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OD⇧VODN⇥NÍ ÚP - TEXTOVÁ ÁST
1)

Vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ↵ir↵ích vztah v území

1.1) Vyhodnocení souladu s po adavky vypl vajícími z PÚR R ve zn ní aktualizace ⌥. 1
Z✓Politiky územního rozvoje R ve zn ní Aktualizace ⌥.1 (schválené vládou 4/2015) vypl✏vají
pro území obce Otvovice zejména tyto po⇣adavky:
zohlednit republikové priority územního plánování pro zaji t ní udr⇣itelného rozvoje území
obec pat↵í do OB1- metropolitní rozvojové oblasti Praha (up↵esn no v✓ZÚR), tzn. akceptovat
z✓toho vypl✏vající úkoly pro územní plánování a podmínky pro rozhodování v území
⌥. 19:
⌥. 20:

⌥. 22:

⌥. 25:
⌥. 26:

⌥. 28:

⌥. 30:

Z republikov✏ch priorit územního plánování se ↵e eného území p↵edev ím t✏kají tyto priority:
Vytvá↵et p↵edpoklady pro polyfunk⌥ní vyu⇣ívání opu t n✏ch areál a ploch (tzv. brownfields).
Rozvojové zám ry, které mohou v✏razn ovlivnit charakter krajiny, umís ovat do co nejmén
konfliktních lokalit a následn podporovat pot↵ebná kompenza⌥ní opat↵ení. Vytvá↵et územní
podmínky pro zvy ování a udr⇣ování ekologické stability a k zaji t ní ekologick✏ch funkcí
krajiny ve volné krajin a pro ochranu krajinn✏ch prvk p↵írodního charakteru v zastav n✏ch
územích, zvy ování a udr⇣ování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územn plánovací
⌥innosti vytvá↵et podmínky pro ochranu krajinného rázu a ohledem na cílové charakteristiky a
typy krajiny a vytvá↵et podmínky pro vyu⇣ití p↵írodních zdroj .
Vytvá↵et podmínky pro rozvoj a vyu⇣ití p↵edpoklad území pro r zné formy cestovního ruchu
(nap↵. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika). Podporovat propojení z hlediska
cestovního ruchu atraktivních míst turistick✏mi cestami, které umo⇣⌦ují celosezónní vyu⇣ití pro
r zné formy turistiky (nap↵. p í, cyklo, ly⇣a↵ská, hipo).
Vytvá↵et podmínky pro preventivní ochranu p↵ed potenciálními riziky a p↵írodními katastrofami
v území (záplavy, sesuvy p dy, eroze atd.). Zajistit územní ochranu ploch pot↵ebn✏ch pro
umís ování staveb a opat↵ení na ochranu p↵ed povodn mi.
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavov✏ch územích a umis ovat do nich ve↵ejnou
infrastrukturu jen ve zcela v✏jime⌥n✏ch a zvlá od vodn n✏ch p↵ípadech. Vymezovat
a chránit zastavitelné plochy pro p↵emíst ní zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povod⌦ov✏ch kod.
Pro zaji t ní kvality ⇣ivota obyvatel zohled⌦ovat nároky dal ího v✏voje území, po⇣adovat jeho
↵e ení ve v ech pot↵ebn✏ch dlouhodob✏ch souvislostech, v⌥etn nárok na ve↵ejnou
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních m stsk✏ch prostor a ve↵ejné infrastruktury je nutné
↵e it ve spolupráci ve↵ejného i soukromého sektoru s ve↵ejností.
Úrove⌦ technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby spl⌦ovala po⇣adavky na vysokou kvalitu ⇣ivota v sou⌥asnosti i v
budoucnosti.

Vyhodnocení:
Nov územní plán se soust⇧edí na vyvá⌦ené a efektivní vyu⌦ívání zastav⇤ného území a
zachování funk⇥ní a urbanistické celistvosti, vytvá⇧í podmínky pro plnohodnotné vyu⌦ití ploch a objekt v
zastav⇤ném území a preferuje rekonstrukce a p⇧estavby nevyu⌦ívan ch objekt a areál v sídlech p⇧ed
v stavbou ve volné krajin⇤. Redukce ploch zastaviteln ch oproti p vodnímu ÚPO je cca 1 ha s cílem
nestav⇤t v území s vysokou mírou rizika vzniku povod⌅ov ch ⌃kod a s cílem nerozvíjet v stavbu v ⇧í⇥ních
nivách.
Pokud jsou návrhem dot⇥ena vymezená záplavová území, tak jsou v t⇤chto navr⌦en ch
plochách dány omezující podmínky nebo se jedná o stavby ve ve⇧ejném zájmu (P9 - ve⇧ejná technická
vybavenost).
Územní plán vytvo⇧il v území podmínky pro environmentáln⇤ ⌃etrné formy dopravy (p⇤⌃í,
cyklistickou). Jsou navr⌦ena opat⇧ení s d razem na zlep⌃ení dostupnosti odtr⌦en ch enkláv, obnovy
p vodních cest v krajin⇤ spojující sousední sídelní útvary (Holubice, Zem⇤chy) a opat⇧ení podél silnice II.
t⇧ídy pro bezpe⇥n⇤j⌃í pohyb chodc .
Územní plán vytvo⇧il podmínky pro mo⌦nost napojení sídla na centrální OV Kralupy nad
Vltavou.
Územním plánem je navr⌦ena základní koncepce uspo⇧ádání krajiny s ohledem na zachování
a podporu p⇧írodních a krajiná⇧sk ch hodnot. Územní plánem jsou navr⌦ena opat⇧ení zvy⌃ující reten⇥ní
kapacitu území, opat⇧ení protipovod⌅ová a je vymezen územní systém ekologické stability, jako základ
ekologické stability území.
1.2) Vyhodnocení souladu s po adavky vypl vajícími z ÚPD vydané krajem
Nad↵azenou ÚPD jsou Zásady územního rozvoje (dále ZÚR) St↵edo⌥eského kraje.
Dle ZÚR St↵edo⌥eského kraje obec spadá do OB1- metropolitní rozvojové oblasti Praha.
Z hlediska limit vyu⇣ití území jsou po⇣adavky, které plynou z nad↵azené ÚPD pro ↵e ené území,
do návrhu ÚP Otvovice zapracovány
území spadá do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru, územím procházejí prvky
územního systému ekologické stability regionálního a nadregionálního v✏znamu, je zde
evidováno maloplo né chrán né území, území je sou⌥ástí p↵írodního parku Okolí Oko↵e a
Bud⌥e (v ZÚR jako návrh - park byl vyhlá en 28. 3. 2011),
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územím vede plynovod VTL ukon⌥en✏ regula⌥ní stanicí VTL/STL, ⇣elezni⌥ní tra , silnice II. t↵ídy,
jsou zde evidována poddolovaná území,
je zde evidován vrt a pramen HMÚ s ochrann✏m pásmem,
oblast zasahuje vymezené záplavové území Zákolanského potoka.

ZÚR stanovují tyto cíle pro územní plánování, které jsou do územního plánu zapracovány:
i) pro rozvoj bydlení sledovat mo⇣nosti transformace ploch v zastav ném území sídel a vyu⇣ití
dosud voln✏ch ploch vymezen✏ch v zastavitelném území v územních plánech obcí;
n) respektovat prvky p↵írodních, kulturních a civiliza⌥ních hodnot území;
o) chránit ve zv✏ ené mí↵e pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvá↵et krajinu s
cílem zv✏ ení její estetické hodnoty a ekologické stability p↵ed nekoordinovanou v✏stavbou.
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
d) ov ↵it rozsah zastaviteln✏ch ploch v sídlech a stanovit sm ry jejich vyu⇣ití s ohledem na
kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na mo⇣nosti rozvoje
Obec se nachází v krajin p↵ím stské (U06). ZÚR vymezují krajinu p↵ím stskou v územích odpovídajících
t mto charakteristikám:
a) ✓polyfunk⌥ní charakter s v✏znamn✏m zastoupením bydlení;
b) ✓její ⌥ásti jsou dot⌥eny civiliza⌥ními jevy;
ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování zm n v území a rozhodování o nich:
a) ✓vytvá↵et kvalitní prost↵edí pro krátkodobou rekreaci obyvatel vlastního území i centra
osídlení;
b) zm ny vyu⇣ití území nesmí sni⇣ovat její rekrea⌥ní potenciál a prostupnost pro nemotorovou
p↵epravu.
Zásady územního rozvoje St↵edo⌥eského kraje navrhují ve↵ejn prosp ná opat↵ení pro územní systém
ekologické stability, co⇣ je do územního plánu zapracováno.
Ze ZÚR dále vypl✏vající tyto zp↵esn né priority:
(07)
Vytvá↵et podmínky pro stabilizaci a vyvá⇣en✏ rozvoj hospodá↵sk✏ch ⌥inností na území kraje
zvlá t ve vymezen✏ch rozvojov✏ch oblastech a vymezen✏ch rozvojov✏ch osách. P↵itom se
soust↵edit zejména na:
b) vyvá⇣ené a efektivní vyu⇣ívání zastav ného území a zachování funk⌥ní a urbanistické
celistvosti sídel, tedy zaji ovat plnohodnotné vyu⇣ití ploch a objekt v zastav ném území a
preferovat rekonstrukce a p↵estavby nevyu⇣ívan✏ch objekt a areál v sídlech p↵ed v✏stavbou ve
volné krajin , vy í procento volné zelen v zastav ném území;
(198)
ZÚR stanovují tyto zásady pro zaji t ní ochrany území s p↵írodními hodnotami a mo⇣ného
rozvoje t chto území:
m) chránit ↵í⌥ní nivy; zabránit je t↵eba vodohospodá↵sk✏m úpravám regulujícím vodní toky,
odvod⌦ování a zastavování údolních niv a likvidaci p↵írod blízk✏ch spole⌥enstev (slepá
ramena, mok↵ady, lu⇣ní lesy, b↵ehové porosty, louky).
Vyhodnocení:
Územním plánem Otvovice je navr⌦en p⇧im⇤⇧en rozvoj sídel s cílem nenaru⌃ovat p⇧írodní
dominanty nevhodnou zástavbou a respektovat stávající kulturní hodnoty.
Nov územní plán se soust⇧edí na vyvá⌦ené a efektivní vyu⌦ívání zastav⇤ného území a
zachování funk⇥ní a urbanistické celistvosti, vytvá⇧í podmínky pro plnohodnotné vyu⌦ití ploch a objekt v
zastav⇤ném území a preferuje rekonstrukce a p⇧estavby nevyu⌦ívan ch objekt a areál p⇧ed v stavbou
ve volné krajin⇤. Redukce ploch zastaviteln ch oproti p vodnímu ÚPO je cca 1 ha s cílem nestav⇤t v
území s vysokou mírou rizika vzniku povod⌅ov ch ⌃kod a s cílem nerozvíjet v stavbu v ⇧í⇥ních Pro
rozlehlej⌃í plochy je dána podmínka prov⇤⇧ení územní studií ⇥i regula⇥ního plánu.
Pokud jsou návrhem dot⇥ena vymezená záplavová území, tak jsou v t⇤chto navr⌦en ch
plochách dány omezující podmínky nebo se jedná o stavby ve ve⇧ejném zájmu (P9 - VPS).
Územní plán vytvo⇧il v území podmínky pro environmentáln⇤ ⌃etrné formy dopravy (p⇤⌃í,
cyklistickou). Jsou navr⌦ena opat⇧ení s d razem na zlep⌃ení dostupnosti odtr⌦en ch enkláv, obnovy
p vodních cest v krajin⇤ spojující sousední sídelní útvary (Holubice, Zem⇤chy) a opat⇧ení podél silnice II.
t⇧ídy pro bezpe⇥n⇤j⌃í pohyb chodc .
Územní plán vytvo⇧il podmínky pro mo⌦nost napojení sídla na centrální OV Kralupy nad
Vltavou.
Územním plánem je navr⌦ena základní koncepce uspo⇧ádání krajiny s ohledem na zachování
a podporu p⇧írodních a krajiná⇧sk ch hodnot. Územní plánem jsou navr⌦ena opat⇧ení zvy⌃ující reten⇥ní
kapacitu území, opat⇧ení protipovod⌅ová a je vymezen územní systém ekologické stability, jako základ
ekologické stability území.
1.3) Vyhodnocení souladu s po adavky vypl vajícími z ÚAP ORP Kladno
Ur⌥ení problém k ↵e ení v✓územn plánovací dokumentaci
závady a problémy:
- urbanistické – plochy brownfield
- hygienické – negativní vliv komunika⌥ního pr tahu obcí
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vzájemné st↵ety zám r na provedení zm n místního v✏znamu –
- st↵et záplavového území Q100 a aktivní zóny záplavového území Zákolanského potoka se
zastav n✏m územím, zastavitelnou plochou
- st↵et zastav ného území a zastaviteln✏ch ploch s p↵írodní hodnotou,
- st↵et zastaviteln✏ch ploch a vymezeného regionálního biokoridoru Oko↵-Minická skála.
- st↵et zastav ného území a zastaviteln✏ch ploch s limitem dopravní a technické infrastruktury
(st↵et zastaviteln✏ch ploch pro bydlení v ochranném pásmu dráhy)
Úkoly k ↵e ení v územn plánovací dokumentaci
zapracovat ve↵ejn prosp ná opat↵ení ze ZÚR St↵edo⌥eského kraje – VPO regionální biokoridor
RK 1120, nadregionální biokoridor NK 57 ⇤ebín – K 58
zachovat architektonické hodnoty a dal í památky.
Vyhodnocení:
Územním plánem Otvovice je v souladu z po⌦adavky vypl vajícími z ÚAP ORP Kladno.
Problémy specifikovány na základ⇤ anal zy p vodního ÚPO a st⇧et limit ⇥i hodnot jsou novou
dokumentací ⇧e⌃eny. Nová ve⇧ejn⇤ prosp⇤⌃ná opat⇧ení jsou zapracována, kulturní hodnoty jsou
respektovány.
1.4) Po adavky na ⌦e↵ení ÚPD sousedních obcí vypl vající z návrhu ÚP
Návrh územního plánu nevytvá↵í plochy nadmístního zájmu, nedochází k v✏znamnému zatí⇣ení
stávajícího ob⌥anského vybavení v okolních sídlech nebo k nevhodn✏m zásah m do dopravní a technické
infrastruktury.
Z hlediska po↵izování ÚPD sousedních obcí je t↵eba sledovat koordinovat tyto prvky:
nad↵azené systémy ÚSES, zajistit provázanost systém lokálního ÚSES;
provázanost technické a dopravní vybavenosti (cykloturistické trasy, cyklostezky, vodovod,
kanalizace).
2)

Vyhodnocení spln ní zadávací dokumentace
ÚP prov ↵il a navrhl rozvoj v lokalitách specifikovan✏ch zadáním:

