědělské  

» AZ   zemědělské 
– AZ1 – erozně citlivé pozemky 

» AL   louky a pastviny 

§15 - Plochy lesní 

» LE   lesní 

§17 - Plochy smíšené nezastavěného území 

» MN  smíšené nezastavěného území 
– p  přírodní priority  
– z  zemědělské využití  
– l  lesnické využití  

V souladu s § 3 odst. (4) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území je využita možnost 
podrobněji členit plochy s rozdílným způsobem využití. Jedná se o plochy zeleně, které nejsou výše zmíněnou 
vyhláškou samostatně specifikovány. 

» ZZ  zeleň - zahrady a sady 
» ZS  zeleň sídelní 
» ZX  zeleň jiná 

Pro některé plochy (s označením kódu plochy a pořadovým číslem, např. AZ1) jsou stanoveny doplňující či mírně 
odlišné regulativy. Souhrn platných regulativů je uveden v tabulce pod příslušným označením dané plochy. 

A.6.1 POUŽITÉ POJMY 

Mimo základní pojmy stanovené v § 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebním zákoně, se definují následující pojmy 
upřesňující podmínky využití území: 

bezmotorová propojení 

Především pěší a cyklistická propojení zlepšující prostupnost území (například veřejně přístupné průchody, pasáže, 
cesty, účelové komunikace a místní komunikace IV. třídy apod.). 

celková výška zástavby (z) 

Určuje maximální možnou výšku zástavby, měřeno od nejnižšího přilehlého bodu původního okolního terénu po 
nejvyšší bod zástavby (např. hřeben, atika). Udávána je v metrech. Do celkové výšky zástavby se nezapočítává výška 
drobných výškových dominant (věžičky, komíny, antény apod.). 



Územní plán Osečany_NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
 

                                                                                                                    10|93 

drobná architektura 

Zahrnuje drobné sakrální stavby (kaple, boží muka, křížky, apod.), umělecké prvky (sochy, památníky, apod.), vodní 
prvky (kašny, fontány, pítka, strouhy, drobné vodní plochy a toky apod.), přístřešky a stánky související s užíváním 
veřejných prostranství (odpočívadla, zastávky MHD, drobný stánkový prodej, apod.), do velikosti zastavěné plochy 
16 m2, kavárny a veřejná WC do velikosti zastavěné plochy 25 m2 apod. 

drobná krajinná architektura 

Zahrnuje drobné sakrální stavby (kaple, boží muka, křížky, apod.), umělecké prvky (sochy, památníky, apod.), vodní 
prvky (studánky, strouhy, apod.), přístřešky související s užíváním krajiny (turistická odpočívadla), drobné herní 
prvky a hřiště apod. 

drobné užitkové stavby 

Jsou stavby do 25 m2 a 5 m výšky, přímo související s využitím plochy (rekreační altány, pergoly, sklady zahradního 
náčiní, skleníky, chov drobných domácích zvířat apod.). 

drobná vodní plocha přírodního charakteru  

má plochu do velikosti 2 000 m2, slouží k přirozenému zadržování vody, podpoře ekologické stability a druhové 
rozmanitosti. Charakteristické je zasazení nádrže do terénu, organické tvarování zátopy (využití přirozených, 
nepravidelných tvarů), nerovné dno bez pravidelného vyspádování, pozvolné břehy (široké mělčiny) a přirozená 
vegetace břehů. 

drobné zemědělské hospodaření 

Chov domácích zvířat, pěstitelství a rybníkářství (rybolov) sloužící samozásobování, drobnému podnikání (nikoliv 
velkovýrobě) a agroturistice. 

extenzivní formy hospodaření 

Opak intenzivní; jsou v souladu se zlepšováním životního prostředí; jedná se zejména o trvalé kultury (louky, 
pastviny, sad), na jejichž obhospodařování je vynakládáno minimum energie, vstupů (bez používání chemických 
látek, s nízkou četností péče); extenzivní sady jsou významným krajinotvorným prvkem, sady určitých ovocných 
druhů (hrušně, jabloně aj.) mají minimálně stejnou délku své existence jako některé typy hospodářského lesa (doba 
obmýtí 80 ‑ 100 let). 

hrana sídla 

Pomyslná linie nebo pás, který tvoří předěl mezi zastavěnými či zastavitelnými plochami sídla a volnou krajinou. 

chov a pěstitelství pro samozásobování 

Chov domácích zvířat a pěstitelství sloužící samozásobování. 

charakter území 

Charakterem území se rozumí soubor podstatných přírodně krajinných, sociálně ekonomických, historických a 
kulturně civilizačních, zvláště urbanistických, architektonických a estetických prvků či vlastností specifických pro 
konkrétní území (především poloha v území, intenzita, struktura a typ zastavění, vymezení a uspořádání veřejných 
prostranství, infrastruktura, způsob využití území a míra jeho změn), včetně jejich vzájemných vztahů a vazeb. 

intenzivní formy hospodaření 

Jsou opakem extenzivních, jedná se o konvenční zemědělské a lesnické hospodaření s vysokou mírou intenzity péče 
(hnojení, chemická ochrana rostlin, časté pojezdy techniky, monokultury, holosečné hospodaření v lese aj.). 

krajinné prvky, mimoprodukční funkce hospodaření v krajině 

Prvky v krajině s funkcí protierozní, zvýšení retence vody v krajině, protipovodňovou, udržení/zvýšení ekologické 
stability území, krajinotvornou, kulturní, estetickou a rekreační aj. 

mobiliář 

Zahrnuje lavičky (a další prvky k sezení), osvětlení (pouliční lampy, svítidla, apod.), odpadkové koše a kontejnery, 
drobné bezpečnostní zábrany (sloupky, patníky, zábradlí, apod.), orientační prvky (informační tabule a ukazatele, 
informační značky, apod.), stojany na kola, prvky pro volný čas (houpačky, šachové stolky, prolézačky, apod.), apod.  

negativní vlivy 

Negativními vlivy se rozumí negativní vlivy na kvalitu životního prostředí a veřejné zdraví. Jedná se např. o účinky, 
které zhoršují zejména hlukové poměry (tzn. nedodržení stanovených limitů hluku), kvalitu a čistotu ovzduší, 
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pachovou zátěž v území, mikroklima, čistotu povrchových nebo podzemních vod, případně znečišťují půdu, zhoršují 
půdní poměry, mají nepříznivé dopady na horninové prostředí anebo na životní podmínky pro biotu. 

nerušící výroba 

Drobná výroba a související služby, jejichž negativní vlivy (zejména hluk, dopravní zátěž a exhalace) nad přípustnou 
mez nepřekračují hranice plochy. 

občanská vybavenost 

Zahrnuje veřejnou správu, školství, kulturní zařízení, církevní stavby, zdravotnictví, ubytování, zařízení veřejného 
stravování, sociální zařízení, administrativu. Dále pak obchody, služby a nerušící provozovny řemeslné výroby do 
přípustné velikosti. 

plocha pozemku při parcelaci 

Velikost pozemku vzniklého parcelací. 

pohledově exponovaná místa 

Jsou místa z daleka dobře viditelná, obyčejně na horizontech a ve vrcholových partiích kopců.  

protierozní opatření 

Jsou zaměřena na snížení negativního vlivu eroze, jejich cílem je zachycení povrchově odtékající vody na pozemku, 
převedení co největší části povrchového odtoku na vsak do půdního profilu a snížení rychlosti odtékající vody; dělí 
se na opatření organizační (tvar a velikost pozemku; prostorová a funkční optimalizace pozemku - orná půda / sady 
/ vinice / ochranné zalesnění a zatravnění; protierozní rozmístění plodin a směr výsadby), agrotechnická (např. výsev 
do ochranné plodiny, mulčování, zatravnění meziřadí, specifická orba aj.) a technická (meze, zasakovací pásy, 
průlehy, příkopy, nádrže, cesty aj.). Protierozní funkci mají např. stávající krajinné prvky. 

regulativy 

Regulativy se rozumí stanovení pravidel plošného a prostorového uspořádání a využití území. 

řemeslná výroba 

Zahrnuje řemeslnou výrobu a služby (např. truhlářství, zámečnictví, pekařství, sklářství, instalatérství, autoopravny, 
zahradnictví apod.). 

sídelní zeleň 

Zeleň je obecný pojem pro blíže nespecifikovaný typ vegetačního prvku, tvořené rostlinou/skupinou rostlin 
založených nebo spontánně vzniklých, v prostorovém uspořádání bod (př. památný strom), linie (př. stromořadí), 
plocha (záhon, trávník, skupina stromů/keřů), jejichž vlastnosti závisí na životní formě (letničky, trvalky, keře, 
stromy); sídelní zeleň se od zeleně krajinné liší intenzitou managementu (investicí prostředků do jejich stávající 
existence a vývoje), přičemž úroveň péče je podmíněna cíleným stavem plochy a jejího využití; tedy, ne všechna zeleň 
nacházející se v intravilánu je zelení sídelní, naopak, v sídle se mohou vyskytovat plochy přírodního charakteru (niva 
vodního toku, MZCHÚ), které právě pro nízkou míru pěstebních aj. zásahů jsou plochami typově odpovídající krajinné 
nebo přírodní zeleni. Sídelní zeleň se vyskytuje na plochách veřejných i soukromých. 

soubor staveb, hlavní a vedlejší stavba 

Souborem staveb se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje 
výstavba na souvislém území nebo za společným účelem. Hlavní stavbou souboru staveb se rozumí stavba, která 
určuje účel souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb je stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání 
nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní. 

(§ 2 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.) 

stavby pro ubytování 

Stavbou pro ubytování se rozumí ubytovací zařízení výhradně pro rekreační a turistické účely s maximálně: 

» 2 pokoji ve funkčním celku (souboru staveb se souvisejícími pozemky) do výměry 1 000 m2; 
» 4 pokoji ve funkčním celku (souboru staveb se souvisejícími  pozemky) do výměry 2 500 m2; 
» 8 pokoji ve funkčním celku (souboru staveb se souvisejícími  pozemky) do výměry 5 000 m2; 
» 12 pokoji ve funkčním celku (souboru staveb se souvisejícími  pozemky) s výměrou 5 000 m2 a více; 
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stavby s potenciálně negativním vlivem na krajinný ráz 

Těmito stavbami se rozumí veškeré stavby, které se pohledově uplatňují v krajině v nezastavěném území, a jejich 
umístění má vliv na krajinný ráz území ve vztahu k NKP Zámek Osečany, který je nejvýznačnější kulturní hodnotou 
v řešeném území, a vyžaduje proto adekvátní ochranu krajinného rázu v jeho okolí. Jedná se o všechny stavby 
nadzemní, nebo stavby, které vyžadují významnou a dlouhodobou (3 roky a více) změnu terénního uspořádání. 

veřejná prostranství 

Veřejná prostranství zahrnují všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

(§ 34, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) 

veřejně přístupná prostranství 

Jedná se o prostranství s definovanými podmínkami veřejné přístupnosti a užívání (např. návštěvním řádem, 
návštěvními hodinami, režimem apod.). 

výška zástavby 

Určuje maximální možný počet nadzemních podlaží (NP) zástavby, případně doplněných o (y) - podkroví (P). Udávána 
je ve formátu (x)NP + (y). 

zařízení a stavba pro reklamu 

Zařízení pro reklamu je informační nebo reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce sloužící reklamním účelům 
o celkové ploše do 8 m2. Zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu. 

zastavěná plocha 

Plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy 1.NP, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto 
podlaží. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším 
lícem svislých konstrukcí. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná 
plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Do zastavěné plochy se 
započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. 
Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí staveb. 

koeficient zastavění pozemku (KZP) 

Koeficient určuje maximální možný podíl zastavěné plochy pozemku (ve smyslu § 2, odst. (7) stavebního zákona), 
bez zpevněných ploch. Koeficient je roven podílu zastavěných ploch (všech staveb na pozemku) k ploše pozemku (v 
rámci plochy s podrobnějšími podmínkami prostorového uspořádání je vždy KZP vztažen k příslušné části bloku 
vymezené rozhraním ploch bloku s rozdílnou intenzitou, uliční čárou a katastrálními hranicemi pozemku). Hodnota 
je stanovena jako maximální. Do zastavených ploch se nezapočítávají zpevněné plochy, důvodem jejich vyčlenění 
z KZP je jejich odlišný charakter z hlediska stanovení prostorové regulace.  

koeficient zeleně (KZ) 

Koeficient určuje minimální podíl požadovaný započitatelných ploch zeleně (tzn. ploch schopných vsakování 
dešťových vod) na pozemku. Koeficient zeleně je roven podílu započitatelných ploch (schopných vsakování 
dešťových vod) k ploše pozemku vymezené čárou rozhraní ploch bloku, uliční čárou a katastrálními hranicemi 
pozemku. Hodnota je stanovena jako minimální. V rámci plochy s podrobnějšími podmínkami prostorového 
uspořádání je vždy KZ vztažen k příslušné části bloku vymezené rozhraním ploch bloku s rozdílnou intenzitou, uliční 
čárou a katastrálními hranicemi pozemku). 

A.6.2 PODMÍNKY PLOŠNÉHO USPOŘÁDÁNÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Při rozhodování v území se uplatňují následující podmínky (v článcích pod čísly 1-7, pokud nejsou případné střety 
v podmínkách konkrétně upraveny, je vždy přednostně platná podmínka v pořadí výše): 

(1) podmínky platné pro celé řešené území 

» Pro všechny stavby umisťované v celém řešeném území platí, že způsob využití staveb musí vždy 
odpovídat kategorizaci staveb uvedených v tabulce č. 4 přílohy katastrální vyhl. č. 357 / 2013 Sb. 
v platném znění. 

» Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch se vztahují na nově zřizované nebo rozvíjené 
činnosti (nové stavební akce vyžadující umístění stavby, stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu 
úřadu). Stávající činnosti, vzniklé a provozované na základě platných předpisů, nejsou zpochybňovány 
stanoveným způsobem využití a prostorovými regulativy podle územně plánovací dokumentace, 
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schválené nebo vydané později. Stávající stavby, které podmínkám plošného a prostorového uspořádání 
nevyhoví, lze bez omezení udržovat. 

» Využití ploch, resp. činnosti definované v podmínkách pro plošného uspořádání jako přípustné, nesmí 
být v konfliktním vztahu k hlavnímu využití. Mají charakter doplňujícího využití. 

» Pokud určitá posuzovaná činnost, resp. účel stavby nebo využití území není specifikována v hlavním, 
přípustném, podmíněně přípustném nebo nepřípustném využití plochy, je považována za činnost nebo 
využití přípustné, pokud souvisí se stanoveným hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným 
využitím a není v rozporu s hlavním využitím plochy, zejména z hlediska hygienické ochrany prostředí. 

» Ve všech plochách platí nutnost zajistit na pozemku vsak vodních srážek, případně jejich dostatečnou 
retenci pro dobu potřebnou k jejich vsaku; 

» Ve všech plochách při veškerých činnostech platí nutnost respektovat ochranná pásma technické 
infrastruktury za podmínek subjektů odpovědných za provoz příslušných staveb a sítí. 

(2) vodní toky 

» Podél významných vodních toků v území je v šíři 8 m stanoven nezastavitelný a neoplotilelný manipulační 
pruh, podél ostatních drobných vodních toků je šíře manipulačního pruhu stanovena na 6 m; stavby pro 
vodní hospodářství, dopravní a technická infrastruktura se povoluje při splnění všech dále uvedených 
podmínek. 

(3) podmínky pro plochy a koridory ÚSES 

Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití, na kterých je vymezen ÚSES, platí následující: 

» Pro prvky ÚSES, které jsou vymezeny na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí v kategorii les, 
platí, že lze upřesnit jejich vymezení při zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) nebo lesní 
hospodářské osnovy (LHO), za dodržení přírodovědných kritérií pro vymezování ÚSES. 

» Pro prvky ÚSES, které jsou vymezeny na zemědělské půdě, platí, že lze upřesnit jejich vymezení 
při zpracování komplexních pozemkových úprav (přidat protierozní opatření) či jednoduchých 
pozemkových úprav, za dodržení přírodovědných kritérií pro vymezování ÚSES; upřesněné vymezení 
ÚSES se ze schválených podrobnějších dokumentací promítne do nejbližší změny územního plánu. 

» Stavby, zařízení a jiná opatření ve volné krajině dle § 18, odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb.; jejich obecné 
podmínky umisťování viz níže; lze umisťovat v rámci ÚSES za podmínky, že nedojde k narušení funkcí 
prvku ÚSES; dále platí, že jsou v souladu s charakterem plochy (např. pastvina – stavby související 
s pastvou dobytka).  

» Pro stavby, zařízení a jiná opatření ve volné krajině dle § 18, odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. 
umisťované ve veřejném zájmu (zejm. veřejná technická a dopravní infrastruktura) platí, že jsou 
přednostně umisťovány mimo plochy ÚSES. Pokud jsou plochy ÚSES dotčeny, je minimalizován zásah 
do nich (např. kolmé vedení liniové technické infrastruktury, vč. ochranných pásem). Omezení se netýká 
rozšíření stávajících silnic procházejících prvkem ÚSES, jejich přeložek a jejich dalších úprav.) 

» Ojediněle lze provádět terénní úpravy za splnění podmínky, že nedojde k narušení funkcí prvku ÚSES 
(např. velké převýšení – změna charakteru stanovištních podmínek a přerušení biokoridoru. 

» Lze umístit dočasné oplocení v souladu s charakterem plochy a v souvislosti s extenzivním 
managementem plochy (např. pastva) za podmínky, že nebudou oploceny celé úseky koridorů nebo větší 
části biocenter a za splnění podmínek pro oplocení definovaných (viz níže podmínky pro stavby a zařízení 
aj. dle odst. § 18, odst. (5) zákona 183/2006 Sb.). Dočasně lze oplotit celé plochy nově založených prvků 
ÚSES. Trvalé oplocení pro oboru je přípustné v rámci ploch LE a MN. 

» Lze umístit cestu pro bezmotorovou dopravu (pěší, cyklistika, jezdectví), za splnění podmínky, 
že nedojde k narušení funkcí prvku ÚSES (např. degradace porostů, eroze aj).. 

(4) umisťování staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18, odst. (5) stavebního zákona 
v nezastavěném území (mimo zastavěné území a zastavitelné plochy) 

Pro stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v § 18, odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb., se stanovují následující 
podmínky: 

» Všechny stavby, zařízení a jiná opatření jsou umisťovány v souladu s charakterem plochy a v souladu 
s charakterem nezastavěného území. 

pro zemědělství  

» Mohou jimi být pouze nepodsklepené dočasné stavby do 300 m2 (typu přístřešky pro zvířata, kůlny 
apod.) do 1NP a max. výšky 7 m, bez pobytových a obytných místností, pokud není v regulativech plochy 
uvedeno jinak. Stavby musí být dostupné (komunikace místní a účelové, cesty a stezky) a být umístěny 
buď v těsné blízkosti sídla, nebo na okraji půdních bloků, vždy v místech, která nejsou pohledově 
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exponovaná; žádoucí je tyto stavby umisťovat v blízkosti ploch zeleně v krajině (les, remíz, mez, 
doprovodná vegetace cest aj.). 

» Výslovně se vylučuje umisťování staveb pro skladování minerálních hnojiv a přípravků a prostředků pro 
ochranu rostlin. 

pro lesnictví, hospodaření v lesích a pro výkon práva myslivosti 

» Výslovně se vylučuje umístění staveb pro lesnictví jinde než v lese a do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 
» Mohou jimi být pouze nepodsklepené stavby do 300 m2 do 1NP a max. výšky 7 m. 
» Účelem staveb jsou činnosti a využití související s lesnictvím, hospodařením v lesích a výkonem práva 

myslivosti, např. skladování, administrativní zázemí pro správu apod. 

pro vodní hospodářství  

» stavby pro vodní hospodářství je dovoleno umisťovat za podmínek uvedených v regulativech jednotlivých 
kategorií ploch (pod bodem 7 této kapitoly). 

pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

» V plochách krajinných (AZ, AZ1, AL, LE, MNp,l,z) je možné umístění nových staveb dopravní 
infrastruktury (včetně pěších propojení) bez omezení; zpevněné povrchy jsou přípustné, pokud je takový 
postup účelný a jeho přínos převáží nad negativními vlivy na krajinu. 

– Novými stavbami dopravní infrastruktury se rozumí nově trasované komunikace. U stávajících 
komunikací typu silnice III. tř., místní a účelové je možné v plochách krajinných jejich rozšíření, 
umístění výhyben, chodníků, realizace přeložky atp.  

» Ve všech plochách s rozdílným způsobem využití lze připustit realizaci staveb a zařízení technického 
vybavení a další technicky a ekonomicky odůvodněnou technickou infrastrukturu, kromě staveb a 
zařízení pro nakládání s odpady, které nejsou nezbytné pro využití těchto ploch. Pouze v plochách, kde 
je vymezený ÚSES (viz výše), je toto využití podmíněné.  

pro rekreaci 

» Výslovně se vylučuje umístění staveb pro rekreaci typu ekologická a informační centra a hygienická 
zařízení.  

» Stavby pro rekreaci typu informační tabule nejsou omezeny. 
» Stavby pro rekreaci typu pěší a cyklistické turistické cesty a stezky jsou přípustné za podmínek platných 

pro umisťování nových staveb dopravní infrastruktury v plochách krajinných (viz výše). 

pro oplocení ve volné krajině a oplocení staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18, odst. (5) zákona č. 
183/2006 Sb. se stanovují následující podmínky: 

» Oplocení je výslovně vyloučeno kromě ploch, pro jejichž způsob využití je nezbytné (např. specifické 
způsoby hospodaření na zemědělské půdě jako některé typy ovocnářství, zelinářství; lesní, ovocné, 
okrasné a jiné školky; výběhy pro chovnou zvěř; výzkumné plochy; objekty historické zeleně, např. 
zámecký park a obora aj.); je vždy preferováno dočasné oplocení. 

» Cesty vyznačené jako „základ cestní sítě v krajině“ nebudou oploceny nebo budou oploceny způsobem, 
který zachová jejich bezmotorovou prostupnost. Jako „základ cestní sítě v krajině“ jsou označeny: 

– komunikace (II. a III. tř., místní a účelové), stezky a pěšiny pro bezmotorovou dopravu stávající 
cestní sítě; 

– nově navrhované komunikace (místní a účelové), stezky a pěšiny pro bezmotorovou dopravu; 
– linie bezmotorových propojení v krajině.  

(5) podmínky pro zastavěné území a zastavitelné plochy 

» podmínky pro využití plochy a podmínky prostorového uspořádání se vztahují vždy ke každému 
stavebnímu pozemku v rámci příslušné plochy; 

» stavební pozemek je vždy součástí jedné plochy; 
» maximální výška zástavby nezahrnuje komíny, stožáry, antény, hromosvody, solární panely, větrníky 

apod., pokud jejich výška nepřekročí 2 m nad stanovenou maximální výšku zástavby – v opačném 
případě (je-li jejich výška více než 2 m nad stanovenou maximální výšku zástavby) je pro umístění 
takových zařízení nutné vždy samostatně prokázat, že nenaruší krajinný ráz, charakter území, a jeho 
architektonické a urbanistické hodnoty; 

» v případě, že na zastavěném stavebním pozemku neumožňuje stanovený koeficient KZP popř. KZ 
realizovat přístavby nebo dostavby, lze připustit individuální přizpůsobení těchto koeficientů, přičemž 
při posuzování záměru se bude postupovat s ohledem na charakter zástavby v lokalitě záměru (tj. tento 
postup lze aplikovat zejména v lokalitách s těsnější zástavbou s malými stavebními pozemky do výměry 
800 m2). 
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(6) podrobnější podmínky k vybraným zastavitelným plochám 

Ozn. převažující 
využití specifické podmínky 

Z04 smíšené 
obytné rozhodování v území je podmíněno zpracováním regulačního plánu na žádost (RP02) 

Z05 smíšené 
obytné 

zahrnout místní komunikaci k obsluze pozemků podle požadavků v kap. A.4.1, konkrétní 
řešení bude upřesněno v dalších řízeních 

Z06 smíšené 
obytné 

zahrnout místní komunikaci k obsluze pozemků podle požadavků v kap. A.4.1 ve směru 
západ – východ (viz koordinační výkres), konkrétní řešení bude upřesněno v dalších 
řízeních 

Z07 smíšené 
obytné rozhodování v území je podmíněno zpracováním územní studie (US1) 

Z10 smíšené 
obytné 

zahrnout místní komunikaci k obsluze pozemků podle požadavků v kap. A.4.1, konkrétní 
řešení bude upřesněno v dalších řízeních 

P01 výroba budou respektovány podmínky ochrany NKP Zámek Osečany (rejst. č. 32069/2-2493) 
Tabulka 4: Podrobnější podmínky k vybraným zastavitelným plochám 
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(7) Podmínky pro využití ploch v jednotlivých kategoriích 

 

RI rekreace individuální 

hl
av

ní
 Stavby pro individuální rodinnou rekreaci (chaty). 

př
íp

us
tn

é 

Chov a pěstitelství pro samozásobování. 
Oplocení. 
Drobné užitkové stavby. 
Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, sídelní zeleně a hřišť.  
Drobná architektura a mobiliář. 
Stavby dopravní a technické infrastruktury. 

po
dm

ín
ěn

ě 
př

íp
us

tn
é Stavby doplňkové. za podmínky: 

Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným 
využitím plochy. 

ne
př

íp
us

tn
é Odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení 

dopravních služeb. 
Stavby a zařízení pro reklamu.  
Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným 
využitím. 

pr
os

to
ro

vé
 u

sp
oř

ád
án

í 

charakter zástavby 
Formace drobných rekreačních staveb. 
Tradičně formovaná střešní krajina převážně sedlových střech.  
Hmoty domů tvořících zástavbu jsou převážně orientovány svou podélnou osou kolmo na veřejné 
prostranství. 

koeficienty a výšky 

KZP max. KZ min. Celková výška zástavby 

0,2 0,7 6 m (1NP + P) 

velikost parcel a další upřesňující regulativy 
500 m2 
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OV občanské vybavení veřejné 
hl

av
ní

 Stavby veřejné vybavenosti (veřejná správa, školství, kulturní zařízení, sociální zařízení, církevní stavby, 
zdravotnictví, stavby integrovaného záchranného systému, ochrana obyvatelstva). 

př
íp

us
tn

é Zařízení veřejného stravování, administrativa, sport, obchody a služby.  
Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, sídelní zeleně a hřišť.  
Drobná architektura a mobiliář. 

po
dm

ín
ěn

ě 
př

íp
us

tn
é 

   
  Stavby pro ubytování a hotely, bydlení. 

 
za podmínky: 
Souvisí s hlavním využitím, jako např. ubytování 
návštěvníků, byt a kancelář správce, apod. 

Stavby dopravní a technické infrastruktury a stavby 
doplňkové. 

za podmínky: 
Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným 
využitím plochy. 

ne
př

íp
us

tn
é 

Odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení 
dopravních služeb. 
Stavby pro reklamu.  
Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. 
Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným 
využitím. 

pr
os

to
ro

vé
 u

sp
oř

ád
án

í 

charakter zástavby 
Formace převážně podélných (poměr štítové strany k podélné minimálně 1:1,5) staveb venkovského 
charakteru, případně tvořících tvar „L“. 
Tradičně formovaná střešní krajina převážně sedlových střech.  
Hmoty domů tvořících zástavbu jsou převážně orientovány svou podélnou osou kolmo na nebo podélně s 
veřejným prostranstvím. 

koeficienty a výšky 

KZP max. KZ min. Celková výška zástavby 

Není stanoveno. Není stanoveno. 8 m (1NP + P) 

velikost parcel a další upřesňující regulativy 
Není stanoveno. 
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OS občanské vybavení - sport 
hl

av
ní

 Stavby a plochy pro sport a tělovýchovu 
př

íp
us

tn
é Stavby a zařízení sloužící jako zázemí pro hlavní využití 

Zařízení veřejného stravování, administrativa, obchody a služby.  
Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, sídelní zeleně a hřišť.  
Drobná architektura a mobiliář. 

po
dm

ín
ěn

ě 
př

íp
us

tn
é 

   
  

Stavby doplňkové. za podmínky: 
Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným 
využitím plochy. 

ne
př

íp
us

tn
é 

Odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení 
dopravních služeb. 
Stavby pro reklamu.  
Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. 
Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným 
využitím. 

pr
os

to
ro

vé
 u

sp
oř

ád
án

í 

charakter zástavby 
Není definován. 

koeficienty a výšky 

KZP max. KZ min. Celková výška zástavby 

0,2 0,5 6 m (1NP + P) 

velikost parcel a další upřesňující regulativy 
Není stanoveno. 
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OX občanské vybavení jiné 
hl

av
ní

 Hlavní a vedlejší stavby areálu nemovité kulturní památky zámek Osečany, včetně bezprostředně 
souvisejících ploch, sloužící zejména pro bydlení a občanskou vybavenost respektující kulturní hodnotu 
plochy 

př
íp

us
tn

é Zařízení veřejného stravování, ubytovací služby.  
Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, sídelní zeleně. 
Drobná architektura a mobiliář. 

po
dm

ín
ěn

ě 
př

íp
us

tn
é 

   
  

Stavby dopravní a technické infrastruktury a stavby 
doplňkové. 

za podmínky: 
Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným 
využitím plochy. 

ne
př

íp
us

tn
é 

Odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení 
dopravních služeb. 
Stavby pro reklamu.  
Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. 
Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným 
využitím. 

pr
os

to
ro

vé
 u

sp
oř

ád
án

í charakter zástavby 
Není stanoveno. 

koeficienty a výšky 

KZP max. KZ min. Celková výška zástavby 

Není stanoveno. Není stanoveno. Není stanoveno. 

velikost parcel a další upřesňující regulativy 
Není stanoveno. 
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PP vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch 
hl

av
ní

 Veřejná prostranství včetně ploch silniční dopravy a parkování, zahrnující místní a účelové komunikace. 
př

íp
us

tn
é 

Pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusové zastávky, odstavná stání 
pro autobusy a odstavné plochy). 
Plochy veřejné sídelní zeleně a hřišť. 
Drobná architektura a mobiliář. 
Technická infrastruktura. 

po
dm

ín
ěn

ě 
př

íp
us

tn
é 

Drobné stavby veřejné občanské vybavenosti pro 
správu a ochranu území, církevní a kulturní účely 
(např. hasičské zbrojnice, kapličky, zvoničky), 
komerční občanské vybavenosti pro prodej / 
stravování a drobná hřiště / sportovní plochy 

za podmínky: 
Nebude narušen hlavní účel ploch (zejména 
komunikační funkce) a charakter plochy jako 
veřejného prostranství; oplocení či jiné prvky 
omezující průchod nelze umisťovat, pokud to 
není nezbytné z bezpečnostních nebo 
ochranných důvodů 

ne
př

íp
us

tn
é Stavby a zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. 

Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným 
využitím. 

pr
os

to
ro

vé
 u

sp
oř

ád
án

í 

charakter zástavby 
Stavby dotvářející veřejný prostor a respektující okolní zástavbu, zastavěná plocha 1 stavby nejvíce 30 
m2 

koeficienty a výšky 

KZP max. KZ min. Celková výška zástavby 

Není stanoveno.  Není stanoveno. 1NP, nepodsklepené 

velikost parcel a další upřesňující regulativy 
Není stanoveno. 
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ZZ zeleň – zahrady a sady 
hl

av
ní

 Sady a zahrady. 
př

íp
us

tn
é 

Chov drobných domácích zvířat a pěstitelství. 
Oplocení. 
Drobné užitkové stavby. 
Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, sídelní zeleně a hřišť.  
Drobná architektura a mobiliář. 

po
dm

ín
ěn

ě 
př

íp
us

tn
é Stavby dopravní a technické infrastruktury. za podmínky: 

Stavby souvisejí s hlavním nebo 
přípustným využitím plochy 

ne
př

íp
us

tn
é 

Odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení 
dopravních služeb. 
Stavby pro reklamu.  
Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy.  
Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným 
využitím. 

pr
os

to
ro

vé
 

us
po

řá
dá

ní
 

charakter zástavby 
Zahrady a sady plnící produkční a okrasnou funkci. 

koeficienty a výšky 

KZP max. KZ min. Celková výška zástavby 

0,1 0,8 1NP 

 
  



Územní plán Osečany_NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
 

                                                                                                                    22|93 

ZS zeleň sídelní 
hl

av
ní

 Převážně veřejně přístupná sídelní zeleň s libovolnou mírou úprav. 
Doprovodná zeleň a zeleň plnící estetickou, kompoziční, rekreační, zdravotní a ekostabilizační funkci v 
sídlech. 

př
íp

us
tn

é 

Plochy veřejných prostranství včetně místních a účelových komunikací. 
Drobná architektura a mobiliář.  
Hřiště přírodního charakteru (s nezpevněným nebo zpevněným, ale propustným povrchem).  
Bezmotorová propojení. 
Vodní plochy. 
Nezbytná technická infrastruktura. 
Pěstitelské využívání plochy (botanická zahrada, obecní sad aj.). 

po
dm

ín
ěn

ě 
př

íp
us

tn
é Oplocování pozemku. 

 
za podmínky: 
Oplocení nezamezuje veřejné přístupnosti 
ploch. 

ne
př

íp
us

tn
é 

Odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení 
dopravních služeb, autobazary.  
Stavby pro reklamu.  
Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy.  
Skladovací a halové stavby. 
Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným 
využitím. 

pr
os

to
ro

vé
 

us
po

řá
dá

ní
 

charakter zástavby 
Plochy pobytové zeleně. 

koeficienty a výšky 

KZP max. KZ min. Celková výška zástavby 

0,1 0,8 1NP 
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ZX zeleň jiná 
hl

av
ní

 Plochy parkově upravené zeleně areálu nemovité kulturní památky zámek Osečany. 
př

íp
us

tn
é 

Drobné architektonické a stavební prvky dotvářející zámecký park. 
Pěstební a zahradnické činnosti 
Nezbytná technická a dopravní infrastruktura 
Bezmotorová propojení. 
Drobné vodní plochy a toky. 
Nezbytná technická infrastruktura. 

po
dm

ín
ěn

ě 
př

íp
us

tn
é Drobné stavby související s údržbou a užíváním zeleně. 

 
za podmínky: 
Bez negativního vlivu na kulturní hodnotu ploch 

ne
př

íp
us

tn
é 

Odstavné plochy pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení dopravních 
služeb, autobazary.  
Stavby pro reklamu.  
Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy.  
Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným 
využitím. 

pr
os

to
ro

vé
 

us
po

řá
dá

ní
 

charakter zástavby 
Parkově upravené plochy. 

koeficienty a výšky 

KZP max. KZ min. Celková výška zástavby 

Není stanoveno. Není stanoveno. Není stanoveno. 
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SV smíšené obytné venkovské 
hl

av
ní

 Stavby smíšené pro bydlení se zemědělským hospodařením bez negativních vlivů. 
př

íp
us

tn
é 

Nerušící výroba, stavby pro ubytování, veřejné stravování, školství, kulturní zařízení, církevní stavby, 
sociální zařízení. 
Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, sídelní zeleně a hřišť.  
Drobná architektura a mobiliář. 
Stavby dopravní a technické infrastruktury. 

po
dm

ín
ěn

ě 
př

íp
us

tn
é Administrativa, obchod a služby. za podmínky: 

Bezprostředně souvisí s hlavním využitím, jako 
např. správa lesů, prodej lokálních produktů, 
jízdy na koních apod. 

Stavby doplňkové. za podmínky: 
Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným 
využitím plochy. 

ne
př

íp
us

tn
é 

Velkokapacitní sklady, odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel, pokud bezprostředně nesouvisí s hlavním využitím. Zařízení dopravních služeb, 
autobazary.  
Stavby pro reklamu.  
Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy.  
Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným 
využitím. 

pr
os

to
ro

vé
 u

sp
oř

ád
án

í 

charakter zástavby 
SV2 – rodinné domy: 
Formace samostatně stojících rodinných domů bez požadavků na půdorys, orientaci staveb a umístění na 
pozemku. 
SV3 – bytové domy: 
Formace samostatně stojících bytových domů bez požadavků na půdorys, orientaci staveb a umístění na 
pozemku. 

koeficienty a výšky 

KZP max. KZ min. Celková výška zástavby 

SV2: 0,6  
SV3: 0,3 

SV2: Není stanoveno.  
SV3: 0,4 

Není stanoveno. 

velikost parcel a další upřesňující regulativy 
Dělení pozemků za účelem umístění nových objektů bytových domů se vylučuje. 
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DS doprava silniční 
hl

av
ní

 Silnice a další pozemní komunikace. 
př

íp
us

tn
é 

Pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusové zastávky, odstavná stání 
pro autobusy a parkovací a odstavné plochy). 
Plochy veřejné sídelní, zeleně zeleň ochranná (izolační) a doprovodná.  
Drobná architektura a mobiliář. 
Bezmotorová doprava, chodníky. 
Veřejná prostranství. 
Doprovodné stavební konstrukce a vybavenost silnic, terénní úpravy (náspy, zářezy). 
Technická infrastruktura. 

po
dm

ín
ěn

ě 
př

íp
us

tn
é Není definováno. za podmínky: 

 

ne
př

íp
us

tn
é Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným 

využitím. 

pr
os

to
ro

vé
 

us
po

řá
dá

ní
 Není stanoveno. 
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VD výroba drobná a služby 
hl

av
ní

 Stavby nerušící drobné a řemeslné výroby a občanské vybavenosti, obchod a služby, s vyloučením 
negativních vlivů. 

př
íp

us
tn

é 

Sklady, skladovací a manipulační plochy. 
Zařízení veřejného stravování, ubytovací služby. 
Stavby pro zemědělství a agroturistiku bez negativních vlivů. 
Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, sídelní zeleně.  
Drobná architektura a mobiliář. 
Nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

po
dm

ín
ěn

ě 
př

íp
us

tn
é 

   
  

Stavby doplňkové. 
 

za podmínky: 
Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným 
využitím plochy. 

Bydlení. za podmínky: 
Vztahuje se k hlavnímu využití (např. byt pro 
správce, zaměstnance) a obytná funkce není 
v rozporu s provozovanými činnostmi podle 
hlavního nebo přípustného využití. 

ne
př

íp
us

tn
é 

Stavby pro reklamu.  
Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. 
Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným 
využitím. 

pr
os

to
ro

vé
 u

sp
oř

ád
án

í 

charakter zástavby 
Formace převážně podélných (poměr štítové strany k podélné minimálně 1:1,5) staveb venkovského 
charakteru, případně tvořících tvar „L“. 
Tradičně formovaná střešní krajina převážně sedlových střech.  
Hmoty domů tvořících zástavbu jsou převážně orientovány svou podélnou osou kolmo na nebo podélně s 
veřejným prostranstvím. 

koeficienty a výšky 

KZP max. KZ min. Celková výška zástavby 

0,4 0,4 8 m (1NP + P) 

velikost parcel a další upřesňující regulativy 
Není stanoveno. 

da
lš

í r
eg

ul
ac

e 

v plochách se nad rámec veškerých podmínek uvedených v kapitole A.6 vylučuje jakékoliv využití s 
negativní vlivy na kvalitu životního prostředí a veřejné zdraví, zejména zhoršující: 

» hlukové poměry (tzn. nedodržení limitů hluku - hluková zátěž nesmí v době 6 - 18 hodin překročit 
65 dB a v době 18- 22 hodin překročit 40 dB), 

» dopravní zátěž (nesmí docházet k pohybu vozidel nad 3,5t v době 18- 22 hodin) 
» kvalitu a čistotu ovzduší, 
» pachovou zátěž v území (nesmí překročit 300 pachových jednotek), 
» mikroklima, 
» čistotu povrchových nebo podzemních vod, případně znečišťují půdu, zhoršují půdní poměry, mají 

nepříznivé dopady na horninové prostředí anebo na životní podmínky pro biotu. 
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VZ výroba zemědělská a lesnická 
hl

av
ní

 Stavby zemědělské a dřevozpracující výroby, bez navyšování stávajících negativních vlivů. 
př

íp
us

tn
é 

Služby související s hlavním využitím. 
Sklady, skladovací a manipulační plochy. 
Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, sídelní zeleně. 
Zeleň izolační (ochranná) a další opatření ke zmírnění negativních vlivů.  
Drobná architektura a mobiliář. 
Nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

po
dm

ín
ěn

ě 
př

íp
us

tn
é 

   
  

Stavby doplňkové. za podmínky: 
Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným 
využitím plochy 

ne
př

íp
us

tn
é 

Stavby pro reklamu.  
Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. 
Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným 
využitím. 

pr
os

to
ro

vé
 u

sp
oř

ád
án

í 

charakter zástavby 
Není stanoveno. 

koeficienty a výšky 

KZP max. KZ min. Celková výška zástavby 

Není stanoveno. Není stanoveno. 10 m (1NP + P) 

velikost parcel a další upřesňující regulativy 
Není stanoveno. 
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WT vodní plochy a toky 
hl

av
ní

 Vodní plochy, koryta vodních toků a jiné související plochy určené pro převažující vodohospodářské, 
ekologické a rekreační funkce využití. 

př
íp

us
tn

é Doprovodná zeleň vodních ploch a toků. 
Cestní síť, mostky, lávky, mobiliář a drobná krajinná architektura. 
Vodohospodářské stavby (jezy, hráze, objekty protipovodňové ochrany, opevnění břehů apod.). 
Revitalizace vodních toků a ploch. 

po
dm

ín
ěn

ě 
př

íp
us

tn
é Stavby v nezastavěném území podle §18 odst. 5 

stavebního zákona. 
 
 

za podmínky: 
viz související podmínky v kapitole A.6.2, 
článek 4 
 

ne
př

íp
us

tn
é Stavby a zařízení pro reklamu. 

Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným 
využitím. 

pr
os

to
ro

vé
 

us
po

řá
dá

ní
 Není stanoveno. 
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AZ zemědělské 

AZ1 – erozně citlivé pozemky 
hl

av
ní

 

Plochy pro zemědělskou produkci, převážně užívané jako orná půda. 

př
íp

us
tn

é 

Ostatní zemědělské využití. 
Opatření pro zvýšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační opatření 
(krajinné prvky). 
Revitalizace vodních ploch a toků. 
Zakládání nových drobných vodní ploch přírodního charakteru na půdách nižších tříd ochrany (III. - V. 
třída), zejména na hydromorfních půdách a/nebo v údolnicích. 
Doprovodná zeleň komunikací, stromořadí. 
Okrasné, produkční, ovocné a jiné školky. 
Drobná krajinná architektura a mobiliář. 

po
dm

ín
ěn

ě 
př

íp
us

tn
é Stavby v nezastavěném území podle §18 odst. 5 

stavebního zákona. 
 

za podmínky: 
viz související podmínky v kapitole A.6.2, 
článek 4 
 

ne
př

íp
us

tn
é Stavby pro reklamu.  

Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy.  
Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným 
využitím. 

pr
os

to
ro

vé
 

us
po

řá
dá

ní
 

Není stanoveno. 

da
lš

í 
re

gu
la

ce
 AZ1 – erozně citlivé pozemky 

při hospodaření platí nutnost uplatnění protierozních opatření, možnou kombinací organizačních, 
agrotechnických, vegetačních a technických protierozních opatření (např. změna osevních postupů, 
změna kultur, zasakovací pásy a průlehy, větrolamy) a opatření pro zlepšení retence ploch 
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AL louky a pastviny 
hl

av
ní

 
Plochy pro zemědělskou produkci, převážně užívané jako louky a pastviny se zřetelem na protierozní 
funkci. 

př
íp

us
tn

é 

Ostatní zemědělské využití,  vždy se zřetelem na zamezení eroze ZPF. 
Opatření pro zvýšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační opatření 
(krajinné prvky). 
Revitalizace vodních ploch a toků. 
Zakládání nových drobných vodních ploch přírodního charakteru na půdách nižších tříd ochrany (III. - V. 
třída), zejména na hydromorfních půdách a/nebo v údolnicích. 
Doprovodná zeleň komunikací, stromořadí. 
Okrasné, produkční, ovocné a jiné školky; extenzivní sady. 
Drobná krajinná architektura a mobiliář. 

po
dm

ín
ěn

ě 
př

íp
us

tn
é Další zemědělské využití ploch. za podmínky, že: 

další využití má podobný vliv na pozemek jako 
plošné zatravnění a je v souladu s charakterem 
krajiny. 

Stavby v nezastavěném území podle §18 odst. 5 
stavebního zákona. 

za podmínky, že: 
viz související podmínky v kapitole A.6.2, 
článek 4 
 

ne
př

íp
us

tn
é Stavby pro reklamu.  

Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy.  
Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným 
využitím. 

pr
os

to
ro

vé
 

us
po

řá
dá

ní
 Není stanoveno. 
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LE lesní 
hl

av
ní

 Plochy určené k plnění funkcí lesa. 
př

íp
us

tn
é 

Opatření pro zvýšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační opatření. 
Stávající vodní plochy přírodního charakteru, vodní toky a jejich revitalizace, zakládání nových drobných 
vodních ploch přírodního charakteru. 
Lesní školky a obory. 
Drobná krajinná architektura a mobiliář. 
Pozemní komunikace pro lesní hospodářství a rekreaci. 

po
dm

ín
ěn

ě 
př

íp
us

tn
é Stavby v nezastavěném území podle §18 odst. 5 

stavebního zákona. 
 

za podmínky: 
viz související podmínky v kapitole A.6.2 
 

ne
př

íp
us

tn
é Stavby pro reklamu.  

Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy.  
Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným 
využitím. 

pr
os

to
ro

vé
 

us
po

řá
dá

ní
 Není stanoveno. 
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MN plocha smíšená nezastavěného území 

p - přírodní priority  

z - zemědělské využití  

l - lesnické využití 

hl
av

ní
 Krajinné prvky a rozptýlená zeleň. 

př
íp

us
tn

é 

p – přírodní priority 
» prvky ÚSES, plochy pro udržení a zvýšení ekologické stability krajiny 
» plochy s přirozeným vývojem vodních plocha toků, plochy přirozeně zvodněné, bažiny a močály, 

ekologické a rekreační funkce využití. 
z – zemědělská funkce 

» krajinná zeleň na zemědělských pozemcích nebo v jejich blízkosti plnící mimoprodukční funkce 
hospodaření v krajině (např. remízy, meze, travnaté údolnice, skupiny dřevin, lada aj.) 

» přípustné jsou extenzivní formy hospodaření  
» malé vodní plochy 

l – lesnické využití 
» plochy napomáhající plnit funkce lesa, navazující bezprostředně na plochy lesní 
» malé vodní plochy 

po
dm

ín
ěn

ě 
př

íp
us

tn
é Dopravní infrastruktura, vč. stezek pro pěší a 

cyklisty a jejich vybavenost. 
Mobiliář a drobná krajinná architektura. 
Drobné vodní plochy přírodního charakteru a vodní 
toky. 

za podmínky: 
Nedojde k narušení či omezení protierozních, 
ekostabilizačních a krajinotvorných funkcí (např. 
plošné kácení dřevin, terénní úpravy). 

Stavby v nezastavěném území podle §18 odst. 5 
stavebního zákona. 

za podmínky: 
viz související podmínky v kapitole A.6.2 

ne
př

íp
us

tn
é Stavby pro reklamu.  

Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy.  
Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. 

pr
os

to
ro

vé
 

us
po

řá
dá

ní
 Není stanoveno. 
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A.7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU 
A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT 

Územní plán nenavrhuje plochy veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu a ploch pro asanaci pro uplatnění možnosti vyvlastnění dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb. 

A.8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO 
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO 
ZÁKONA 

Územní plán navrhuje plochy pro uplatnění předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.: 

Ozn. Druh Záměr Předkupní právo 
ve prospěch 

Dotčené 
pozemky (p. č.) 

Katastrální 
území 

PD01 Dopravní 
infrastruktura 

plocha pro ucelení pozemkové 
držby po silnicí II/205 

Středočeský kraj 16/1, 16/2 
(část) 

Osečany 

Tabulka 5: Plochy a koridory s možností využití předkupní právo 

A.9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

Ve stanovisku (č.j. OVÚP/ 25552/2019) dle § 20b a § 22d zákona č. 10/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí ve znění pozdějších předpisů k návrhu zadání územního plánu byl vyloučen požadavek na nutnost posoudit 
návrh ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona č. 10/2001 Sb. 

Proto nebylo zpracováno posouzení vlivů na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, ze kterého by mohlo 
vyplynout, že územní plán má významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost některé 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a že je třeba řešit tento vliv kompenzačními opatřeními. Kompenzační 
opatření tak nejsou stanovena. 

A.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

Územní plán vymezuje plochy územních rezerv uvedené v tabulce níže: 

Ozn. Využití Záměr Podmínky pro prověření využití Výměra 
(ha) 

R01 SV doplnění obytné zóny SV od 
Osečan 

je využita plocha Z04 alespoň ze 75 % 1,26 

R02 MN nezastavitelný pás zeleně ve 
směru do krajiny podél hrany 
plochy R01 

využití souběžně s plochou R01 0,39 

Tabulka 6: Plochy a koridory územních rezerv 
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A.11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V 
ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO 
PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O 
REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z 
PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ 

Územní plán uplatňuje požadavek na zpracování regulačního plánu pro plochu Z04. Regulační plán bude pořizován 
na žádost. Zpracování návrhu regulačního plánu hradí žadatel. 

 

A.11.1 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP2 

Označení Druh Lhůta pro vydání 

Z04 (RP2) na žádost není stanovena 

 

a) vymezení řešeného území 
Území řešené regulačním plánem (RP2) zahrnuje zastavitelnou plochu Z04. Celková výměra řešeného 
území činí 2,67 ha. Hranice řešeného území může být překročena, zejména z důvodu napojení veřejné 
dopravní a veřejné technické infrastruktury. 

b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 
Regulační plán bude respektovat využití ploch stanovené územním plánem (plochy SV2, MN a ZZ). Cílem 
regulačního plánu je prostorová a provozní organizace plochy. 

c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 

Pro umístění a prostorové uspořádání staveb budou závazně stanoveny podmínky pro výšku zástavby a 
regulační stavební čáry, popřípadě další podrobné podmínky, určující využití pozemků, polohu staveb a 
charakter zástavby. Podmínky budou respektovat podmínky prostorového uspořádaní stanovené pro plochy 
SV2.  

U veřejných prostorů bude regulována šířka, veřejná část uličního profilu a vysoká liniová veřejná zeleň. 
d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

RP bude vycházet ze základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot stanovených 
v kap. A.2. 

e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Veřejná prostranství: bude vymezeno veřejné prostranství v minimálním rozsahu stanoveném  § 7 odst. (2)  
vyhl. 501/2006 Sb. 

Řešení dopravní infrastruktury zajistí dopravní napojení plochy na stávající silniční síť. Preferuje se řešení bez 
slepých komunikací. Komunikační kostru  budou tvořit zklidněné obytné ulice. 

Zeleň bude řešena formou stromořadí podél komunikací, na ostatních plochách hlavně skupinovou zelení.  

Doprava v klidu: RP vymezí plochy pro parkování návštěvníků ve veřejných uličních prostranstvích. 

Řešení technické infrastruktury bude zahrnovat návrh vodovodních a kanalizačních řadů, řešení likvidace a 
odvádění dešťových vod. 

Součástí RP bude hydrogeologické posouzení řešení dešťových vod. Srážkové vody budou v maximální 
možné míře, neznemožňují-li to místní územně technické podmínky, likvidovány přímo na pozemcích 
(akumulace, vsakování). 

RP bude zahrnovat návrh tras el. vedení. 

f) požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření 

Veřejně prospěšné stavby budou vycházet z výčtu obsaženého v územním plánu. 

g) požadavky na asanace 

Požadavky na asanace stanoveny nejsou. 
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h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například 
požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany 
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů budou prověřeny a řešeny v rámci projednávání 
regulačního plánu. 

i) výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 

RP nahradí územní rozhodnutí o umístění stavby pro veřejnou dopravní a techn. infrastrukturu a na dělení a 
scelování pozemků. Pro umístění staveb nebude RP územní rozhodnutí nahrazovat. 

j) případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 

Bude požadován návrh plánovací smlouvy (popřípadě několika plánovacích smluv) a dohoda o parcelaci 
včetně souhlasů vlastníků dotčených pozemků. 

k) požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter 
území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 

RP bude vyhotoven v rozsahu stanoveném vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění, přílohy č. 
11 definující obsah RP. Bude dodán v počtu 4 paré a 1x CD/DVD nosič. 

A.12 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V 
ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO 
JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO 
EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

Plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územní studie („plocha s podmínkou územní 
studie“) se stanovují v následujícím rozsahu: 

Plocha US01 (rozvojová plocha Z07) 

Podmínky pro pořízení území studie 

„SV2 – smíšené obytné venkovské“ a  „PP - vybraná VP s převahou zpevněných ploch“. 

Územní studie prověří umístění individuálních rodinných domů venkovského charakteru v návaznosti na stávající 
zástavbu Velběh.  

Cílem zpracování územní studie je jednotný architektonický výraz tohoto celku v návaznosti na sídlo. Příjezd a 
napojení na sítě technické infrastruktury jsou ze stávajících komunikací. Komunikační kostru budou tvořit zklidněné 
obytné ulice. Preferuje se řešení bez slepých komunikací. 

Územní studie dále vymezí plochu veřejného prostranství minimálně v rozsahu stanoveném dle § 7 odst. (2) vyhl. č. 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Územní studie bude řešit umístění ploch zeleně ve vztahu 
ke stávající sídelní zeleni. 

Podmínkou je dodržení podmínek prostorového uspořádání ploch daných regulativy plochy SV2. 

Lhůta pro vložení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti je stanovena na 5 let. 

A.13 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI. 

Textová část A územního plánu má 35 stran formátu A4, grafická část obsahuje 1 výkres formátu A1 a 3 výkresy 
formátu A2. 
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B  GRAFICKÁ ČÁST 

Grafická část územního plánu obsahuje následující výkresy: 

A – Výkres základního členění území (A2)    1 : 10 000 

B.1 – Hlavní výkres (A1)       1 : 7 500 (celé řešené území) 

B.2 – Hlavní výkres (A2)       1 : 5 000 (zastavěné a zastavitelné území) 

C – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (A2)  1 : 10 000 
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C ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

C.1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Bude doplněno v další fázi pořizování územního plánu. 

C.2 SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

C.2.1 SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
Dle Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 (schválena vládou ČR 15. 4. 2015, ve znění aktualizace 
č. 1, 2, 3 a 5 závazně platném od 11. 9. 2020) se řešené území nenachází v rozvojové a specifické oblasti nebo na 
rozvojové ose. Priority se týkají zejména rozvojových oblastí (obec Osečany není jejich součástí). Dílčím způsobem 
se jedná o priority č. 14 - 32 dle kap. 2.2 PÚR ČR – kurzívou níže. Územní plán zohledňuje všechny tyto úkoly a 
priority a přiměřeně je upřesňuje vzhledem ke specifikům řešeného území. Jejich vyhodnocení je uvedeno v 
odrážkách u každé z nich. 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná 
cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné 
celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému 
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 

» Územní plán obsahuje pouze takové záměry, které nebudou na hodnoty negativně dopadat a zároveň 
obsahuje podmínky pro jejich udržení a rozvoj. 

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

» V rámci územního plánu lze danou priority splnit především podporou rozvoje sociálního pilíře v obci, 
rozvojem bydlení a veřejné infrastruktury, což územní plán přiměřeně velikosti a významu obce naplňuje. 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany 
kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

» V celkovém součtu (a po odečtení ploch, ve kterých byl zábor ZPF zrušen) je vliv na zemědělskou půdu 
nízký, jak je doloženo v kapitole C.13. 

» Ekologické funkce krajiny jsou podpořeny návrhem příslušných opatření – ÚSES a plochami změn 
v krajině. 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy 
na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující 
a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry 
segregace nebo snížení její úrovně. 

» Segregace obyvatel není v území patrná a územní plán na tuto skutečnost nemá žádný vliv. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením 
před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty 
území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a 
v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

» Územní plán nevytváří podmínky pro rozvoj žádné činnosti nebo využití významně na úkor jiné. Rozvoj 
obce je navržen přiměřený, s ohledem na charakter a hodnotu území.  

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který 
představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a 
časových hledisek.  

» Prioritu nelze v rámci tohoto územního plánu naplnit, ale v ÚP není navrhováno nic v rozporu s touto 
prioritou. 
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 (17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro 
vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení 
problémů v těchto územích.  

» Priorita se řešeného území netýká. 

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.  

» Prioritu nelze v rámci tohoto územního plánu naplnit, ale v ÚP není navrhováno nic v rozporu s touto 
prioritou. 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb 
revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a 
zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území 
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

» Plochy vyhodnocené jako nevyužité nebo nedostatečně využité (brownfields) jsou navrženy k jinému 
využití. To se týká plochy P01 pro drobnou výrobu a plochy P02 pro smíšené využití. 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních 
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací 
činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti 
a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy 
Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a 
nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro 
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické 
stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního 
charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně 
plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy 
krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

» Nejsou navrhovány záměru tohoto druhu, s potenciálně významným vlivem na sídla a krajinu v řešeném 
území. 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, 
zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat 
nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

» Prostupnost pro volně žijící živočichy i pro člověka je na vysoké úrovni a územní plán v tomto ohledu 
nenavrhuje žádná opatření s významným vlivem na tento stav. 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve 
specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její 
přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých 
měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a 
zachování prostupnosti krajiny. 

» Priorita se území přímo netýká, ale řešení některých rozvojových ploch (zejména Z04) je mimo jiné cíleno 
na vylepšení přechodu sídel do zemědělsky využívané krajiny. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení 
míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé 
formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

» Potenciál pro cestovní ruch v území je v obecném pohledu nízký, a proto nejsou zahrnuty žádné 
konkrétní záměry tohoto druhu. Infrastrukturu pro cestovní ruch je možné rozvíjet v rámci podmínek 
využití ploch. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat 
prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat 
tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a 
silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 
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vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl 
zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto 
způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu 
působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných 
technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

» Rozvoj dopravní infrastruktury (vyjma obsluhy stavebních pozemků) není navrhován, jelikož k takovému 
kroku nejsou žádné důvody. 

» Umístění dopravní ani technické infrastruktury podle tohoto územního plánu nemůže mít negativní vliv 
na prostupnost krajiny. 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury 
s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových 
oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo 
podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky 
pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

» Viz výše. Řešeného území se priorita prakticky netýká, jedná se o venkovskou oblast mimo rozvojové 
osy/oblasti. 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů 
pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným 
uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní 
činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup 
od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

» Priorita se řešeného území netýká. 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. 
Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před 
povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení 
přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy 
k umělé akumulaci vod. 