Po⇣adavky na urbanistickou koncepci:
V✓rámci po⇣adavk na rozvoj území obce budou v✓územním plánu projektantkou prov ↵eny i tyto díl⌥í
ní⇣e uvedené konkrétní po⇣adavky na zm nu vyu⇣ití území
( podané ob⌥any) :
1- po⇣adavek na zm nu na pozemku ⌥. 283/26 v✓k.ú. Otvovice na plochu, která nebude navr⇣ena jako
lesní plocha.
Pozemek je v návrhu ÚP za↵azen do ploch s funk⌥ním vyu⇣itím plochy sídelní zelen - ochranná
a izola⌥ní zele⌦ (ZO) - jedná se o zele⌦ v zastav ném území, kde ochrann✏ charakter p↵evládá
nad potenciálním hospodá↵sk✏m vyu⇣itím - str⇣ s vodote⌥í.
2- po⇣adavek na zm nu na pozemku ⌥. 401/1 v✓k.ú. Otvovice na plochu umo⇣⌦ující zástavbu rodinn✏m
domem, nízkopodla⇣ní bydlení.
ást pozemku byla zahrnuta do p↵estavbové plochy P 10 s funk⌥ním vyu⇣itím plochy smí ené
obytné - venkovské (SV). Plocha ur⌥ená pro hospoda↵ení v krajin v návaznosti na stávající
katastráln evidovanou zem d lskou stavbu. Dnes je tato stavba vyu⇣ívána zejména pro ú⌥ely
bydlení - legalizace sou⌥asného stavu vyu⇣ívání. Lokalita je dopravn p↵ístupná a neuplat⌦uje
se v dálkov✏ch pohledech.
3- po⇣adavek na zm nu ⌥ásti pozemku ⌥. 521/2 v✓k.ú. Otvovice na plochu umo⇣⌦ující zástavbu rodinn✏m
domem ( ⌥ást pozemku je pro zástavbu ji⇣ ur⌥ena platn✏m úpo).
Pozemek byl ⌥áste⌥n zahrnut do funk⌥ního vyu⇣ití plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
(jedná se o zahradu k rodinnému domu), ⌥ást pozemku sousedící s v✏robním areálem, kde je
vzrostlá zele⌦, byla vymezena jako plocha sídelní zelen - ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO).
4-po⇣adavek na zm nu na pozemku ⌥. 1044/2 v✓k.ú. Otvovice na plochu umo⇣⌦ující zástavbu rodinn✏m
domem.
Pozemek byl zahrnut do p↵estavbové plochy P 12 s funk⌥ním vyu⇣itím plochy bydlení - rodinné
domy venkovské (BV). Jedná se o oplocené pozemky navazující na objekty k bydlení ⌥p. 73, 75
a 80. Dnes je samota p↵ístupná pouze po polních cestách. V navazujícím ↵ízení je nutno prov ↵it
zejména po⇣adavek na dopravní obslu⇣nost, parkování a p↵ístup po⇣ární techniky.
5- po⇣adavek na zm nu na pozemku ⌥. 262/2 v✓k.ú. Otvovice na plochu umo⇣⌦ující bydlení, zástavbu
venkovskou obytnou.
Pozemek nebyl zahrnut do ploch umo⇣⌦ujících v✏stavbu. Jedná se o PUPFL, kde ji⇣ se ji⇣ v
rámci zadání nesouhlasn vyslovily dot⌥ené orgány a ani projektant nevidí rozvoj obce v této
poloze jako koncep⌥ní (zásah do krajiny, p↵írodní charakter místa, okolí).
6- po⇣adavek na zm nu na pozemku ⌥. 410/44, 410/45 v✓k.ú. Otvovice na plochu umo⇣⌦ující zástavbu
rodinn✏m domem.
Pozemky mají charakter proluky a byly do ÚP zahrnuty jako stabilizované s funk⌥ním plochy
bydlení - rodinné domy venkovské (BV).
7-po⇣adavek na zm nu na pozemku ⌥. 516, 517/1 v✓k.ú. Otvovice, které nejsou ve vlastnictví na plochu
umo⇣⌦ující zástavbu rodinn✏m domem.
Pozemky byly do ÚP zahrnuty jako návrhové (P5) s funk⌥ním plochy bydlení - rodinné domy
venkovské (BV).
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8- po⇣adavek na ↵e ení p↵ístupové cesty k poz. ⌥. 58 v✓k.ú. Otvovice, ⌥ást pozemk ⌥. 83 a ⌥. 61/1 v✓k.ú.
Otvovice slou⇣í jako jediná p↵ístupová cesta k✓poz. ⌥. 58.
⇥e ení p↵ístupu je podmínkou u kontaktní p↵estavbové plochy P2a.
9 -po⇣adavek na zm nu na pozemku ⌥.492/1 v✓k.ú. Otvovice na plochu umo⇣⌦ující zástavbu rodinn✏ch
dom .
Pozemek byl do ÚP zahrnut jako návrhov✏ (Z5) s funk⌥ním plochy bydlení - rodinné domy
venkovské (BV). Jedná se o pozemek mající charakter proluky a sousedící se zástavbou v k.ú.
Zákolany.
10 -po⇣adavek na zm nu na pozemku 1046 v✓k.ú. Otvovice na plochu umo⇣⌦ující zástavbu rodinného
dom .
ást pozemku p↵i cest a dále od lesa byla zahrnuta do p↵estavbové plochy P 11 s funk⌥ním
vyu⇣itím. Jedná se o oplocené pozemky navazující na objekt k bydlení ⌥p. 70. Dnes je samota
p↵ístupná pouze po polních cestách. V navazujícím ↵ízení je nutno prov ↵it zejména po⇣adavek
na dopravní obslu⇣nost, parkování a p↵ístup po⇣ární techniky.
11 -po⇣adavek na zm nu na pozemku 1047 v✓k.ú. Otvovice na plochu umo⇣⌦ující zástavbu rodinn✏mi
domy.
ást pozemku p↵i cest a dále od lesa byla zahrnuta do p↵estavbové plochy P 11 s funk⌥ním
vyu⇣itím. Jedná se o oplocené pozemky navazující na objekt k bydlení ⌥p. 70. Dnes je samota
p↵ístupná pouze po polních cestách. V navazujícím ↵ízení je nutno prov ↵it zejména po⇣adavek
na dopravní obslu⇣nost, parkování a p↵ístup po⇣ární techniky.
12 -po⇣adavek na zm nu na pozemku 47/9 v✓k.ú. Otvovice na plochu umo⇣⌦ující zástavbu rodinn✏mi
domy. Po↵izovatel doporu⌥uje po⇣adavek prov ↵it v✓územním plánu a to vzhledem k✓limitu
území, vyhlá enému aktivnímu záplavovému území, v✓kterém je zakázáno umíst ní staveb-§67
vodního zákona.
Pozemek nebyl zahrnut do ploch umo⇣⌦ujících v✏stavbu, nachází se cel✏ ve vymezeném
aktivním záplavovém území.
13- po⇣adavek na zm nu na pozemku ⌥. 410/6 a 410/41 v✓k.ú. Otvovice na plochu umo⇣⌦ující zástavbu
rodinn✏m domem.
Pozemky byly do ÚP zahrnuty jako návrhové (P8) s funk⌥ním plochy bydlení - rodinné domy
venkovské (BV).
14- po⇣adavek na zm nu na pozemku ⌥.41/1 v✓k.ú. Otvovice na plochu umo⇣⌦ující zástavbu rodinn✏m
domem. Po↵izovatel doporu⌥uje po⇣adavek prov ↵it v✓územním plánu a to vzhledem k✓limit m
území : aktivní zápl. zóna, záplavové území, ochranné pásmo dráhy.
Vzhledem k faktu, ⇣e se lokalita nachází ve v✏ e uveden✏ch limitních omezeních, nebyla do
územního plánu zahrnuta.
Ostatní zám ry na provedení zm n v✓území jako po⇣adavky od obce i po⇣adavek ob⌥ana
uplatn n✏ v rámci projednávání zadání (po↵. ⌥íslo 19) byly projektantem prov ↵eny a
zapracovány do územního plánu.
Ostatní zastavitelné plochy byly sou⌥ástí p vodního ÚPO Otvovice. Územní plán v ak redukuje
rozvoj dan✏ p↵edchozí územn plánovací dokumentací zejména s ohledem na stanovené
záplavové území (nap↵. je vypu t na lokalita v p vodním ÚPO ozna⌥ená jako 1/C6).
Po⇣adavky na koncepci ve↵ejné infrastruktury
Po⇣adavky byly respektovány.
Po⇣adavky na koncepci uspo↵ádání krajiny
Po⇣adavky byly respektovány.
Po⇣adavky na vymezení ploch a koridor územních rezerv a na stanovení jejich
vyu⇣ití, které bude nutno prov ↵it
Po⇣adavek nebyl uplatn n.
Po⇣adavky na ve↵ejn prosp né stavby, ve↵ejn prosp ná opat↵ení a asanace
Po⇣adavky nebyly specifikovány.
Územní plán vymezil:
ve↵ejn prosp né stavby - technická infrastruktura,
ve↵ejn prosp né stavby - dopravní infrastruktura,
ve↵ejn prosp né opat↵ení - sni⇣ování ohro⇣ení v území povodn mi, zvy ování
reten⌥ních schopností území,
ve↵ejn prosp né opat↵ení - zalo⇣ení prvk územního systému ekologické stability.
Po⇣adavky na vymezení ploch a koridor (územní studie a regula⌥ní plány)
Po⇣adavek nebyl uplatn n.
Územním plánem jsou vymezeny plochy P2a, P2b a P3 s prov ↵ením zm n vyu⇣ití územní
studií vzhledem k jejich rozsahu a komplikovanosti (brownfield).
P↵ípadn✏ po⇣adavek na zpracování variant ↵e ení
Po⇣adavek nebyl uplatn n.
Po⇣adavky na uspo↵ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo↵ádání obsahu
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jeho od vodn ní v⌥etn m ↵ítek v✏kres a po⌥tu vyhotovení
Po⇣adavky byly respektovány.
Po⇣adavky na vyhodnocení p↵edpokládan✏ch vliv územního plánu na udr⇣iteln✏
rozvoj území.
Po⇣adavek nebyl uplatn n.
3)

Komplexní zd vodn ní p⌦ijatého ⌦e↵ení

3.1) Základní údaje o ⌦e↵eném území
Obec Otvovice se nachází v okrese Kladno (p↵i hranici s okresem M lník a Praha-západ),
necel✏ch 5✓km jihozápadn od Kralup nad Vltavou a 15✓km severov✏chodn od Kladna. Vlastní sídlo je
umíst no mimo hlavní rozvojové osy, z hlediska ekonomiky se dnes (po v✏razném útlumu pr myslové
⌥innosti) projevují tradi⌥ní vazby na sídla st↵ediskového v✏znamu (Kralupy nad Vltavou, Kladno, Slan✏).
⇤ir í dopravní vztahy jsou popsány v kapitole koncepce dopravy. Potenciál rozvoje je v✏hledov mo⇣no
spat↵ovat v existenci zva⇣ované trasy aglomera⌥ního dopravního okruhu, která by m la procházet v
blízkosti ↵e eného území.
Rozloha správního území obce je 617 ha. Ke dni k 26. 3. 2011 zde trvale ⇣ilo 793 obyvatel. Obec
o je tvo↵ena zástavbou rozprost↵enou p↵evá⇣n v✓údolnici Zákolanského potoka. V zájmovém území se
nachází n kolik samot. Podstatná ⌥ást území je ovlivn na b✏valou hornickou ⌥inností (dob✏vky uhlí).
T ⇣ba uhlí, vápence a následn i rozvoj sklá↵ského pr myslu ovlivnil rovn ⇣ charakter zástavby.
Zájmové území je p↵írodn a krajiná↵sky v✏znamné. Území je sou⌥ástí p↵írodního parku Okolí
Oko↵e a Bud⌥e, jsou zde vedeny prvky ÚSES regionálního a nadregionálního v✏znamu a evidováno
maloplo né chrán né území. V blízkém dosahu od ↵e eného území jsou rozmíst ny v✏znamné cíle
turistiky a rekreace (Bude⌥, Oko↵). Zájmov✏m územím je mj. vedena sí turistick✏ch tras.
Úhrnné hodnoty druh pozemk (údaje v ha):
Kód obce
Druhy
pozemk

Zdroj:

532✓681
617,0
373,7
19,4
8,9
6,9
408,9
139,0
4,7
11,1
53,4

Celková v✏m ra pozemku (ha)
Orná p da (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zem d lská p da (ha)
Lesní p da (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastav né plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)
Katastrální ú↵ad St↵edo⌥eského kraje, pracovi t Kladno.

Sousední územní obvody:
Zájmové území sousedí s katastrálními územími esti obcí rozmíst n✏mi na území t↵í okres
St↵edo⌥eského kraje:
Název obce:
Kód obce:
Obec se stavebním ú↵adem:
Stavební ú↵ad:
Obec s roz í↵enou p sobností:
Okres:
katastrální území:

Zákolany
533092
Kladno
Magistrát m sta Kladna
Kladno
Kladno
Trn n✏ Újezd u Zákolan, kód k.ú. 790451

Název obce:
Kód obce:
Obec se stavebním ú↵adem:
Stavební ú↵ad:
Obec s roz í↵enou p sobností:
Okres:
katastrální území:

Blevice
532100
Kladno
Magistrát m sta Kladna
Kladno
Kladno
Blevice, kód k.ú. 605 590

Název obce:
Kód obce:
Obec se stavebním ú↵adem:
Stavební ú↵ad:

Slatina
532827
Kladno
Magistrát m sta Kladna
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Obec s roz í↵enou p sobností: Kladno
Okres:
Kladno
katastrální území:
Slatina u Velvar, kód k.ú. 749621
Název obce:
Kód obce:
Obec se stavebním ú↵adem:
Stavební ú↵ad:
Obec s roz í↵enou p sobností:
Okres:
katastrální území:

Olovnice
532673
Kralupy nad Vltavou
M stsk✏ ú↵ad Kralupy nad Vltavou
Kralupy nad Vltavou
M lník
Olovnice, kód k.ú. 711039

Název obce:
Kód obce:
Obec se stavebním ú↵adem:
Stavební ú↵ad:
Obec s roz í↵enou p sobností:
Okres: M lník
katastrální území:
katastrální území:
katastrální území:

Kralupy nad Vltavou
534951
Kralupy nad Vltavou
M stsk✏ ú↵ad Kralupy nad Vltavou
Kralupy nad Vltavou
Zem chy u Kralup nad Vltavou, kód k.ú. 792799
Mikovice u Kralup nad Vltavou, kód k.ú. 672742
Minice u Kralup nad Vltavou, kód k.ú. 672751

Název obce:
Kód obce:
Obec se stavebním ú↵adem:
Stavební ú↵ad: Obecní ú↵ad
Obec s roz í↵enou p sobností:
Okres:
katastrální území:

Holubice
539228
Velké P↵ílepy
Velké P↵ílepy
erno ice
Praha-západ
Holubice v echách, kód k.ú. 641456.