» Území není dotčeno žádnými riziky, vyjma povodní (viz priorita 26 níže), které jsou sledovány. 

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání 
dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  

» Podmínka vsaku srážkových vod nebo jejich akumulace po dostatečně dlouhou dobu je v územním plánu 
stanovena. 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění 
zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

» V záplavovém území ani v zóně aktivní povodně nejsou navrhovány žádné rozvojové plochy. Stávající 
riziko plynoucí z existence zastavěných ploch v záplavové zóně nelze v rámci územního plánu efektivně 
řešit, jsou nicméně zahrnuty podmínky pro případně zřízení protipovodňových opatření. Riziko škod je 
nicméně vyhodnoceno jako nízké. 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat 
její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti 
obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i 
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v 
oblastech se specifickými geografickými podmínkami. 

» Územní plán zahrnuje podmínky pro rozvoj všech složek veřejné infrastruktury v míře odpovídající stavu 
a rozvoji území. 

 

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech 
partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve 
prospěch územního rozvoje. 



Územní plán Osečany_NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
 

                                                                                                                    40|93 

» V obci nejsou registrovány problémy udržitelného rozvoje, které by bylo nezbytné řešit na regionální 
úrovni.  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, 
silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských 
oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou 
klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

» Rozvoj dopravní infrastruktury (vyjma obsluhy stavebních pozemků) není navrhován, jelikož k takovému 
kroku nejsou žádné důvody. 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech 
potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu 
kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého 
sektoru s veřejností. 

» Návrh rozvoje veřejné infrastruktury odpovídá jejímu stavu a požadavkům plynoucím z předpokládaného 
vývoje zástavby a obyvatelstva obce. 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory 
nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu umožňující 
účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a 
dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a 
dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S 
ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

» V území je provozována pouze automobilová doprava, veřejná doprava je realizována autobusy. Není 
navrhována změna tohoto stavu. 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, 
aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

» Rozvoj zásobování pitnou vodou je v územním plánu podrobně řešen a jsou pro něj vytvořeny adekvátní 
podmínky. Viz kapitola C.9.10.1.1. 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování 
přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.  

» Území není z hlediska výroby elektrické energie podstatné a nejsou v tomto ohledu navrhována žádná 
konkrétní opatření. 

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských 
částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu 
věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

» Priorita se řešeného území netýká.  

C.2.2 SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
Závaznou územně plánovací dokumentací pro řešené území (územní plán) jsou zásady územního rozvoje 
Středočeského kraje ve znění aktualizace č. 1 a 2, která nabyla účinnosti 4. 9. 2018. Pro územní plán jsou zásadní 
tyto skutečnosti a z nich vyplývající požadavky na řešení územního plánu (vyplývá také z výkresu širších vztahů, č. 
5): 

» priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území (kapitola 1 přílohy č. 1 ZÚR); 
» řešené území neleží v rozvojové oblasti ani ose (viz výkres I. 1 ZÚR a kapitola 2 přílohy č. 1 ZÚR); 
» řešené území neleží ve specifické oblasti (viz výkres I. 1 ZÚR a kapitola 3 přílohy č. 1 ZÚR); 
» do řešeného území nezasahuje plocha nebo koridor dopravní ani technické infrastruktury nebo jiné 

záměry řešené v ZÚR (viz výkres I. 2 ZÚR a kapitola 4.1, 4.3 přílohy č. 1 ZÚR); 
» do řešeného území nezasahuje územní systém ekologické stability nadregionální ani regionální úrovně 

(viz výkres II. 3 ZÚR a kapitola 4.4 přílohy č. 1 ZÚR); 
» v území se nachází hodnoty přírodní (VKP mimo CHKO, skladebné části ÚSES, ložisko nerostných 

surovin) a pro ÚP vyplývá upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území (viz kapitola 5 přílohy č. 1 ZÚR); 

» krajinným typem v řešeném území je krajina relativně vyvážená N16 (viz výkres I. 3 ZÚR a kapitola 6 
přílohy č. 1 ZÚR); 
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» do řešeného území nezasahuje veřejně prospěšný záměr (stavba, opatření ani asanace) (viz výkres I. 4 
ZÚR a kapitola 7 přílohy č. 1 ZÚR). 

 
Vyhodnocení splnění požadavků ZÚR Středočeského kraje v členění dle přílohy č. 1, OOP ZÚR SK (kurzívou původní 
text, v odrážkách vyhodnocení): 

1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, založený 
na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti 
obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při 
zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití 
území. 

» Bez bližšího posouzení, které nebylo provedeno, lze pouze vyjádřit přesvědčení, že územním plánem 
není narušena rovnováha územních podmínek pro udržitelný rozvoj. Jsou v přiměřeném rozsahu 
rozvíjeny již přítomné civilizační prvky (bydlení, veřejná infrastruktura, nerušící komerční aktivity) při 
udržení vysoké úrovně životního prostředí a ochrany hodnot. 

(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v Politice 
územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008; schválena vládou ČR 20. 7. 2009) a pro realizaci významných 
krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje 
Středočeského kraje (aktualizace schválena 18. 9. 2006). 

» Priorita se řešeného území netýká. 

(03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se soustředěnou podporou 
státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České republiky, kterými jsou na území Středočeského 
kraje: 
II. hospodářsky slabé regiony: Milovice - Mladá; 
Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické infrastruktury. 

» Priorita se řešeného území netýká. 

(04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na městech 
Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Beroun, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Slaný, Rakovník, Benešov, 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Neratovice, Říčany a blízkých městech Kolín-Kutná Hora, Nymburk-
Poděbrady. 
Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP: Vlašim, Sedlčany, Čáslav, Mnichovo Hradiště, 
Votice, Hořovice, Dobříš, Český Brod. 
Vytvářet podmínky pro zlepšení spolupráce blízkých měst Lysá nad Labem a Milovice, Nové Strašecí a 
Stochov. 
Rozvíjet obslužný potenciál center v příměstském území Prahy, zejména Hostivice a Jesenice pro potřeby 
jejich dynamicky se rozvíjejícího spádového území. 

» Řešené území není střediskem a územní plán žádným způsobem nenarušuje funkci uvedených středisek. 

(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti 
a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: 

a) aglomerační okruh v úseku R7 – Říčany jako silnici vyšší třídy; 
a1) Silniční okruh kolem Prahy (dále též „SOKP“) v chybějících segmentech sever (D7 – D8 – D10) v úsecích 

mimo území hl. m. Prahy;  
b) dálnice D3 úsek Jesenice – hranice kraje; 
c) silnice R4 v koridoru Dubenec – Milín – hranice Jihočeského kraje (Strakonice); 
d) silnice R6 (I/6) v koridoru Nové Strašecí – Řevničov – hranice Karlovarského kraje (K. Vary); 
e) silnice R7 v koridoru Slaný – hranice Ústeckého kraje (Chomutov) vč. přestavby stávajícího úseku Praha – 

Slaný; 
f) silnice I/9 v koridoru Zdiby – Líbeznice – Mělník; 
g) silnice I/12 v koridoru Praha – Úvaly – Český Brod; 
h) silnice I/2 v koridoru Hlízov (I/38) – hranice Pardubického kraje (Chvaletice); 
i) silnice I/38 v koridoru Mladá Boleslav – Nymburk – Kolín – Kutná Hora – Čáslav ; 
j) napojení Kladna na R6 a D5; 
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k) propojení R4 (Dobříš) – D5 (Bavoryně); 
l) zlepšení parametrů silnice I/16, zejména v úsecích Slaný - Velvary, Mělník – Mladá Boleslav, Mladá 

Boleslav –Sukorady; 
m) zlepšení parametrů silnice II/125 v koridoru Kolín – Uhlířské Janovice – Kácov – Vlašim; 
n) zlepšení parametrů silnice II/272 v koridoru Benátky nad Jizerou – Lysá nad Labem – Český Brod; 
o) propojení Vlašim (II/125) – Votice (I/3); 
p) zlepšení parametrů silnice II/112 Benešov – Vlašim – Čechtice – hranice Kraje Vysočina; 
q) zlepšení spojení nižších center k vyšším a středním centrům a k trasám nadřazené silniční sítě; 
r) zlepšení železničního spojení v koridorech Praha – Hostivice – Kladno a Praha – Lysá nad Labem – Milovice 

– Mladá Boleslav. 
» Žádná ze staveb, které jsou uvedeny v prioritě, nesouvisí s řešeným územím. 

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

a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; 
» Územní plán zahrnuje celou řadu podmínek pro naplnění uvedených cílů – ÚSES vč. podpůrných 

opatření, návrhy ploch změn v krajině a další, viz příslušná kapitola odůvodnění ÚP. 

b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; 
» Místa s pozitivními znaky krajinného rázu jsou chráněna regulativy využití ploch, územní plán 

neumožňuje vznik nevhodné zástavby, dominant území, nebo jiných prvků s potenciálně negativním 
vlivem na krajinný ráz. 

c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické 
struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a 
srůstání sídel; 

» Území není cenné ve smyslu památkové ochrany, přesto jsou zahrnuty podmínky pro zachování rázu 
stávajících sídel, zejména v co se týče hmoty a výšky staveb, velikosti stavebních pozemků a další 
prostorová regulace výstavby. 

» Nově navrhované plochy pro výstavbu vhodným způsobem doplňují sídlo, odkazují na historický vývoj 
území, a v případě rozsáhlejších ploch je vyžadováno zpracování podrobnějších dokumentací, které 
prověří jejich konkrétní řešení. 

» Podrobnější odůvodnění urbanistické koncepce územního plánu je uvedeno v kap.C.9.4. 

d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny; 
» Viz samostatní vyhodnocení dále v této kapitole. 

e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů. 
» Na úrovni územního plánu nejsou navrhovány žádné podstatné změny ve využívání přírodních zdrojů. 

(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve 
vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na: 

a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá 
urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných 
prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel 
potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny; 

» Priorita se přímo netýká řešeného území, přesto jsou návrhem ÚP tyto požadavky splněny nebo je 
požadovány jejich řešení v územní studii a regulačních plánech. 

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy 
zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby 
nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v 
zastavěném území; 

» K obnově nebo jinému využití jsou navrženy nevyužívané plochy v zastavěném území (brownfields), 
zejména bývalý zámecký dvůr (rozvojová plocha P01), a část zemědělsko-výrobního areálu (P02). 

c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - vytvářet podmínky k vyššímu využívání 
existujícího potenciálu, zejména v oblastech: 
- poznávací a kongresové turistiky, 
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- cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském území hl. m. Prahy a dalších 
rozvojových oblastech, 
- vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce, 
- rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve středním Povltaví, 
- krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti Praha. 

» Tyto formy turistiky se primárně netýkají řešeného území, nebo nejsou v území vhodné podmínky pro 
jejich rozvoj. 

d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, strategických 
služeb (znalostní ekonomika); 

» Tato forma rozvoje není vyhodnocena jako vhodná pro řešené území. 

e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby 
prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a 
eliminujících erozní poškození; 

» Pozemkové úpravy nejsou zpracovávány. 

» Koncepcí uspořádání krajiny tohoto územního plánu byla prověřena potřeba doplnit vhodné krajinné 
prvky (ÚSES). 

f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit 
intenzivnější rekreační a turistické využívání území; 

» Využití lesů není územním plánem žádným způsobem dotčeno. 

g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou a na 
využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných 
území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje. 

» Pro rozvoj technické infrastruktury na lokální úrovni jsou podmínky v územním plánu vytvořeny v adekvátní 
podobě, viz odůvodnění koncepce technické infrastruktury v kap. C.9.10. 

(08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje při zachování 
požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v těchto územích takové formy rozvoje, které 
vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. 
Koordinovat řešení této problematiky se sousedními kraji. 

» Priorita se řešeného území netýká. 

(09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů Královéhradeckého, Pardubického, 
Plzeňského a Jihočeského, Kraje Vysočina a hl. m. Prahy s cílem optimalizovat dostupnost obslužných 
funkcí i přes hranice kraje. 

» Neexistují žádné požadavky na využívání řešeného území z hlediska vazeb na ostatní kraje.  

 

5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A 
CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 

5.1. PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ KRAJE 

(197) Přírodními hodnotami území kraje se rozumí: (pozn.: uvedeny pouze hodnoty související s řešeným územím) 
d) plochy pro těžbu nerostných surovin, tedy: 

d.6) nevyužívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou součástí pozemku; 
d.7) registrované a evidované prognózní zdroje vyhrazených a nevyhrazených nerostů. 

h) významné krajinné prvky mimo území CHKO; 
i) skladebné části ÚSES. 
(198) ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje těchto 

území: 
a) respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot; 

» Je naplněno koncepcí uspořádání krajiny (kap. A.5 aC.9.14) 

» Hodnoty jsou v územní plánu uvedeny a respektovány. 
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b) chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními hodnotami (ochrana biodiverzity a 
pozitivních charakteristik krajinného rázu, ekostabilizační a retenční funkce, trvale udržitelné využívání 
vodních zdrojů, ochrana nerostného bohatství, apod.); 

» Podmínkami využití ploch jsou tyto cíle na úrovni územního plánu naplňovány, resp. nemohou být 
v návaznosti na územní plán narušeny. 

c) v CHKO pro rozvoj sídel využít přednostně přestavbu nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných ploch v 
zastavěném území sídel, nová zastavitelná území vymezovat výjimečně a v souladu s požadavky na ochranu 
přírody a krajiny; 

» Netýká se řešeného území. 

d) při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných územích zabezpečit ochranu 
krajinného rázu; 

» Netýká se řešeného území. 

e) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou krajinného rázu. Při umisťování 
ostatních staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní charakteristiky 
krajinného rázu tento vliv hodnotit studií krajinného rázu a negativní dopady eliminovat; 

» Nejsou navrhovány plochy pro stavby tohoto druhu. 

f) vedení nových dopravních staveb ve volné krajině navrhovat přednostně mimo zvláště chráněná území, 
lokality soustavy NATURA 2000, mokřadní ekosystémy a v případě střetu posoudit vliv navrhovaných 
staveb a přijmout náležitá kompenzační a eliminační opatření; 

» Netýká se řešeného území. 

g) ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj šetrných forem turismu, 
zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů mimo zastavěná území a navrhnout rekreační využití 
vesnických sídel. Podporovat ekologicky únosné využití vodních toků k rekreační a sportovní plavbě a 
zabezpečit související zázemí (veřejná tábořiště, parkoviště apod.) s ohledem na ochranu přírody, 
podporovat rozvoj eko- a agroturistiky; 

» Netýká se řešeného území. 

h) podporovat rozvoj léčebných lázní, respektovat požadavky na zajištění ochrany přírodních léčivých zdrojů a 
dbát na kvalitu obytného a přírodního prostředí; 

» Netýká se řešeného území. 

i) vytvářet podmínky pro šetrné využívání ložisek nerostů. Při vymezování ÚSES hledat plochy mimo ložiska 
nerostů, vnik překryvu ložiska skladebnou částí ÚSES umožnit jen v nezbytných případech a při zohlednění 
stanovených dobývacích prostorů. Při povolování hornické činnosti vycházet z toho, že vymezení biocenter a 
biokoridorů přes ložiska nerostů není překážkou jejich využívání. V takových případech je nezbytné 
podporovat funkci ÚSES jak při samotné těžbě, tak při jejím ukončování a zejména rekultivaci těžbou 
dotčeného území, kdy dojde za předem stanovených podmínek k vytvoření funkčního prvku ÚSES. 

» V území není registrován překryv ploch pro těžbu nerostných surovin a ploch ÚSES. Podmínky pro využití 
ložisek nerosných surovin jsou zahrnuty v územním plánu odpovídajícím způsobem. 

j) při vytváření lokální úrovně ÚSES respektovat ochranu a šetrné využití přírodních zdrojů; 
» Viz bod výše. Návrh ÚSES není ve střetu s možností využití přírodních zdrojů. 

k) při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat vlivy na území přírodních 
hodnot. Optimální řešení ověřovat v rámci zpracování podrobné dokumentace a posuzované z hlediska 
vlivu na životní prostředí (EIA); 

» Nejsou vytvářený podmínky pro konkrétní záměry tohoto druhu, takovéto záměry nejsou známy. 

l) řešit střety dopravní a technické infrastruktury s územním systémem ekologické stability; 
» K tomuto účely jsou zahrnuty obecné podmínky využití území v plochách ÚSES. 

m) chránit říční nivy; zabránit je třeba vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky, odvodňování a 
zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá ramena, mokřady, lužní lesy, 
břehové porosty, louky). 

» Nivy vodních toků v území nejsou dotčeny návrhem zastavitelných ploch, naopak jsou přiměřeným 
způsobem chráněny proti nežádoucím zásahům nastavením podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití. Viz kapitola C.9.14. 
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6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY 

(206) ZÚR stanovují tyto základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozhodování o nich: 
a) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu krajinných 

prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní charakteristiky krajinného rázu; 
» Podmínkami využití ploch jsou tyto cíle na úrovni územního plánu naplňovány, resp. nemohou být 

v návaznosti na územní plán narušeny. Viz předchozí body tohoto vyhodnocení. 

b) rozvíjet retenční schopnost krajiny; 
» Požadavky na retenci a však srážek jsou stanoveny pro veškerou výstavby. 

» Jsou doplněny prvky (plochy K) pro zvýšení retence v k tomu účelu vhodných místech. 

» V rámci ZPF jsou vytipovány plochy, tzv. erozně citlivé pozemky (AZ1), ve kterých je využití třeba 
přizpůsobit eroznímu ohrožení. 

c) respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich ochrany; 
» Hodnotné plochy jsou v územním plánu uvedeny a plně respektovány jsou požadavky na jejich ochranu. 

Zejména se jedná o plochy ÚSES a/nebo plochy údolních niv. 

d) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových území před 
vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině; 

» K obnově nebo jinému využití jsou navrženy nevyužívané plochy v zastavěném území (brownfields), 
rezervy zastavěného území jsou využity, což je doloženo v kapitole C.9. 

e) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci 
chatových lokalit; 

» Potenciál pro cestovní ruch v území je v obecném pohledu nízký, a proto nejsou zahrnuty žádné 
konkrétní záměry tohoto druhu. Infrastrukturu pro cestovní ruch je možné rozvíjet v rámci podmínek 
využití ploch. 

f) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými 
stavbami; 

» Hodnotné plochy a stavby jsou v územním plánu uvedeny a podmínkami využití ploch, které s nimi 
souvisí nebo je ovlivňují je zaručena ochrana těchto hodnot. 

g) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s požadavky na ochranu krajinného rázu 
» Nejsou navrhovány plochy pro stavby tohoto druhu, resp. takovéto stavby obecně není možné umisťovat 

v řešeném území. 

h) při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní 
charakteristiky krajinného rázu vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady eliminovat. 

» Nejsou navrhovány plochy pro stavby tohoto druhu, resp. takovéto stavby obecně není možné umisťovat 
v řešeném území. 

(207) ZÚR stanovují pro úkol pro územní plánování: 
a) upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy v územních plánech na základě 

podrobnějších informací dostupných na této úrovni řešení dotčeného správního území. 
» Je respektován charakter, uspořádání a hodnota území. Jsou zohledněny veškeré požadavky na 

využívání území dané příslušnými předpisy a dotčenými orgány. 

6.6. KRAJINA RELATIVNĚ VYVÁŽENÁ (N) 

(218) ZÚR vymezují krajinu relativně vyváženou v územích odpovídajícím těmto charakteristikám: 
a) relativně pestrá skladba zastoupených druhů pozemků; 
b) nepřevažují ani ekologicky labilní ani ekologicky stabilní plochy. 
(219) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich: 
a) dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a stabilních ploch; 
b) změny využití území nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení vyváženého stavu. 

» Územní plán prověřuje zastoupení jednotlivých druhů ploch, jsou zahrnuty podmínky pro rozvoj 
krajinných prvků a zamezeno redukci ekologicky stabilních ploch. 
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C.3 SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 
Územní plán je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění. Jednotlivé plochy jsou členěny dle §4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb.. V souladu 
s možností danou §3 odst. 4 vyhlášky 501/2006 Sb. jsou v územním plánu plochy vymezené dle způsobu využití dále 
podrobněji členěny, viz kapitola C.9.5. Toto podrobnější členění umožnilo lépe vystihnout jednotlivé druhy ploch, 
oddělit od sebe jednotlivá využití a vyjádřit nuance jednotlivých možností využití. 

Dále bylo též využito možnosti stanovení ploch s jiným způsobem využití, než je stanoveno v §4 až 19 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., a sice ploch zeleně. K vymezení těchto „speciálních“ ploch bylo přistoupeno s ohledem na specifické 
podmínky v území, se snahou o jednoznačnější identifikaci a možnosti využití území. 

Územní plán je zpracován pro celé území obce Osečany tj. pro katastrální území Osečany a Velběhy. Územní plán 
je pořizován úřadem územního plánování prostřednictvím úředníka splňujícího kvalifikační požadavky pro výkon 
územně plánovací činnosti a zpracován osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě. 

Textová část výroku Územního plánu je zpracována dle části I. přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. dle znění odst.(1) 
(textová část územního plánu obsahuje) byly použity v textové části všechny kapitoly zmíněné v tomto odstavci. Dle 
odst.(2) (pokud je to účelné, textová část územního plánu dále obsahuje) byly použity následující kapitoly: 

a) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro 
jeho prověření, 

c) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti, 

d) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního 
plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z 
podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání 

Ostatní kapitoly z odstavce (2) nebyly použity, protože jejich obsah nebyl v řešení územního plánu využit, např. 
nebyly vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, nebyla 
stanovena etapizace a nebyly vymezeny architektonicky a urbanisticky významné stavby. 

Textová část odůvodnění územního plánu je zpracována dle části II. přílohy 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v kombinaci 
s § 53 stavebního zákona a správním řádem. 

Grafická část celého územního plánu je zpracována v měřítku 1:5 000 nebo 1:10 000 nad katastrální mapou, pro 
vybraná zobrazení jsou volena jiná názornější měřítka. Výkres širších vztahů je zpracován a vydán v měřítku 1: 50 
000, které odpovídá určení výkresu. 

C.4 SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů uplatněnými k návrhu zadání územního plánu. 

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, bude doplněno v další 
fázi pořizování územního plánu. 

C.5 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ 
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V souhrnném vyjádření krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 157838/2019/KUSK ze dne 19. 12. 2019 k návrhu 
zadání územního plánu, stanovisku podle zákona č. 100/2001 Sb. orgán posuzování vlivů na životní prostředí 
nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA). Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území není součástí odůvodnění územního plánu. 
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C.6 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
(ZÁKON Č. 183/2006 SB.) 

Vzhledem k tomu, že pro územní plán Osečany se nezpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 
nevydává krajský úřad stanovisko podle §50 odst. 5 stavebního zákona. 

C.7 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ 
POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Vzhledem k tomu, že pro územní plán se nezpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, nevydává 
krajský úřad stanovisko podle §50 odst. 5 stavebního zákona. 

C.8 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Územní plán navrhuje zastavitelné plochy pro bydlení v rozsahu odpovídajícímu potřebám obce. Respektovány 
(převzaty) jsou ty návrhové plochy z předchozí ÚPD, které jsou opodstatněné z hlediska kontinuity přípravy zástavby 
a odpovídají potřebám rozvoje sídla. 

Zastavěné území je z převážné většiny tvořeno stávajícími plochami smíšenými obytnými (35 %), dále zelení (zahrady, 
zámecký park, významná sídelní zeleň – celkem cca 30 %), zemědělskou výrobou (9,3 %), veřejnými prostranstvími 
a dopravními plochami (dohromady cca 9,5 %). Občanská vybavenost tvoří cca 2 % zastavěného území. Některé 
vhodné plochy v zastavěném území, které nejsou zastavěny, jsou navrženy ke změně využití (na využití SV – necelých 
8 % zastavěného území). Jedinou nevyužívanou plochou je hospodářské zázemí zámku, které je navrhováno 
k transformaci na plochy drobné výroby (P01). Část zemědělsko-výrobního areálu je transformována na smíšenou 
obytnou funkci (P02). Ostatní plochy tvoří již jen zanedbatelný podíl a jedná se o plochy, které pro výstavbu nejsou 
vhodné z různých důvodů. Je tedy patrné, že v zastavěném území nejsou prakticky žádné další rezervy pro rozvoj 
sídel, a je proto nezbytné pro zajištění podmínek pro výstavbu (požadavek daný v odst. 1, § 18 stavebního zákona) 
přistoupit k vymezení zastavitelných ploch. 

C.9 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ – URBANISTICKÁ KONCEPCE 

C.9.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Zastavěné území je vymezeno ke dni 31. 1. 2021 a je patrné z výkresu základního členění území, hlavního a 
koordinačního výkresu. 

Při jeho vymezení bylo vycházeno z vymezení intravilánu z 1. 9. 1966. Tato hranice byla dále rozšířena o později 
zastavěné plochy. Postupováno bylo dle metodického pokynu vydaného Ústavem územního rozvoje (MMR) v září 
2013. Do zastavěného území byly v případě obce Osečany zahrnuty veškeré parcely v katastru nemovitostí vedené 
jako „zastavěná plocha a nádvoří“, k nim byly přiřazeny související pozemky tvořící dohromady funkční celky 
(zpravidla pod společným oplocením nebo jinak ohraničené) a dále komunikace, ze kterých je realizován vjezd na 
tyto pozemky a ostatní veřejná prostranství. Dále byly zahrnuty nezastavěné pozemky obklopené zastavěným 
územím. 

C.9.2 DEMOGRAFICKÝ ROZBOR 
Vývoj obyvatelstva obce vykazuje v historickém pohledu několik podstatných znaků, které zhruba odpovídají 
trendům v české společnosti jako celku. Z důvodu nedostatku přímých datových podkladů lze z dlouhodobého 
hlediska hodnotit jen počet obyvatel obce (v jednotlivých částech) a počet domů na jejím území (viz graf níže). Počet 
obyvatel dosáhl svého vrcholu na konci 19. století, kdy na území obce Osečany pobývalo více než 600 osob. 
Podstatnou většinu představovali obyvatelé samotných Osečan, zhruba pětina potom připadala na Velběhy a jen cca 
desítka osob na Paseky. Po přelomu 19. a 20. století počet obyvatel významně klesal, a to téměř s jistotou 
v souvislosti s industrializací měst a urbanizačním procesem (stěhování lidí z venkova do městských oblastí). Pokles 
pokračoval s mírně klesající dynamikou až do současnosti, pouze v 50. letech 20. století je zaznamenán velice mírný 
nárůst populace. V této době již v obci pobývalo méně než 400 osob. V posledních 2 až 3 dekádách se populace 
postupně stabilizovala k hodnotě okolo 250 osob. Absolutně klesal počet obyvatel nejvíce v Osečanech, v roce 2011 
činil již jen 214 osob, ale jejich podíl na celkové populaci se zvýšil. Velběhy měly k roku 2011 cca jednu třetinu stavu 
obyvatelstva z roku 1900 a Paseky jen 2 obyvatele s obvyklým pobytem. 

Počet domů v obci mírně v rozporu s výše uvedeným stagnoval či mírně rostl v celém období po roce 1869 (pokles 
v letech 1961 a 1991 je dán změnou způsobem sčítání domů). Nejintenzivněji se stavělo po roce 1991. K roku 2011 
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bylo při sčítání zjištěno 116 domů (92 obydlených jednotek). Logicky potom významně poklesl počet obyvatel 
připadajících na jeden dům, který se snížil z průměrných 7 v roce 1869 na 2,2 v roce 2011 (2,8 osob s přihlédnutím 
k údaji o počtu obydlených bytů). S ohledem na toto zjištění lze stanovit obložnost bytových jednotek v návrhu 
územního plánu. 

 
Obrázek 1: Vývoj počtu obyvatel a domů v obci mezi lety 1869 a 2011;  

zdroj: ČSÚ, Historický lexikon obcí ČR 

Po roce 1991, který můžeme považovat za zlom v moderním vývoji osídlení v Česku, je patrná změna trendu vývoje 
obyvatelstva i v obci Osečany. Propad počtu obyvatel z předchozích dekád (316 obyvatel v roce 1971, před 
připojením k Sedlčanům v roce 1987 již jen 241 osob) se zastavil v polovině 90. let 20. století. S jedním výkyvem 
směrem vzhůru po začátku nového milénia (271 v r. 2003) se počet hlášených osob v obci pohybuje kolem 250. 

Měna obyvatel je dána především stěhováním obyvatel z a do obce, saldo migrace je od začátku 90. let negativní, 
rovněž tak za posledních 15 let. Jedná se v součtu o úbytek 29, resp. 16 obyvatel. Rovněž přirozená měna obyvatel 
má zápornou bilanci, počet úmrtí od r. 1991 převažuje nad narozeními v součtu o 18 osob, za posledních 15 let o 12 
osob. V posledních cca 5 letech je situace mírně pozitivnější ve smyslu migrace do obce, přirozený úbytek daný 
vysokou mírou úmrtnosti nicméně pokračuje. 

Rok Narození Zemřelí Přistě- 
hovalí 

Vystě- 
hovalí 

Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

Stav 
(31.12.) 

1991 4 5 9 9 -1 - -1 285 
1992 5 5 6 8 - -2 -2 283 
1993 2 4 - 13 -2 -13 -15 268 
1994 3 2 1 5 1 -4 -3 265 
1995 1 2 2 7 -1 -5 -6 259 
1996 1 3 - 6 -2 -6 -8 251 
1997 7 4 11 9 3 2 5 256 
1998 2 5 5 6 -3 -1 -4 252 
1999 6 7 15 6 -1 9 8 260 
2000 - 2 11 3 -2 8 6 266 
2001 3 6 5 12 -3 -7 -10 260 
2002 2 1 10 4 1 6 7 267 
2003 4 - 2 2 4 - 4 271 
2004 3 2 1 7 1 -6 -5 266 
2005 3 6 8 7 -3 1 -2 264 
2006 1 - 1 19 1 -18 -17 247 
2007 2 1 12 5 1 7 8 255 
2008 2 4 7 5 -2 2 - 255 
2009 5 3 3 4 2 -1 1 256 
2010 3 7 2 5 -4 -3 -7 249 
2011 1 4 4 11 -3 -7 -10 253 
2012 2 3 5 10 -1 -5 -6 247 
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Rok Narození Zemřelí Přistě- 
hovalí 

Vystě- 
hovalí 

Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

Stav 
(31.12.) 

2013 3 3 4 4 - - - 247 
2014 5 5 8 1 - 7 7 254 
2015 - 2 8 5 -2 3 1 255 
2016 3 5 9 6 -2 3 1 256 
2017 3 2 1 4 1 -3 -2 254 
2018 1 2 11 7 -1 4 3 257 
2019 2 5 4 1 -3 3 - 257 
2020 4 8 7 3 -4 4 - 257 

Tabulka 7: Demografické údaje o obci v letech 1991 – 2019 

Zdroj: ČSÚ, Databáze demografických údajů za obce ČR 

Struktura obyvatel v roce 2018 (dle evidence trvale bydlících osob v obci, viz graf níže) je odlišná od situace ve 
Středočeském kraji, to je však nutno chápat i jako důsledek populační velikosti obce – i drobné odchylky 
v absolutních hodnotách ukazatelů se zásadně propisují do relativizovaných údajů. Rozdíl oproti situaci ve 
Středočeském kraji je patrný zejména v nejmladších věkových skupinách, děti do 15 let tvoří v Osečanech jen 
necelých 13 % obyvatel, v kraji tomu je bezmála 18 %. Osob v důchodovém věku (65 a více let) je v obci i kraji 
srovnatelný, přibližně 18% podíl, v Osečanech ale znatelně převažují nejstarší věkové skupiny (75 a více let). Index 
stáří je vysoký (142), počet obyvatel v důchodovém věku znatelně převyšuje počet dětí, což značí stárnoucí populaci 
a je to signálem pro případná opatření ve vztahu k rozvoji příslušné občanské vybavenosti či alespoň koordinaci 
řešení tohoto stavu na regionální úrovni. 

Podíl osob v ekonomicky aktivním věku, který v obci analogicky k výše uvedenému o necelých 5 procentních bodů 
přesahuje podíl v kraji, je dán zejména silnými populačními ročníky v první polovině 70. letech 20. století. Naproti 
tomu chybí zejména ženy ve věku 30 – 44 let. Celkově je podíl žen ve věku umožňujícím početí mezi krajem a obcí 
srovnatelný. 

Z výše uvedených důvodů lze celkový potenciál pro přirozené změny v populaci označit za průměrný až mírně 
podprůměrný (v relaci k situaci v kraji), porodnost a úmrtnost tak bude představovat méně podstatný faktor. Nelze 
s jistotou určit, zdali bude působit spíše negativně nebo pozitivně. Důležitější pro další vývoj bude migrace obyvatel, 
která významné zasahuje i do početnosti jednotlivých věkových skupin a zastoupení obou pohlaví (tzv. selektivní 
migrací). Jelikož migrace je jev obtížně předpověditelný a její vliv na populaci je zde klíčový, nemá význam detailně 
zkoumat vývoj v jednotlivých letech v následujícím střednědobém horizontu, protože výsledky by nepodávaly 
dostatečně přesný obraz vývoje. Trendy patrné do současnosti však budou i dále ovlivňovat populaci obce. 

 

Obrázek 2: Struktura obyvatel obce a Středočeského kraje dle pohlaví a věku v roce 2018 

Zdroj: ČSÚ, Databáze demografických údajů za obce ČR 
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Popsat budoucí populační vývoj u takto malého územního celku, který je přesto ovlivněn řadou vnějších vlivů 
(hospodářské a demografické změny na úrovni státu, migrace na regionální, státní i mezinárodní úrovni atd.), je 
prakticky jen odhadem a primárně lze v tomto směru vycházet z dosavadního celkového vývoje počtu obyvatel. Je 
možné předpokládat, že setrvačnost vývoje socio-demografického systému, ve kterém jsou dominantními procesy 
ovlivňujícími osídlení nadále urbanizace (koncentrace obyvatel do velkých měst) a suburbanizace (stěhování lidí do 
zázemí měst ve stále větší vzdálenosti od nich), povede i ve střednědobém horizontu ke stagnaci kolem současné 
populační hladiny. Pokud zůstanou zachovány populační přírůstky z posledních cca 5 let, je možné uvažovat i 
s mírným nárůstem počtu obyvatel v řádu nízkých desítek – viz graf níže. Preferováno bude s největší 
pravděpodobností centrální sídlo Osečany, které disponuje lepší dostupností do nejbližšího střediska osídlení – 
Sedlčan, a také rozvinutější veřejnou infrastrukturou. S ohledem na tento předpoklad vývoje, a po započtení 
odpovídající rezervy, lze koncipovat celkový rozsah navržených rozvojových ploch v sídlech.  

K vývoji lze také namítat, že byl dosud silně závislý na nedostatku vhodných a využitelných zastavitelných ploch 
v obci a se změnou koncepce rozvoje se změní i trend vývoje počtu obyvatel směrem k rychlejšímu růstu. 

 

Obrázek 3: Vývoj počtu obyvatel obce v období 1991 – 2020 a prognóza vývoje do roku 2035 

Zdroj: ČSÚ, Databáze demografických údajů za obce ČR 

C.9.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY V PŘEDCHOZÍ ÚPD 

Předchozí ÚPD se sestává z následující dokumentace: 

» Územní plán sídelního útvaru Osečany (nabytí účinnosti 6.9.2000) Ing. arch. Ivan Plicka, 
» změna 1 ÚPSÚ (01/2002), 
» změna 2 ÚPSÚ (04/2004) a 
» změna 3 ÚPSÚ (05/2006). 

Obec nemá vyhotovené úplné znění po změnách ÚP. ÚAP ORP Sedlčany neobsahují kompletní přehled rozvojových 
ploch. 

Bilance bytových jednotek na zastavitelných plochách s obytnou funkcí činí cca 90 jednotek. Jak je patrné z obrázku 
níže, plochy z předchozí ÚPD byly v poměrně velké míře redukovány. Bylo tak učiněno zejména s ohledem na 
nepatrné využití ploch k navrhovanému účelu – dosud v nich byly vystavěny pouze asi 4 objekty pro bydlení. Jelikož 
je patrný zájem o výstavbu v obci na jiných plochách, je logickým krokem záměna původních zastavitelných ploch za 
plochy jiné, u kterých lze zájem o výstavbu důvodně předpokládat (viz odůvodnění jednotlivých ploch v kap. C.9.6). 

C.9.4 KONCEPCE ROZVOJE 
Vlastní řešené území se skládá ze 2 katastrálního území o celkové rozloze 835,5 ha. 

Koncepce rozvoje zohledňuje rozvoj navržený předchozí územně plánovací dokumentací, s výhradami uvedenými 
v předchozí podkapitole. Výchozími dokumenty pro zpracování koncepce jsou nadřazené dokumenty (PÚR 
v aktuálním znění, ZÚR SK v aktuálním znění) závazné ze zákona a zadání schválené Zastupitelstvem obce Osečany 
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dne 22. 1. 2020. Množství a velikost rozvoje se dále odvíjí z přirozené míry rozvoje sídel. Jedním z úkolů bylo 
odpovídající vymezení zastavitelných ploch s ohledem na §18, odst. 4 stavebního zákona:  

„(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se 
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.“ 

Cílem ÚP je umožnit komplexní rozvoj území (sídel i krajiny), tzn. navrhnout v dostatečném rozsahu plochy bydlení 
doplněné dalšími funkcemi, které zajišťují kvalitu života v území (umožnění rozvoje pracovních příležitostí a možností 
odpočinku).  

Pro kvalitu místa je důležité zajištění kultivace stávajících veřejných prostranství a vymezení dostatečného množství 
veřejných prostranství (viz požadavek na minimální plochu veřejného prostranství vzhledem k vymezené zastavitelné 
obytné ploše - Vyhláška č. 269/2009 Sb., ze dne 12. srpna 2009, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, k veřejným prostranstvím v § 7 odst. 2 požaduje: „Pro každé dva hektary 
zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné vymezit s touto zastavitelnou 
plochou související plochu veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají 
pozemní komunikace“ .) a jejich vzájemné propojení. Tento požadavek je řešen vymezením ploch, ve kterých je 
nezbytné před jejich využitím zpracovat podrobnější dokumentace. 

V sídle je nástroji územního plánování obecně podporován rozvoj podnikání (nerušící provozy jsou umožněny jako 
doplňková funkce lokálního významu ve všech plochách smíšených obytných), je garantováno dostatečné množství 
ploch pro rekreaci a ÚP podporuje rozvoj občanské vybavenosti v rámci ploch smíšených obytných. Všechna 
navržená opatření (regulativy) mají za cíl souměrný, přiměřený rozvoj všech jednotlivých částí sídla, zajištění vzniku 
a rozvoje kvalitních obytných/pobytových prostředí (jedná se o prevenci kriminality a vzniku vyloučených lokalit). 

Vymezování jednotlivých zastavitelných ploch vychází především z urbanistické koncepce (návaznost na zastavěné 
území, resp. historický vývoj území, na zastavitelné a kompoziční osy), z návaznosti na dopravní a technickou 
infrastrukturu a respektuje limity území.  

Pro funkčnost celku je zásadní prostupnost území, a to jak v jednotlivých zastavitelných plochách, tak v rámci celého 
území (prostupnost krajiny a sídel provázanou sítí cest především pro pěší, posilování propojení mezi jednotlivými 
sídly a snadný přístup do krajiny kolem sídel). V rámci sídla je jedním z nejvýznamnějších principů zamezení vzniku 
slepých ulic a cest a rozvoj propojeného systému veřejných prostranství a sídelní zeleně. Pokud mají veřejná 
prostranství jasnou strukturu, hierarchii a logickou návaznost, umožňují snadnou orientaci v území a přispívají k 
pocitu bezpečí obyvatel i návštěvníků. Hierarchií veřejných prostranství je míněno vnímání různé důležitosti 
jednotlivých veřejných prostranství, např. plácek s dětským hřištěm s významem pro obytný soubor vs. náves / 
obecní louka s významem pro celou obec. 

Na hraně sídla a krajiny - ÚP chrání „krajinná“ prolnutí a spojuje je. Dotváří charakter sídla pomocí přechodů do 
krajiny (přechody pojednány většinou v krajinných plochách s cestou pro pěší, příp. plochami zahrad apod.), tím 
vytváří vnímanou hranici sídla (přispívají k jasnějšímu definování jeho hranic a chrání tak nezastavěné území). 

Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny je obsaženo v kapitole C.9.13. 

OSEČANY 

Sídlo Osečany se nachází severně od Sedlčan, v nadmořské výšce 312 - 362 m n m. Jižní hranou Osečan je potok 
Mastník, který protéká údolnicí. Na severním konci sídla leží na křižovatce cest do Velběh, Radíče a Pasek rybníky 
Loužek a Močítko. Z Loužku vytéká bezejmenný potok (pravostranný přítok Mastníku), který je pomyslnou západní 
hranicí sídla. Na východě je sídlo vymezeno údolnicí vedoucí od Cihelny k meadru Mastníku, na kterou navazuje 
hustý les. 

Sídelní struktura se dá rozdělit na několik lokalit podle charakteru: 

První zahrnuje zámecký areál (zámek, jeho hospodářské zázemí, sad a zámecký park). Hospodářské zázemí zámku, 
v současnosti prakticky nevyužívané, je navrženo k transformaci na plochu drobné nerušící výroby P01. 

Druhá se nachází na rovné plošině nad údolím Mastníku a zahrnuje zámecký areál, prostor návsi, na které navazuje 
zástavba vesnických chalup (struktura je patrná na císařském Otisku stabilního katastru z pol. 19. století). Jedná se 
o tradiční vesnickou zástavbu vytvářející uzavřené, nebo částečně uzavřené formace vesnických usedlostí a 
rustikálních statků se štíty, bránami a vstupy orientovanými do veřejného prostranství. Zástavba vytváří kompaktní 
uliční prostory. Hmotově se jedná o zástavbu vesnických chalup o 1NP se sedlovou střechou. Obytná budova je 
následována hospodářskou částí a zahradou nebo záhumenkem. K této lokalitě je v severní části přičleněna 
rozvojová plocha Z06, poměrně malého rozsahu. Jedná se o logickou možnost pokračování sídla, potokem a jeho 
nivou je pak oddělena další plocha pro obytnou funkci v této lokalitě – Z11, která zahrnuje také plochu pro místní 
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obslužnou komunikaci (ve stopě nezpevněné komunikace směřující západním směrem). Lokalita je dále rozvíjena 
v její východní části, a to zastavitelnými plochami Z02 a Z10, ucelujícími daný prostor v souvislý celek se smíšeným 
obytným využitím, a na stejné využití je částečně transformován zemědělsko-výrobní areál (P02). Tato plocha (P02 
a další stávající obytná zástavba) je obklopena zahradami, aby byli funkce bydlení a zemědělské výroby prostorově 
odděleny. 

Třetí lokalitou je zástavba na jižním svahu mezi plošinou a Mastníkem. Jedná se novodobou zástavbu menších 
bytových domů a rodinných domů mezi silnicí II/105 a zámeckým parkem. Touto lokalitou v minulosti zástavba obce 
srostla v jeden souvislý celek. 

Čtvrtou lokalitu tvoří převážně drobná vesnická zástavba v prostoru mezi pilou, Mastníkem a prudkým svahem nad 
ním. Jedná se o malebný prostor, který se rozkládá podél úzké uličky vedoucí podél potoka. V pokračování 
Mastníkem od sídla oddělené zástavby na jihozápadě sídla, která má obdobně malebný ráz, je navrhována rozvojová 
plocha malého rozsahu Z05, která vytváří pokračování zástavby, mimo údolní nivu. Část plochy pro smíšené obytné 
využití lemuje navržená zeleň (zahrada, plocha smíšená nezastavěného území).  

Pátou lokalitou je hospodářské zázemí obce. Pila se nachází v meadru Mastníka. Skládka dřeva je situována do 
prostoru oblouku řeky, hospodářské stavby jsou umístěny v klínu mezi Mastníkem a obytnou zástavbou. Zemědělský 
areál se nachází na severovýchodním konci sídla. Je tvořen stájemi a seníky. 

Západně od sídla se nachází lokalita V Cihelně, tvořená čtveřicí obytných celků se souvisejícími rozsáhlými 
zahradami. Centrální část Cihelny je volným přírodním prostorem, který přechází do údolnice. Při komunikaci 
vedoucí k této lokalitě se nachází plocha pro občanské vybavení – sportu, která v obci není ve stavu vymezena, na 
kterou navazuje rozsáhlejší plocha pro smíšenou obytnou funkci Z04, pro kterou je stanovena podmínka zpracování 
regulačního plánu, a rezerva R01/R02, kterou je možné využít až po vyčerpání plochy Z04 a pořízení změny ÚP 

Posledním lokalitou se svébytným charakterem je zástavba rekreačních chat (Pod Osečany). Chaty stojí na svahu 
obklopeným lesem s výhledem na potok. 

VELBĚHY 

Místní část Velběhy se nachází severně od Osečan, v nadmořské výšce 334 - 378 m n m. Velběhy se nacházejí v 
uzavřeném krajinném prostoru. Základním kompozičním prvkem je cesta, která se postupně svažuje k návsi. Sídelní 
strukturu tvoří převážně velmi cenné tradiční vesnická zástavba, která se dochovala ve stopě patrné na císařském 
Otisku stabilního katastru z pol. 19. století. Západně od sídla v údolnici leží dva rybníky, z nichž vytéká bezejmenná 
vodoteč. Na východní hraně sídla se nachází třetí rybník, který těsně navazuje na hranici stávající zástavby. Podél 
silnice II/105 byl realizován rodinný dům odtržený od zástavby. Rozvoj sídla je komplikován řadou limitů využití 
území, jsou pro něj proto vytvořeny podmínky při silnici II/105, a to v podobě rozvojových ploch Z07 (rozsáhlejší 
plocha s podmínkou zpracování územní studie, která zajistí řešení odpovídající rázu sídla), Z08 a Z09. 

PASEKY 

Tvoří volná sestava skupin chalup a usedlostí, které leží na hranici katastru Osečan a Křečovic. Do Osečan spadá 
jedna usedlost a trojice chalup podél cesty.  Jižně od Pasek v návaznosti na místní komunikaci ve směru na 
Prosenickou Lhotu (a v návaznosti na zástavbu v této obci) se navrhuje plocha Z12 s využitím výroba drobná a služby 
(VD), která je navrhována jako nezbytné zázemí lesní školky a pro související činnosti. Navazující lesní pozemek je 
oddělen částí pro využití smíšené nezastavěného území (MN). 

LÍSEK 

Leží necelý 1 km východně od Velběh v údolí uzavřeném remízy. Jedná se o podélnou skupinu tří chalup. Bez 
navrženého rozvoje. 

C.9.5 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
Území je bezezbytku členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, které odrážejí charakteristiku území při 
zachování odpovídající podrobnosti dokumentace a stupně generalizace (např. zahrnutí ploch s malou výměrou do 
rozsáhlejších ploch). 

Územní plán obsahuje obecné podmínky pro celé řešené území, nebo jeho definované části, uvedené v článcích 1 – 
6 v kapitole A.6.2: 

V článku 1 je upraven zejména obecný způsob, jakým jsou posuzovány záměry změn v řešeném území – účelem je 
jednoznačný výklad všech dalších podmínek využití území tak, aby nemohli vzniknout pochybnosti o jejich platnosti. 
Dále uvedena podmínka pro dostatečnou retenci a vsak srážek, která vychází z §20, odst. 5, písm. c) vyhlášky 
501/2006 Sb. 
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V článku 2 je stanovena podmínka nezastavitelnosti pruhu podél vodních toků, která vyplývá z požadavku 
stanoveném ve zvláštních právních předpisech. 

V článku 3 jsou zahrnuty nezbytné podmínky pro zajištění funkčnosti systému ÚSES, jakožto ploch s vyšší 
ekologickou stabilitou a systémovým významem pro ekologickou stabilitu celého území. Minimalizací zásahu do 
ploch ÚSES technickou infrastrukturou (TI) se rozumí, že bodové a plošné prvky TI, jsou umisťovány mimo ÚSES. V 
případě liniových staveb, kdy je nezbytné do prvků ÚSES zasáhnout, musí být trasa navržena kolmo na biokoridor, 
případně nejkratší možnou trasou. V případě souběhu liniové TI s biokoridorem je nutno zachovat dostatečný odstup, 
aby ochranné pásmo vedení nezasahovalo do přírodního území (ochranné pásmo vedení vyžaduje odstranění dřevin, 
které jsou obvykle součástí přírodního prostředí). 

V článku 4 jsou z důvodu ochrany nezastavěného území, krajinného rázu a dalších hodnot v území upřesněny 
podmínky pro umisťování staveb v nezastavěném území, vyplývající z odst. 5, §18 zákona č. 183/2006 Sb. 

Z §18 odst. 5 zákona 183/2006 Sb. v platném znění jsou z výše uvedených důvodů vyloučeny některé stavby. Další, 
specifické důvody a komentáře jsou uvedeny níže: 

» Důvodem omezení staveb pro zemědělství a lesnictví pouze na dočasné nepodsklepené stavby do 300 
m2 a jejich umisťování do těsné blízkosti sídla nebo okraje půdních bloků je ochrana pohledově 
exponovaných míst (horizontů, větších pohledově exponovaných celků apod.), které jsou v zájmu 
ochrany krajinného rázu. V souladu s charakterem nezastavěného území je myšleno jak vhodné umístění 
stavby v rámci plochy (charakteristické pro určitou oblast), tak i zvolené vhodné hmotové (i materiálové) 
řešení. 

» Důvodem pro vyloučení umisťování staveb pro skladování minerálních hnojiv a přípravků a prostředků 
pro ochranu rostlin je ochrana přírody a omezení rizik všeobecného ohrožení v případě úniku látek. 

» Ve vzdálenosti více jak 50 m od lesa je možné umisťovat pouze drobné stavby pro myslivost (např. 
krmelce, posedy), protože se jedná o stavby, bez základů (jejich umístění nevyžaduje povolení 
stavebního úřadu). 

» Stavby (aj.) pro ochranu přírody a krajiny a pro snižování ekologických a přírodních katastrof jsou 
umožněny bez omezení. Stavby (aj.) technické infrastruktury jsou omezeny v souvislosti s ÚSES (viz výše).  

» Stavby (aj.) dopravní infrastruktury je možné umisťovat ve všech plochách, avšak způsobem zabraňujícím 
střetům s jinými zájmy (například střety s ÚSES, hodnotnými přírodními plochami), není totiž účelné 
vymezovat nové trasy konkrétně – požadavky se mohou v průběhu času vyvíjet a měnit a kvůli každé 
změně trasy by následně bylo nezbytné měnit koncepci územního plánu. 

Realizace oplocení ve volné krajině je omezena, pro zachování prostupnosti pro pěší, cyklisty a volně žijící živočichy, 
dále pro zachování charakteristického krajinného rázu. Proto je žádoucí realizovat oplocení pouze v minimální, 
nezbytně nutné a dočasné míře. 

Všechny stavby, zařízení a jiná opatření musí být umisťovány v souladu s charakterem plochy a v souladu 
s charakterem nezastavěného území. Při posuzování záměru je nutné vedle sebe hodnotit současný stav území 
(charakter; např. jedinečná krajina či její část/krajina negativně narušená činností člověka) a stav, jak bude území 
vypadat, po umístění stavby (pozn. soulad nelze zdůvodnit pouze tím, že v dané lokalita byla již umístěna i jiná stavba 
a pominout tak např. po staletí budovanou charakteristiku místa).  

V článku 5 je upraven zejména obecný způsob, jakým jsou posuzovány záměry změn v zastavěném území a 
zastavitelných plochách. Dále je v článku upřesněno posuzování maximální výšky zástavby (komínů apod.) a 
koeficientů prostorového uspořádání ploch – na zastavěných stavebních pozemcích může docházet k situaci, kdy 
stavebník v případě byť jen drobné přístavby nebude schopen splnit požadované koeficienty – z tohoto důvodu je 
stanoveno, že lze takovéto záměry posuzovat individuálně s ohledem na charakter zástavby v dané lokalitě. Jedná-
li se o záměr v zástavbě s malými pozemky zastavěnými z velké části, koeficienty je umožněno přiměřeně tomu 
přizpůsobit.  

V článku 6 jsou pro některé rozvojové plochy stanoveny zvláštní podmínky, které zohledňují místní uspořádání limitů 
využití území: 

» pro zachování rázu sídel jsou stanoveny podmínky zpracování regulačního plánu pro plochu Z04 a 
územní studie pro plochu Z07. Viz samostatná kapitola tohoto odůvodnění. 

» z důvodu vysoké hodnoty související plochy nemovité kulturní památky zámek Osečany je stanovena 
podmínka pro plochu P01, na základě které je nezbytné danou hodnotu náležitě zohlednit v dalších 
řízeních. 

» pro další plochy se stanovuje podmínka řešení dopravní obsluhy pozemků v následných řízeních o 
záměrech, protože tento postup nepřísluší této úrovni územního plánování (územnímu plánu). 
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V článku 7 jsou stanoveny podmínky využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, pro které ale vždy platí 
výše uvedené články. 

Členění ploch s rozdílným způsobem využití vychází z § 4 až § 19 vyhlášky 501/2006 Sb. Členění je též v souladu s 
datovým modelem vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2019 („Standard vybraných částí územního 
plánu“, verze 24. 10. 2019), který kromě kategorií stanovených vyhláškou vymezuje tzv. plochy zeleně (ZZ zeleň – 
zahrady a sady, ZS – zeleň sídelní a ZX – zeleň jiná), viz níže. 

Plochy se liší podle skladby činností (a tomu odpovídajících staveb), které je možné v plochách provozovat a podle 
prostorového uspořádání, které je u každého druhu ploch jedinečné (viz kap. C.9.5).  

Pro některé plochy jsou specifikovány podtypy (SV2/SV3, AZ/AZ1), protože plochy se stejným charakterem využití 
je nutné odlišit z hlediska prostorové regulace či jiných doplňujících podmínek. 

Odůvodnění jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 

Plochy s rozdílným způsobem využití respektují vymezení ploch dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na vymezení území. V souladu s §3 odst. (4) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území je využita možnost podrobněji členit plochy s rozdílným způsobem využití.  

V souladu s §3 odst. (4) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území je využita možnost 
zvolit i jiný druh ploch s rozdílným způsobem využití. Zpracovatel územního plánu považoval za natolik důležité 
vymezení ploch zeleně z hlediska ochrany veřejné i soukromé zeleně i z hlediska ochrany hodnotného obytného 
prostředí, že tyto plochy specifikoval nad rámec členění ploch s rozdílným způsobem využití zmíněnou vyhláškou.  

Plochy rekreace dle §5 vyhl. č.501/2006 Sb. jsou vymezeny jako plochy „RI - rekreace individuální“, zejména se 
jedná o rekreační chaty. Jedná se o plochy, kde z různých důvodů není vhodné povolit pro obytnou zástavbu. Důvody 
jsou následující: 

» nejsou známy požadavky na změnu tohoto stavu a zpracovatelem není tato změna považována za 
účelnou –navrhovány jsou vhodnější zastavitelné plochy v jiných místech, 

» Hmota a půdorysná plocha staveb, jakožto i méně intenzivní využívaní ploch odpovídá poloze ploch 
v přírodně hodnotnějších částech území, a není proto vhodné umožnit změnu tohoto stavu. 

Plochy občanského vybavení dle §6 vyhl. č. 501/2006 Sb. jsou vymezeny, vzhledem k odlišnému charakteru využití, 
jako: 

V plochách značených „OV - občanské vybavení veřejné“ převažuje nekomerční občanská vybavenost, sloužící 
například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva (viz §2 odst. 1, písm. k, bod 3. stavebního zákona). 

V plochách značených „OS - občanské vybavení-sport“ je navrhováno využití pro sportovní a tělovýchovné aktivity 
– takováto plocha v území dosud chybí, a je proto vhodné umožnit provozování takovýchto aktivit. 

V plochách značených „OX - občanské vybavení jiné“ je zahrnuta část areálu NKP Zámek Osečany, který je pro svou 
kulturní hodnotu, odlišnost prostorových znaků a skladně provozovaných činností nezbytné vymezit samostatně. 
V souvislosti s plochou zámku OX je vymezena plocha „ZX - zeleň jiná“, zahrnující zámecký park. I pro něj platí, že 
se v rámci území jedná a plochu se zcela ojedinělým charakterem a způsobem využití, proto je nezbytné jej vyčlenit 
do samostatné plochy. 

Plochy veřejných prostranství dle §7 vyhl. č. 501/2006 Sb. jsou členěny vzhledem k jejich odlišnému charakteru na: 

„PP - vybraná VP s převahou zpevněných ploch, 1“ jsou vymezena v plochách veřejných centrálních (návsích, 
prostorech, pláccích) a liniových (ulicích, uličkách, průchodech, propojeních) prostorů. Mají především komunikační 
funkci, tzn. slouží pro setkávání, pohyb a pobyt.  

Součástí ploch veřejných prostranství jsou komunikace (obslužné a účelové), komunikace pro pěší a cyklisty, stavby 
dopravy v klidu (parkovací a zpevněné plochy) apod., zde bude přednostně voleno technické řešení, které řeší 
zasakování srážkové vody přímo v místě.  

V souladu s §3 odst. (4) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území je využita možnost 
podrobněji členit plochy s rozdílným způsobem využití.  

Byly vymezeny plochy zeleně „ZS - zeleň sídelní“, jedná se o plochy, které souvisejí s plochami veřejných 
prostranství, proto jsou odůvodněny společně. 

Veřejně přístupná sídelní zeleň (bez omezení nebo s režimem návštěvnosti) tvoří hlavní skladebné prvky systému 
sídelní zeleně, je vymezena v plochách „ZS - zeleň sídelní“. 
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Plochy smíšené obytné dle §8 vyhl. č. 501/2006 Sb., jsou vymezeny jako „SV –smíšené obytné vesnické“, které 
slouží pro bydlení, obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti převážně lokálního významu. Pro plochy vesnické 
zástavby je stanoven limit pro provozy nerušící provozovny řemeslné výroby, jsou omezeny nerušícím charakterem 
provozovaných činností sloužících k obsluze lokálních potřeb v území (například ordinace lékařů, kanceláře malých 
firem, malé pekárny, cukrárny, opravny, řemeslné dílny apod.). Stavby svým provozem neruší obytný charakter 
území (zejména hlukem, dopravní zátěží a exhalacemi). 

Plochy smíšené obytné jsou členěny z hlediska prostorové regulace na rodinné domy (SV2) a bytové domy (SV3), 
protože mezi jednotlivými těmito podtypy jsou významné rozdíly v prostorovém uspořádání stavebních pozemků a 
charakteru staveb na nich. 