Zdroj: Mapov✏ portál St↵edo⌥eského kraje
P↵íslu nost k vybran✏m ú↵ad m státní správy
Pov ↵en✏ obecní ú↵ad:
Kladno
Obec s roz í↵enou p sobností:
Kladno
Stavební ú↵ad:
Kladno

zdroj:

Ú⌥ast ve sdru⇣ení obcí
Obec Otvovice je od roku 2008 ú⌥astníkem dobrovolného svazku obcí Bude⌥sko.
http://www.kolec.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=6804&id_dokumenty=3573

Schválená územn plánovací dokumentace obce
Územní plán obce Otvovice (Ing. arch. Alexandr Holub, 2006) v⌥etn zm n k tomuto ÚPO:
Zm na ⌥. 1 ÚPO (Ing. arch. Alexandr Holub, 2008)
Zm na ⌥. 2 ÚPO (Ing. arch. Marie Ka parová, 06/2011) – zru eno opat↵ení obecné
povahy.
Nov✏ územní plán p↵evá⇣n navazuje na urbanistickou koncepci danou p↵edchozí
dokumentací.
3.2) Obyvatelstvo, stavební a bytov fond
Zm ny ve zp sobu hospoda↵ení po druhé sv tové válce a útlum t ⇣by m ly za následek
omezení pracovních mo⇣ností v míst a podstatn✏ úbytek trvale bydlícího obyvatelstva. V roce 2001 bylo
dosa⇣eno historického minima jejich po⌥tu. Poslední s⌥ítání obyvatel dokládá zna⌥n✏ nár st trvale ⇣ijícího
obyvatelstva 683<793. ⇥ada obyvatel ⇣ije v obci trvale, ale není p↵ihlá ená (cca 100 obyvatel).
rok
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
Otvovice 799 901 960 966 1085 1219 1242 962 957 864 779 718
683
Obyvatelstvo podle pohlaví a v ku k 26. 3. 2011
(v✏sledky SÚ podle trvalého bydli t )

Obyvatelstvo celkem
svobodní,
svobodné
⇣enatí, vdané
z toho rodinn✏ stav
rozvedení,
rozvedené
vdovci, vdovy

10

Celkem

mu⌃i

⌃eny

793

398

395

308

175

133

328

171

157

84

39

45

69

9

60

Celkem

mu⌃i

⌃eny

793
101
41
96
132
102
110
69
38
64

398
44
22
55
72
56
59
37
16
26

395
57
19
41
60
46
51
32
22
38

32

7

25

Obyvatelstvo celkem

z toho ve v ku

Zdroj:

0 - 14
15 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 79
80 a více
let

V✏sledky s⌥ítání lidu, dom a byt 2011 ( SÚ); Obec Otvovice (2015).

Stavební a bytov✏ fond
Trvale obydleno je 84% domovního fondu. U ⌥ásti d↵íve docházelo k funk⌥ní zm n ⌥ásti
objekt pro ú⌥ely chalupa↵ení, dnes je mo⇣no vysledovat opa⌥n✏ trend tj.: lidé nemovitosti kupují za
ú⌥elem trvalého bydlení. Bytov✏ fond je pom rn nov✏, pouze 20% dom bylo postaveno p↵ed rokem
1919. V obci p↵eva⇣uje rodinné jednogenera⌥ní bydlení, nachází se zde i n kolik bytov✏ch dom (viz.
tabulková ⌥ást). Na jeden rodinn✏ d m p↵ipadá v pr m ru 1,15 byt. V✏stavba nového rodinného bydlení
nadále p↵eva⇣uje.
rok
1869 1880 1890 1900 1910
Otvovice 82
104 110
120 135

1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
147
184 227 219
224 207 240
232

Domovní a bytov✏ fond k roku 2011
(v✏sledky SÚ podle trvalého bydli t )

249
209
188
4
1

234
195
186
1
-

11
10
2
1

ostatní
budovy
4
4
3
-

11

6

4

1

42
82
22
16
20
24

40
76
19
14
19
24

1
4
2
2
1
-

1
2
1
-

Celkem rodinné domy
Domy úhrnem
Domy obydlené
z toho podle
vlastnictví domu

z toho podle
období v✏stavby
nebo
rekonstrukce
domu

fyzická osoba
obec, stát
bytové dru⇣stvo
spoluvlastnictví
vlastník byt
1919 a d↵íve
1920 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2011

Obydlené byty celkem
ve vlastním
dom
z toho právní
v osobním
d vod u⇣ívání
vlastnictví
bytu
nájemní
dru⇣stevní
1
z toho s po⌥tem 2
obytn✏ch
3
místností
4
5 a více
Zdroj:

bytové domy

Celkem
297

rodinné domy
224

bytové domy ostatní budovy
58
15

189

188

1

-

29

-

28

1

27
9
16
35
82
75
68

2
3
28
61
56
65

11
9
2
7
20
17
3

14
11
1
2
-

V✏sledky s⌥ítání lidu, dom a byt 2011 ( SÚ); Obec Otvovice (2015).
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Stavební a bytov✏ fond pro pronájem
V centrální ⌥ásti Otvovic byl soukrom✏m investorem realizován projekt nízkonákladového
bydlení. Na pozemku po b✏valém obchodním dom Skarab byl postaven ⌥ty↵podla⇣ní bytov✏ d m - dnes
Resort Otvovice. V dom je celkem 65 malometrá⇣ních byt , jeden nebytov✏ prostor a dv prádelny.
Resort si dr⇣í ur⌥it✏ standard, nicmén centrální ⌥ást obce je neúm rn zatí⇣ena zejména tlakem na
parkovací místa (nájemci nevyu⇣ívají mo⇣nost placeného parkování v areálu). Dal í nev✏hodou je, ⇣e
nájemci s obcí nesou⇣ijí, byty si pronajímají na krátk✏ ⌥as. Obec nemá zájem podporovat dal í podobné
projekty ze zmín n✏ch d vod .
Ml✏n Amerikán, ⌥.p. 76, se✓nalézá na✓západním okraji centra obce. Zde soukrom✏ investor
provedl p↵estavbu hlavní budovy na bytov✏ d m (cca 8 byt ).
3.3) Ekonomická základna
Sociáln ekonomická situace
Polovina trvale ⇣ijících obyvatel je ekonomicky aktivní. Podstatnou roli hraje vyjí⇣ ka za prací
(zejména Praha a Kralupy nad Vltavou). Do zam stnání vyjí⇣dí cca t↵etina ekonomicky aktivních trvale
⇣ijících obyvatel. Z hlediska ekonomiky se projevují tradi⌥ní vazby na sídla st↵ediskového v✏znamu (Kralupy
nad Vltavou, Kladno, Slan✏) a na pra⇣skou metropoli.

Celkem
Ekonomicky aktivní celkem
zam stnaní
z toho podle
postavení v
zam stnání

v tom:

ze zam stnan✏ch

zam stnanci
zam stnavatelé
pracující na vlastní
ú⌥et
pracující d chodci
⇣eny na mate↵ské
dovolené

nezam stnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující d chodci
z toho
⇣áci, studenti, u⌥ni
Osoby s nezji t nou ekonomickou aktivitou

mu⌃i

⌃eny

367
329
252
4

204
185
139
3

163
144
113
1

52

37

15

16

6

10

6

-

6

38
351
197
75
75

19
135
73
39
59

19
216
124
36
16

Celkem
Vyjí⇣d jící celkem
vyjí⇣d jící do zam stnání
v rámci obce
do jiné obce okresu
v tom
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahrani⌥í
vyjí⇣d jící do kol
v rámci obce
v tom
mimo obec

v tom

Zdroj:

158
125
13
30
32
48
2
33
5
28

V✏sledky s⌥ítání lidu, dom a byt 2011 ( SÚ);

Charakteristika hospodá↵ské ⌥innosti
Z podnikatelsk✏ch subjekt p↵evládá velkoobchod a maloobchod, opravy a údr⇣ba motorov✏ch
vozidel a stavebnictví. Podle právní formy p↵eva⇣ují osoby samostatn v✏d le⌥n ⌥inné - ⇣ivnostníci. V obci
p sobí jedna akciová spole⌥nost.
Hospodá↵ská
⌥innost

Po⌥et podnikatelsk✏ch subjekt celkem
podle
Zem d lství, lesnictví, rybá↵ství
p↵eva⇣ující
Pr mysl celkem
⌥innosti
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údr⇣ba motorov✏ch vozidel
Doprava a skladování
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139
3
15
26
34
5

podle právní
formy

Ubytování, stravování a pohostinství
Informa⌥ní a komunika⌥ní ⌥innosti
Pen ⇣nictví a poji ovnictví
innosti v oblasti nemovitostí
Profesní, v decké a technické ⌥innosti
Ve↵ejná správa a obrana; povinné sociální zabezpe⌥ení
Vzd lávání
Zdravotní a sociální pé⌥e
Kulturní, zábavní a rekrea⌥ní ⌥innosti
Ostatní ⌥innosti
Nezji t no
Státní organizace
Akciové spole⌥nosti
Obchodní spole⌥nosti
⌃ivnostníci
Samostatn hospoda↵ící rolníci
Svobodná povolání
Zem d l tí podnikatelé
Ostatní právní formy

8
3
4
3
18
1
3
2
2
9
3
2
1
11
107
9
9

V✏znamné hospodá↵ské objekty a provozy:
spole⌥nost Keraglass, a.s. se sídlem v Otvovicích ⌥p. 120, vyrábí a prodává sklen né v✏robky na
jedno pou⇣ití na diagnostiku (kapiláry) a ocelové lancety. Firma si pronajímá ⌥ást p vodní
sklárny Dubodol (sklárna na tabulové sklo Otvovice), zbytek areálu je bez vyu⇣ití a chátrá.
spole⌥nost JHJ alu, s.r.o. se sídlem v Otvovicích ⌥p. 251 se zab✏vá vst↵ikováním plast , v✏robou a
prodejem plastov✏ch sou⌥ástí, zahradních su ák , plastov✏ch komponent , kolí⌥k i ⌦ r na
prádlo. Prodejna a p j⌥ovna hliníkov✏ch ⇣eb↵ík , sch dk , le ení a dopl⌦k a prodej v✏robk
firmy. V k.ú. Otvovice se nachází pouze ⌥ást areálu, v✏znamná jeho ⌥ást spadá do k.ú. Zákolany.
Dále se v obci nachází ↵ada ⇣ivnostensk✏ch provozoven nap↵íklad:
Servis po⌥íta⌥ a tiskáren kopírování, montá⇣ a✓revize zabezpe⌥ovacích za↵ízení ⌥p. 33,
Pneuservis - ⌥p. 55,
Kade↵nictví - ⌥p. 34 apod.
Zdroj:

informace OÚ Otvovice 2015;
V✏sledky s⌥ítání lidu, dom a byt 2011 ( SÚ);
3.4) Dopl ující informace a zd vodn ní (ve ⌥len ní návrhu ÚP)

Vymezení zastav ného území
Rozsah zastav ného území pro k. ú. Otvovice vychází ze schválené územn plánovací
dokumentace a je aktualizován dle § 58 stavebního zákona na aktuálním mapovém podkladu (mapa
KMD platná od 21. 5. 2015).
V ↵e eném území se k datu 3.4. 2019 nachází dvacet ⌥ty↵i samostatn✏ch zastav n✏ch území ( z
toho est jsou zbo↵eni t ):
3
Otvovice (3 celistvá zastav ná území)
1
ve↵ejné poh↵ebi t Otvovice
1
zahrady v intravilánu u Zákolan
1
zahrada navazující na zastav né území Trn n✏ Újezd
1
stavební pozemek s ⌥p. 175 navazující na zastav né území Trn n✏ Újezd
1
stavební pozemek s ⌥p. 79 a související pozemky navazující na zastav né území Zákolany
1
zem d lská stavba ⌥. poz. 450 a související pozemek (⌥ást)
1
samota Za achtou (objekty k bydlení ⌥p. 73, 75, 80 a související oplocené zahrady, pozemky)
1
samota u lesa (objekt k bydlení ⌥p. 70 a související pozemky)
1
samota v lese (chata ⌥.e. 28 a rozestav ná budova v⌥etn navazujících pozemk )
1
samota ⌥. st. parcely 405 a související pozemek (jiná stavba)
1
samota ⌥. st. parcely 362 a související pozemek - ovocn✏ sad
1
samoty ⌥p. 81 (objekt k bydlení), ⌥e. 42 (objekt k rodinné rekreaci), ⌥. pozemku 359 a 360
mezi drá⇣ním t lesem a Zákolansk✏m potokem - pod Otvovicemi
3
samoty ⌥p. 171 (objekt k bydlení) se souvisejícími pozemky, ⌥e. 41; ⌥e. 26, ⌥e. 27 (objekty k
rodinné rekreaci) v údolí Holubického potoka (V Rusavkách).
6
Dále se v území mimo zástavbu nacházejí zbo↵eni t na poz. parcele ⌥. 139, 91, 292, 293, 294 a
295.
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Pozn.:

Do zastav ného území jsou ve smyslu § 58 stavebního zákona zahrnuty pozemky v intravilánu
sídla (s v✏jimkou vinic, chmelnic a zahradnictví a pozemk p↵iléhajících k hranici intravilánu
navrácen✏ch do orné p dy nebo do lesních pozemk ). Do zastav ného území jsou dále, mimo
intravilán sídla, zahrnuty zastav né stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace
nebo jejich ⌥ásti, ze kter✏ch jsou vjezdy na ostatní pozemky zastav ného území, ve↵ejná
prostranství a dal í pozemky, které jsou obklopeny pozemky zastav ného území (s v✏jimkou
pozemk vinic, chmelnic a zahradnictví). Zastav n✏m stavebním pozemkem je pozemek
evidovan✏ v katastru nemovitostí jako stavební parcela a dal í pozemkové parcely zpravidla pod
spole⌥n✏m oplocením, tvo↵ící souvisl✏ celek.
Od vodn ní základní koncepce rozvoje území obce a podmínek pro ochranu jeho hodnot

Stávající urbanistická struktura jednotliv✏ch sídel musí b✏t zachována a s p↵ihlédnutím k jejich
velikosti a potenciálu rozvoje logicky rozvinuta.

-

-

-

Do budoucna je nutno respektovat a chránit zejména tyto dochované urbanistické kvality a
hodnoty:
Estetická atraktivnost n kter✏ch partií krajiny spo⌥ívá v kontrastu otev↵en✏ch málo ⌥len n✏ch
ploch zem d lské krajiny a za↵íznut✏ch údolí vodote⌥í, tvo↵ících v krajin zelené koridory –
krajinné osy. Nezastav né návr í a plo iny nad údolími tvo↵í volnou, p↵ehlednou krajinu, která
opticky funguje jako zarámování obrazu poto⌥ních údolí. Územním plánem jsou nastaveny
podmínky pro pohledovou ochranu horizontu (není rozvíjena v✏stavba na plochách polní
krajiny nad údolími).
P↵ed zástavbou chránit údolní nivu vodote⌥e s cílem nejít nad rámec ji⇣ vydan✏ch stavebních
povolení. Chránit vegeta⌥ní prvky liniové zelen a porosty svah v koridorech vodních tok
jako⇣to d le⇣ité prvky prostorové struktury a znaky p↵írodních hodnot; obec je v p↵ímém
kontaktu s v✏znamn✏mi krajinn✏mi prvky (les, údolní niva, skalnaté v✏chozy apod.), územní
rozvoj je sm ↵ován mimo v✏znamné krajinné prvky.
Nov navrhovanou zástavbu navázat na existující urbanistické formy vn p vodního jádra
osídlení tak, aby p sobila co mo⇣ná nejmén ru iv . Ve sva⇣itém terénu respektovat místní
podmínky a objekty dané situaci objemov p↵izp sobit tak, aby stavby p sobily co nejmén
nápadn (zejména v✏ ková regulace).
P⌦ehled historick ch, kulturních hodnot v zájmovém území
Archeologické nálezy
V ↵e eném území jsou vymezeny archeologické zóny I. a II. stupn , které zahrnují:

Po↵. ⌥. SAS

Název UAN

12-23-04/1
12-23-05/3

u ⌥. p. 178
ran✏ st↵edov k, poh↵ebi t ; okruh o r=50 m
Otvovice - st↵edov ké a novov ké jádro vsi

12-23-05/8
12-23-05/7

Kategorie
UAN
I

Katastr, okres
Otvovice,✓Kladno

II

Otvovice,✓Kladno

Otvovice - okraj chatové osady na jih od vsi

I

Otvovice,✓Kladno

Otvovice - prostor sklárny Kavalier; nález
kostrového hrobu - ran✏ st↵edov k

I

Otvovice,✓Kladno

V sousedním katastru Minice u Kralup nad Vltavou se nachází v✏znamná archeologická lokalita hal tatské hradi t . Doba trvání cca 70 let, zánik po⇣árem. Hradi t tvo↵í vnit↵ní hradi t s akropolí a
severní a v✏chodní p↵edhradí. Na severním okraji akropole hradba. Na v✏chod do skály tesan✏ p↵íkop.
Hradi t je p↵ístupné z v✏chodu, zde opevn ní valem a p↵íkopem – po nich jen skrovné rozorané zbytky.
Hradba dochována na ji⇣ní stran , plocha hradi t zastav na jenom ↵ídce. Na severním p↵edhradí
existovala osada.
Území s archeologick✏mi nálezy - je definováno jako území, na n m⇣ se vyskytují archeologické
nálezy nemovité povahy vytvo↵ené ⌥lov kem nebo vzniklé p↵írodním procesem na základ p sobení ⌥i
vyu⇣ití ⌥lov kem a archeologické nálezy movité povahy. V sou⌥asné dob je dle vyjád↵ení Archeologického
ústavu a oprávn n✏ch organizací nutné pova⇣ovat celé území st↵edních ech za území s archeologick✏mi
nálezy. V § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., je dána stavebníku povinnost ji⇣ od doby p↵ípravy stavby oznámit
zám r stavební ⌥innost Archeologickému ústavu, má-li se provád t na území s archeologick✏mi nálezy. Z
toho vypl✏vá, ⇣e ka⇣d✏ stavebník ve st↵edo⌥eském kraji musí provést oznámení v ⌥i Archeologickému
ústavu AV R a umo⇣nit jemu nebo oprávn né organizaci provést na dot⌥eném území záchrann✏
archeologick✏ v✏zkum. Archeologick✏ ústav je v dikci tohoto zákona ur⌥en, aby uplat⌦oval na základ
oznámení stavebníka po⇣adavek na záchrann✏ archeologick✏ v✏zkum a koordinoval archeologické
v✏zkumy.
Zdroj:
Státní archeologick✏ seznam, Archeologick✏ ústav AV R.
-

V✏znamné stavby k ochran
architektonicky v✏znamné stavby (kaple sv.✓Prokopa, ml✏ny na Zákolanském potoce, stavby
industriálního d dictví - sklárna na tabulové sklo Otvovice).
prvky drobné architektury, pam tní místa a tradi⌥ní vycházkové trasy.
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Kaple sv.↵Prokopa
První kaple byla postavena roku 1716, po✓morové epidemii. V✓roce 1832, poté co byly✓Otvovice
posti⇣eny cholerou, byla tato kaple rozbo↵ena a✓na✓stejném míst byl postaven nov✏ kostelík
v✓novogotickém slohu. Po⌥átkem 90.✓let 20.✓století byla kaple znovu opravena. V✓roce 2006✓byl opraven
zvon a✓instalováno automatického zvon ní. V roce 2007✓do lo k✓oprav kaple, financované z✓v✏t ⇣ku
benefi⌥ního koncertu místní roda⌥ky Lucie Bílé.
Ml ny na Zákolanském potoce
Ml✏n Amerikán, ⌥.p. 76, se✓nalézá na✓západním okraji centra obce. V✓roce 1877✓jej z↵ídili v✓míst
na✓ostr vku Zákolanského potoka majitelé sklárny Karl a✓Gustav Morawetzovi. Byl pohán n parou a✓název
Amerikán odpovídal jeho postavení v✓okolí. V✓roce 1882✓jej koupil Josef Linhart a✓po n m Ant. Ladislav
Ry ánek, kter✏ zde postavil vodní kolo. 19.1.1905 ml✏n vyho↵el. 1917✓jej koupil Jan Be⌥i⌥ka, kter✏ zru il
parní pohon a✓zavedl vodní turbínu. Ml✏n je v sou⌥asnosti p↵estav n na bytov✏ d m.
Tracht v ml✏n, ⌥.p. 7, se✓nachází na✓v✏chodním okraji centra obce. Jeho zalo⇣ení není známo,
ale z↵ejm existoval ji⇣ p↵ed✓t↵icetiletou válkou, po✓ní z stal pust✏ a✓ujala se✓jej vrchnost. V✓roce 1723✓jej
koupil od✓Anny Marie Franti ky velkoprincezny Toskánské Ferdinand Salomon. K✓jeho dr⇣itel m pat↵ili té⇣
od✓roku 1846✓Jan Zají⌥ek, od✓roku 1878✓Josef Richtr, od✓roku 1895✓Josef France. K✓roku 1905✓je
p↵ipomínán jako vodní ml✏n Josefa France, Anny Francové a✓Antonína France s✓Girardovou vodní turbínou,
první na✓Zákolanském potoce. Od✓roku 1909✓majiteli Jan Trachta a✓Marie Trachtová, která nechala v✓roce
1915✓op t postavit vodní kolo a✓od roku 1921✓Josef Trachta, za✓n ho⇣ byla v✓roce 1929✓postavena
Francisova turbína. Josef Trachta je uvád n jako majitel ml✏na i✓v pr b hu 2.✓sv tové války.
Industriální d⇤dictví - Dubodol - sklárna na tabulové sklo Otvovice
Ji⇣ roku 1801 po⇣ádali Jan Fischer a Franti ek X. Moser o povolení z↵ídit sklárnu u Trn ného
Újezda s tím, ⇣e jako první pou⇣ijí k topení kamenné uhlí. Záhy vznikla hu Marienhaim, ale její v✏roba
byla brzy zastavena a Jan Fischer vybudoval novou sklárnu u sv✏ch dol v Otvovicích, která vyu⇣ívala
kamenné uhlí. Roku 1808 je ve sklárn uvád na jedna tavicí pec s osmi pánvemi, vytáp ná kamenn✏m
uhlím. Roku 1816 se zde vyráb lo k↵ídové a zelené duté sklo. Roku 1870 byla v✏roba roz í↵ena i na
tabulové sklo. Po roce 1887 p↵e la sklárna do majetku firmy Moravec a synové. Je t v 60. letech 20.
století se zde vyráb ly lahve, objekty slou⇣ily i pro sklá↵sk✏ v✏zkum. Objekty sklárny pro ly v pr b hu 20.
století ↵adou radikálních p↵estaveb. Po n kolika majetkov✏ch p↵evodech v⌥etn restitu⌥ních dnes pat↵í
firm Cerareal s.r.o., která vlastní i brownfield za potokem. Tato firma ⌥ást pronajímá ⌥ást areálu u silnice
firm Keraglass, a.s. Ostatní ⌥ásti sklárny jsou bez odpovídajícího vyu⇣ití.
Trafostanice, zbytky kotelny s komíny, hlavní v✏robní a dílenské provozní haly nad silnicí pat↵í
mezi cenné objekty industriální architektury.
Zdroj:

OÚ Otvovice
http://www.otvovice.cz/historie/
http://www.uur.cz/images/uzemnirozvoj/cestovniruch/zpracovatelskyprumysl2009/01-text-tras
a-zpracovatelskeho-prumyslu.pdf
Podrobn je historie Otvovic popsána v práci ©Mgr. Miroslava Landy: St↵ípky z d jin Otvovic,
1.díl, 13. století a⇣ 1945, 1. vydání, Dob↵í kv ten 2009.

Drobná architektura, pam tní místa a trasy
Mezi prvky drobné architektury pat↵í:
Pomník padl✏ch v centru obce - obec má zám r jej zrekonstruovat,
Portál v✏toku d lní vody “Rezavka” - obec má zám r jej zrekonstruovat v⌥etn koryta
v✏toku, které se zaná í,
Portál studánky Rusavka (po rekonstrukci),
K↵í⇣ek severn nad obcí - je plánovaná obnova a vytvo↵ení místa zastavení.
Ur⌥itou hodnotou neobvyklou pro venkov jsou úseky dlá⇣d n✏ch místních komunikací v
centrální ⌥ásti Otvovic ⇣ulovou dla⇣bou v p lkruhovém rastru. Tento “u lechtil✏” povrch by m l b✏t nadále
zachován.
Zdroj:
OÚ Otvovice
Ochrana a rozvoj hodnot území - p⌦írodní a krajiná⌦ské hodnoty
P⌦írodní podmínky
pozn.: Sou⌥asné uspo↵ádání krajiny je ovlivn no p↵írodními podmínkami. Ty jsou limitující jak
pro koncepci uspo↵ádání krajiny, tak i pro urbanistické ↵e ení. Jsou to zejména podmínky
klimatické, geologické a geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické,
zoogeografické a typologie krajiny a krajinn✏ ráz - viz. podrobn✏ popis v Dopl⌦ujících
pr zkumech a rozborech (Ing. arch. Michaela ⇤tádlerová, PAFF - architekti, 2015).
Pedologické a hydrogeologické podmínky jsou podrobn popsány v kap. 5) Vyhodnocení
d sledk ↵e ení na ZPF.
Klimatické podmínky
Dle Quitta ↵e ené území spadá do teplé klimatické oblasti v klimatické jednotce T2.
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Oblast charakterizuje dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké p↵echodné období s tepl✏m a⇣
mírn tepl✏m jarem a podzimem. Zima je krátká mírn teplá a suchá s krátk✏m trváním sn hové pokr✏vky.
Ro⌥ní pr m rná teplota vzduchu je 8 °C. Pr m rn✏ ro⌥ní úhrn srá⇣ek je 450-500
mm. V území
p↵evládají v try ze sm ru západního kvadrantu. Vzhledem k p↵evládajícím západním v tr m a
geomorfologickému uspo↵ádání území nedochází k p↵irozenému prov trávání údolí Zákolanského potoka,
proto je zde velmi ⌥ast✏ v✏skyt inverzí.
Zdroj:
St↵ední echy - Chrán ná území R (XIII.) - AOPK 2005
Vzhledem k charakteru území, nutno do budoucna omezit/regulovat zám⇤ry na zbudování
velk ch stacionárních zdroj (REZZO1) a st⇧edních stacionárních zdroj (REZZO 2) zne⇥i⌃⌥ování ovzdu⌃í.
Geologické podmínky
Dle geologické mapy se na území Otvovic nachází zejména permokarbon - kladenské (spodní
edé) souvrství a relikty k↵ídy zastoupené b lohorsk✏m a perucko-korycansk✏m souvrstvím. Lev✏ svah nivy
Zákolan-ského potoka tvo↵í prachovce, jílovce a arkózovité pískovce karbonského kladenského souvrství,
prav✏ pak fylitizované droby (prachovce a b↵idlice) kralupsko-zbraslavské skupiny svrchního proterozoika.
Kvartér je mís-ty po obou svazích tvo↵en pleistocenními deluviálními hlinitokamenit✏mi a⇣ blokov✏mi
sedimenty.
ást katastrální území Otvovice nále⇣í Kladensko-slánsko-rakovnické pánvi, zapl⌦ované v
období permokarbonském. Nejstar í usazeniny, tzv. spodní edé daly vznik n kolika polohám ⌥erného
uhlí.
Z období druhohor pochází sedimentární horniny typu opuk a pískovc . V t↵etihorách zde do lo
k hlubokému zv trávání a odnosu star ích souvrství a vypreparování skalek a h↵bítk , které se staly více ⌥i
mén v✏razn✏mi dominantami v jinak ploché krajin (nap↵. Er u Turska, Kam✏k u í⌥ovic a mnoho dal ích
men ích v✏skyt ). Poslední zásah do tvaru krajiny provedly a stále provádí vodní toky (potoky) v povodí
Vltavy. V zá-jmovém území jde o erozi a regulaci Zákolanského potoka.
Ve ⌥tvrtohorách v ak do lo k pokrytí p↵evá⇣né ⌥ásti území eolick✏mi sedimenty - spra emi nebo
spra ov✏mi hlínami. Ty jsou nyní p dotvorn✏m substrátem pro více ne⇣ ¾ plochy území. asto v ak je
jejich mocnost pom rn nízká, tak⇣e i v povrchové vrstv se m ⇣e vyskytovat p↵ím s star ích hornin
(opuky, droby). Star í horniny se zachovaly pouze ostr vkovit (opuky) a ve st↵ední ⌥ásti kolem
Zákolanského potoka a jeho p↵ítok (p↵evá⇣n b↵idlice a droby). V bezprost↵edním okolí vodních tok jsou
geologick✏m podkladem mladé holocenní aluviální sedimenty. Siln✏m zásahem do celého katastrálního
území je hornická ⌥innost - poddolování území a sypání odval .
Zdroj:
GSP s.r.o. Ostrava: Ovlivn ní katastrálního území hornickou ⌥inností * Otvovice * okres Kladno,
2000
Ob⌥anské sdru⇣ení Bude⌥: Bude⌥ 1100 let, II. P↵íroda – krajina – ⌥lov k, 2005
Geomorfologické podmínky
Podle geomorfologického ⌥len ní eské republiky území nále⇣í do provincie eská vyso⌥ina,
sub-provincie Poberounská soustava, do Brdské oblasti, celku Pra⇣ská plo ina, podcelku Kladenská tabule
a do dvou okrsk : Turská plo ina (prav✏ b↵eh Zákolanského potoka) a Slánská tabule (lev✏ b↵eh
Zákolanského potoka).
Základní ráz území je dán geologick✏m v✏vojem; ur⌥en je zahlouben✏mi, místy skalnat✏mi
údolími potok
Zákolanského a Holubického (té⇣ Rusavky). Údolí Zákolanského potoka je jistou
obdobou vltavského údolí, tvo↵í osu osídlení Otvovic. Náhorní plo iny, které jsou více ⌥i mén odd leny
prudk✏mi svahy od údolní nivy, p↵edstavují zem d lskou krajinu s drobn✏mi krajinn✏mi prvky (h↵bítky,
remízy, úvozy, polními cestami). Na úpatí levého svahu údolí jsou také dnes ji⇣ zar stající haldy a odvaly z
opu t n✏ch tol po t ⇣b ⌥erného uhlí.
Nejní⇣e polo⇣en✏m místem je kóta na soutoku Zákolanského a Holubického potoka (191 m
n.m.), mezi nejv✏ e polo⇣ená místa pat↵í kóty Na sv tci u Holubic (300 m n.m.), Nad Vystrkovem (276,8
m n.m.) ⌥i Skalka (270,2 m n.m.). V✏znamn✏m p↵írodním prvkem území je algonkick✏ ostroh v✏ ky 236
m.n.m. - p↵írodní památka Otvovická skála, místn zvaná té⇣ Kozí kopec ⌥i Kozi⌦ák. Pr m rná nadmo↵ská
v✏ ka zastav né ⌥ásti Otvovic ⌥iní 220 m.
Zdroj: Zem pisn✏ lexikon SR - Jaromír Demek a kol., ACADEMIA Praha 1987; pr zkumy v území
Návrhem územního plánu Otvovice se morfologie území nem⇤ní.
P↵irozená vegetace
Pro ur⌥ení vhodné skladby zelen je základním vodítkem mapa potenciální p↵irozené vegetace.
Její mapovací jednotky p↵edstavují nejen soubor druhov podobn✏ch porost , ale zárove⌦ i soubor
vícemén podobn✏ch stanovi
s podobn✏mi r stov✏mi podmínkami. Mapa potenciální p↵irozené
vegetace je v✏razem sou⌥asného ekologického potenciálu krajiny. Dle mapy potenciální p↵irozené
vegetace (Neuhäuslová a kol., 2001) je potenciální p↵irozenou vegetací v ↵e eném území ⌥ern✏ ová
dubohab↵ina (Melampyro nemorosi- Carpinetum) a ve v✏chodní ⌥ásti a v niv Zákolanského potoka
okrajov st↵emchová jasanina (Pruno-Fraxinetum, místy v komplexu s mok↵adními ol inami Alnio
glutinosae). Jejich charakteristiky zárove⌦ ur⌥ují vhodnou skladbu zelen v p↵íslu n✏ch ⌥ástech ↵e eného
území:
⌥.7
ern✏ ová dubohab↵ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)
Hlavními d↵evinami ⌥ern✏ ov✏ch dubohab↵in jsou dub zimní (Quercus petraea) a habr
(Carpinus betulus), s ⌥astou p↵ím sí lip (Tilia cordata, na vlh⌥ích stanovi tích Tilia platyphyllos), dubu
letního (Quercus robur) a stanovi tn náro⌥n j ích listná⌥ - jasanu (Fraxinus excelsior) a javoru (Acer
pseudoplatanus, A. platanoides). Ve vy ích nebo inverzních polohách se objevuje také buk lesní (Fagus
sylvatica) a jedle b lokorá (Abies alba).
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Dob↵e vyvinuté ke↵ové patro tvo↵ené mezofilními druhy opadav✏ch listná⌥ nalezneme pouze v
prosv tlen✏ch porostech. Bylinné patro je tvo↵ené p↵evá⇣n mezofilními druhy rostlin, se zastoupením
p↵edev ím jaterníku podlé ky, svízele lesního, zvonku broskvolistého, hrachoru jarního, hluchavky ⇣luté,
⌥ern✏ e hajního, ba⇣anky lesní), kopytníku evropského a violky lesní. Mén ⌥asto se vyskytují trávy jako
kost↵avy, lipnice.
ern✏ ové dubohab↵iny pat↵í mezi spole⌥enstva ustupující vlivem lidské ⌥innosti, zvlá t
p↵evodem na jehli⌥naté kultury. Maloplo n zachované lesy vícemén p↵irozeného slo⇣ení p↵edstavují v
sou⌥asné dob ji⇣ v t inou pouhé fragmenty, ovlivn né eutrofizací v zem d lsky vyu⇣ívané krajin .
Vhodné d↵eviny a travinnobylinné sm si pro tvorbu krajiny:
Nej⌥ast j í d↵eviny stromo↵adí: t↵e e⌦ pta⌥í, lípa srd⌥itá, lípa velkolistá, javor mlé⌥, o↵e ák královsk✏,
hru e⌦ obecná, mén jablo⌦ domácí, slivo⌦.
Vhodné d↵eviny pro solitérní v✏sadbu ⌥i rozpt✏lenou zele⌦: lípa srd⌥itá, dub zimní, habr obecn✏, t↵e e⌦
pta⌥í, dub letní, lípa velkolistá, svída krvavá, pta⌥í zob obecn✏, hloh jednosemenn✏, hloh obecn✏, líska
obecná.
Vhodné sm si na zatrav⌦ovaná místa: kost↵ava ⌥ervená, kost↵ava lu⌥ní, srha obecná, lipnice lu⌥ní, lipnice
obecná, v su ích polohách psine⌥ek v✏b ⇣kat✏, lipnice smá⌥knutá.
⌥.1
St↵emchová jasenina, místy v komplexu s mok↵adními ol inami (Pruno-Fraxinetum,
místy v komplexu s mok↵adními ol inami Alnio glutinosae)
T↵ípatrové a⇣ ⌥ty↵patrové, druhov bohaté fytocenózy s dominantním jasanem (Fraxinus
excelsior), s ↵id⌥eji p↵eva⇣ující ol í (Alnus glutinosa ve vlh⌥ích typech), nebo lípou srd⌥itou (Tilia cordata,
v su ích typech) a s ⌥astou p↵ím sí st↵emchy (Prunus padus) nebo dubu letního (Quercus robur). Ke↵ové
patro je té⇣ velmi pestré a místy velmi husté. Nejhojn ji se v n m vyskytuje brslen evropsk✏ (Eonymus
europaea), jasan ztepil✏ (Fraxinus excelsior) a st↵emcha hroznovitá (Prunus padus). Dob↵e zapojené je té⇣
bylinné patro hygrofyt a mezohygrofyt: br lice kozí noha, pchá⌥ zelinn✏, karda bahenní, metlice trsnatá,
popenec b↵e⌥ anolist✏, vrbina obecná, ⌥istec lesní. asté jsou té⇣ mezofyty jako vále⌥ka lesní, strdivka nicí,
lipnice hajní, violka Rivinova ...Typické spole⌥enstvo irok✏ch niv potok . V t ina porost byla sm✏cena,
odlesn né pozemky slou⇣ící p↵evá⇣n jako produktivní louky ⌥i orná p da - byly v minulosti odvodn ny.
Vyu⇣ití ploch na pastvu je lokální. Spole⌥enstvo st↵emchové jaseniny pat↵í k velmi siln ohro⇣en✏m typ m
⌥eské vegetace.
Vhodné d↵eviny a travinnobylinné sm si pro tvorbu krajiny:
Nej⌥ast j í d↵eviny stromo↵adí: dub letní, jasan ztepil✏, mén lípa srd⌥itá, javor klen.
Vhodná rozpt✏lená zele⌦: jasan ztepil✏, ol e lepkavá, lípa srd⌥itá, p↵ím s st↵emcha hroznovitá, javor klen,
svída krvavá, kalina obecná, brslen evropsk✏, líska obecná, hloh obecn✏.
Vhodné sm si na zatrav⌦ovaná místa: lipnice lu⌥ní, lipnice obecná, psine⌥ek v✏b ⇣kat✏, srha obecná,
psárka lu⌥ní, kost↵ava lu⌥ní, jetel zvrhl✏.
Zdroj: Zdenka Neuhäuslová: Mapa potenciální p↵irozené vegetace eské republiky (Praha 1998).