Zejména v souvislosti s plochami smíšenými obytnými se vymezují plochy „ZZ - zeleň-zahrady a sady“, ve kterých je 
umožněno provozovat činnosti a umisťovat stavby související s bydlením (a samozřejmě i pěstební a malochovatelské 
činnosti), nikoliv však samotné bydlení, a sice proto, že se jedná o: 

» pohledově exponovaná místa a jiné lokality, ve kterých by došlo k výraznému negativnímu vlivu na 
krajinný ráz; 

» plochy sousedící s plochami, do jejichž blízkosti není vhodné obytnou zástavbu rozšiřovat, protože lze 
předpokládat negativní vliv na hodnoty (zámek Osečany) nebo na obytnou funkci (blízkost silnice, 
zemědělského areálu. 

» plochy, ve kterých není další zahušťování zástavby vhodné z důvodu charakteru ploch (hodnot 
krajinného rázu), možnostem jejich dopravní obsluhy apod. 

» lokality dotčené technickými a přírodními limity (ochranná pásma, povodňové zóny a další pozemky 
s nepříznivými hydrologickými poměry). 

V plochách zeleně soukromé (zahradách) se připouští další využití, které souvisí s bydlením (pokud se jedná o funkční 
celky), užíváním zeleně a péčí o ní, tímto se myslí možnost umístění drobných staveb různého účelu, např. skleníků, 
skladů zahradního vybavení, přístřešků pro zvířata, bazénů, pergol, altánů, přístřešků pro automobily a další 
techniku, popřípadě jiné, které nebudou v rozporu s hlavním využitím a splní stanovené regulativy ploch. Přípustné 
jsou rovněž terénní úpravy a zakládání drobných vodních ploch. 

Plochy dopravní infrastruktury dle §9 vyhl. č.501/2006 Sb.  zahrnují plochy „DS - doprava silniční“, ve kterých se 
nacházejí stávající pozemní komunikace různých tříd, související plochy a zařízení, ale také např. zastávky bus, 
parkovací stání, chodníky, doprovodná i jiná zeleň. 

Plochy výroby dle §11 vyhl. č.501/2006 Sb. zahrnují plochy „VZ - výroba zemědělská a lesnická“, a jsou vymezeny 
v prostoru, ve kterém je provozována zemědělská a dřevozpracující výroba, protože tento způsob odráží stávající 
využití takových ploch. Svým charakterem a provozovanými aktivitami jsou tyto plochy unikátní. V řešeném území 
se jedná o rozsáhlejší zemědělský areál, těsně navazující na obytné plochy stávající i navržené. 

Pro tento způsob využití platí, že aktivity v plochách nesmí mít významný negativní vliv přes hranice ploch, nesmí 
negativně ovlivňovat povrchové a podzemní vody. 

Dále je navrhována kategorie „VD - výroba drobná a služby“, zahrnující hospodářský dvůr zámku Osečany, jeden 
celek v jádru Osečan a plochu navrženou pro zázemí lesní školky jižně od Pasek. Činnosti a aktivity, které budou 
v ploše provozovány, jsou svázány podrobnou regulací mající za účel eliminovat možné negativní vlivy na kulturní 
hodnoty (zámek, historické jádro sídla) a obytné prostředí. 

Spektrum možných provozovaných aktivit zhruba odpovídá plochám smíšeným obytným, s preferencí výrobní a 
vyloučením obytné funkce. 

Plochy vodní a vodohospodářské dle §13 vyhl. č. 501/2006 Sb. jsou vymezeny jako „WT - vodní plochy a toky“. 

Do ploch „WT - vodní plochy a toky“ jsou zahrnuty zejména vodní plochy (rybníky, drobné vodní plochy, požární 
nádrže aj.), v menší míře vodní toky. Plochy vodní v krajině mimo intravilán (vodní toky, některé menší vodní plochy) 
jsou také součástí ploch „MNp - smíšené nezastavěného území s funkcí přírodní“. V místech, kde není nutné pro další 
požadavky na využití území konkrétní vymezení vodního toku nebo plochy, je vodním tokům, mokřadům, menším 
rybníčkům aj. umožněn přirozený vývoj (tzn. nejsou v ÚP vázány na konkrétní pozemky, mohou existovat v ploše celé 
nivy – plochy MNp). Pro orientaci v mapovém podkladu je součástí koordinačního výkresu liniové vedení vodních 
toků v řešeném území. 

Plochy zemědělské dle §14 vyhl. č. 501/2006 Sb. jsou členěny do ploch „AZ - zemědělské všeobecné“ a „AL - louky 
a pastviny“.  

Jako „AZ - zemědělské všeobecné“ jsou označeny plochy zejména orné půdy, jejich využití je však možné v celé 
škále zemědělského využití.  
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Samostatně jsou vymezeny pozemky „erozně citlivé“, označené AZ1, kde je pravděpodobný výskyt negativních 
účinků eroze (větrné i vodní, data z geoportálu VÚMOP, v.v.i; terénní průzkum) a kde nelze na úrovni územního plánu 
navrhnout konkrétní protierozní opatření (např. plošná eroze; nelze navázat na historickou strukturu krajiny nebo v 
terénu identifikovatelné místo - existuje variantní řešení). Konkrétní protierozní opatření navrhne dokumentace 
podrobnějšího měřítka jako KPÚ, JPÚ, studie protierozní ochrany, osevní postup aj., pro plochy AZ1 a pro další 
zjištěné erozně ohrožené plochy (na úrovni územního plánu nerozeznatelné). 

Plochy „AL - louky a pastviny“ jsou vymezeny tam, kde se charakterem jedná převážně o takovéto plochy. Přípustné 
je v plochách AL i jiné zemědělské využití, musí však být dbáno na zamezení eroze ZPF. 

Na všech plochách zemědělských (AZ, AZ1 i AL) je podmíněně přípustné budování nových drobných vodní ploch 
přírodního charakteru, protože tyto plochy mohou přispívat k diverzitě přírody a krajiny a mohou sloužit pro zvýšení 
retenční schopnosti krajiny a snížení účinků eroze. 

Zemědělskou půdu není možné zalesňovat, vyplývá to ze zákona o ochr. ZPF (č. 334/1992 Sb.), ovšem na 
zemědělských plochách je možné pěstovat dřeviny mimo režim lesního hospodaření, např. v ovocných sadech, ve 
školkách a na plantážích rychle rostoucích dřevin pěstovaných pro dřevní hmotu. 

Na plochách pro zemědělství je možné umisťovat některé druhy staveb (předně stavby pro zemědělství, dopravní a 
technickou infrastrukturu a další podle odst. 5 § 18 SZ) podle podmínek stanovených pro umisťování těchto staveb 
v nezastavěném území. 

Plochy lesní dle §15 vyhl. č. 501/2006 Sb. jsou vymezeny jako „LE - lesní“. 

„LE - lesní“ byly vymezeny nad podkladem katastrální mapy v místech, kde lesní porosty reálně existují.  

Ochranné pásmo všech pozemků určených k plnění funkcí lesa je vyznačeno v koordinačním výkresu. Pro všechny 
PUPFL, včetně těch, které jsou zahrnuty v rámci ploch LE, platí lesní zákon. Jedná se o lesní pozemek, tedy na něm 
a v jeho okolí jsou některé činnosti zakázané, omezené či podléhající souhlasu (viz např. § 13, 14 a 20 lesního zákona 
č. 289/ 1995 Sb.). 

Na plochách lesních je možné umisťovat některé druhy staveb (předně stavby pro lesnictví, dopravní a technickou 
infrastrukturu a další podle odst. 5 § 18 SZ) podle podmínek stanovených pro umisťování těchto staveb 
v nezastavěném území. 

Plochy smíšené nezastavěného území dle §17 vyhl. č. 501/2006 Sb. jsou členěny do ploch „MN“. 

„Plochy smíšené nezastavěného území“ (MN) jsou účelově méně vyhraněné plochy krajinné zeleně s ekologicky - 
stabilizační funkcí ve vztahu k okolním plochám (mimoprodukční funkce v krajině). Jsou často podpůrnými 
opatřeními ÚSES. Jedná se vždy o nelesní zeleň, většinou s porostem dřevin (stromů, keřů) a/nebo TTP s vtroušenými 
dřevinami a/nebo TTP. Jsou často izolované a mají obyčejně spíše malé výměry, mnohé mají převládající liniový 
charakter.  

Jako plochy MN bez indexu jsou vymezeny drobné plochy zeleně s vícero funkcemi, u kterých nelze určit funkci 
převažující. Nejčastěji se jedná o doprovodnou zeleň komunikací a plochy krajinné zeleně, které mají okrajový 
význam v ochraně pozemků před erozí, ale jsou stále krajinotvorným prvkem (krajinný ráz), který zlepšuje retenci 
vody v krajině. V navrhovaných plochách MN je vymezena velká část protierozních opatření, jedná se zejména o 
plochy malých výměr, liniového charakteru erozně ohrožených údolnic. 

» V případě početně nejvíce zastoupených ploch MNz (zemědělské využití), se většinou jedná o izolovanou 
krajinnou zeleň (ve volné krajině mimo les) malých výměr a často liniového charakteru ve smyslu 
ekologicky významných prvků dle zákona o zemědělství (č. 252/1997 Sb.); tyto prvky zatím byly pouze 
částečně zaneseny do evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS). Část těchto prvků má 
formu izolovaných lesních pozemků v krajině, těch, které mají výrazně liniový charakter nebo mají 
velikost do 0,3 ha (ojediněle až 1 ha). Tyto dle KN lesní pozemky jsou nejčastěji na vrcholcích kopců, 
kde není účelné a vhodné pro jejich malou rozlohu a specifika místa (např. výchozy hornin, mělká půda, 
erozně ohrozitelné půdy, znak krajinného rázu) klasické lesní hospodaření (holosečné). V těchto 
plochách je důležité dát důraz na zachování mimoprodukčních funkcí lesa (jejich krajinotvorná, 
krajinoochranná a ekostabilizační funkce je důležitější než primárně hospodářská), případně uplatňovat 
pouze alternativní způsoby těžby (viz regulativy, použité pojmy, viz výše odůvodnění ploch LE). Plochy 
dále zahrnují liniové prvky remízu sloužících k dělení rozsáhlejších půdních celků, protierozním 
opatřením a vedením ÚSES. Prvky jsou vymezeny také na základě půdních bloků zanesených v LPIS a 
skutečného stavu.  

» Specifické plochy MNp (přírodní priority) byly vymezeny v místech, kde se zároveň jedná o prvky ÚSES 
a v některých případech o prameniště nebo o další přírodně cenná místa v údolní nivě nebo podél linie 
údolnice. 
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» Plochy MNl (lesnické využití) jsou vymezeny tam, kde plochy lesní přechází do krajinné zeleně a charakter 
těchto ploch je na pomezí lesní a jiné krajinné zeleně. 

 

Na plochách smíšených nezastavěného území je možné umisťovat některé druhy staveb (např. pro dopravní a 
technickou infrastrukturu a další podle odst. 5 § 18 SZ) podle podmínek stanovených pro umisťování těchto staveb 
v nezastavěném území. 

C.9.6 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ PLOCH 
Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v rámci regulativů s rozdílným způsobem využití.   

V územním plánu jsou použity následující podmínky prostorového uspořádání: 

» koeficient zastavění pozemku (KZP) a ploch zeleně (KZ), 
» celková výška zástavby a/nebo výška zástavby 
» v některých případech i rozmezí velikostí stavebních pozemků 

Charakter zástavby je definován pro již existující území a nově navržené zastavitelné plochy tak, aby výstavba uvnitř 
zastavěného území a na zastavitelných plochách respektovala prostorové utváření stávající sídelní struktury. 

Výška zástavby je stanovena v nadzemních podlažích (předpokládá se průměrná výška kolem 3 - 3,5 m na jedno 
podlaží) případně s podkrovím pro obytnou zástavbu. 

V ostatních plochách (zeleň, plochy v krajině) je možná forma zástavby určena obecně a v rámci regulativů rozdílného 
způsobu využití (např. drobné stavby – lavičky, altány apod.). 

Stanovené koeficienty, výšky apod. odpovídají současnému stavu v území, zobrazují nejčastější hodnoty 
s přiměřenou rezervou pro individuální stavební záměry. 

C.9.7 ODŮVODNĚNÍ NAVRŽENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY 

Územní plán navrhuje následující zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině. 

Následuje odůvodnění jednotlivých zastavitelných ploch (Z) a ploch přestavby (P). 

Ozn. 
Návrh 
využití Odůvodnění 

Nový návrh / 
převzato  plocha [ha] 

Z – zastavitelné plochy 

Z02 SV2 

návrh smíšené obytné zástavby na pozemcích zahrad v intravilánu 
sídla Osečany, cca 2 rodinné domy/bytové jednotky, případně jiné 
využití; 
plocha přímo navazuje na zastavěné území, prakticky vyplňuje 
proluku ve stávající zástavbě; 
technická a dopravní infrastruktura: 
k hranici plochy dosahují veškeré dostupné inženýrské sítě a veřejné 
komunikace 
řešení v rámci plochy bude obsahem následných řízení; 
střety s limity využití území: 
ZPF II. tř. o. – viz samostatné odůvodnění v kap. C.13 

převzato 0,28 

Z04 SV2, MN, ZZ 

nová obytná zóna severo-východně od Osečan pro cca 15 
rodinných domů/bytových jednotek, případně jiné využití; 
využití je podmíněno zpracováním regulačního plánu (RP2); 
plocha souvisí se sídlem (současně s plochou sportu), 
na SZ okraji plochy komunikacemi hranici plochy s silnicí II/105 je 
navržen pás zeleně (ZZ) a směrem do volné krajiny smíšená 
nezastavěná plocha (MN); 
technická a dopravní infrastruktura: 
inženýrské sítě jsou v dosahu plochy resp. je umožněno jejich 
rozšíření k ploše; 
k hranici plochy dosahují veřejné komunikace, bude řešeno 
v dalších řízeních o záměru/regulačním plánu; 
střety s limity využití území:  
OP silnice II. třídy – bude minimalizován počet napojení; 
ZPF II. tř. o. – viz samostatné odůvodnění v kap. C.13 

nový 
návrh 1,82 
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Ozn. 
Návrh 
využití Odůvodnění 

Nový návrh / 
převzato  plocha [ha] 

Z05 SV2 

doplnění sídla Osečany o plochu pro bydlení v jeho JZ části, cca 3  
rodinné domy/bytové jednotky, případně jiné využití; 
plocha je částečně v zastavěném území, navazuje na zástavbu podél 
toku Mastníka; 
část plochy s využitím SV2 je lemována stávající zelení (ZZ/MN), 
která má za účel vylepšit přechod do volné krajiny a utlumit vliv 
nové výstavby na krajinný ráz určovaný pohledově dominantní 
budovou zámku; 
technická a dopravní infrastruktura: 
k hranici plochy dosahují veškeré dostupné inženýrské sítě, resp. je 
umožněno jejich rozšíření; 
veřejná komunikace je na hranici plochy; 
řešení v rámci plochy bude obsahem následných řízení; 
střety s limity využití území:  
OP silnice II. třídy – bude minimalizován počet napojení; 
OP lesa (okrajově) – viz samostatné odůvodnění v kap. C.13 

nový 
návrh 0,43 

Z06 SV2 

dotvoření intravilánu sídla Osečany smíšenou obytnou zástavbou 
v jeho severní části, cca 10 rodinných domů/bytových jednotek, 
případně jiné využití; 
plocha se celá nachází v zastavěném území; 
technická a dopravní infrastruktura: 
k hranici plochy dosahují veškeré dostupné inženýrské sítě, resp. je 
navrhováno jejich rozšíření; 
veřejné komunikace jsou na hranici plochy; 
řešení v rámci plochy bude obsahem následných řízení; 
střety s limity využití území:  
OP silnice II./III. třídy – bude minimalizován počet napojení; 
ZPF II. tř. o. – viz samostatné odůvodnění v kap. C.13 

rámcově 
převzato 1,39 

Z07 SV2, PP 

dotvoření sídla Velběhy smíšenou obytnou zástavbou podél silnice 
II/105, rozšíření místní obslužné komunikace, cca 15 rodinných 
domů/bytových jednotek, případně jiné využití; 
využití je podmíněno zpracováním územní studie (US1);  
plocha bezprostředně navazuje na zastavěné území, doplňuje jeho 
jižní část; 
technická a dopravní infrastruktura: 
k hranici plochy dosahují veškeré dostupné inženýrské sítě, resp. je 
navrhováno jejich rozšíření; 
veřejné komunikace jsou na hranici plochy; 
řešení v rámci plochy bude obsahem územní studie a následných 
řízení; 
střety s limity využití území:  
OP silnice II. třídy – bude minimalizován počet napojení; 
OP lesa (okrajově) – viz samostatné odůvodnění v kap. C.13 

převzato 
v redukovaném 
rozsahu 
 

1,97 

Z08 SV2, ZZ 

dotvoření sídla Velběhy smíšenou obytnou zástavbou podél silnice 
II/105, v OP lesa navržena nezastavitelná část (zahrada), cca 5 
rodinných domů/bytových jednotek, případně jiné využití; 
plocha zprostředkovaně (přes plochu Z07) navazuje na zastavěné 
území 
technická a dopravní infrastruktura: 
je navrhováno rozšíření dostupných inženýrských sítí; 
veřejné komunikace jsou na hranici plochy; 
řešení v rámci plochy bude obsahem následných řízení; 
střety s limity využití území:  
OP silnice II. třídy – bude minimalizován počet napojení; 
OP lesa (okrajově) – vymezena nezastavitelná část (zahrada), viz 
samostatné odůvodnění v kap. C.13 

převzato 
v pozměněném 
rozsahu 

0,68 

Z09 SV2 

vyplnění proluky mezi sídlem Velběhy a silnicí II/105 návrhem 
smíšené obytné zástavby, 1 rodinný dům/bytová jednotka, 
případně jiné využití; 
technická a dopravní infrastruktura: 
k hranici plochy dosahují veškeré dostupné inženýrské sítě; 
veřejné komunikace jsou na hranici plochy; 
řešení v rámci plochy bude obsahem následných řízení; 
střety s limity využití území:  
OP silnice II. třídy – bude minimalizován počet napojení; 

převzato 
v redukovaném 
rozsahu 
 

0,12 
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Ozn. 
Návrh 
využití Odůvodnění 

Nový návrh / 
převzato  plocha [ha] 

Z10 SV2 

dotvoření centrální části sídla Osečany smíšenou obytnou 
zástavbou, cca 8 rodinných domů/bytových jednotek, případně jiné 
využití; 
plocha vhodně navazuje na zastavěné území; 
technická a dopravní infrastruktura: 
k hranici plochy dosahují veškeré dostupné inženýrské sítě, resp. je 
navrhováno jejich rozšíření; 
veřejné komunikace jsou na hranici plochy; 
řešení v rámci plochy bude obsahem následných řízení; 
střety s limity využití území:  
OP silnice II. třídy – bude minimalizován počet napojení; 
ZPF II. tř. o. – viz samostatné odůvodnění v kap. C.13 

převzato 
v redukovaném 
rozsahu 
 

0,92 

Z11 SV2, PP, ZZ 

nová obytná zóna severně od Osečan pro cca 10 rodinných 
domů/bytových jednotek, případně jiné využití; 
plocha úzce souvisí se sídlem (oddělena potokem a jeho nivou od 
plochy Z06, 
na severním okraji plochy je ve stopě stávající cesty navržena 
plocha veřejného prostranství, ve které bude umístěna obslužná 
komunikace; 
technická a dopravní infrastruktura: 
inženýrské sítě jsou v dosahu plochy resp. je navrhováno jejich 
rozšíření k ploše; 
k hranici plochy dosahují veřejné komunikace, bude řešeno 
v dalších řízeních o záměru; 
střety s limity využití území:  
OP lesa (okrajově) – vymezena nezastavitelná část (zahrada), viz 
samostatné odůvodnění v kap. C.13 

rámcově 
převzato 1,12 

Z12 VD, MN 

plocha navazující na zástavbu v sousední obci Prosenická Lhota 
určená pro drobnou výrobu a služby (VD), s předpokladem umístění 
nezbytného zázemí pro lesní školku; 
ve vazbě na lesní pozemek a louku je navrhován pás zeleně (využití 
MN); 
technická a dopravní infrastruktura: 
inženýrské sítě jsou v dosahu plochy; 
k hranici plochy dosahuje veřejná komunikace; 
střety s limity využití území:  
OP lesa – vymezena nezastavitelná část (využití MN), viz samostatné 
odůvodnění v kap. C.13 

nový 
návrh 0,37 

 

 

P – plochy přestavby 

P01 VD 

transformace bývalého hospodářského zázemí zámku na plochy 
drobné nerušící výroby a skladování; 
technická a dopravní infrastruktura: 
v ploše je přítomna veškerá infrastruktura 
střety s limity využití území:  
památková ochrana pozemků – bude respektována kulturní 
hodnota a bezprostřední vazba na zámek Osečany 

převzato 0,66 

P02 SV3 

transformace části zemědělského areálu na smíšené obytné využití; 
pro cca 8 rodinných domů/bytových jednotek, případně jiné využití; 
technická a dopravní infrastruktura: 
v ploše je přítomna veškerá infrastruktura 
střety s limity využití území:  
ZPF II. tř. o. – viz samostatné odůvodnění v kap. C.13 

převzato 0,85 

Tabulka 8: Odůvodnění jednotlivých zastavitelných ploch a ploch přestavby 

Zastavitelné plochy a plochy přestavby při plném využití představují možný příbytek cca 80 parcel pro rodinné domy 
(při průměrné velikosti parcel 1 000 m2 – cca 9,8 ha smíšených obytný ploch, 20 % výměry kalkulováno pro zeleň, 
veřejná prostranství a další veřejnou infrastrukturu), což je při průměrně 2 - 3 obyvatele na 1 parcelu přírůstek cca 
200 nových obyvatel, tato kalkulace nezohledňuje místní specifické okolnosti a podmínky využití ploch, zejména je 
nutné brát v úvahu: 
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» nemožnost využití části zastavitelných ploch z majetkoprávních důvodů (nelze vyčíslit); 
» nutnost zamezit spekulacím s pozemky při jejich nedostatku; 
» nemožnost využít rozvojové plochy bezezbytku (nevhodné terénní uspořádání, hydrogeologické 

podmínky, nebo jiné okolnosti, které není možné v měřítku územního plánu postihnout); 
» nutnost poskytnout potenciálním novým obyvatelům možnost volby vhodného pozemku dle jejich 

konkrétních požadavků; 
» nemožnost využít většinu ploch okamžitě s platností ÚP – plochy jsou z větší části podmíněny 

zpracováním podrobnějších dokumentací; 
» oproti předchozí ÚPD obce je celkový rozsah navržených ploch snížen, plochy jsou ale příhodněji 

rozmístěny a lze tak předpokládat jejich skutečné využití; 
» o výstavbu v obci je velký zájem, ale v současnosti pro ní nejsou vhodné plochy (zejména 

z majetkoprávních důvodů); 
» plochy smíšené obytné nejsou určeny pouze pro bydlení, část (nelze odhadnout) bude využita pro jiné 

účely. 

Z věše uvedených důvodů, které v řešeném území podstatně ovlivňují možnosti zastavitelné plochy využít, se jeví 
nezbytné rozvojové plochy dimenzovat na uvedené hodnoty, oproti předchozí ÚPD obce je navíc celkový rozsah 
zastavitelných ploch podstatně redukován (cca 10 BJ). 

Územní plán dále obsahuje plochu územní rezervy R01 pro smíšené obytné využití navazující na zastavitelnou plochu 
Z04. Výměra rezervy je cca 2 ha, a jedná se tak výhledově o prostor pro dalších cca 18 rodinných domů. Územní 
rezervu není možné podle tohoto ÚP k výstavbě využít, lze tak učinit pouze na základě převedení do návrhového 
horizontu změnou ÚP. Pro stanovení koncepce se zahrnutí rezervy jeví jako nezbytné, může tak být při využití plochy 
Z04 (a v regulačním plánu k této ploše), naplánována návaznost na výhledový stav. Koncepce s vyšší celkovou 
kapacitou pro výstavbu v dlouhodobějším horizontu je odůvodnitelná, protože v obci se předpokládá zvýšený zájem 
o výstavbu. Oproti vývoji do současnosti to může být dáno zejména: 

» rapidním růstem cen nemovitostí, který posouvá, a bude nadále posouvat hranice metropolitních oblastí 
hlavních středisek osídlení (v tomto případě Prahy) i zónu zázemí menších středisek (Sedlčany), 

» zvyšujícím se podílem osob s možností práce z místa bydliště, 
» dobrou dostupností do středisek osídlení veřejnou hromadnou dopravou, 
» zlepšením vazeb na střediska osídlení vlakovou dopravou (železniční koridor Praha – České Budějovice, 

vedoucí v relativně malé vzdálenosti od obce), 
» výhledovým zlepšením vazeb na střediska osídlení osobní automobilovou dopravou (dálnice D3, koridor 

vedoucí v relativně malé vzdálenosti od obce). 

C.9.8 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT 
Územní plán využívá pro ochranu a rozvoj hodnot vymezení zastavěného území, plochy s rozdílným způsobem využití 
a podmínky jejich využití. 

Vymezení zastavitelných ploch chrání nezastavěné území. Cílem je hospodárné využívání zastavěného území a 
zastavitelných ploch a ochrana nezastavitelných pozemků uvnitř zastavěného území. Je vymezeno tak, aby si sídla 
zachovala nejhodnotnější volné (nezastavěné) plochy, které jsou významné pro jejich charakter a krajinný ráz oblasti, 
a přitom nabídla dostatečné množství kvalitních zastavitelných ploch. 

C.9.9 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
Z hlediska významu je pro dopravní napojení obce rozhodující silniční doprava, jejíž koncepce není návrhem ÚP 
měněna. 

Automobilová doprava 

Řešeným územím prochází silnice II. třídy č. 105 ze směru Jesenice – Milevsko. Tato komunikace vstupuje ze 
severovýchodu do Velběh, pokračuje na jihozápad k Osečanům, do kterých vstupuje mezi rybníky Loužek a Močítko. 
Z Osečan pokračuje na jih směrem na Sedlčany a dále až do Milevska, kde se na ní napojuje silnice II/102 a II/121. 
Severně od Osečan se u rybníka Loužek na silnici II/105 napojuje silnice III/10520 ve směru z Radíče. 

Obsluha území je realizována z výše zmíněných komunikací, a dále z místních, popřípadě účelových komunikací 
různých tříd a parametrů. Další místní komunikace budou budovány zejména v souvislosti s výstavbou obytných 
celků v plochách Z04, Z05, Z06, Z07, Z10 a Z11. 

Konkrétní řešení pro plochy Z05, Z06 a Z10 bude obsahem dalších řízení, protože podrobnost územního plánu není 
k tomuto účelu vhodná. 

Konkrétní řešení pro plochy Z04 a Z07 bude obsahem podrobnějších dokumentací (regulační plán/územní studie). 
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Součástí plochy Z11 je část pro místní obslužnou komunikaci ve stopě stávající cesty a součástí plochy Z07 je část 
pro rozšíření stávající místní komunikace na šíři 8 m. 

Jiné podněty na úpravy sítě místních komunikací nejsou známy. 

Veřejná doprava 

Autobusovou dopravu zde zaštiťuje ČSAD Benešov a.s. a ARRIVA Střední Čechy s.r.o. V sídlech je rozmístěno celkem 
pět zastávek: Osečany zast.; Osečany; Osečany rozc.0.6; Osečany, Paseky, rozc.1.6; Osečany, Velběhy. 

Jezdí zde celkem tři linky regionální autobusové dopravy. Územím vedou celkem tři linky regionální autobusové 
dopravy. Linka D79 z Křečovic do Sedlčan a linka E14 z Křečovic do Plzně, se třemi zastávkami v Osečanech a jedné 
ve Velběhách. Ze zastávky Osečany z centra obce vede autobusová linka 486, zaštítěna Pražskou integrovanou 
dopravou, vedoucí do Sedlčan. 

Způsob veřejné doprava zůstává územním plánem neměněn, nejsou známy podněty, které by v tomto druhu 
dokumentace mohly být zohledněny. 

Bezmotorová doprava 

Řešeným územím prochází značená cyklotrasa č. 8132 Křepenice – Vojkov, která s Dublinách napojuje na páteřní 
cyklotrasy EV7 – Vltavská a nedaleko Klimětic na páteřní cyklotrasy 11 – Greenway (Praha – Vídeň). 

Pro dopravní infrastrukturu s malými plošnými nároky (samostatné komunikace pro pěší, autobusové zastávky, 
parkovací stání, apod.) územní plán nevymezuje samostatné plochy – tyto stavby mohou být umístěny do všech ploch 
s rozdílným způsobem využití, pokud v odůvodněných případech není uvedeno jinak. 

Zásady pro realizování cest ve volné krajině jsou popsány v C.9.13.3. 

Význam ostatních druhů dopravy pro území je na úrovni územního plánu zanedbatelný, a není proto řešena. 

C.9.10 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

C.9.10.1 VODOHOSPODÁŘSTVÍ 

C.9.10.1.1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Obec Osečany je v současné době zásobena z části pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který má ve 
správě společnost 1. SčV a.s. Zdrojem vody pro vodovod jsou dvě kopané studny S1 a S2 s průměrem 1,5 m a 
hloubkou 7 m severovýchodně od obce o celkové kapacitě Q = 1 l/s. Voda ze studny S1 je gravitací svedena do 
studny S2, odkud se ponorným čerpadlem voda čerpá do vdj. Osečany 1×100 m3 (385,5/381,5 m n.m.). Z tohoto 
vodojemu se část obce Osečany zásobuje gravitací vodou. Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních studní. 
Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ale nevyhovovala vyhlášce 252/2004 Sb. v platném 
znění z hlediska výskytu většího množství dusičnanů. 