(1.2).

Biogeografické ⌥len ní krajiny
Dle biogeografického ⌥len ní (Culek, 2000) se celé ↵e ené území nachází v bioregionu ⇥ipském

Bioregion ⇥ipsk✏ je tvo↵en ní⇣innou tabulí na severozápad st↵edních ech. Zaujímá západní
⌥ást Pra⇣ské plo iny a zasahuje do Dolnooharské tabule. Celé území je sou⌥ástí ⌥eské k↵ídové pánve.
Bioregion tvo↵í opuková tabule s teplomilnou biotou 2. bukovo-dubového vegeta⌥ního stupn , ve vy ích
polohách s p↵echody do 3. dubovo-bukového vegeta⌥ního stupn . Reliéf je tvo↵en mírn zvln nou
plo inou uklon nou od jihozápadu k severov✏chodu, roz⌥len nou systémem údolních zá↵ez , které jsou v
k↵ídové ⌥ásti m lké, zatímco tam, kde vystupuje proterozoikum, jsou svahy strmé a skalnaté a údolí mají
ráz ka⌦on , nap↵. údolí Vltavy od Prahy po Kralupy nad Vltavou. Reliéf má charakter ⌥lenité pahorkatiny s
v✏ kovou ⌥lenitostí 75 – 100 m; plo iny ji⇣n od ⇥ípu a západn od Prahy mají charakter ploché
pahorkatiny s ⌥lenitostí 30 – 70 m.
Území pat↵í k nejstar ím sídelním oblastem u nás. Osídlení je velmi staré, souvislé od neolitu.
Bioregion byl ji⇣ v prehistorické dob odlesn n na v t in plochy, rozloha les je dnes velmi omezená.
P↵irozené lesní porosty jsou ⌥asto nahrazeny druhotn✏mi akátinami, na píscích kulturními bory. V bezlesí
p↵evládají agrikultury, louky jsou dnes jen ojedin lé. Travinobylinné porosty jsou ⌥ast j í pouze na
prud ích svazích.
Biota ⇥ipského bioregionu je charakteristická dlouhodob j ím odlesn ním, p↵ítomností
termofilních druh rodu kozinec (Astragalus) a absencí náro⌥n j í slatinné vegetace. Fauna bioregionu je
hercynského p vodu, se západoevropsk✏m vlivem (je⇣ek západní, ropucha krátkonohá), s ojedin l✏mi
zástupci xerotermní fauny (v↵etenu ka pozdní, stepník rud✏, z obratlovc je t rka zelená).
V sou⌥asnosti jde v t inou o tém ↵ bezlesou kulturní step, charakterizovanou nap↵. koloniemi
havrana polního. Zejména severn od Prahy jsou zachovalá unikátní torza vyhran n teplomiln✏ch
hmyzích spole⌥enstev, se st↵edo⌥esk✏mi endemity a subendemity. V nivách tok jsou v✏znamná od↵íznutá
ramena s typickou faunou ní⇣inn✏ch stojat✏ch vod.
V rámci bioregionu se v ↵e eném území vyskytují následující biochory:
-2BE Erodované plo iny na spra ích v suché oblasti 2. vegeta⌥ního stupn (dále v.s.)
-2RE Plo iny na spra ích v suché oblasti 2. v.s.
-2UM V✏razná údolí v drobách v suché oblasti 2. v.s.
-2PN Pahorkatiny na zahlin n✏ch píscích v suché oblasti 2. v.s.
2RN Plo iny na zahlin n✏ch píscích 2. v.s.
Fytogeografické za↵azení a potenciální p↵irozená vegetace
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Dle regionáln fytogeografického ⌥len ní (Skalick✏, 1988) se území nachází na rozhraní t chto
t↵í fytogeografick✏ch okres : 7d – B lohorská tabule, 7c – Slánská tabule a 9 – Dolní Povltaví.
Fytogeografickou oblastí je termofytikum, co⇣ je oblast teplomilné vegetace s p↵evahou druh
sub-meridionálního pásma. Ze zbytk p↵irozené vegetace jsou charakteristické hercynské dubohab↵iny v
niv Záko-lanského potoka, traviny a irokolisté byliny vlhk✏ch pchá⌥ov✏ch luk, vysokobylinná vegetace na
vlhk✏ch loukách ponechan✏ch ladem.
Zdroj: Biogeografické ⌥len ní eské republiky I. a II. díl – Martin Culek a kol.
Charakter krajinné vegetace
P↵írodní prost↵edí ir ího zájmového území je mo⇣no v t inov pokládat za krajinu
lesozem d lskou, charakterizovanou p↵edev ím velk✏mi celky orné p dy na náhorních plo inách, lesními
komplexy na svazích údolí Zákolanského a Holubického potoka. ásti poto⌥ních údolí se zachovalou
vegeta⌥n pestrou nivou, skalnaté a v t i-nou zalesn né strmé údolní svahy a mírn j í svahy s loukami a
k↵ovinat✏mi mezemi opl✏vají vysokou hodnotou p↵írodní charakteristiky krajinného rázu. Naproti tomu
nezastav né návr í a plo iny nad údolími tvo↵í volnou, p↵ehlednou, mén v✏raznou krajinu, která v ak
opticky funguje jako zarámování obrazu. Z hlediska p↵írodních hodnot je sice relativn mén v✏znamná,
p↵esto v ak je práv kv li této rámující funkci nepostradatelná. Horizont by také m l b✏t pohledov
chrán n. Není ⇣ádoucí realizovat a rozvíjet v✏stavbu na plochách polní krajiny nad údolími
V kvalitních a ji⇣ osídlen✏ch ⌥ástech sídla je proto t↵eba regulovat p↵ípadnou zástavbu
m stského typu v⌥etn pr myslu a rovn ⇣ velkoplo nou zástavbu vesnickou (satelitní zahradní ⌥tvrti
apod.). Zástavbu je t↵eba omezovat na vyu⇣ití ji⇣ existujících továrních ruin apod. (brownfields). Prakticky
to znamená, ⇣e se obce mohou omezen rozr stat p↵evá⇣n s vyu⇣itím vnit↵ních rezerv v intravilánu.
V sou⌥asné dob tvo↵í zem d lská p da 61,3 % plochy ↵e eného území, z toho 79,7 %
zem d lské p dy je zorn no. Lesní pozemky pak zaujímají 32,7 % rozlohy území. Koeficient ekologické
stability pro katastrální území Otvovice je roven hodnot 0,41, tj. území intenzivn vyu⇣ívané. Zem d lská
p da se nachází zejména v severní, severozápadní a rovn ⇣ v jihov✏chodní ⌥ásti území obce. Zahrady a
sady jsou sou⌥ástí zastav ného území. V daném území tvo↵í zahrady a sady pouze 2,5 % zem d lské
p dy. Vy í v✏m ry dosahují trvalé travní porosty (louky a pastviny), celkem 17,8 % zem d lské p dy.
Území obce le⇣í na rozhraní p↵írodních lesních oblastí ⌥. 9 Rakovnicko – Kladenská pahorkatina
a ⌥. 17 – Polabí, z lesních vegeta⌥ních stup⌦ je zde zastoupen 1. lesní vegeta⌥ní stupe⌦ - dubov✏ (lev✏
b↵eh Záko-lanského potoka) a 2. lesní vegeta⌥ní stupe⌦ – bukodubov✏ (prav✏ b↵eh Zákolanského potoka).
Dnes zalesn né svahy nad údolími potok b✏valy od prav ku odlesn né a b✏valy vyu⇣ívány p↵edev ím k
pastv hospodá↵sk✏ch zví↵at a luka↵ení, p↵i⌥em⇣ tento stav setrvával a⇣ do první poloviny 20. století.
Postupn pastevectví ustupovalo a odlesn né svahy i rovinaté louky byly zales⌦ovány. Nejvíce pou⇣it✏mi
druhy byl trnovník akát, smrkové a bo-rové monokultury. Zbytky b✏val✏ch pastvin a zanikajících sad jsou
dnes porostlé vysok✏mi k↵ovinami nebo zar stají v✏mladky akát ⌥i b↵íz. Postupn se tak m ní v akátové
⌥i b↵ezové hájky, p↵ípadn se na nich í↵í jasan, co⇣ vede k degradaci a sukcesi mén exponovan✏ch stepí
a luk a k zavle⌥ení nep vodních druh do stepních lokalit. Místy jsou v ak zachovány i p↵írod blízké
dubohab↵iny. Tam, kde je terén strm j í, p da m l⌥í a skalnat j í jsou nej⌥ast ji zastoupeny kyselé
doubravy. V údolí Zákolanského potoka se vyskytují fragmenty jasanovo – ol ového luhu, místy s
vrbov✏mi porosty. V omezené mí↵e jsou zastoupena degradovaná spole⌥enstva pchá⌥ov✏ch a psárkov✏ch
luk a vlhká tu⇣ebníková lada vzniklá z vlhk✏ch pchá⌥ov✏ch luk ponechan✏ch ladem. Negativn se
projevuje p↵em na mokr✏ch luk a nivy na monokultury borové ⌥i topolové.
Mezi nejv✏znamn j í lokality v ↵e eném území pat↵í vodní tok Zákolanského potoka s p↵írodn
blíz-k✏mi lu⇣ními porosty, údolí Holubického potoka (Rusavky), oka Minické a Otvovické skály, mozaiky
doubrav a dubohab↵in na zalesn n✏ch svazích, skalní a stepní spole⌥enstva s xerotermními druhy, jejich⇣
v✏skyt je omezen na nejteplej í p↵irozená stanovi t . Z nejvzácn j ích druh jsou to nap↵. kozinec
bezlody⇣n✏ (Astragalus exscapus), ⌥esnek tuh✏ (Allium strictum), kostival ⌥esk✏ (Symphytum
bohemicum) a hlavá⌥ek jarní (Adonis vernalis). Vyskytují se zde i n které vzácné polní plevele. Na území
obce je vyhlá ena p↵írodní památka Otvovická skála. P↵esto⇣e se jedná o plo n nevelké území (1,3 ha), je
v✏znamné v✏skytem vzácn✏ch a chrán n✏ch druh rostlin. jedná se o mozaiku spole⌥enstev skalní
vegetace, úzkolist✏ch a irokolist✏ch trávník . ⇥e ené území je sou⌥ástí vyhlá eného p↵írodního parku
Okolí Oko↵e a Bud⌥e.
V rámci kontextového mapování krajiny Natura 2000 byly v ↵e eném území vymapovány ní⇣e
uvedené p↵írodní biotopy:
T1.1
mezofilní ovsíkové louky
T1.4
aluviální psárkové louky
T1.5
vlhké pchá⌥ové louky
T1.6
vlhká tu⇣ebníková lada, vzniklé zpravidla z vlhk✏ch pchá⌥ov✏ch luk ponechan✏ch
ladem,
⌥asto s nimi tvo↵í mozaiku
T3.1
skalní vegetace s kost↵avou sivou
T3.3D
úzkolisté suché trávníky bez v✏zna⌥ného v✏skytu vstava⌥ovit✏ch
T3.4D
irokolisté suché trávníky bez v✏zna⌥ného v✏skytu vstava⌥ovit✏ch a bez jalovce
K2.1
vrbové k↵oviny hlinit✏ch a pís⌥it✏ch náplav
K3
vysoké mezofilní k↵oviny – meze, remízky, doprovodná zele⌦; roztrou en po celém
území
K4.A
nízké xerofilní k↵oviny
L2.2B
degradované údolní jasanovo ol ové luhy
L3.1
hercynské dubohab↵iny
L7.1
suché acidofilní doubravy