Kvalita vody ve studních se vyznačovala zvýšenou koncentrací dusičnanů (75-110 mg/l) a přítomností nadlimitních 
koncentrací metabolitů pesticidních látek, zejména acetochloru ESA (0,3-0,5 μg/l), alachloru ESA (1,0-2,0 g/l), 
chloridazon-desfenylu (0,8-1,0 μg/l) a metazachloru ESA (0,3-1,5 μg/l). Zhoršená byla také mikrobiologická kvalita 
vody ve zdrojích. 

S cílem zvýšení kvality pitné vody byla v areálu vodojemu realizována Úpravna vody s návrhovou kapacitou Qnávrh 
0,6 l/s (nyní ve zkušebním provozu, očekávaná kolaudace ve 4Q/2020). Úpravna vody zahrnuje mechanický filtr pro 
zachycení hrubých nečistot, jednotky UV desinfekce, filtr se silně bazickým anexem a dodatečné dávkování 
chlornanu sodného. Průtokem vody přes silně bazický anex v tlakovém plastovém filtru dochází k zachytávání ve 
vodě obsažených dusičnanů a k iontové výměně za méně škodlivé chloridy. Zachycené dusičnany jsou z náplně 
odstraněny během regenerace. Regenerace anexového filtru probíhá pomocí roztoku chloridu sodného. Spuštění 
regenerace filtru je automatické, dle proteklého objemu vody. 

Z bilancí potřeby vody vyplývá, že stávající kapacita prameniště a vodojemu je dostatečná i s výhledem a 
předpokládaný rozvoj obce, napojení další částí obce Osečany - Podskalí a pro případné rozšíření vodovodní sítě do 
osady Velběhy. 

Část obce Podskalí a Velběhy jsou v současné době zásobeny pitnou vodou z domovních studní.  

Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ale nevyhovuje vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 
252/2004 Sb. v platném znění z hlediska koncentrace výskytu železa, dusičnanů, bakteriologického znečištění, 
zvýšené oxidovatelnosti a dusitanů a zvýšeného obsahu organických látek vyjádřených ukazateli chemická spotřeba 
kyslíku (Mn), případně celkový organický uhlík. 
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Vodovodní síť se současně napojených v místních částech na vodovodní síť bude rozšiřovat v závislosti na budoucí 
výstavbě. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den pro jednoho 
obyvatele cisternami ze zdroje Krásná Hora nad Vltavou a Doublovičky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno 
balenou vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních 
studní, z domovních studní. 

C.9.10.1.2 ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Nakládání se splaškovou vodou 

Osečany nemají v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Zhruba v 30% nemovitostí je s 
odpadní vodou nakládáno ve formě domovních ČOV. Splaškové vody ze zbývajících nemovitostí jsou zachycovány v 
bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, Zbytek odpadních vod odtéká nebo 
odtékají, po předčištění v biologických septicích, do dešťové kanalizace a následně pak do potoka Mastník. 

Pila Osečany likviduje odpadní vody na vlastní čistírně odpadních vod DČB – 5K. 

Velběhy nemají v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Cca 60% trvale obývaných 
nemovitostí nakládá se splaškovými vodami na individuálních domovních ČOV.  Splaškové vody jsou z části (cca  
50 %) ze zbylých nemovitostí jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané 
pozemky, nebo odtékají po předčištění v biologických septicích do dešťové kanalizace.  

Paseky nemají v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány 
v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. 

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti většího 
množství odpadních vod. Jedná se o: 

Název producenta Charakter 
výroby 

Počet 
zam. 

Množ.OVm
3/den 

BSK5 
kg/den 

NL 
kg/den 

CHSKCr 
kg/den 

N - celk. 
kg/den 

N - NH4+ 
kg/den 

P - celk. 
kg/den 

Pila Osečany Zpracov. dřeva 10 0,500 0,200 0,183 0,367 0,027 0,017 0,007 

Údržba silnic 
s.r.o. 

Údržba silnic 11 0,550 0,220 0,202 0,403 0,029 0,018 0,007 

Tabulka 9: Producenti odpadních vod 

Navržená opatření 

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Oddílná kanalizace v celkové délce 
3,09 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN250 a DN300. 

C.9.10.1.3 NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI 

Osečany 

Dešťové vody jsou odváděny z větší části (asi ze 70 %) dešťovou kanalizací z betonových trub DN400 a zbytek odtéká 
pomocí systému struh, příkopů a propustků do vodoteče. Dešťová kanalizace je ve správě obce. 

Velběhy 

Dešťové vody jsou odváděny z větší části (cca 80 %) dešťovou kanalizací z betonových trub DN 400 a zbytek odtéká 
pomocí systému struh, příkopů a propustků do místní bezejmenné vodoteče. Dešťová kanalizace je ve správě obce. 

Srážkové vody se musí dle návrhu přednostně zasakovat vhodným technickým zařízením do terénu (vegetační plochy 
a pásy, zatravňovací tvárnice, příkopy a vsakovací jámy, retenční objekty pro retardaci řízeného odtoku apod.) 
včetně dalšího využití dešťových vod na pozemcích producentů, nebo odvádět samostatnou dešťovou kanalizací do 
recipientu (§ 20 odst. 5 písmeno (c) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů).).  

C.9.10.2 ENERGETIKA 

Koncepce rozvoje energetiky vychází ze současného stavu sítí a zařízení, přičemž tato infrastruktura je budována a 
dimenzována s ohledem na plánovaný rozvoj. S ohledem na vymezení zastavitelných ploch je počítáno s postupným 
rozšiřováním sítí veřejné technické infrastruktury. 
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C.9.10.2.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Řešeným územím neprochází žádná tranzitní trasa vedení přenosové soustavy. Osečany jsou zásobeny elektrickou 
energií prostřednictvím sítě VN 22kV. Distribuční síť je v řešeném území tvořena převážně nadzemními rozvody. 

V řešeném území se nachází celkem pět trafostanic 22/0,4kV, které slouží k napájení sítí NN zásobujících jednotlivé 
odběratele. Tři jsou umístěny v Osečanech, jedna ve Velběhách a jedna na hranici těchto katastrálních území. 

Stávající rozvody a transformační stanice odpovídají současným potřebám. Transformační stanice budou podle 
potřeby stávající a nové zástavby zkapacitňovány, event. podle konkrétních nároků a potřeb budou doplňovány. S 
ohledem neomezování budoucího rozvoje veřejných prostranství a stavebních pozemků je navrženo, aby nové 
rozvody byly vedeny výhradně kabelovým vedením, umístěným ve veřejně přístupných uličních profilech.  

Změny v území musí respektovat vymezená ochranná pásma podle zákona. 

C.9.10.2.2 SPOJE 

V území se nachází sítě spojových služeb, které lze rozšiřovat podle aktuálních požadavků. Změny v území musí 
respektovat vymezená ochranná pásma podle zákona. 

C.9.11 OBČANSKÁ VYBAVENOST 
Dostupnost jak veřejné, tak komerční vybavenosti je nutnou součástí života v obci. Její poloha a složení podporuje 
četnost aktivit ve veřejném prostoru v jednotlivých částech obce. Nachází se obvykle v blízkosti významných 
veřejných prostorů. 

Občanská vybavenost v Osečanech odpovídá charakteru a velikosti obce. Veškerá vybavenost je umístěna kolem 
osečanské návsi. V dalších místních částech s ohledem na jejich velikost není. To souvisí s využívám objektů pro 
rekreační účely, které snižuje poptávku. Další vybavenost pro Osečany zajišťují města v blízkosti obce (Sedlčany, 
popřípadě Neveklov), její rozvoj proto není prioritní. 

Občanská vybavenost zahrnuje správní, kulturní a církevní objekty, popřípadě komerční zařízení. Jedná se o Obecní 
úřad s hospodou, prodejnu potravin, hasičskou zbrojnici (hasičský klub ve Velběhách), knihovna, zámek a drobné 
sakrální stavby. 

Některé z těchto zařízení (obecní úřad s kulturním sálem a pohostinským zařízením, hasičská zbrojnice  a prodejna) 
jsou zahrnuty v samostatných plochách k tomu účelu vymezených (OV - občanské vybavení veřejné). Zámek je 
současní plochy výlučně k tomu účelu vymezené (OX - občanské vybavení jiné). Ostatní vybavenost je součástí 
obecněji pojatých ploch (SV - smíšené obytné venkovské, PP - vybraná VP s převahou zpevněných ploch, popř. jiné), 
protože charakter těchto zařízení samostatné vymezení nevyžaduje. V těchto plochách se i předpokládá případný 
rozvoj občanské vybavenosti, pokud to v budoucnosti bude s případným rozvojem obce posouzeno jako účelné. 

C.9.12 VEŘEJNÝ PROSTOR, SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

C.9.12.1 VEŘEJNÝ PROSTOR 

Podle významu jsou rozlišena: 

» významná veřejná prostranství – nejdůležitější v rámci struktury, centra obcí, návsi nebo historicky 
vymezená centra, 

» lokální veřejná prostranství – centra lokalit (stanoveno pouze v Osečanech), 
» sdílený obytný prostor – veřejně přístupný prostor obecný. 

Veřejná zeleň se nachází na návsích nebo prostorech lokálního významu a ve sdílených obytných prostorech. Tato 
místa mají různý charakter, funkci i kvalitu. V místech, kde veřejně přístupná zeleň tvoří rozsáhlejší plochy, nebo  to 
charakter ploch indikuje z jiných důvodů, je vymezena v samostatných plochách (zeleň sídelní). Specifickou funkci 
plní zámecký park, vymezený v samostatné ploše (viz podkapitola systém sídelní zeleně). 

OSEČANY 

Hlavní kostru veřejných prostor Osečan tvoří komunikace II. třídy (II/105), která prostupuje z volné krajiny do sídla, 
a ní kolmá náves. Hlavní kostru doplňují navazující uliční prostory s lokálními veřejnými prostory a síť pěších 
propojení. Na veřejná prostranství navazuje systém propojených přírodních ploch kolem sídla, který slouží k rekreaci 
a tvoří pomyslnou hranici rozvoje sídla, za kterou by se sídlo nemělo rozrůstat. Svou terénní a prostorovou 
konfigurací posiluje tento systém navazujících zelených ploch vnímání obrazu obce – potenciál kultivace jeho hran a 
potenciál plynulého přechodu sídla do krajiny a vizuálního ukončení sídla. 
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Hlavní osy (I. řád) 

Hlavní osy I. řádu kostry veřejných prostor a systému zeleně mají v sídle dominantní postavení. Slouží jako 
kompoziční osy i jako osy navazující do širšího okolí a zároveň provazují sídlo s krajinou. Hlavní osy I. řádu tvoří niva 
potoka Mastník se zámecký areálem a ulice - silnice II/105 a náves. 

Hlavní osy budou rozšířeny v rámci rozsáhlejších rozvojových plochy, tj. Z04, kde konkrétní situace bude řešena 
v regulačním plánu. Uliční sytém musí být doplněn i v rámci dalších ploch – Z05, Z06, Z10 a Z11, kde bude situace 
řešena v dalších řízeních. 

Vedlejší prostory (II. řád)  

Vedlejší prostory II. řádu funkčně doplňují hlavní. Jedná se o lokálně významné prostory pro obytnou kvalitu sídla, 
podporují život komunity (např. předprostor Obecního úřadu nebo předprostor potravin – smíšeného zboží apod.). 

Vedlejší prostory mohou být součástí jiných ploch s rozdílným způsobem využití, nejsou vymezovány konkrétní 
plochy pro tento účel. 

VELBĚHY 

Hlavní kostru veřejných prostor Velběh tvoří ulice, která je lokálně rozšířena o náves a plácek s kapličkou. Ohniskem 
veřejného prostoru je naznačená náves, ze které vedou cesty do krajiny (na západ do údolnice k rybníkům a na jih 
vede cesta, která se napojuje na silnici II/105). Obytnost veřejného prostoru podporuje jeho charakter, který 
neumožňuje rychlejší pohyb automobilů (podporuje malá šířka komunikací doplněná o řadu vjezdů). Charakter 
komunikace odpovídá vesnické sídelní struktuře – společná komunikace v jedné výškové úrovni pro chodce, cyklisty 
i pěší. 

S rozvoje veřejného prostoru se počítá v rámci plochy Z07, konkrétní situace bude prověřena územní studií. 

C.9.12.2 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

Systém zeleně je jeden z významných prostorotvorných sídelních systémů, jenž má vazbu na urbanistickou strukturu 
a historický vývoj. Systém zeleně, mezi jinými, je důležitý pro existenci harmonických vztahů v sídle. Plochy zeleně 
spoluutváří charakteristický obraz sídla (krajinný ráz). 

Určuje důležité vazby v sídle či směry propojení a poukazuje na potřebu jejich podpory. Systém sídelní zeleně slouží 
k odstupňované ochraně vymezených ploch zeleně v sídle, a to především u ploch určených jako hlavní  kostra zeleně 
sídla. Tedy v kontextu územního plánu by tyto plochy (všechny, ale především hlavní funkční typy) neměly být 
redukovány, činnosti v okolí související s objektem zeleně musí být posouzeny z hlediska možných vlivů na něj.  

Správně fungující systém zeleně podporuje možnost plnohodnotného odpočinku obyvatel (statické, dynamické 
aktivity) a průchodnost. Měl by být rovnoměrně rozložen tak, aby byly plochy a osy zeleně, v rámci možností, 
dostupné pro obyvatele všech částí sídla. Svou psychohygienickou funkcí zlepšuje životní prostředí v sídle. Snižuje 
množství kolizních situací (např. s dopravou). V konečném důsledku přispívá k celkové spokojenosti obyvatel, 
podmiňuje kvalitu mezilidských vztahů a nepřímo má vliv na rozvoj sídla (např. atraktivita pro nové obyvatele). Hlavní 
kostra systému zeleně propojuje trasy vedoucí do volné krajiny mimo intravilán a pro udržení kvality života v sídle 
by měly být zachovány a dále rozvíjeny. 

Všechny plochy veřejné zeleně mají funkci: 

» mikroklimatickou – rostliny působí na teplotu a zvyšují vlhkost vzduchu, brání přehřátí půdy a mírní 
tepelné výkyvy; zároveň mají vliv na proudění vzduchu (směr, rychlost, výměna vzduchu v zástavbě); 

» zdravotní (hygienickou) – příznivě ovlivňují jakost vzduchu (kyslík, pachy, snížení množství 
mikroorganismů); snižují prašnost, za splnění určitých podmínek také hlučnost; 

» psychickou – působí skrz mikroklimaticky zlepšené prostředí; vnímání ovlivňují činitele jako zelená 
barva, světlo/stín, zvuk (listí, ptáci, voda);  

» rekreační - jsou plochami pro realizaci venkovních aktivit, zvyšují komfort pohybu pro pěší a cyklisty 
územím, celkově zvyšují kvalitu pobytu v plochách (často i sousedních) a kvalitu bydlení (zlepšování 
prostředí, dostupnost ploch pro vyžití); 

» kulturní, estetickou a reprezentační – charakter zeleně v sídle spoluutváří krajinný ráz; plochy zeleně 
ovlivňují interiér obce i vnímání kvality sídla;  

» v rámci krajiny jako celku (celé území včetně ploch sídelních) – zlepšují zasakování vody, snižují negativní 
účinky povodní, odnosu a znehodnocování půdy a zlepšují celkovou biologickou rovnováhu. 

V území byly rozlišovány funkční typy zeleně, vyhodnoceny dle jejich kvality, z hlediska umístění a potenciálu. Na 
základě zjištěných stabilních ploch zeleně (především hl. funkční typy zeleně, viz dále) byl určen logický směr jejich 
propojení (osy) s ohledem na další systémové vazby. Vedlejší funkční typy zeleně pak systém spoluutváří. Konečná 
podoba systému zeleně je významně ovlivněna stávající strukturou sídla. 
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Funkční typy zeleně se liší intenzitou managementu (úroveň péče) a svým cílovým využitím, dělí se na: 

» zeleň krajinnou (plochy lesní aj., smíšené nezastavěného území, zahrnuty jsou také plochy vodní; zeleň 
plní hlavní funkci), která je využita při vymezení systému zeleně sídla, nachází-li se v intravilánu nebo s 
ním bezprostředně souvisí, 

» zeleň sídelní: 
– plochy, které plní hlavní funkci (ZS – zeleň sídelní), jsou vždy veřejně přístupné, 
– plocha, které plní hlavní funkci (ZX – zeleň jiná), ale jejich přístupnost není určena, protože je 

součástí areálu zámku a tvoří sním funkční celek, 
– plochy, které plní doplňkovou funkci (obytné soubory, občanská vybavenost, dopravní stavby, 

školní a kulturní zařízení, sportovní areály, plochy pro přírodní rekreaci), dominuje na nich 
funkce zastavěných území a vegetační prvky ji pouze doprovází či doplňují, koeficient jejich 
plošného zastoupení je uveden v regulativech.  

Hlavní  kostra zeleně vytváří prostorově a funkčně spojitý systém, budovaný vzájemnými vazbami jednotlivých ploch 
zeleně. Systém os se opírá o významné, zpravidla historicky vyvinuté vegetační objekty sídelních částí, které navazují 
do krajiny, na kvalitní prvky zeleně mimo intravilán. 

Dále s převažující venkovskou zástavbou jsou hojně zastoupeny zahrady, které dohromady tvoří souvislou plochu 
funkční zeleně. Převažují zahrady na odpovídajícím druhu pozemku, zčásti jsou obytné a rekreační zahrady na jiných 
pozemcích, které nebyly na zahrady po zástavbě převedeny (orná půda, trvalé travní porosty) nebo na pozemcích 
ostatních a zastavěných. 

C.9.13 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
V sídlech jsou umístěny kontejnery na sběr komunálního odpadu, které jsou vyváženy mimo řešené území. V obci se 
nenachází žádné legální ani evidované ilegální skládky. Nejsou známy žádné požadavky na změny v systém likvidace 
odpadu, které by vyžadovaly řešení v územním plánu. 

Bez ohledu na územní plán platí požadavky zvláštních právních předpisů na likvidaci odpadů. 

C.9.14 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
Kapitola A.5 stanovuje obecnou koncepci uspořádání krajiny, konkrétní způsoby řešení a ochrany jsou uvedeny v 
jednotlivých tematických kapitolách. 

Koncepce uspořádání krajiny popisuje typy opatření, které jsou realizovány především rozmístěním a vymezením 
ploch s rozdílným způsobem využití. Mnohá opatření se svou působností prolínají.  

Podmínky pro budoucí rozhodování v plochách s rozdílným způsobem využití, rozmístěných dle principů koncepce, 
jsou stanoveny regulativy. Při uspořádání ploch ve volné krajině jsou uplatněny zejména: 

1 » plochy zemědělské AZ, AZ1 a AL), plochy lesní LE, plochy vodní WT a plochy smíšené nezastavěného území 
MN; 

2 » plochy veřejných prostranství PP. 

Na přechodu sídla a volné krajiny pak plochy: 

3 » sídelní zeleně soukromé ZZ a sídelní zeleně veřejné ZS. 

Pro koncepci uspořádání krajiny je návrhem i vymezení stavu. Typicky se jedná o vymezení ploch zeleně (nejčastěji 
soukromé) na přechodu sídla a krajiny, nebo ploch zeleně v údolní nivě tam, kde v předchozí ÚPD byly vymezeny 
plochy zastavěné nebo zastavitelné.  

Principy koncepce definované souborem opatření jsou definovány jako koncepce i pro navazující změny ÚPD. 
Příkladem může být respektování zelených hran na přechodu sídla a krajiny v navazujících změnách, kde by byly 
rozšiřovány zastavitelné plochy. 

Další podmínky způsobů nakládání s plochami krajinnými a jejich částmi jsou uvedeny v příslušné legislativě (např. 
zákon o ochraně ZPF, lesní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, vodní zákon aj. související). Např. plochy, které 
jsou vedeny jako ZPF, nelze zalesňovat. Lze zde však vysazovat a pěstovat dřeviny mimo režim lesního hospodaření. 
Ochranu ZPF, PUPFL, ochranu přírody a krajiny a jiné, ve věcech mimo působnost stavebního úřadu, mají v gesci 
další dotčené orgány státní správy. Některá rozhodnutí stavebního úřadu jsou vázána na souhlas příslušného orgánu 
státní správy, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. 

Koncepce uspořádání krajiny často definuje principy, které jsou na úrovni územního plánu nástroji stavebního zákona 
obtížně prosaditelné, jsou obtížně vymahatelné stavebním úřadem (většina opatření v krajině je nestavební povahy). 
Územní plán je koncepčním dokumentem pro opatření v krajině na území celé obce. Je koncepčním nadřazeným 
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dokumentem pro nižší úroveň dokumentace (KPÚ, JPÚ, LHP, revitalizace vodních toků aj.), která je řešena lokálně 
a která sama o sobě nemůže kontrolovat vazby a potřeby v rámci širokého území. 

 

Součástí koncepce uspořádání krajiny je návrh ploch změn v krajině, v následující tabulce jsou tyto  plochy uvedeny 
s jejich odůvodněním: 

Ozn. kód 
plochy 
RZV 

Odůvodnění návrh / 
převzato z 

plocha 
[m2] 

K01 NSp plocha je určena pro založení prvku ÚSES – nefunkční části biokoridoru LBK 
10, poloha a velikost plochy vyplývá z projektované trasy biokoridoru 

návrh 1,35 

K02 NSp plocha je určena pro založení prvku ÚSES – nefunkční části biokoridoru LBK 
3, poloha a velikost plochy vyplývá z projektované trasy biokoridoru 

návrh 0,66 

Tabulka 10: Odůvodnění jednotlivých ploch změn v krajině 

C.9.14.1 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Níže uvedené typy ochrany přírody působí v řešeném území jako limity a v návrhu územního plánu jsou respektovány. 
Důraz byl kladen zvláště na ochranu ploch pro ochranu přírody (viz níže), zachování a obnovu ploch niv a vlhkých luk 
a ochranu krajinného rázu obecně definováním koncepce uspořádání krajiny. Plochy změn v krajině v rámci ploch s 
rozdílným způsobem využití související s  ochranou přírody jsou vyjmenovány ve stejnojmenné kapitole v návrhu. 
Protože je většina krajinných ploch multifunkčních, jsou uvedeny vždy tam, kde je to pro danou oblast koncepce 
uspořádání krajiny relevantní. 

V řešeném území jsou: 

» významné krajinné prvky ze zákona jsou zastoupeny v podobě ploch lesních, niv vodních toků nebo 
vodních ploch,  

» hodnotnější plochy, které tvoří systém ÚSES a další ekologicky stabilnější segmenty krajiny (drobné 
krajinné prvky), zachované v nejvyšší možné míře: 

– zajišťují ochranu přírodních hodnot, biodiverzity a ekologické stability, 
– jsou biologickou kostrou schopnou vyrovnávat změny a pomáhají udržovat stálost prostředí, 
– jsou útočištěm pro rostliny a živočichy v kulturní zemědělské krajině, 
– jsou hodnotou pro člověka a společnost. 

Všechny uvedené jevy jsou zobrazeny v koordinačním výkresu. 

S důrazem na ochranu krajinného rázu a obrazu sídla je zvažováno umístění a rozsah zastavitelných sídelních ploch 
ve vazbě na morfologii terénu. Sídelní zastavitelné plochy mají řešen plynulý přechod sídla a krajiny. Zelené hrany 
jsou tvořeny plochami sídelní nebo krajinné zeleně a jsou vymezeny v místech, kde se nachází přirozená hrana sídla, 
za kterou by se sídlo již nemělo rozrůstat. Z důvodu ochrany krajinného rázu je nutné tyto „zelené“ hrany zachovat, 
většinou zakončují pohledově exponované hrany sídla s vizuálním účinkem na širší krajinné zázemí. 

C.9.14.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Návrh místního systému ekologické stability vychází především z platné ÚPD obce Osečany a obcí sousedních. Prvky 
nadregionální a regionální úrovně, vymezení ZÚR Středočeského kraje, se v řešeném území nenacházejí.. Zpřesnění 
proběhlo podle urbanistického řešení návrhu rozvojových ploch, na základě podkladu katastrální mapy, terénních 
šetření, ÚPD sousedních obcí a Metodiky vymezování územního systému ekologické stability (Metodický podklad 
pro zpracování plánů územního systému ekologické stability v rámci PO4 OPŽP 2014-2020 (aktivity 4.1.1 a 4.3.2), 
březen 2017; dále v textu jen „Metodika ÚSES“). Prvky ÚSES jsou vymezeny v místech s převažujícími přírodě 
blízkými společenstvy jako funkční, v opačném případě jako k založení. 

Limitující hodnoty velikostních parametrů funkční skladebných částí ÚSES dle Metodiky ÚSES jsou takové číselné 
hodnoty velikostních parametrů, při jejichž nedodržení nelze zajistit plnou funkčnost vymezených skladebných částí 
ÚSES. Dodržení limitujících hodnot velikostních parametrů je tedy nezbytnou podmínkou vytvoření plně funkčního 
ÚSES. 

Limitující hodnoty velikostních parametrů skladebných částí přírodního ÚSES 

Lokální biocentrum 

- cílové ekosystémy: lesní ekosystémy   → minimální výměra (ha): 3 

- cílové ekosystémy: ekosystémy bezlesých mokřadů  → minimální výměra (ha): 1 
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Lokální biokoridor 

- cílové ekosystémy: lesní ekosystémy   → min. šířka (m): 15 

→ max. délka (m): 2 000 

- cílové ekosystémy: ekosystémy bezlesých mokřadů  → min, šířka (m): 20 

→ max. délka (m): 2 000 

Limitující hodnoty velikostních parametrů skladebných částí antropogenně podmíněného ÚSES 

Lokální biocentrum 

- cílové ekosystémy: luční ekosystémy   → minimální výměra (ha): 3 

- cílové ekosystémy: ekosystémy mokřadů   → minimální výměra (ha): 1 

Lokální biokoridor 

- cílové ekosystémy: luční ekosystémy   → min. šířka (m): 20 

→ max. délka (m): 1 500 

- cílové ekosystémy: ekosystémy bezlesých mokřadů  → mini. šířka (m): 20 

→ max. délka (m): 2 000 

Lokální úroveň 

LBC 01 Křečovický potok – výměra 3,2 ha (LBC pokračuje i na správním území obce Křečovice (ÚP 2017)) – částečně 
funkční biocentrum na Křečovickém potoce je vymezeno na soutoku s bezejmennou vodotečí a kromě vodotečí 
zahrnuje i jejich břehové porosty. Zastoupen je převážně biotop L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy. Přebíráno je 
z platných ÚPD, zpřesněno. 

LBC 02 U Lísku – výměra 0,84 ha (větší část LBC se nachází na správním území obce Křečovice (ÚP 2017, vymezeno 
jako LBC 6.1)) – funkční biocentrum jižně od sídla Lísek je vymezeno v pramenné oblasti bezejmenné vodoteče. 
Převažuje hospodářský les. Přebíráno je z platných ÚPD, výrazněji převymezeno za účelem dosažení kompaktního 
tvaru biocentra, minimální prostorové parametry jsou splněny. 

LBC 03 V Cihelně – výměra 3,32 ha – funkční biocentrum je vymezeno v pramenné oblasti bezejmenné vodoteče. 
Zastoupeny jsou biotopy L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy a T1.1 Mezofilní ovsíkové louky. Přebíráno je z platné 
ÚPD, upraveno tak, aby nezahrnovalo zástavbu. 

LBC 04 U Podskalí – výměra 4,05 ha funkční biocentrum navazuje na jihovýchodní okraj sídla Osečany, zahrnuje 
vodní tok Mastník s jeho břehovými porosty a navazující hospodářský les. Z biotopů je zastoupen L2.2 - Údolní 
jasanovo-olšové luhy. Přebíráno je z platné ÚPD, zpřesněno. 

LBC 05 U chuchlí – výměra 6,58 ha - funkční biocentrum na toku Mastník, západně od sídla Osečany. Dominuje 
hospodářský les, minoritně zastoupen biotop Hercynské dubohabřiny. Přebíráno je z platné ÚPD, zpřesněno – 
návaznost na biokoridor, zahrnutí vodního toku. 

LBC 06 Mastník – výměra 2,33 ha (LBC pokračuje i na správním území obce Kňovice (ÚP 2013, vymezeno jako LBC 
22)) – funkční biocentrum zahrnující vodní tok Mastník s jeho břehovými porosty a okolními loukami. V jižní části 
biotop T1.1 Mezofilní ovsíkové louky. Přebíráno z platné ÚPD, zpřesněno. 

Lokální biokoridory byly v převážně většině vymezeny v návaznosti na ÚPD sousedních obcí, příp. byly převzaty 
z územního plánu obce Osečany a upřesněny dle biotopů, katastrální mapy, návrhu ploch s rozdílným způsobem 
využití atp. Nově vymezena jižní část LBK 03 tak, aby byla zajištěna návaznost na LBK_1 navrhovaný v rámci KPÚ 
v k. ú. Prosenická Lhota (tato část LBK je nefunkční). Na obou koncích byl doplněn LBK 10, v západní části byla 
zajištěna návaznost na LBC RA 13 z ÚP Radíč. Prostorově problematická je průchodnost LBK 05 a 07 sídlem Osečany, 
které jsou vázány na vodotoče. 