18

Zdroj:

ÚPO Otvovice
Kontextové mapování Natura 2000 – AOPK R
Návrhem územního plánu Otvovice jsou v znamné p⇧írodní biotopy zahrnuty do systému
ÚSES, ZCHÚ, VKP, dále do funk⇥ních ploch (NP – plochy p⇧írodní), smí⌃en ch ploch nezastav⇤ného území
s↵p⇧írodní funkcí (NSp – krajinná zele⌅, NSp* – krajinná zele⌅, plochy dot⇥ené záplavov m územím,
NSpl – plochy p⇧írodní a lesní, NSpl* – plochy p⇧írodní a lesní dot⇥ené záplavov m územím).
Typologie krajiny (oblasti a místa krajinného rázu)
Z hlediska typologického ⌥len ní krajiny je ↵e ené území za↵azeno do staré sídelní krajiny typu
Hercynica, lesozem d lské krajiny plo in a pahorkatin - 1M1 (lev✏ b↵eh); lesozem d lské krajiny
za↵íznut✏ch údolí - 1M15 ( ir í území okolo Zákolanského potoka) a zem d lské krajiny plo in a
pahorkatin -1Z1 (prav✏ b↵eh). V rámci typologie krajiny R pat↵í krajinné typy 1M1 a 1Z1 mezi b ⇣né
krajinné typy, krajinn✏ typ 1M15 je za↵azen mezi unikátní typy krajiny, kter✏ je pot↵eba chránit p↵ísn ve
v ech aspektech.
ZÚR St↵edo⌥eského kraje v ↵e eném území vymezilo krajinn✏ typ U06:
-

U06 - krajina p↵ím stská, pro kterou jsou stanoveny cílové charakteristiky krajiny a územní
podmínky pro její zachování nebo dosa⇣ení:
Základní charakteristika - charakteristick✏ fenomén p↵ím stské krajiny p↵edstavuje její v✏razné
poly-funk⌥ní vyu⇣ití, které se promítá do uspo↵ádání území. Její podstatné ⌥ásti jsou dot⌥eny
civiliza⌥ními jevy. Dle umíst ní se jedná o podtyp krajiny p↵ím stské v centru ⌥i ose osídlení,
tzn. v daném p↵ípad v zázemí m sta Kralupy nad Vltavou a Kladna.
Po⌦adavky na vyu⌦ití – cílové charakteristiky krajiny:
Dlouhodobá cílová charakteristika spo⌥ívá ve vytvá↵ení kvalitního prost↵edí pro krátkodobou
rekreaci obyvatel vlastního území i centra osídlení.
Podmínky pro následné rozhodování:
Zm ny vyu⇣ití území v krajin p↵ím stské nesmí sni⇣ovat její potenciál pro krátkodobou rekreaci
v p↵írodním prost↵edí zázemí sídel a prostupnost pro nemotorovou p↵epravu (zejména pro p í
a cyklisty).

⇥e ené území spadá do oblasti krajinného rázu ObKR11 Kladensko. Místem krajinného rázu je
v rámci oblasti Kladensko: ChaKP 11/1 Charakteristick✏ krajinn✏ prostor Oko↵ – Otvovice, kter✏ je chrán n
formou vyhlá eného p↵írodního parku Okolí Oko↵e a Bud⌥e.
V razné znaky krajinného rázu:
• Náhorní plo iny roz↵ezané hlubok✏mi a⇣ ka⌦onovit✏mi údolími
• Mimolesní vzrostlá zele⌦ doprovázející liniové prvky krajiny
• Vzrostlá zele⌦ v sídlech a jejich okrajích, sady
• Akátové a borové porosty tvo↵ící specifick✏ lesní interiér
• V✏razné koridory vodote⌥í ⌥lenící krajinu
• Z↵etelné kulturní dominanty kostel v p↵ehledné zem d lské krajin
• Uzav↵enost a drobn j í m ↵ítko prostor v zahlouben✏ch údolích vodote⌥í
• V✏razné architektonické hodnoty lidové architektury a urbanistické skladby n kter✏ch obcí
Omezující opat⇧ení k ochran⇤ n⇤kter ch znak krajinného rázu pro území CHaKP:
• Chránit vegeta⌥ní prvky liniové zelen a porosty svah v koridorech vodních tok jako⇣to
d le⇣ité prvky prostorové struktury a znaky p↵írodních hodnot.
• Rozvoj venkovsk✏ch sídel bude v cenn✏ch lokalitách respektovat dochovanou a typickou
urbanistickou strukturu, bude orientován do sou⌥asn zastav ného území (s respektováním
znak urbanistické struktury) a do kon-taktu se zastav n✏m územím.
• Nová v✏stavba bude v cenn✏ch lokalitách zachovávat dimenze, m ↵ítko a hmoty tradi⌥ní
architektury, v kon-textu s cennou lidovou architekturou bude zachovávat i barevnost a pou⇣ití
materiál .
• Rozvojové plochy v t ích sídel situovat do kontaktu se sou⌥asn zastav n✏m územím,
nevytvá↵et samostatné satelitní celky nízkopodla⇣ní zástavby, rozvoj sídel a krajiny ↵e it ve
vzájemn✏ch vazbách.
• Nezasahovat do historick✏ch siluet sídel.
Sídlo Otvovice se rozprostírá v údolní niv Zákolanského potoka a ⌥áste⌥n ve spodních partiích
svah . Nejstar í zmínka o vsi má b✏t z roku 1228. Ve st↵edov ku byla v dr⇣ení p↵evá⇣n církevních
vlastník . Na sklonku 18. století v✏znamn poznamenalo ⇣ivot obce otev↵ení kamenouhelného lomu,
následn pak n kolika dal ích achet.
Nejv t í halda dolu Felix-Jan je nalezi t m pyritu a zkamen l✏ch zbytk prvohorních strom . Je kryta
↵ídkou b↵ezinou odolávající siln kyselé p d a vyskytují se zde vzácné druhy hub. Halda spl✏vá s okolím a
tvo↵í v sou⌥asné dob pozitivní hodnotu krajinného rázu.
V souvislosti s roz i↵ováním t ⇣by uhlí se za⌥al rozvíjet pr mysl, zde také sklá↵sk✏. První funk⌥ní
sklárna byla postavena roku 1802, následn byla p↵emíst na na západní okraj sídla, do blízkosti uheln✏ch
achet a pozd ji ⇣eleznice. Urbanismus Otvovic je ovlivn n konfigurací terénu v údolí orientovaném od JZ
k SV, vymezují je pom rn strmé strán . Pro uspo↵ádání vesnické zástavby je ur⌥ující podéln procházející
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komunikace. Charakteristická je tu absence klasické návsi, její⇣ funkci plní malé prostranství v místech
k↵i⇣ovatky cest s kaplí. sv. Prokopa. Strukturu zástavby lze charakterizovat jako ulicovou a shlukovou. Mezi
nejstar í a nejzajímav j í objekty ve vsi pat↵í vedle nevelké kaple také usedlosti ve st↵edu obce, dále
budovy sklárny v Dubodolu a arch. cenné stavby ml✏n na Zákolanském potoce. Pr myslové objekty
dotvá↵ejí historickou charakteristiku krajinného rázu a dají se hodnotit té⇣ jako kulturní dominanty krajiny.
Zdroj:
Löw a spol.: Typologie ⌥eské krajiny;
ZÚR St↵edo⌥eského kraje
Vyhodnocení krajinného rázu St↵edo⌥eského kraje (1. ⌥ást) - Atelier V - Ing. arch. Ivan Vorel
Vyhodnocení vliv návrhu zm ny ⌥íslo 2 územního plánu obce Otvovice na ⇣ivotní prost↵edí
Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ⇥len⇤ní ⇧e⌃eného území:
p⇧írodn⇤ hodnotn krajinn celek zahrnující ⇥ásti poto⇥ních údolí Zákolanského a Holubického
potoka se zachovalou vegeta⇥n⇤ pestrou nivou;
p⇧írodn⇤ hodnotn krajinn celek zahrnující lesní komplexy na svazích údolí, skalnaté a
v⇤t⌃inou zalesn⇤né strmé údolní svahy, skalní v chozy s v znamn mi skalními a stepními
spole⇥enstvy, mírn⇤j⌃í svahy s loukami a k⇧ovinat mi mezemi, staré cesty a erozní rokle;
krajinn celek zahrnující otev⇧enou zem⇤d⇤lskou krajinu na návr⌃ích a plo⌃inách nad údolími
potok ;
kulturn⇤ historick potenciál krajiny.
Územním plánem Otvovice je navr⌦en p⇧im⇤⇧en rozvoj sídel s cílem nenaru⌃ovat p⇧írodní
dominanty nevhodnou zástavbou a respektovat stávající kulturní hodnoty. Nov územní plán se soust⇧edí
na vyvá⌦ené a efektivní vyu⌦ívání zastav⇤ného území a zachování funk⇥ní a urbanistické celistvosti,
vytvá⇧í podmínky pro plnohodnotné vyu⌦ití ploch a objekt v zastav⇤ném území a preferuje rekonstrukce
a p⇧estavby nevyu⌦ívan ch objekt a areál p⇧ed v stavbou ve volné krajin⇤.
Pro nové stavební zám⇤ry v↵území jsou navr⌦eny urbanistické zásady. Dodr⌦ení stanoven ch
podmínek prostorového uspo⇧ádání (kapitola f.1 v textu návrhu) p⇧i v stavb⇤ by m⇤lo p⇧isp⇤t k citlivému
za⇥len⇤ní nov⇤ navr⌦ené zástavby do okolní zástavby i do krajiny, tak aby nedo⌃lo k naru⌃ení krajinného
rázu.
-

Ochrana p⌦írody a krajiny
Zvlá t chrán ná území p↵írody
V ↵e eném území se nenacházejí zvlá t chrán ná území p↵írody (dle zákona ⌥. 114/1992 Sb., o
ochran p↵írody a krajiny, v platném zn ní) v kategoriích: národní park, chrán ná krajinná oblast, národní
p↵írodní rezervace a národní p↵írodní památka, p↵írodní rezervace, biosférické rezervace UNESCO nebo
geoparky UNESCO.
Na území obce je vyhlá ena p⌅írodní památka Otvovická skála (kód 864). Z↵ízena byla
vyhlá kou ONV Kladno 15.1.1985, nabytí ú⌥innosti dne 15.2. 1985. Dle z↵izovacího podkladu je p↵írodní
památka vymezena v k.ú. Otvovice na parc.⌥. 250/1 (lesní pozemek), 250/2 (lesní pozemek), 268/2
(ost.pl. neplodná) a 270/7 (TTP). V✏-m ra p↵írodní památky ⌥iní 1,3461 ha. Ochranné pásmo je
vymezeno ⌥ástí parc.⌥. 969/1 (lesní pozemek) a má v✏m ru 1,3 ha.
P↵edm tem ochrany je v✏znamné stepní spole⌥enstvo s v✏skytem chrán n✏ch a ohro⇣en✏ch
druh rostlin a ⇣ivo⌥ich . Z fytocenologického hlediska se jedná o dob↵e zachovalé, druhov bohaté
bylinné spole⌥enstvo nále⇣ející do sv. Festucion valesiacae, s n kter✏mi prvky sv. Bromion erecti. Na
skalách se jedná o extrémní stanovi t skalních t rbin - spole⌥enstva sv. Alysso-Festucion pallentis.
Nejcenn j í druhy rostou na spra ové náv ji na úpatí skály. Jsou to p↵edev ím kavyly, hlavá⌥ek
jarní, koniklec lu⌥ní, kozinec bezlody⇣n✏, b lozá↵ka liliovitá, má⌥ka ladní, ⌥istec p↵ím✏, ch↵est léka↵sk✏,
pipla osmahlá. Na vlastní skále roste ta↵ice skalní, ⌥esnek er✏ horsk✏ a snad také ⌥esnek tuh✏, ta↵inka
kali ní, ↵eb↵í⌥ek t tinolist✏, smolni⌥ka obecná, lipnice cibulkatá, z ke↵ nap↵. skalník celokrajn✏. Z p↵ilehlé
doubravy jsou uvád ny ⌥ern✏ h↵ebenit✏ a mochna bílá. Z ⇣ivo⌥ich nap↵. ⌥melák skalní, ⌥. lesní, ⌥. zemní,
je t rka obecná, u⇣ovka obojková ..
Otvovická skála, zvaná té⇣ Kozí kopec ⌥i Kozi⌦ák, se ty⌥í cca 60m nad terénem na pravém
b↵ehu Zákolanského potoka, nad ⇣eleznicí Kralupy – Kladno, jako jedna z dominant pom rn
harmonického a ⌥lenitého údolí. Samotná skála je tvo↵ena algokick✏m ⌥lenit✏m spilitov✏m sukem,
vklín n✏m mezi proterozoické me-tamorfované b↵idlice a droby. Ji⇣ní a z⌥ásti západní okraj spadá strm ,
severní ⌥ást v⌥etn OP mírn ji, v✏chodní okraj p↵echází plynule bez v✏razn✏ch v✏ kov✏ch rozdíl . Skalní
step je z jihu a v✏chodu lemována k↵ovinami a remízy, ze severu lesem, z v✏chodu loukami a polnostmi.
Nivní mok↵adní poloky pod skálou jsou osázeny borovicí, jedná se o hustou, tém ↵ neprostupnou
ty⌥ovinu.
Pro chrán né území je zpracován Plán pé⌥e a to na období let 2006 – 2015, ve kterém bylo
navr⇣eno roz í↵ení p↵írodní památky v⌥etn úpravy hranice ochranného pásma.
Návrhem územního plánu Otvovice je respektována a chrán⇤na p⇧írodní památka Otvovická
skála v⇥etn⇤ navrhovaného roz⌃í⇧ení. Lokalita p⇧írodní památky je sou⇥ástí regionálního biokoridoru a
funk⇥n⇤ je za⇧azena do plochy p⇧írodní NP.
Do ↵e eného území zasahuje ochranné pásmo p⌅írodní památky Minická skála (kód
1029). Z↵ízena byla vyhlá kou ONV M lník 19.12.1986, nabytí ú⌥innosti dne 1,1.1987. Dle z↵izovacího
podkladu je p↵írodní památka vymezena v k.ú. Mikovice u Kralup n.Vlt. na parc. ⌥. 497/1 (ost.pl. jiná) a v
k.ú. Minice u Kralup n.Vlt. parc.⌥. 449 (lesní pozemek). Dle z↵izovacího podkladu ⌥iní v✏m ra p↵írodní
památky 0,3658 ha. P↵i ochranném pásmu ze zákona 50 m od hranice PP ⌥iní v✏m ra tohoto pásma 1,726
ha, p↵i⌥em⇣ v k.ú. Otvovice je OP vymezeno na ⌥ásti parc. ⌥. 851/1 (lesní pozemek) o v✏m ↵e 0,1072 ha.
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P↵edm tem ochrany je algonkick✏ spilitov✏ suk s vyvinutou kavylovou skalní stepí s druhy jako
jsou ⌥esnek tuh✏, oman n meck✏, hv zdnice zlatovlásek, ku↵i⌥ka t tinkatá, koniklec lu⌥ní na⌥ernal✏, kavyl
Ivan v (Stipa joannis), kavyl sli⌥n✏ aj.. Vyskytují se zde b ⇣né druhy pták a savc , z plaz je t rka obecná,
u⇣ovka obojková, teplomilné druhy hmyzu.
Minická skála, zvaná té⇣ Havlí⌥kova skála, vystupuje nad lev✏m b↵ehem Zákolanského potoka,
nad silnicí II/101 Minice – Otvovice, hrani⌥í s k.ú. Otvovice. P↵ev✏ ení od silnice k vrcholu skály ⌥iní cca 75
m.
Pro chrán né území je zpracován Plán pé⌥e a to na období let 2006 – 2015. Zva⇣ováno je roz í↵ení
ochrany, tzn. zv t ení ochranného pásma. V✏sledkem by byla ochrana lesních porost mimo stávající OP,
ochrana geologického a paleontického fenoménu, p↵íp. ochrana starého d lního díla.
Návrhem územního plánu Otvovice je respektována a chrán⇤na p⇧írodní památka Minická
skála, resp. plocha ochranného pásma zasahujícího do ⇧e⌃eného území, která je sou⇥ástí
nadregionálního biokoridoru a funk⇥n⇤ je za⇧azena do plochy smí⌃ené nezastav⇤ného území p⇧írodní a
lesní – NSpl.
Severn ↵e eného území v k.ú. Zem chy u Kralup n. Vlt. je vyhlá ená p↵írodní památka
Spra ová rokle u Zem ch o v✏m ↵e 1,49 ha. P↵írodní památka byla z↵ízena vyhlá kou ONV M lník dne
19.12.1986, nabytí ú⌥innosti dne 1.1.1987. P↵edm tem je ochrana v✏zna⌥ného geomorfologického
fenoménu, v✏zna⌥ného stratigrafického profilu mezi star ím a mlad ím pleistocénem, 18 m hluboké
spra ové rokle mezinárodního v✏znamu. Na okraji rokle jsou zachovány zbytky stepních porost s
v✏skytem vzácn✏ch a chrán n✏ch druh rostlin a ⇣ivo⌥ich (nap↵. hlavá⌥ek jarní, kozinec bezlody⇣n✏, kavyl
Ivan v, suchomilka, sklípkánek).
V rámci Plánu pé⌥e platného na období let 2006 – 2015 bylo navr⇣eno roz í↵ení p↵írodní
památky o stepní lada s velice silnou populací sklípkánka pontického a z rostlin hv zdnice chlumní. Jedná
se o plochu ve sm ru k hranici s k.ú. Otvovice. P↵edpokládané roz í↵ení PP zm ní i hranici ochranného
pásma, která by se mohla sv✏m západním okrajem dotknout / p↵iblí⇣it k hranici k.ú. Otvovice.
Natura 2000
V ↵e eném území, ani v nejbli⇣ ím okolí, se nenachází ⇣ádná evropsky v✏znamná lokalita ani
pta⌥í oblast. Nejbli⇣ í lokalitou ze soustavy NATURA 2000 je evropsky v✏znamná lokalita "Zákolansk✏
potok" (CZ0213016), ⌥ást toku mezi obcemi Hostou⌦ a Zákolany, lokalita raka kamená⌥e.
V návrhu je biotopová lokalita Rusavky (CZ0216372) - nadpr m rn vegeta⌥n i floristicky
bohatá lokalita na náhorní plo in v k.ú. Minice u Kralup n.Vlt. V✏razná skála, osídlená od starov ku;
vyzna⌥uje se extrémní vegeta⌥ní pestrostí na pom rn malé plo e. lokalita je vzdálena 1,5 km Jv od
soutoku Zákolanského potoka s potokem Holubick✏m.
Památné stromy:
Podle § 46 odst. 1 zákona ⌥. 114/1992 Sb., o ochran p↵írody a krajiny, je mo⇣né mimo↵ádn
v✏znamné stromy, jejich skupiny a stromo↵adí vyhlásit za památné stromy. Pokud není kolem stromu
vyhlá eno ochranné pásmo, má ka⇣d✏ strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o polom ru
desetinásobku pr m ru kmene m ↵eného ve v✏ i 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena ⇣ádná
pro dan✏ strom kodlivá ⌥innost (nap↵. v✏stavba, terénní úpravy, odvod⌦ování, chemizace).
Dle Úst↵edního seznamu ochrany p↵írody se v k. ú. Otvovice nachází památn✏ strom:
104124 Dub u Otvovic (Quercus robur)
V✏ ka: 28 m
Obvod: 307 cm
Poznámka: U potoka za ml✏nem, cesta k Otvovické skále, parc.⌥ 234, k.ú. Otvovice
Vyhlá en na↵ízením ONV Kladno, 15.1.1985, nabytí ú⌥innosti 15.2. 1985
Ochrana p⌦írody a krajiny - ostatní chrán ná území p⌦írody
P↵írodní park
Celé ↵e ené území je sou⌥ástí p↵írodního parku Okolí Oko↵e a Bud⌥e. P↵írodní park byl z↵ízen
Na↵í-zením St↵edo⌥eského kraje ⌥. 3/2011 ze dne 28. b↵ezna 2011.
P↵írodní park byl z↵ízen z d vodu ochrany krajinného rázu s v✏znamn✏mi soust↵ed n✏mi
estetick✏mi a p↵írodními hodnotami, zejména s ohledem na rozsáhlé lesní komplexy, s charakteristickou
skladbou zem d lsk✏ch kultur s bohat✏m zastoupením rozpt✏lené zelen ; louky, stepní trávníky, poto⌥ní
údolí se zachovalou pestrou nivou, skalnaté, v t inou zalesn né strmé údolní svahy, mírn j í svahy s
loukami a k↵ovinat✏mi mezemi a nemén v✏znamné kulturní dominanty krajiny a plochy staré zástavby ve
v t in obcí, v⌥etn historick✏ch pr myslov✏ch objekt . P↵írodní park se rozprostírá podél Zákolanského
potoka mezi obcí St↵edokluky a m stem Kralupy nad Vltavou.
Omezení vyu⇣ití území:
P↵edchozí souhlas orgánu ochrany p↵írody bude ud len podle § 12 odst. 2 zákona 114/1992 Sb.
pro ⌥innosti, které by mohly zp sobit ni⌥ení, po kození nebo ru ení stavu území p↵írodního parku nebo
jeho ⌥ásti, nezbytn✏ je zejména v p↵ípad :
a)
provád ní terénních úprav mimo zastav ná území, provád ní t ⇣ební ⌥innosti
b)
umis ování staveb, zejména vertikálních (nap↵íklad sto⇣áry, v trné elektrárny, signální v ⇣e,
rozhledny apod.) a z↵izování solárních elektráren
c)
budování nebo zkapacit⌦ování nadzemních elektrick✏ch vedení
d)
z↵izování parkovi , tábo↵i a kemp
e)
z↵izování skládek
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f)
g)
h)
i)

z↵izování, zm ny ⌥i ru ení vodních nádr⇣í nebo t ní
likvidace mezí a remíz , rozorávání luk a zm na jejich vodního re⇣imu, odstra⌦ování skalek a
kamenn✏ch teras
zales⌦ování pozemk mimo pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa nebo zakládání plantá⇣í
d↵evin (nap↵. váno⌥ních stromk , nebo rychle rostoucích d↵evin pro energetické ú⌥ely)
zm ny druhu pozemku

Z↵ízením p↵írodního parku není dot⌥en b ⇣n✏ zp sob obhospoda↵ování pozemk .
Tímto Na↵ízením St↵edo⌥eského kraje ⌥. 3/2011 ze dne 28. b↵ezna 2011 byla zru ena Na↵ízení OkÚ Kladno
ze dne 2. listopadu 1998 a Na↵ízení OkÚ Praha-západ ze dne 12.12.1997 o z↵ízení p↵írodního parku Okolí
Oko↵e.
V✏znamné krajinné prvky
V✏znamné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ⌥ásti
krajiny, které utvá↵ejí její typick✏ vzhled nebo p↵ispívají k udr⇣ení její stability. Vyu⇣ívat je lze pouze tak, aby
nebyla naru ena jejich obnova a nedo lo k ohro⇣ení jejich stabiliza⌥ní funkce. V✏znamn✏mi krajinn✏mi
prvky jsou v ↵e eném území lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (dle ustanovení §3 odst. b) zákona ⌥.
114/1992 Sb., v platném zn ní).
Dále jsou jimi jiné ⌥ásti krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona orgán ochrany p↵írody jako
v✏-znamn✏ krajinn✏ prvek. Registrovan✏m VKP se mohou stát zejména mok↵ady, stepní trávníky, remízy,
meze, trvalé travní plochy, nalezi t nerost a zkamen lin, um lé i p↵irozené skalní útvary, v✏chozy a
odkryvy. Mohou jimi b✏t i cenné plochy porost sídelních útvar v⌥etn historick✏ch zahrad a park .
Zvlá t chrán ná ⌥ást p↵írody je z této definice vy⌦ata.
Na území obce nachází registrovan⇧ VKP1 B⌅idli⇥naté skály s v✏skytem b lozá↵ky liliovité
(parc. ⌥. 829/1). V✏znamná lokalita teplomilné kv teny na substrátu tvrd✏ch algonkick✏ch b↵idlic. Sou⌥ást
LBC 60a; rozloha 0,88 ha.
Územní plán navrhuje dal í v✏znamné krajinné prvky (VKP) k registraci na základ
kontextového mapování Natura 2000. Jedná se o lokality s✓p↵írodními biotopy T3.3D - úzkolisté suché
trávníky bez v✏zna⌥ného v✏skytu vstava⌥ovit✏ch a T3.4D - irokolisté suché trávníky bez v✏zna⌥ného
v✏skytu vstava⌥ovit✏ch a bez jalovce:
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-

-

VKP2 Strán⇤ Na Skalce - stepní lada, zar stající pastviny s teplomiln✏mi spole⌥enstvy;
lokalita v✏ znamná hromadn✏m v✏skytem ⌥ernohlávku velkokv tého, lesní lemy, xerotermní
strán na svazích s dom. sve↵epem vzp↵ímen✏m, dále mate↵ídou ka ⌥asná, kavyl vláskovit✏,
ojedin le i kozinec bezlody⇣n✏. Rozloha 1,26 ha.
VKP3 Pod Kozím kopcem - louka, stepní spole⌥enstva s chrán n✏mi a v✏znamn✏mi druhy
rostlin; rozloha 0,4 ha
VKP4 V rachot⇤ - zar stající stepní lada s xerotermními druhy rostlin a k↵ovin; rozloha 1,47 ha
V✏znamné krajinotvorné prvky

•

ásti poto⌥ních údolí se zachovalou vegeta⌥n pestrou nivou
V údolí Zákolanského potoka se vyskytují fragmenty jasanovo – ol ového luhu, místy s vrbov✏mi
porosty. V omezené mí↵e jsou zastoupena degradovaná spole⌥enstva pchá⌥ov✏ch a psárkov✏ch luk a vlhká
tu-⇣ebníková lada vzniklá z vlhk✏ch pchá⌥ov✏ch luk ponechan✏ch ladem.
V Rusavkách – cel✏m zalesn n✏m údolím protéká Holubick✏ potok, díky n mu⇣ údolí dostává
nejen zajímavou a tajemnou atmosféru, ale je také vhodn✏m místem pro p↵irozen✏ rozvoj r zn✏ch druh
rostlin a ⇣i-vo⌥ich . Díky velké v✏ ce skal nad potokem jsou Rusavky dokonalou mrazovou kotlinou, ve
které studen✏ vzduch stéká dol do údolí, kde se hromadí a vytvá↵í vlastní mikroklima. V údolí jsou ⌥etné
mok↵ady, evidovaná studánka Rusavky III.
Rybní⌥ek pod Kozím kopcem – polop↵irozen✏ rybní⌥ek s ⌥áste⌥n vybetonovan✏mi b↵ehy, u
nich⇣ roste k↵en selsk✏, vzácn krti⌥ník stinn✏ nebo k↵ídlat✏, k↵ehk✏ vodní. V sou⌥asné dob probíhá
kácení okolního porostu p↵estárl✏ch topol
Rybní⌥ek u cesty k ⇣elezni⌥ní zastávce s doprovodnou zelení
•

Skalnaté a v t inou zalesn né strmé údolní svahy
Oka Minické (PP) a Otvovické skály (PP), B↵idli⌥naté skály (VKP), mozaiky doubrav a
dubohab↵in na zalesn n✏ch svazích, skalní a stepní spole⌥enstva s xerotermními druhy, jejich⇣ v✏skyt je
omezen na nejteplej í p↵irozená stanovi t .
Otvovice 2 – strmá strá⌦ nad silnicí ve v✏chodní ⌥ásti obce. Lokalita teplomilné kv teny, nap↵.
pry ce sivého (Euphorbia sequieriana). V✏znamná p↵írodní hodnota.
•

Mírn j í svahy s loukami a k↵ovinat✏mi mezemi.
Otvovice 1 (Strán Na Skalce)‚ v✏slunná strá⌦ u polní cesty k obci Zem chy. Lokalita v✏znamná
hromadn✏m v✏skytem ⌥ernohlávku velkokv tého (Prunella grandiflora). V✏znamná p↵írodní hodnota.
V rachot – Na klou⌥ku, soustava lesík , remíz , mezí a rozpt✏lené zelen na svazích ve
v✏chodní ⌥ásti katastru nad obcí
Na skalce (Strán na Skalce) – lesní lemy, xerotermní strán na svazích s dom. sve↵epem
vzp↵ímen✏m, dále hojn mate-↵ídou ka ⌥asná, kavyl vláskovit✏, ojedin le i kozinec bezlody⇣n✏
Na ↵asáku – Za roklí, soustava remíz a mezí na st↵ídav zvln ném terénu v blízkosti Spra ové
rokle u Zem ch
•

Staré cesty, erozní rokle
Zachováno mno⇣ství polních cest, n kdy i úvozov✏ch, vznikl✏ch v t inou u⇣ ve st↵edov ku, ale
n které mohou b✏t je t star í; nap↵. úvozová cesta nad kolou, procházející akátov✏m hájkem, krom
nitrofilní vegetace se zde vyskytují kapradiny, zejména kapra samec, kapra rakouská. Odkryty jsou zde
k↵ídové profily, k↵ídová kapsa s p↵íbojov✏mi t rky a valouny, které tam ulo⇣ilo druhohorní mo↵e v dobách,
kdy zaplavilo pevninu.
Na svazích údolí se nachází celé skupiny erozních roklí. Jedná se v t inou o mladou erozi
zp sobenou nap↵. odlesn ním, v minulosti intenzivní pastvou, p í stezky i stezky zv ↵e se stávají
zárodkem struh a r✏h, které se postupn prom ⌦ují v hluboké rokle a rokliny.
•