Metodika vymezování územního systému ekologické stability - Metodický podklad pro zpracování plánů územního 
systému ekologické stability v rámci PO4 OPŽP 2014-2020 (aktivity 4.1.1 a 4.3.2) z března 2017 obsahuje kapitolu 
12.1.4 Územní plán. V této kapitole je mj. uvedeno: "Územní plán nemůže stanovovat podmínky nad podrobnost mu 
příslušející, tedy např. požadavky související s managementem ploch, jejich údržbou, způsobem hospodaření, 
doporučovanou druhovou výsadbou apod.". S ohledem na podrobnost a účel územního plánu a na uvedenou 
metodiku není management ploch součástí tohoto územního plánu, neboť tento přísluší Plánu ÚSES či komplexním 
pozemkovým úpravám. 
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C.9.14.3 PROSTUPNOST KRAJINY 

Prostupnost krajiny je důležitá pro provozní a rekreační využívání území. S komunikacemi v krajině úzce souvisí 
doprovodná zeleň (často stromořadí), která má významný vliv na jejich kvalitu. Jejich distribuce v území je znakem 
krajinného rázu (historická kostra krajiny, zdůraznění funkčních vazeb). Jsou prostředníkem propojení zastavěného 
území s volnou krajinou, přírodou a místními hodnotami. 

V rámci území byly vymezeny stávající funkční komunikace a cesty pro prostupnost územím podstatné. V návrhu 
byly respektovány současné turistické a cyklistické trasy.  

Prostupnost území je hodnocena jako dobrá, dostatek propojení je zejména východně Osečan. Znatelně horší je 
prostupnost je v intenzivně zemědělsky využívaných částech krajiny. 

Vazby na sídla v okolí obce jsou rovněž hodnoceny jako dobré, chybí propojení z Velběh východně do osady Zhorný, 
v rámci tohoto územního plánu je ale možné řešit pouze menší část chybějícího propojení – na východ od samoty 
Lísek. 

Přirozenou bariéru v území tvoří tok Mastník, který překlenuje pouze most na silnici II/105. V řešeném území ale 
tento deficit není podstatným nedostatkem, na Radíč vede mimo silničního spojení i značená turistická trasa, další 
most vede ze sídla Sestrouň jižně od Osečan. 

Cestní síť zajišťuje posílení vazby na přírodní prvky v zázemí sídla, zejména nivy vodních toků obecně nebo lesy. 
Vymezená cestní síť umožňuje propojení dalších turisticky a rekreačně atraktivních míst a dostupnost hospodářsky 
využívaných pozemků. 

Pro dobrou prostupnost je vhodné neoplocovat pozemky v krajině a v plochách ÚSES, a to s výjimkou zakládání 
nových prvků ÚSES nebo jejich částí a v odůvodněných případech z důvodu hospodaření na pozemcích, vhodné je 
využití dočasného oplocení (např. pastva). Dále je nutné zachovat prostupnost v místech vedených cest vymezených 
v rámci základu cestní sítě. Podmínka prostupnosti umožňuje realizaci oplocení a ohrazení, ve kterém ovšem je nutné 
zajistit možný průchod pro bezmotorovou dopravu (různá řešení, např. branky, specifické mostky z válců, po kterých 
kopytníci neprojdou – časté řešení v oborách). 

V nezastavěném území jsou realizovány cesty a komunikace s nižší zátěží - typicky polní, lesní cesty a další účelové 
komunikace, cesty pro pěší, cyklisty aj. V nezastavěném území není vhodné zpevnění povrchů z důvodu zachování 
retence krajiny (význam v protierozní a protipovodňové ochraně území), krajinný ráz i např. ekostabilitu a biodiverzitu 
území (např. vhodná stanoviště pro bezobratlé; zadržování vody v kalužích – zdroj vody pro polní zvěř). Zpevněné 
povrchy jsou v plochách přípustné, vždy je ale nezbytné posuzovat přínos takových staveb. Propustností povrchů se 
rozumí, že jsou zachovány podmínky propustnosti vod (srážkových, povodňových, spodních - v podmáčených 
místech). Zároveň to znamená, že podklad konstrukce musí umět přijímat a odvádět prosakující vodu. Voda by lépe 
měla být zadržena přímo v místě svého výskytu. Případně může být vsakována v blízkém okolí, čímž se rozumí v 
nejbližší vzdálenosti, kde je možné vodu zasakovat do půdy a podloží. Je nevhodné vodu odvést přímo do vodoteče. 
Za povrchy, které umožňují zachování podmínek propustnosti vod jsou považovány např.: povrchy tvořené 
nezhutněnou i hutněnou sutí, stavebním rumem, kameny, štěrkem, štěrkopískem, pískem; mlatové povrchy; 
zatravňovací dlaždice a vegetační dílce; dlažba kladená se širokými spárami, které umožňují růst rostlin (zatravněné 
spáry); štěrkové trávníky na příjezdových a parkovacích plochách; případně jiné propustné povrchy a materiály s 
vysokou schopností odvádět vodu do podloží (betonová dlažba s drenážními spárami, dlažba z mezerovitého betonu 
aj.). Pro tuto dopravní infrastrukturu také platí, že podklad konstrukce musí umět přijímat a odvádět prosakující 
vodu. 

V každém konkrétním případě bude volena jiná varianta řešení pro např. lokální specifika cesty (svah/rovina) a pro 
požadovaný objem zadržované vody. Podél účelových komunikací v krajině je žádoucí obnova a zakládání nové 
doprovodné vegetace (stromořadí, aleje a/nebo keřové pásy; s domácími druhy dřevin), která mají význam pro 
zlepšení pobytové a užitné kvality cest v krajině a jakost povrchů. Doprovodná vegetace cest chrání uživatele i 
samotné cesty před počasím (zároveň zlepšení mikroklima), nezpevněné cesty před rozoráváním (definovaná linie) a 
zároveň je prvkem krajinotvorným (zdůraznění prostorových vazeb v krajině, rozdělení velkých bloků orné půdy a 
přiblížení krajiny lidskému měřítku). 

C.9.14.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Územní plán vytváří podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky eroze s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod a pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území jako alternativy k 
umělé akumulaci vod. Prověřuje potřebu protierozních opatření na všech plochách erozně ohrožených a navrhuje 
opatření.  

Řešené území je významně ohroženo vodní erozí, kdy je více než čtvrtina ZPF extrémně ohrožena: 
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Obrázek 4: Vyhodnocení ohrožení ZPF vodní erozí na základě dlouhodobého průměrného smyvu půdy 

Zdroj: SOWAC GIS - VÚMOP 

Ohrožení větrnou erozí je pouze mírné. 

Realizace níže popsaných opatření má kromě ochrany před nežádoucími vlivy eroze vliv také na snížení prašnosti v 
krajině, zlepšení vyrovnávání teplotních a vlhkostních výkyvů, zvýšení ekologické stability krajiny a biologické kvality, 
rozčleňuje velké lány a tak přibližuje krajinu lidskému měřítku, zvyšuje rekreační potenciál a zkvalitňuje bližší krajinné 
zázemí sídla.  

Všechna protierozní opatření úzce souvisí s podporou retence a optimalizací vodního režimu krajiny. Obráceně zase 
má dobrá retence krajiny vliv na kvalitu půd a snižuje jejich ohroženost vodní erozí. V principu se jedná o zlepšení 
vsaku vody a jejím udržením v území, což je důležité pro stabilizaci výkyvů extrémů (sucho/povodně aj.) a 
minimalizaci hrozby úbytku vodních zdrojů a vody. Plochy s trvalými travními nebo dřevinnými porosty rovnoměrně 
rozmístěné v krajině tyto požadavky plní nejlépe. 

Současné využití řešeného území z větší části respektuje jeho limity související s erozní ohrožeností (sklon, půdní typy 
aj.). Množství krajinné zeleně, distribuce lesů, luk a nivních porostů je výsledkem výše zmíněných limitů hospodaření.  

Koncepce uspořádání krajiny nepodporuje intenzivní formy zemědělství v nevhodných polohách (např. na 
zamokřených stanovištích). 

Ochrana území vůči nepříznivým účinkům eroze spočívá v: 

» označení erozně citlivých pozemků (AZ1), ve kterých bude erozní ohrožení sníženo uplatněním 
organizačních, agrotechnických, vegetačních nebo technických protierozních opatření, konkrétní řešení 
navrhne dokumentace podrobnějšího měřítka (např. studie protierozních opatření, komplexní nebo 
jednoduché pozemkové úpravy); 

» vymezení a respektování stávajících ploch drobné krajinné zeleně (meze, údolnice, liniová vegetace cest 
aj.); 

» vymezení ploch zemědělských s trvalými travními porosty (AL), citlivých z hlediska vodního režimu 
krajiny – nutné respektování jejich limitů ve způsobech využití; 

» vymezení ploch přírodních (MNp) v nivách vodních toků, ve kterých je v nich častý výskyt hydromorfních 
půd, které mají horší nasákavost, a  obecně jsou citlivější i ve vztahu ke kvalitě a ochraně vod. Přirozené 
nivy (široké, s přirozeným tvarem a materiálem koryta i vegetací) mají schopnost zadržovat více vody 
(možnost rozlivu vody a zasakování, meandrování – zbrzdí rychlost průtoku), mohou i ukládat nesené 
částice hornin či půdy.  

– zmenšení plochy nivy nebo dokonce odvodnění pozemků a zrušení toku (ve vrchních partiích) 
má za následek zvýšený odnos půdy a zrychlený odtok z pozemku (nástup průtokové vlny 
rychlejší, vrchol vyšší), i mimo vymezená záplavová území hrozí, při rizikovém hospodaření v 
krajině, nebezpečí lokálních a bleskových povodní či škody související se splachy zemědělské 
půdy (škody na zemědělských pozemcích – snížení bonity aj., infrastruktuře i obydlí).  
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– obnově ploch údolních niv je vázána na pozemky s historicky podobným využitím (letecké 
snímkování z 50. let; mapy stabil. katastru, apod.). 

» zejména v zachování ploch lesních (LE), případně v jejich obnově: 
– kde plní funkci půdoochrannou, protierozní a podporují retenční schopnosti krajiny, 
– v místech citlivých, s mělkou půdou, ve vrcholových partiích kopců a v místech výchozů hornin, 

na svazích atp.,  
– pozitivní účinek mají do určité vzdálenosti i na okolní pozemky bez trvalých kultur (pole). 

C.9.14.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

V řešeném území se vyskytují vodní toky i rybníky. Jedná se o menší potoky a říčky. Vodní toky prochází sídlem, což 
přináší pozitivní dopady ve formě příjemného životního prostředí a specifického krajinného rázu, na druhou stranu 
jsou vodní toky a nivní půdy výrazným limitem pro zástavbu a hospodaření v krajině. V území se vyskytuje i několik 
mokřadů, většina z nich je součástí ploch údolních niv. 

» Pro tok Mastníka je vyhlášeno záplavové území včetně aktivní zóny povodně. Toto území územní plán 
respektuje a nejsou v něm navrhovány žádné plochy určené pro výstavbu.Koncepce uspořádání krajiny 
dbá na nezvyšování odtoku povrchových srážek, zadržení přívalových vod a další opatření, s cílem 
minimalizace povodňového rizika. Ochranu před povodněmi v území zajišťuje nutnost dodržení 
podmínek vyplývajících s příslušných zvláštních právních předpisů (vodní zákon) pro záplavové území; 

» respektování údolních niv s nevymezenou záplavovou zónou: 
– jsou vymezovány zastavitelné plochy a umisťována do nich veřejná infrastruktura jen ve zcela 

výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, 
– zastavěné a zpevněné plochy znamenají snížení retenční schopnosti nivních ploch, kdy se voda 

nezasákne v místě, ale je výrazně rychleji odvedena pryč, což znamená zvýšení rizika povodní 
níže po toku, ale také snižování přítomné vody v krajině a zásob podzemních vod, 

– v údolních nivách není vhodné umisťovat stavby také kvůli ochraně těchto staveb (podmáčení, 
povodně), 

» vyvinuté, funkční nivy vodních toků, které: 
– jsou v návrhu územního plánu chráněny zejména v plochách přírodních (MNp) a vodních (WT), 
– zahrnují historické záplavové louky, lesní pozemky a další dřevinnou vegetaci niv, 
– cílem je zachování ploch přirozenější vegetace, které snižují účinky extrémních výkyvů podnebí 

a počasí, 
– mají pozitivní vliv na zasakování vody a její odvádění (snižují povodňová rizika, povodně lokální, 

jarní, bleskové) samotnými rostlinami (závlaha, výpar) i lepšími vlastnostmi půdy odvádět vodu 
do podloží (pórovitost, míra zhutnění) a zadržovat vodu (více humusu – větší schopnost nasát 
vodu), např. oproti orné půdě a samozřejmě zpevněným plochám,  

– v případě sucha lépe zadrží vodu v krajině a zlepšují mikroklima, 
– z těchto důvodů měl by být zachován nebo obnoven přirozený stav všech vodotečí v území, 

» způsob hospodaření v krajině, funkční protierozní opatření (viz C.9.14.4) a obecně dobrá retence krajiny 
dosažitelná souhrnem výše zmíněných opatření, které: 

– opatření vedou k nezvyšování či dokonce snižování povrchového odtoku, 
– jsou v souladu s dlouhodobě udržitelným obděláváním pozemků, nutné jsou investice do 

pravidelné obnovy půdní úrodnosti, 
» možnost přípustného využití v plochách krajinných (AZ, AL, LE a MN): 

– myšleno je umožnění obnovy a zakládání vodních toků, ploch a charakteristické vegetace, 
– má za následek revitalizaci a zlepšení kvality vodních toků a ploch, 
– zvýšení schopnosti kumulovat vodu a zvětšení možného zadrženého objemu (nové vodní 

plochy; širší, mělčí koryta), 
– je žádoucí i s ohledem na krajinný ráz, rekreaci, ekologickou stabilitu atp., 

» dobrá schopnost zasakování vody v zastavěném území: 
– preference propustných povrchů na veřejných plochách, zachycení a zasakování srážkových 

vod v místě, zejména u dopravní infrastruktury s nižší zátěží jako jsou komunikace, parkovací a 
zpevněné plochy v obytných čtvrtích aj. (v zastavitelných plochách, ale také při obnově těchto 
ploch), cílem je zpomalení odtoku vody (povrchového i kanalizací), 

– zachycení srážkové vody (např. ze střech) a její zasáknutí přímo na soukromých pozemcích, 
zahradách (inspirace viz publikace Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku, 
ISBN 978 80 87099 06-3, dostupné on-line). 



Územní plán Osečany_NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
 

                                                                                                                    71|93 

C.9.14.6 REKREACE 

Územní plán koncepcí uspořádání krajiny vytváří prostor pro zachování a obnovu kvalitního přírodního zázemí sídel 
(důraz na významné krajinné prvky, krajinnou zeleň) a podporuje prostupnost krajiny (stabilizuje stávající komunikace 
a navrhuje nová pěší propojení). 

Podmínky pro rekreaci v území zajišťuje kvalitní systém zeleně sídla, respektování ploch funkčních typů zeleně 
ležících na jeho osách a jejich rozvoj. Jako plochy pro každodenní rekreaci v sídle slouží veřejná prostranství (PP) a 
zeleň sídelní (ZS), jsou rozvíjeny a umožněny vazby těchto ploch mimo zastavěné území. 

Kromě toho je pro udržení kvality prostředí důležité zaznamenání, respektování i vytváření nových urbanistických, 
architektonických a krajinných hodnot. 

Každodenní rekreace 

Každodenní rekreací je myšlena možnost najít cíl pro krátkou procházku či sportovní aktivitu v blízkosti sídla. 
Takovým místem může být například les (park), remízek, vodní plocha, zajímavé místo (solitérní strom, vyhlídka) 
apod. Předpokladem je dostupnost takového místa po cestní síti, případně příjemnost procházky po takové cestě 
(alej, mez). Každodenní rekreace úzce souvisí s krajinnými kvalitami území a jeho prostupností.  

Významný potenciál má provázání sídel na cestní síť do volné krajiny. Za zmínku stojí také zámecký park. Další plochy 
pro rekreaci jsou u rybníka Močítko (sportovní hřiště), v tomto prostoru se nachází rozsáhlejší plocha pro sportovní 
aktivity. 

Pro tento druh rekreace je významné zejména zachování stávajících cest, zeleně a dalších k tomu účelu vhodných 
prvků. Nově jsou tyto prvky navrhovány v rámci rozsáhlejších rozvojových ploch (zejména Z04, Z07 a Z11). 

Krátkodobá rekreace 

Krátkodobou rekreací se rozumí jedno až vícedenní pobyt. Rekreační atraktivita je dána přírodními a kulturními 
hodnotami, dále rekreační infrastrukturou (ubytovací kapacity apod.) a dostupností. Řešené území disponuje 
hodnotným přírodním i kulturním prostředím, Osečany prochází cyklotrasa č. 8132 z Křepenic do Vojkova. 
Turistické trasy vedoucí územím směřují do Radíče, Křečovic a Sedlčan. Další potenciál, stát se atraktivním cílem 
rekreace, má zámek. Není nicméně patrný potenciál pro masovější cestovní ruch. 

Ubytovací kapacity lze územním plánem obtížně doplňovat, jedná se o službu, která funguje na tržních principech.  

Dlouhodobá rekreace 

Dlouhodobou rekreací se rozumí vícedenní pobyt, charakterem podobný krátkodobé rekreaci (s větším důrazem na 
ubytování), vyplývají z něj tedy podobné požadavky. Rekreační potenciál má sezónní charakter, zimní rekreace je 
spíše výjimečná. 

V území je cca dvacítka objektů chat, pro které jsou vymezeny plochy „RI – rekreace individuální“, zejména pak 
jihovýchodně od Osečan. Tyto plochy nejsou navrhovány k rozšíření. Další objekty jsou využívány jako rekreační 
chalupy (nelze vyčíslit), a z hlediska územního plánu je na ně pohlíženo jako na objekty pro bydlení. 

C.9.15 DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

Na katastrálním území Osečan a Velběh se nachází především geologické podloží tvořené drobně až středně zrnitými 
biotity - amfibolický granodiorit (vltavský) a migmatit. Lokálně se vyskytují rohovec, metadroba a metamorfovaná 
jílovitá břidlice. Podél vodních toků jsou zastoupeny pásy fluviálních hlín, jílů, písků až písčitých štěrků, na které 
lokálně navazují deluviální až deluvioeolické hlíny, jíly a písky s úlomky hornin. 

V jižní části řešeného území do katastru Osečan nepatrně zasahuje předpokládané ložisko vyhrazených nerostů – 
zlatonosné rudy a polymetalické rudy (č. 9113201 – Prosenická Lhota), většina celkové rozlohy ložiska se nachází 
na území obce Prosenická Lhota. V prostoru severně od tohoto ložiska se dále nachází ložisko nevyhrazeného 
nerostu - ruly (č. 3245300, Osečany-Sestrouň). V tomto prostoru jsou výhradně lesní pozemky. 

Nejsou navrženy změny ve využití nerostných surovin v řešeném území, protože požadavky tohoto druhu nejsou 
známy. 

C.9.16 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE 

V území se staré ekologické zátěže nenachází, a proto územní plán neobsahuje žádná konkrétní opatření k jejich 
asanaci či jinému nakládání s nimi. 
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C.9.16.1 POUŽITÉ POJMY 
alej/stromořadí 

Stromořadí je liniový prvek tvořený stromy v pravidelných rozestupech (nebo keři zapěstovanými na kmínku), může 
být jednostranné, různověké a složené z různých druhů; alej je oboustranné (min. dvě řady a více), jednodruhové a 
stejnověké stromořadí, stromy jsou nejčastěji vyvětvené do podchozí nebo podjezdové výšky (2 - 4 a více metrů). 

biodiverzita 

Biologická rozmanitost 

Evropsky významná lokalita (EVL) 

Druh chráněného území soustavy Natura 2000, které je vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin; má být využívána tak, aby nedocházelo k poškození nebo ničení těchto stanovišť. 

harmonické měřítko krajiny 

Dáno prostorovými dimenzemi krajiny a jejich proporcemi, vztaženými k člověku; z hlediska fyzických vlastností 
krajiny se jedná o soulad měřítka celku a měřítka jednotlivých prvků. Harmonické měřítko je takové, které odpovídá 
způsobům trvale udržitelného využívání krajiny; jsou oblasti krajinného rázu s měřítkem velkým (např. velehory), 
středním a malým (např. Český ráj); měřítku krajiny by mělo odpovídat její budoucí využití i plánovaný rozvoj, pokud 
tomu tok není, snižuje to pobytovou atraktivitu území (pro obyvatele i návštěvníky) a vytváří napětí (např. v krajině s 
drobným měřítkem se zvláště negativně uplatní stavby velkého objemu/výšky). 

krajina 

Znamená ucelenou část území tak, jak je vnímána obyvatelstvem (charakteristické znaky, rozsah a hranice); její 
charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a kulturních činitelů; nedílnou součástí krajiny 
jsou také sídla (ve smyslu Evropské úmluvy o krajině). 

krajinná zeleň 

Plochy vegetace rostoucí mimo les, která slouží k zachování a obnově přírodních a krajinných hodnot území. 

krajinný ráz 

Přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti; každá krajina má svůj ráz, podle něj 
rozeznáváme rozdíly mezi typy krajiny (i intuitivně); je definován znaky, které jsou nositeli jeho jedinečnosti (např. 
terén, charakter vodních toků, vegetace, umístění a typ sídel); musí být chráněn před činností znehodnocující jeho 
estetickou a přírodní hodnotu a zároveň rozvíjen (přirozený vývoj ve způsobu hospodaření a využívání krajiny, tvorba 
nových pozitivních znaků). 

meandrování toku 

Autoregulační vývoj toku, při kterém působením procesů boční eroze břehů a usazováním sedimentů vznikají zákruty; 
meandrující vodní tok je přirozený, zpomaluje odtok vody z území (délka řeky, mírný sklon dna) na rozdíl od toků 
napřímených. 

Natura 2000 

Soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie; je určena k ochraně nejvzácnějších 
a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť na území Evropské unie; záměrem 
Natury 2000 je ochrana biologické rozmanitosti. 

pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a 
nezpevněné lesní cesty (do 4 m šířky), dále jsou to zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy a lesní pastviny a 
políčka pro zvěř; funkcemi lesa se rozumí: produkční, vodohospodářská, půdoochranná, krajinotvorná, klimatická a 
rekreační. 

trvale udržitelný rozvoj 

Udržitelný rozvoj (mimo ekonomický kontext též udržitelný život) je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který 
uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle 
udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. 

významné krajinné prvky 

Definuje zákon o ochraně přírody a krajiny; je to ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, 
která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability; jsou jimi lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 



Územní plán Osečany_NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
 

                                                                                                                    73|93 

jezera, údolní nivy; dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje příslušný orgán ochrany přírody jako VKP; 
Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. 

významné stromy  

Jsou dřeviny s významem ekologickým a dendrologickým (biotop, vzrůst nebo tvar koruny, neobvyklý druh atp.), 
krajinotvorným (charakteristické utváření místa, orientační bod, dominanta) nebo historickým (významná událost, 
osobnost, připomíná historii místa) či etnografický/mytologický (místní pověsti, příběhy), ale nejedná se o stromy 
památné §46 zákon č. 114/1992 Sb. (mohou se jimi ovšem stát). 

znak krajinného rázu 

Jsou jednotlivé charakteristiky krajiny, které spoluutváří její obraz a prostor pomáhají identifikovat; rozlišují se dle 
významu znaky dominantní (např. Brdy a Hřebeny, kaňon Vltavy), hlavní (např. množství vodních ploch) a 
doprovodné, dle cennosti unikátní (např. Říp, Porta Bohemica u Litoměřic), význačné (např. panorama s Paštickým 
kostelem) a běžné, dle účinku znaky pozitivní (např. výrazné stromořadí na hrázi, zachovalá struktura osídlení 
vesnice), negativní (např. silo, dálnice), neutrální. 

C.9.17 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE 
PD01 

Plocha zahrnuje pozemek č. 16/1 a část pozemku č. 16/2 v k. ú. Osečany, které leží pod tělesem silnice II/105 
v centru Osečan. Omezení vlastnického práva v podobě stanovení plochy s možností uplatnění předkupního práva 
(podle § 101 SZ) je navrženo z toho důvodu, aby bylo v případě převodu pozemku možné scelit vlastnické právo 
k pozemkům, na kterých leží stavba silnice do rukou jednoho vlastníka, a tím tak zjednodušit správu a údržbu této 
stavby, popřípadě odstranit pochybnosti o právech a povinnostech vztahujících se k této stavbě. Jelikož se jedná 
výměrou o malé pozemky, které není možné využít k jinému účelu, a pro soukromého vlastníka proto nemají zřejmou 
hodnotu, je považováno toto omezení za přiměřené. 

C.9.18 REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ STUDIE 
Územním plánem je vyžadováno zpracování regulačního plánu pro plochu Z04 a územní studie pro plochu Z07. 
Všechny dále uvedené požadavky není možné v rámci územního plánu vhodným způsobem zajistit –nejsou 
k dispozici nástroje využitelné v územním plánu a jeho měřítko je nedostatečné. Konkrétní důvody ke stanovení 
podmínek jsou následující: 

Z04 – regulační plán RP2 

Plocha je výměrou rozsáhlá (2,67 ha) a má pouze zprostředkovanou vazbu na sídlo, vytváří novou obytnou zónu 
poměrně velkého rozsahu, je proto nezbytné stanovit podrobný plán rozvoje, který zajistí vazbu na stávající krajinný 
ráz a podobu sídel, zejména při vědomí negativních zkušeností při výstavbě na „zelené louce“ v ČR v posledních 
dekádách. Je dále nezbytné podrobně a zároveň komplexně řešit dopravní obsluhu v ploše a návaznost na stávající 
dopravní síť. Plocha se skládá z více pozemků s různými majiteli, bude proto zajištěna koordinace změn v území. 
Plocha vytvoří hranu sídla v kontaktu s nezastavěným územím, požaduje se proto stanovit vhodný přechod do 
krajiny. 

Z07 – územní studie US1 

Plocha je výměrou rozsáhlá (1,97 ha) a nachází se v bezprostřední blízkosti jádra sídla, které je urbanisticky hodnotné 
– je proto nezbytné zajistit dodržení rázu sídla. Plocha se nachází při silnici II/105, je vyžadováno podrobně a přitom 
komplexně stanovit dopravní obsluhu stavebních pozemků, aby byl minimalizován počet napojení na hlavní silnici a 
plocha byla využita efektivně a bezezbytku. Plocha se skládá z více pozemků s různými majiteli, územní studie 
podpoří koordinaci změn v území. 

C.9.19 ÚZEMNÍ REZERVY 
Územní rezervy jsou navrhovány celkem 2: 

R01  

navazuje na rozvojovou plochu Z04, a bude prověřena poté, co dojde k většinovému využití plochy Z04 
k navrženému účelu. Navrhuje se proto, že zastavitelných ploch v územním plánu je navrhováno pro střednědobí 
horizont dostatečně, a je tudíž účelné pouze zajistit vhodné území pro případnou další výstavbu. 

R02  

souvisí s rezervou R01 a vytváří krajinné rozhranní mezi budoucí zástavbou a nezastavěným územím. 
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C.9.20 NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA 
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

V obci není vymezeno území zvláštní povodně pod vodním dílem. 

Zóny havarijního plánování 

V území nejsou vymezeny zóny havarijního plánování. 

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

Stálé tlakové ani protiradiační úkryty v obci nejsou přítomny ani navrhovány. Ochrana obyvatel může být 
zabezpečena ve sklepech jednotlivých domů. 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Pro evakuaci a ubytování obyvatel nejsou územním plánem vytvářeny žádné zvláštní podmínky. 

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Potřeby civilní ochrany a materiálů pro ni budou zajišťovány ze skladu materiálu CO a humanitární pomoci. Obec 
disponuje vhodnými prostory v budově obecního úřadu, jež by bylo možné využít jako operativní sklad tohoto 
materiálu. 

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce 

Pro uvedené činnosti nejsou územním plánem vytvářeny žádné zvláštní podmínky. K této činnosti poslouží stávající 
pozemní komunikace. 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých 
při mimořádné události 

V území se nenachází produktovody či ropovody, ze kterých by při havárii mohly unikat škodlivé nebo jinak 
nebezpečné látky. 

Možné ohrožení území představuje převoz nebezpečných látek po silnicích vedoucích v řešeném území. Hasičský 
záchranný sbor a Policii ČR je nutno uvědomit v případě havárie, při níž unikly neznámé látky, u nichž je podezření 
na nebezpečí pro obyvatele. 

Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

Nejsou známy informace o nebezpečných látkách skladovaných na území obce, a územním plánem proto nejsou 
vytvářeny žádné zvláštní podmínky v tomto ohledu. 

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Nouzové zásobování elektrickou energií bude řešeno dieselovými agregáty (elektrocentrálou), které budou zajištěny 
operativně – obec jimi nedisponuje ani je nemá smluvně zajištěny. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele 
cisternami ze zdroje Krásná Hora nad Vltavou a Doublovičky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou 
vodou (podle PRVKÚK). 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z 
domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně 
příslušného hygienika (podle PRVKÚK). 

C.10 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
V ÚZEMÍ 

Záměry 

V území jsou územním plánem navrhovány prvky ÚSES, které pokračují za jeho hranice. Návrh ÚSES respektuje 
platné územní plány okolních obcí. 

Jiné záměry nadmístního významu nejsou v územním plánu řešeny. 

Veřejná infrastruktura 

Územní plán zobrazuje a respektuje trasy dopravní a technické infrastruktury, která pokračují za hranice řešeného 
území. 
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Při návrhu ÚP byla zohledněna existence zařízení veřejné i komerční občanské vybavenosti v okolních obcích a 
střediscích osídlení, a s ohledem na to (a populační velikost obce) vyplynula určitá potřeba vymezovat rozvojové 
plochy pro tato zařízení, kterou návrh ÚP zohlednil 

Rozvojové plochy s potenciálním vlivem přes hranice obce 

Návrh územního plánu obsahuje pouze rozvojové plochy pro bydlení smíšené, zeleň, veřejná prostranství, sport a 
nerušící výrobu. Tyto plochy mají pouze nepatrný potenciál ovlivnit okolní území. 

C.11 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ 
SOULADU S DALŠÍM POSTUPEM 

C.11.1 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 
Zadání, schválené zastupitelstvem obce Osečany usnesením č. 1/2020 (bod č. 4)  ze dne 22. 1. 2020, je výchozím 
podkladem pro zpracování územního plánu. 

Požadavky zadání byly v územním plánu v maximální možné míře splněny. Pokud zadání požadovalo skutečnosti 
v něm uvedené „prověřit“, byla daná skutečnost průzkumem území, nebo z dostupných podkladů vyhodnocena a 
toto vyhodnocení v územním plánu uvedeno a odůvodněno. Splnění požadavků zadání podle jeho struktury je 
následující: 

ad. kap. A1 a A2 

Požadavky PÚR a ZÚR jsou vyhodnoceny v samostatné kapitole C.2. 

ad. kap. A3 

Obecné požadavky z ÚAP jsou podrobně zapracovány a odůvodněny, jelikož se týkají prakticky celého řešení ÚP, 
není v této kapitole účelné jejich splnění vyhodnocovat. 

ad. kap. A4 

Požadavky na provedení změn ze strany vlastníků pozemků, popřípadě další požadavky, byly prověřeny a do 
územního plánu zahrnuty v případě, že to nebylo v rozporu s platnou legislativou, urbanistickými či jinými 
relevantními zásadami a normami. Principy rozvoje stanovuje urbanistická koncepce územního plánu v kap. A.3 a 
C.9. 

ad. kap. A5 

Koncepce uspořádání krajiny je stanovena v kap. A.5 a odůvodněna v kap. C.9.13. Vyplývá z ní především vymezení 
ÚSES, členění nezastavěného území na plochy RZV a z toho plynoucí principy a možnosti využívání nezastavěného 
území, zejména pak ochrana hodnot a využití ploch k produkčním i mimoprodukčním účelům. 

ad. kap. A6 

Viz kap. A.2.2. 

ad. kap. A7 

Koncepce veřejné infrastruktury je stanovena v souladu s požadavky nadřazených dokumentací, právních předpisů 
a odpovídá rozvoji sídel a dalším prověřeným skutečnostem. Viz kap. A.4 a C.9.  

ad. kap B 

Územní rezervy nejsou vymezeny. Viz kap. C.9.18. 

ad. kap C 

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace jsou stanoveny s ohledem na lokální potřeby, viz kap. A.7, A.8 a 
C.9.16. 

ad. kap D 

Požadavky na zpracování regulačních plánů/územní studie jsou stanoveny pro plochy, u kterých je to vzhledem 
k jejich charakteru podstatné, viz. kap. A.10, A.11 a C.9.17. 

ad. kap E 

Nejsou zpracovány varianty návrhu. 
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ad. kap F 

Grafická část výrokové části i jejího odůvodnění je zpracována v mírně odlišné formě (počet a měřítko výkresů), 
protože tato forma nejlépe odpovídá specifiku daného území a možnostem čtení územního plánu. 

ad. kap G 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno zpracovat. 

C.11.2 VYHODNOCENÍ SOULADU S DALŠÍM POSTUPEM 
Vyhodnocení souladu s dalším postupem bude případně doplněno v další fázi pořizování územního plánu. 

C.12 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V 
ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S 
ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v aktuálním znění ZÚR SK, nejsou navrhovány. 

C.13 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

C.13.1 POUŽITÁ METODIKA 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond, tj. na zemědělský půdní fond (ZPF), 
a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) bylo zpracováno podle: 

» zákona České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále v této kapitole jen „zákon“); 

» vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále 
v této kapitole jen „vyhláška“); 

» metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 1. 10. 1996 
č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu; 

» zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. 

Vyhodnocení návrhu územního plánu Osečany z hlediska ochrany půdního fondu tvoří: 

» samostatná grafická příloha – „F - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, 1: 10 000“, 
odpovídající obsahem odstavci 3 vyhlášky; 

» tabulkový přehled a zdůvodnění řešení, odpovídající obsahem odstavci 2 vyhlášky. 
» informace o případném záboru pozemků určených pro plnění funkcí lesa a dotčení ochranného pásma 

lesa. 

Vyhodnocení vlivu na ZPF a PUPFL je zpracováno zvlášť. Dotčení ZPF a PUPFL je patrné z tabulkového přehledu a 
zdůvodněno v samostatné podkapitole. 

Jednotlivé rozvojové plochy jsou značeny dle metodiky MMR (standard územních plánů). Vyhodnocení podléhají 
zejména plochy, u kterých je zjištěn zábor ZPF, tj. jsou-li jejich součástí pozemky nebo jejich části druhem využití 
spadající do ZPF (orná půda, sady a zahrady, trvalé travní porosty, popřípadě vinice a chmelnice).  

Pro každou rozvojovou plochu jsou uvedeny celkové plošné nároky, výměra dotčených druhů pozemků a plocha 
dotčených tříd ochrany ZPF. Dále je z grafické části i tabulkových přehledů zřejmé, zda plocha zasahuje do 
meliorovaných nebo odvodněných pozemků, a její lokalizace ve vztahu k okraji lesa (vyhodnocuje se vzdálenost do 
50 metrů od okraje lesa). Jednotlivé rozvojové plochy jsou také rozděleny podle převažujícího využití. 

Při vyhodnocení a v grafickém výstupu byly použity následující vstupy a podklady: 

» katastrální mapa, druhy pozemků dle katastrální mapy - zdroj RUIAN, platná ke dni 2. 3. 2021, 
» letecké snímky, ortofotomapa (rozlišení 0,25 m) – zdroj WMS ČÚZK, 
» zastavěné území, jež je návrhem územního plánu aktualizované ke dni 31. 1. 2021, 
» hranice a označení navržených zastavitelných ploch, 
» bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) převzaté od poskytovatele (VÚMOP v.v.i, aktuální k 1. 3. 

2021),  
» investice do zemědělské půdy (meliorace) převzaté z územně analytických podkladů ÚAP ORP Sedlčany 

(12-2016), jev č. 43. 
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C.13.2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

C.13.2.1 ÚDAJE O CELKOVÉM ROZSAHU NAVRHOVANÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH A PODÍLU 
PŮDY NÁLEŽEJÍCÍ DO ZPF, ÚDAJE O DRUHU POZEMKU (KULTUŘE) DOTČENÉ PŮDY, 
ZAŘAZENÍ DO TŘÍD OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY 

Územním plánem je navrhováno celkem 12 zastavitelných ploch, 2 plochy přestavby a 2 plochy změn v krajině. Jsou 
uvedeny i plošné nároky ploch územních rezerv, jejichž vyhodnocení vyhláška nepožaduje, ale jsou do této kapitoly 
zahrnuty pro úplnost. Způsob využití ploch je převážně smíšené obytné, dále po jedné ploše pro sport a drobnou 
výrobu (plocha přestavby). Krajinné plochy jsou určeny pro založení prvků ÚSES. Plochy jsou různého rozsahu a 
uspořádání. Jejich výčet s číselným vyhodnocením vlivu na ZPF a PUPFL je uveden v následující tabulce, podrobnější 
informace o využití zastavitelných ploch včetně jejich lokalizace jsou uvedeny v kapitole C.9.6. a v grafické části 
územního plánu. 

Katastrální území / 
označení plochy orná půda zahrada 

trvalý 
travní 
porost 

ZPF 
celkem 

ostatní 
plocha 

zast. 
plocha a 
nádvoří 

celkový 
součet 

Osečany 8,27 0,76 1,89 10,86 1,97 0,86 14,66 
K01 1,35 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 1,35 
K02 0,58 0,00 0,04 0,62 0,03 0,00 0,66 
P01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,65 0,66 
P02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,21 0,85 
Z02 0,00 0,27 0,00 0,27 0,01 0,00 0,28 
Z04 2,67 0,00 0,00 2,67 0,00 0,00 1,82 
Z05 0,00 0,00 0,07 0,07 0,35 0,00 0,43 
Z06 0,00 0,00 1,34 1,34 0,05 0,00 1,39 
Z10 0,88 0,00 0,00 0,88 0,04 0,00 0,92 
Z11 0,00 0,48 0,44 0,92 0,20 0,00 1,12 
Z12 0,34 0,00 0,00 0,34 0,02 0,00 0,37 
R01 2,02 0,00 0,00 2,02 0,00 0,00 2,02 
R02 0,44 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,44 
Vělbehy 0,00 0,09 2,66 2,74 0,03 0,00 2,78 
Z07 0,00 0,00 1,97 1,97 0,00 0,00 1,97 
Z08 0,00 0,00 0,68 0,68 0,00 0,00 0,68 
Z09 0,00 0,09 0,00 0,09 0,03 0,00 0,12 
Celkový součet 8,27 0,85 4,55 14,49 2,01 0,86 17,43 

Tabulka 11: Výměra rozvojových ploch podle katastrálních území a druhu pozemku (v hektarech) 

Plochy, které představují zábor ZPF (mají hodnotu ve se sloupci „ZPF celkem“ v tabulce výše více než 0), jsou podle 
jejich využití a třídy ochrany půd záboru uvedeny v tabulce níže. Dále je uveden odhad výměry záboru, na které bude 
po ukončení nezemědělské činnosti provedena rekultivace zpět na zemědělskou půdu (sloupec „Rekultivace“), 
informace o existenci závlah v ploše („Závlahy“), informace o existenci odvodnění („Odvodnění“), informace o 
existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody („Eroze“) a informace o plochách a koridorech 
obsažených v platné územně plánovací dokumentaci, které obsahují zemědělskou půdu I. nebo II. třídy ochrany 
(„ÚPD“) – podrobnosti o převzetí / nepřevzetí ploch z předchozí ÚPD obce jsou uvedeny dále pod tabulkou ve 
schematickém vyobrazení a v odůvodnění navrhovaného řešení z hlediska záboru ZPF. 

Označení 
plochy 

Navržené 
využití 

Celková 
výměra 
záboru 

Výměra záboru podle tříd ochrany 

Re
ku

lti
va

ce
 

Zá
vl

ah
y 

O
dv

od
ně

ní
 

Er
oz

e 

Ú
PD

 

I. II. III. IV. V. 
K01 ÚSES 1,35 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 - - 
K02 ÚSES 0,62 0,00 0,34 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 
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Označení 
plochy 

Navržené 
využití 

Celková 
výměra 
záboru 

Výměra záboru podle tříd ochrany 

Re
ku

lti
va

ce
 

Zá
vl

ah
y 

O
dv

od
ně

ní
 

Er
oz

e 

Ú
PD

 

I. II. III. IV. V. 
P01 výroba drobná 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ano 
Z02 smíšené obytné 0,27 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 
Z04 smíšené obytné 2,67 0,00 1,46 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 - - 
Z05 smíšené obytné Není předmětem záboru – neúrodná půda. 
Z06 smíšené obytné 1,34 0,00 1,04 0,00 0,03 0,27 0,00 0,00 0,00 - ano** 
Z07 smíšené obytné 1,97 0,00 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ano 
Z08 smíšené obytné 0,68 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ano** 
Z09 smíšené obytné 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ano 
Z10 smíšené obytné 0,88 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ano 
Z11 smíšené obytné 0,92 0,00 0,01 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 - - 
Z12 výroba drobná 0,34 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 
R01 smíšené obytné 2,02 0,00 1,88 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 
R02 smíšené obytné 0,44 0,00 0,25 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 
Σ OV - sport 0,65 0,00 0,00 0,48 0,00 0,17 0,00 0,00 0,10   

Σ smíšené obytné 11,51 0,00 6,75 3,36 0,03 1,37 0,00 0,00 1,08   

Σ ÚSES 1,97 0,00 0,34 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88   

Σ výroba drobná 0,36 0,00 0,01 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Celkový součet 14,49 0,00 7,10 5,81 0,03 1,54 0,00 0,00 2,05   
Tabulka 12: Výměra rozvojových ploch podle navrženého využití a tříd ochrany půdy navržené k záboru (v hektarech), další 
informace 

Pozn.: * - plocha byla v předchozí ÚPD obce vymezena k jinému účelu; ** - plocha je převzata z předchozí ÚPD obce v jiném 
rozsahu/vymezení, viz dále v tomto vyhodnocení 

C.13.2.2 ÚDAJE O USKUTEČNĚNÝCH INVESTICÍCH DO PŮDY 

Na území obce Osečany jsou evidovány zemědělské pozemky, na kterých bylo v minulosti investováno – provedeno 
jejich odvodnění, a dále se v něm nacházejí liniová zařízení k odvodnění. Celková výměra těchto ploch je 61,36 ha, 
převážná většina je mimo sídla ve větší vzdálenosti. Okrajově do odvodněné plochy zasahuje plocha K01 pro založení 
prvku ÚSES. Menší odvodněná plocha o výměře cca 1 ha se nachází v hranicích plochy Z04 a jejím využitím tato 
investice zanikne. 

C.13.2.3 ÚDAJE O USPOŘÁDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, OPATŘENÍCH K 
ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY A POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH 

Strukturu půdního fondu, danou rozlohou jednotlivých druhů pozemků ve správním území obce Osečany, a shrnutí 
tříd ochrany půd, udává následující přehled. 
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Obrázek 5: Výměra území podle druhu pozemků a výměra zpf podle tříd ochrany (v hetarech) 

Návrh ÚSES je nedílnou součástí tohoto územního plánu. Návrh a odůvodnění je obsaženo v kapitolách 
A.5.4 a C.10.14.2. 

Komplexní pozemkové úpravy nebyly v řešeném území zahájeny. 

C.13.2.4 ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4 zákona č. 334/1992 sb., o ochraně ZPF) 

K záboru je navrhováno celkem 11,5 ha území se stanovenou bonitou, která podle katastrální mapy představuje ZPF 
(tj. druhy pozemku orná půda, TTP a zahrady), 4,8 ha z toho připadá na půdy II. třídy ochrany. Dalších cca 2,5 ha 
ZPF je vymezeno k výhledovému záboru v plochách územních rezerv, z toho 2,13 ha tvoří půdy II. třídy ochrany. 
Tyto půdy, označované dále jako „kvalitní“, „lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně 
převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu“ (odst. 3, §4 zákona č. 334/1992 sb., o 
ochraně ZPF). S ohledem na odst. 4, §4 zákona č. 334/1992 sb., o ochraně ZPF, se toto pravidlo nepoužije u ploch 
nebo jejich částí, které jsou převzaty z platné ÚPD obce Osečany, ty jsou vyznačeny ve výkrese záborů ZPF, v 
tabulkovém přehledu a vyobrazeny na schématu níže. Veřejný zájem na záboru ploch, které leží na kvalitních půdách 
a nejsou převzaty z předchozí ÚPD obce, je popsán v odůvodnění jednotlivých ploch níže v této podkapitole. 

Územním plánem jsou navrženy ke změně způsobu využití všechny vhodné pozemky v zastavěném území obce, 
zábor ZPF vně zastavěného území je proto při zohlednění potřeby sídla přiměřeně se rozvíjet nevyhnutelný, a 
v souladu s ustanoveními zákona nezbytný. 

Sídlo Osečany je z velké části obklopeno půdami II. třídy ochrany, zábor ZPF mimo zastavěné území proto do těchto 
půd zasahuje, je však dbáno na minimalizaci záboru kvalitních půd, a naopak na navrácení nevyužitých ploch 
z předchozí ÚPD zpět do ZPF. Zábor ZPF z předchozí ÚPD obce je redukován o cca 7,9 ha nevyužitých zastavitelných 
ploch se stanovenou bonitou, z toho cca 4,6 ha zahrnuje půdy II. třídy ochrany. Nově jsou navrhovány plochy Z02, 
Z04, Z05 a Z11 (a rezerva R01/R02, bez možnosti skutečného vynětí ze ZPF podle tohoto územního plánu). Další 
plochy mají vymezení pozměněno. Zábor půd II. třídy ochrany nově navrhovanými plochami nebo jejich částmi vně 
zastavěného území je cca 1,6 ha (3,7 ha včetně územních rezerv), zábor kvalitních půd je proto v nové ÚPD podstatně 
snížen. 

Navržené rozvojové plochy jsou vymezeny buďto v zastavěném území, nebo na něj navazují, plochy Z04, Z08 a Z11 
mají vazbu na sídla volnější. Plocha Z11 je oddělena  od zastavěného území vodním tokem a jeho nivou (hodnotný 
prvek, který je důležité zachovat), plocha Z08 je vymezena podél pozemní komunikace. Plocha Z04 je součástí 
rozvojového území, která se nachází podél pozemních komunikací s přímou vazbou na Osečany. Není proto patrné, 
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že by návrh ÚP měl významný negativní vliv na organizaci ZPF v řešeném území, nejsou vytvářeny obtížně 
obhospodařovatelné zemědělské pozemky a nedochází k fragmentaci zemědělské půdy. 

 

Odůvodnění jednotlivých vyhodnocovaných ploch z hlediska ochrany ZPF: 

K01, K02 

Plochy jsou určeny pro založení nefunkčních částí prvků ÚSES – biokoridorů LBK 3 a LBK 10. Jedná se tedy o 
opatření pro zvýšení ekologické stability území a posílení přírodního pilíře udržitelného rozvoje území. Jsou nezbytné 
pro funkčnost ÚSES jako celku. V plocha není možná výstavba. 

P01 

Plocha je transformační plochou části areálu zámku na funkci výrobní, nachází se v intravilánu sídla Osečany a je 
v obdobném rozsahu převzata z předchozí ÚPD obce. Leží majoritně mimo ZPF. 

P02 

Plocha je transformační plochou části zemědělského areálu, nachází se v intravilánu sídla Osečany a leží mimo ZPF. 

Z02 

Plocha malého rozsahu (0,28 ha) pro smíšené obytné využití se nachází v intravilánu sídla a její vymezení je proto 
v souladu s plošnými zásadami ochrany ZPF. Plocha vyplňuje proluku v zastavěném území. 

Z04 

Plocha velkého rozsahu (1,82 ha) pro smíšené obytné využití vyplňuje prostor mezi silnicí II/105 a místní komunikací, 
tj. bez významně negativního vlivu na uspořádání ZPF. Zprostředkovaně navazuje na sídlo Osečany. Plocha je zčásti 
(cca 1,46 ha) navržena na půdách II. třídy ochrany, veřejný zájem na navržení plochy je definován takto: 

» plocha umožní přiměřený rozvoj sídla v místech, kde lze výstavbu skutečně realizovat (v obci zejména 
z důvodů majetkoprávních výstavba neprobíhá, přestože je o ní konstantně usilováno) přičemž „vytvářet 
předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území“, je cílem územního plánování jako takového (odst. 
1, § 18 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona). I v přiměřeném rozvoji sídla lze v tomto případě 
spatřovat veřejný zájem pro obec, protože „bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku 
lidských zásahů“ je jednou z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území (odst. 14, kap. 2.2 Politiky územního rozvoje ČR). 

» zahrnutí plochy je nezbytné, protože v zastavěném území sídla Osečany není dostatek vhodných ploch 
pro přiměřený rozvoj, a sídlo je obklopeno z velké části kvalitními půdami, jejich zábor je tedy 
nevyhnutelný; 

» zahrnutím plochy Z04 lze přistoupit k rušení jiných zastavitelných ploch navržených na půdách II. třídy 
ochrany (viz začátek této podkapitoly) v rozsahu cca 4,6 ha, které nejsou pro výstavbu z různých důvodů 
vhodné. Díky tomu je naopak negativní vliv na ZPF (jeho záborem) podstatně snížen, což je jednoznačně 
veřejný zájem. 

Z05 

Plocha středního rozsahu (0,43 ha) pro smíšené obytné využití a zeleň v přechodu do krajiny logicky navazuje na 
sídlo, částečně leží v zastavěném území obce. Její vymezení zjevně nemá negativní vliv na organizaci ZPF. Plocha 
zahrnuje z větší části pozemky vyjmuté ze ZPF (ostatní plochy), zbytek se nachází na půdách V. třídy ochrany a 
odpovídá tedy plošným zásadám ochrany ZPF. 

Z06 

Plocha středního až velkého rozsahu (1,39 ha) pro smíšené obytné využití se nachází v intravilánu/zastavěném území 
sídla Osečany, a její vymezení je proto v souladu s plošnými zásadami ochrany ZPF. Plocha je v redukovaném 
rozsahu s jiným vymezením převzata z předchozí ÚPD obce. Její vymezení nemá negativní vliv na organizaci ZPF. 

Z07 

Plocha velkého rozsahu (1,97 ha) pro smíšené obytné využití vyplňuje mezi stávajícím sídle Velběhy, silnicí II/105 a 
místní komunikací, je v redukovaném rozsahu převzata z předchozí ÚPD obce. Její vymezení zjevně nemá negativní 
vliv na organizaci ZPF. Plocha je klíčová pro rozvoj v místní části Velběhy. Mimo půdy I. a II. třídy ochrany. 

Z08 

Plocha středního rozsahu (0,68 ha) pro smíšené obytné využití podél silnice II/105 u Velběh, je v redukovaném 
rozsahu s jiným vymezením převzata z předchozí ÚPD obce. Její vymezení zjevně nemá negativní vliv na organizaci 
ZPF. Mimo půdy I. a II. třídy ochrany. 
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Z09 

Plocha malého rozsahu (0,12 ha) pro smíšené obytné využití logicky navazuje na sídlo Velběhy – vyplňuje proluku 
mezi stávající zástavbou a silnicí II/105. Plocha je v redukovaném rozsahu převzata z předchozí ÚPD obce (není 
nezbytné prokazovat veřejný zájem na záboru půd II. třídy ochrany). Její vymezení zjevně nemá negativní vliv na 
organizaci ZPF. 

Z10 

Plocha středního rozsahu (0,92 ha) pro smíšené obytné využití se nachází přímo ve vazbě na intravilán sídla Osečany, 
je v redukovaném rozsahu převzata z předchozí ÚPD obce (není nezbytné prokazovat veřejný zájem na záboru půd 
II. třídy ochrany). Její vymezení nemá negativní vliv na organizaci ZPF. Plocha logicky doplňuje sídlo a je podstatná 
pro naplnění urbanistické koncepce územního plánu a přiměřený rozvoj sídla. 

Z11 

Plocha středního rozsahu (1,12 ha) pro smíšené obytné využití navazuje na sídlo Osečany, je od zastavěného území 
oddělena vodním malým vodním tokem a jeho nivou, od volné zemědělské krajiny plochu odděluje cesta s mezí, tj. 
bez negativního vlivu na uspořádání ZPF. Plocha je navržena prakticky pouze na půdách V. třídy ochrany a odpovídá 
tedy plošným zásadám ochrany ZPF. 

Z12 

Plocha malého rozsahu (0,34 ha) z menší části pro drobnou výrobu a služby, z větší části pro nezastavitelnou zeleň 
(plocha smíšená nezastavěného území) navazuje na zástavbu v sousední obci Prosenická Lhota, z druhé strany 
ohraničena lesním pozemkem, tj. bez negativního vlivu na organizaci ZPF. Je vymezena na půdách III. třídy ochrany. 
Rozpor s plošnými zásadami ochrany ZPF není shledán. 

R01/R02 

Plochy územních rezerv, které navazují na zastavitelnou plochu Z04 a mají i stejné předpokládané využití (dohromady 
2,46 ha). Plochy není možné využít (vyjmout ze ZPF) podle tohoto územního plánu. Jejich zahrnutí je nezbytné 
z hlediska určení rozvojových tendencí obce ve výhledovém horizontu (po vyčerpání plochy Z04). Rezerva navazuje 
na navrženou obytnou zónu a je umístěna podél stávající komunikace, tj. není předpokládán negativní vliv na 
organizaci ZPF. Předpokládán je zábor především půd II. třídy ochrany, v menším měřítku pak půd III. třídy ochrany. 
Veřejný zájem na záboru ZPF nemůže být určen, protože vymezením územní rezervy zábor v návrhovém horizontu 
nevzniká. Ve výhledovém horizontu se veřejný zájem předpokládá stejný, jako v případě plochy Z04. 

C.13.3 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

C.13.3.1 LEGISLATIVNÍ VÝCHODISKA 

Podmínky ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa formuluje „Lesní zákon“ (zákon č. 289/1995 Sb. v 
aktuálním znění). V § 14 odst. 1 zákona je uvedeno, že zpracovatelé a pořizovatelé územně plánovací dokumentace:  

„… jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a 
zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních 
celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení …“. 

Pokud dojde k záboru lesa, je nutné v souladu s §13 odstavcem (2) výše zmíněného zákona dbát zejména na 
následující: 

(2) Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být zejména 

a) přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a zajištěno, aby použití 
pozemků co nejméně narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí, 

b) dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních 
lesních porostů, 

c) nenarušována síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích a jiná zařízení sloužící lesnímu 
hospodářství; v případě nezbytného omezení jejich funkcí musí být uvedena do původního stavu, a 
není-li to možné, zajištěno odpovídající náhradní řešení, 

d) zřizovány pozemní komunikace a průseky v lese tak, aby jejich zřízením nedošlo ke zvýšenému 
ohrožení lesa, zejména větrem a vodní erozí. 
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C.13.3.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Lesní pozemky (tzv. pozemky určené k plnění funkcí lesa) pokrývají 29,1 % území (cca 160 ha). Nejvýznačnější je 
celek obklopující vrchy Drahoušek a Na Ohradě, další lesní celky se nachází podél vodních toků a menší plochy 
v dalších částech území. Lesy v řešeném území jsou výlučně kategorie hospodářských lesů. 

C.13.3.3 ZPŮSOB VYHODNOCENÍ 

Z hlediska ochrany pozemků učených pro plnění funkcí lesa sleduje vyhodnocení zejména dvě skutečnosti. Jednak 
zda je navrhován zábor těchto pozemků, a dále pak přiblížení záměrů k hranici lesa na vzdálenost kratší než 50 metrů 
(k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa dává souhlas příslušný orgán státní správy lesů). 

Další kritérium, které může řešení územního plánu ovlivnit (například trasováním liniových záměrů), se týká dělení 
lesních porostů. §12 lesního zákona v odstavci 3) uvádí: 

"Dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, vyžaduje souhlas orgánu státní správy 
lesů. Orgán státní správy lesů souhlas nevydá, jestliže by dělením vznikly pozemky nevhodného tvaru nebo velikosti, 
neumožňující řádné hospodaření v lese." 

Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa není navržen v případě žádné z rozvojových ploch. 

Odůvodnění rozvojových ploch zasahujících do OP lesa: 

K01, K02 

Plochy nestavební povahy pro založení prvků ÚSES. Bez negativního vlivu na lesní pozemky. 

P02 

Plocha je od lesního pozemku vzdálena nejméně 30 metrů a dělí jí od něj zastavěný stavební pozemek pro rekreaci. 

Z05 

Plocha je od lesního pozemku vzdálena minimálně 40 metrů a je od něj oddělena zemědělskou půdou. 

Z07 

Plocha je od lesního pozemku vzdálena minimálně 40 metrů a je oddělena silnicí II/105 a pásem zemědělské půdy. 

Z08 

Plocha je od lesního pozemku vzdálena minimálně 20 metrů a v OP je navrženo využití – ZZ – zahrady a sady, tj. bez 
možnosti umístit obytné stavby. 

Z10 

Plocha je od lesního pozemku vzdálena nejméně 15 metrů a dělí jí od něj zastavěný stavební pozemek pro rekreaci. 
Plocha je převzata z předchozí ÚPD obce. 

Z11 

Plocha je od lesního pozemku vzdálena minimálně 10 metrů a v OP je částečně navrženo využití – ZZ – zahrady a 
sady, tj. s možnosti umístit obytné stavby nejméně 25 m od hranice lesního pozemku. 

Z12 

Plochá přímo navazující na lesní pozemek. Zastavitelná část je vzdálena nejméně 20 m od lesního pozemku a je 
určena pro činnosti související s hospodařením na lesních pozemcích (zázemí lesní školky). 

C.14 VYHODNOCENÍ UPLATNĚNÝCH PŘIPOMÍNEK  

C.14.1 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DLE § 50 ODST. 3 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Bude doplněno v další fázi pořizování územního plánu. 

C.14.2 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DLE § 52 ODST. 3 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Bude doplněno v další fázi pořizování územního plánu. 
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C.15 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ 
Bude doplněno v další fázi pořizování územního plánu. 

C.16 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K 
NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Textová část odůvodnění územního plánu má 46 stran formátu A4, grafická část obsahuje jeden výkres formátu A1 
a 2 výkresy formátu A2. 
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D GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje následující výkresy: 

D.1 – Koordinační výkres (A1)     1: 7 500 (celé řešené území) 

E – Výkres širších vztahů (A2)  1:50 000 

F – Předpokládané zábory půdního fondu (A2) 1:10 000 

Všechny tyto výkresy jsou nedílnou součástí odůvodnění územního plánu. 
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