Lomy a uhelné doly
Zaniklé jámy po t ⇣b k↵ídov✏ch vápenc na míst zpracovávan✏ch na pálení vápna na návr í u
Holubic – drobné remízky (jamníky) v poli v lokalit Marienheim.
Zachován systém hald uheln✏ch dol Felix-Jan a Franti ek zarostl✏ch první generací lesa.
Nejv t í halda dolu Felix-Jan je nalezi t m pyritu a zkamen l✏ch zbytk prvohorních strom . Je kryta
↵ídkou b↵ezinou odolávající siln kyselé p d a vyskytuje se zde vzácná houba hv zdák vlhkom rn✏
(Astraeus hygrometricus). Halda spl✏vá s okolím a tvo↵í v sou⌥asné dob pozitivní hodnotu krajinného
rázu. Mezi dal í prvky pat↵í jámy, toly, propadliny – poz statky star✏ch d lních d l.
•

Nádra⇣í, ⇣elezni⌥ní tra
Otvovické nádra⇣í je z botanického pohledu bohatou lokalitou suchomilné kv teny. Z ⌥etn✏ch
druh se ve t rku koleji t nap↵. píse⌥nice dou kolistá, rozrazil rolní, rozrazil leskl✏; z vytrval✏ch
xerotermních druh nap↵. mochna st↵íbrná, krvavec men í, rozchodník esti↵ad✏; invazní rozchodník
pan lsk✏.
Plochy zelen mimo lesní porosty, ⌥asto na plochách d↵ív j ích pastvin, luk, n kdy i polí, nebo
neplodné p dy, kde je v sou⌥asnosti více ⌥i mén vzrostl✏ stromov✏ porost spontánn vze l✏, n kdy
náletem z blízkého lesa jsou za↵azeny do smí en✏ch ploch nezastav ného území – krajinná zele⌦ (NSp).
Jedná se o plo nou, bodovou a liniovou zele⌦ v zem d lské krajin (remízy, meze, ostr vky
zelen , strouhy, rokle atd., které mohou slou⇣it jako refugium a biotop zvlá t chrán n✏ch druh
⇣ivo⌥ich ), která dopl⌦uje biocentra a biokoridory.
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Tyto plochy mají p↵írodní ráz, které je nutno zachovat – jde o nelesní zele⌦, která odd luje
plochy r zn✏ch funkcí. Ru ení p↵írodních prvk v krajin je vylou⌥eno.
Dal ím v✏chodiskem krajiná↵ské koncepce je koncept "St↵edo⌥eského Toskánska" uveden✏ v
územním plánu obce Zákolany. Tento koncept nemá do ⌥eské krajiny vná et cizí a exotické vzory, ale
vytvo↵it podobnou tvá↵ zem d lské krajiny, jaká kdysi existovala ve velké ⌥ásti Evropy. Základem této
koncepce je vyu⇣ít spojení p↵írodních a kulturních hodnot. Ve volné krajin nad zá↵ezy údolí postupn
obnovovat n které staré cesty a dopl⌦ovat zele⌦ p↵edev ím v podob protierozních opat↵ení. Dále pak
v✏sadby alejí podél cest. Zmi⌦ovan✏ koncept bylo mo⇣no logicky roz í↵it i na okolní obce, tzn. i na
Otvovice – v✓rámci územního plánu je navr⇣ena obnova historick✏ch cest v✓krajin , navr⇣ena doprovodná
zele⌦ podél stávajících i nov navrhovan✏ch cest.
Od vodn ní urbanistické koncepce
Pro správní území je typick✏ relativn ⌥lenit✏ krajinn✏ reliéf volné krajiny. Estetická atraktivnost
n kter✏ch partií krajiny spo⌥ívá v kontrastu otev↵en✏ch málo ⌥len n✏ch ploch zem d lské krajiny a
za↵íznut✏ch údolí vodote⌥í (Zákolansk✏ potok, Holubick✏ potok), tvo↵ících v krajin zelené koridory –
krajinné osy. Nezastav né návr í a plo iny nad údolími tvo↵í volnou, p↵ehlednou krajinu, která opticky
funguje jako zarámování obrazu poto⌥ních údolí. Obec je tvo↵ena zástavbou rozprost↵enou p↵evá⇣n
v✓údolnici Zákolanského potoka. Zástavba je semknuta p↵evá⇣n zalesn n✏mi svahy údolnice s orientací
jihov✏chodní a severozápadní. Z nezastav né otev↵ené náhorní plo iny nad údolnicí jsou atraktivní dálkové
v✏hledy.
Struktura zastav ného území obce se vyzna⌥uje jistou pestrostí, jak prostorovou, tak funk⌥ní viz. urbanistick✏ manuál. Zástavba obce je organizována p↵evá⇣n podél pr jezdn✏ch komunikací. Na
jihozápadním okraji voln p↵echází do zastav ného území sousední obce Zákolany. Historické jádro je
pom rn funk⌥n stabilizované s ur⌥it✏mi prostorov✏mi rezervami. P↵i západním okraji p vodní zástavby
se nacházejí stávající areály v✏roby bez odpovídajícího vyu⇣ití (⌥áste⌥n s demoli⌥ním v✏m rem), které
jsou územním plánem ur⌥eny k transformaci. Obytn✏ standard je sni⇣ován negativními dopady pr jezdné
automobilové dopravy.
✓

Otvovice - stavební v voj
(podrobn ji v ⌥ásti v Dopl⌦ujících pr zkumech a rozborech (Michaela ⇤tádlerová, 2015).
Sídlo Otvovice se rozprostírá v údolní niv Zákolanského potoka a ⌥áste⌥n ve spodních partiích
svah . Nejstar í zmínka o vsi má b✏t z roku 1228. Ve st↵edov ku byla v dr⇣ení p↵evá⇣n církevních
vlastník . Na sklonku 18. století v✏znamn poznamenalo ⇣ivot obce otev↵ení kamenouhelného lomu,
následn pak n kolika dal ích achet.
Nejv t í halda dolu Felix-Jan je nalezi t m pyritu a zkamen l✏ch zbytk prvohorních strom . Je kryta
↵ídkou b↵ezinou odolávající siln kyselé p d a vyskytují se zde vzácné druhy hub. Halda spl✏vá s okolím a
tvo↵í v sou⌥asné dob pozitivní hodnotu krajinného rázu.
V souvislosti s roz i↵ováním t ⇣by uhlí se za⌥al rozvíjet pr mysl, zde také sklá↵sk✏. První funk⌥ní
sklárna byla postavena roku 1802, následn byla p↵emíst na na západní okraj sídla, do blízkosti uheln✏ch
achet a pozd ji ⇣eleznice. Urbanismus Otvovic je ovlivn n konfigurací terénu v údolí orientovaném od JZ
k SV, vymezují je pom rn strmé strán . Pro uspo↵ádání vesnické zástavby je ur⌥ující podéln procházející
komunikace. Charakteristická je tu absence klasické návsi, její⇣ funkci plní malé prostranství v místech
k↵i⇣ovatky cest s kaplí. sv. Prokopa. Strukturu zástavby lze charakterizovat jako ulicovou a shlukovou. Mezi
nejstar í a nejzajímav j í objekty ve vsi pat↵í vedle nevelké kaple také usedlosti ve st↵edu obce, dále
budovy sklárny v Dubodolu a arch. cenné stavby ml✏n na Zákolanském potoce. Pr myslové objekty
dotvá↵ejí historickou charakteristiku krajinného rázu a dají se hodnotit té⇣ jako kulturní dominanty krajiny.
P vodní zem d lská vesnice byla zalo⇣ena na k↵i⇣ovatce cest v údolnici Zákolanského potoka.
S rozvojem dolování uhlí vesnice m ní sv j charakter na zem d lsko-pr myslov✏ (rozvoj sklá↵ství). Na
indika⌥ní skice z roku 1840 je dolo⇣ena zástavba n kolika p vodních usedlostí - statk se zahradami v
levob↵e⇣ní ⌥ásti Zákolanského potoka. Dominantní charakter vytvá↵ely podlouhlé hmoty stodol a
dvoupodla⇣ních obytn✏ch stavení. Severozápadním a jihov✏chodním sm rem od této zástavby vznikly dva
kvadranty nízkopodla⇣ní domká↵ské zástavby. Zde sídlili p↵evá⇣n drobní rolníci, ↵emeslníci. Postupn se
zástavba rozr stala podél hlavních cest tak, jak probíhala parcelace navazujících zem d lsk✏ch pozemk .
Levob↵e⇣ní strana údolnice (tzv. Velká strana) je zastav ná tém ↵ souvisle a⇣ do Zákolan. Podél
silnice sm rem na Kralupy nad Vltavou se roz i↵ovala jedno↵adá uli⌥ní zástavba, dnes je tlak zastav t i
druhou stranu ulice a se zástavbou dále pokra⌥ovat sm rem od Otvovic (viz. p↵edchozí územn plánovací
dokumentace).
V pravob↵e⇣ní ⌥ásti (tzv. Malá strana) je novodobá zástavba soust↵ed na v návaznosti na
p vodní domká↵skou zástavbu do vyv✏ ené ⌥ásti obce. Zástavbu zde uzavírá chatová kolonie. V kolonii
dochází k postupné transformaci p vodních chat na objekty trvalého bydlení.
V centru Otvovic se dodnes se v✏razn ji uplat⌦ují statky ⌥p. 22, 23, 5, 6. Statek ⌥p. 19 je
pom rn nevhodn p↵estav n na p↵edimenzovan✏ komplex byt k pronájmu. Statek ⌥p. 1 s✓hospodou
(zvan✏ d↵íve Král v) byl rovn ⇣ p↵estav n, na ⌥ásti vzniklo parkovi t . Zachovan✏ je statek ⌥p. 16 s
rybní⌥kem ve st↵ední ⌥ásti obce, pohledov se uplat⌦uje zejména monumentální objekt p✏charu.
V poslední dob se i ve smyslu p↵edchozí územn plánovací dokumentace zástavba mj.
roz i↵uje i do pohledov exponovan✏ch poloh - a se ji⇣ jedná o objekt ⌥p. 277 na kót cca 240 m n.m. v
levob↵e⇣ní ⌥ásti nebo objekt ⌥p. 278 na kót cca 250 m n.m. v pravob↵e⇣ní ⌥ásti Otvovic. Nerespektování
p↵irozen✏ch terénních podmínek a nevhodn✏ zp sob jejich osazení do terénu m lo za následek , ⇣e stavby
p sobí velice nápadn a⇣ dominantn .
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Samoty
P↵i hranici s k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou podél Holubického potoka vznikly samoty
V Rusavkách, které ⌥áste⌥n spadají i do sousedního katastrálního území. Samoty mají rekrea⌥ní charakter
vyjma ⌥p. 81 situovaného u drá⇣ního t lesa (b✏valé zahradnictví), kde se bydlí a hospoda↵í.
Dal í samota historicky souvisí s rozvojem dolování. Jedná se o lokalitu Za achtou (objekty k
bydlení ⌥p. 73, 75, 80 a související oplocené zahrady), na kterou navazuje samota u lesa (objekt k bydlení
⌥p. 70 a související pozemky). Lokalita se nachází p↵i hranici s k.ú. Blevice a dopravní p↵ístup k ní je mo⇣n✏
pouze po polních cestách. Intenzivní rozvoj této samoty je vzhledem k obtí⇣nému dopravnímu p↵ístupu i
nedostate⌥né technické vybavenosti nereáln✏.
Na úzk✏ch parcelách mezi drá⇣ním t lesem a Zákolansk✏m potokem - pod Otvovicemi vznikla
uzav↵ená enkláva n kolika staveb vyu⇣ívaná zejména k rekreaci.
Poslední v✏raznou a rovn ⇣ problematickou samotou je zahrádká↵ská kolonie lokalizovaná na
náhorní plo in severn od Otvovic. Lokalita (resp. zahradní domky a dal í ú⌥elové objekty) se v✏razn
uplat⌦uje v dálkov✏ch pohledech a je proto ⇣ádoucí její prostorová regulace.
Otvovice - urbanistick manuál
(podrobn ji v ⌥ásti v Dopl⌦ujících pr zkumech a rozborech (Michaela ⇤tádlerová, 2015).
1)

Zat↵íd ní sídla dle historické p dorysné formy
jedná se o formované sídlo komunika⌥ní, kdy jsou stavby uspo↵ádány podél komunika⌥ních os
sídla. V kontrastu s pravideln j ím uspo↵ádáním zem d lsk✏ch usedlostí v ⌥i komunikaci v
t ⇣i ti sídla je v t inou nepravidelné uspo↵ádání drobn j í domká↵ské zástavby a to na ji⇣ním
svahu SZ od hlavní komunika⌥ní linie a ve sva⇣ité v✏se⌥i cest ve sm ru na Holubice v
pravob↵e⇣ní ⌥ásti. V t chto navazujících enklávách se jedná o pom rn nepravidelné uspo↵ádání
staveb v ⌥i komunikaci. V tomto území se vyskytují zna⌥né územní rezervy pro zástavbu.
Historicky se v území vyskytovaly samoty (ml✏ny, samoty související s dob✏váním uhlí apod.).

2)
-

Navazující ucelené p dorysné formy novodobého obrazu sídla
jedná se zejména o urbanizované plochy v rozsahu p↵im ↵eném p vodní p dorysné struktu↵e s
pom rn pravidelnou parcelací a typizací zástavby v jihov✏chodn od historického t ⇣i t
Otvovic
jedno↵adá pom rn pravidelná silni⌥ní zástavba s opakující se polohou domu v ⌥i komunikaci
ve sm ru Otvovice - Kralupy nad Vltavou

3)
-

Hlavní problémy v novodobém obrazu sídla na n ⇣ reaguje územní plán
plochy v zastav ném území bez odpovídajícího vyu⇣ití tzv. brownfields
skupinová a individuální v✏stavba ve volné krajin jak pro bydlení tak pro rekreaci a voln✏ ⌥as
zástavba v pohledov exponovan✏ch polohách

4)
-

Urbanistické zásady pro nové stavební zám ry v území
Novou v✏stavbu prioritn realizovat v p↵irozen✏ch prostorov✏ch rezervách v existující (tedy i
novodobé) zástavb . Stavby prioritn umis ovat v p↵ímé návaznosti na stávající komunika⌥ní
systém (tedy bez nároku na vytvo↵ení nov✏ch obslu⇣n✏ch a nepr jezdn✏ch obslu⇣n✏ch
komunikací do hloubky parcel).
P↵ed zástavbou chránit pohledov exponované horizonty. Estetická atraktivnost n kter✏ch partií
krajiny spo⌥ívá v kontrastu otev↵en✏ch málo ⌥len n✏ch ploch zem d lské krajiny a za↵íznut✏ch
údolí vodote⌥í, tvo↵ících v krajin zelené koridory - krajinné osy. Nezastav né návr í a plo iny
nad údolími tvo↵í volnou, p↵ehlednou krajinu, která opticky funguje jako zarámování obrazu
poto⌥ních údolí, z tohoto d vodu není ⇣ádoucí realizovat a rozvíjet v✏stavbu na plochách polní
krajiny nad údolími.
Stavby nerealizovat v lokalitách, které sice d↵íve byly historicky zastav ny, ale dnes mají p↵írodní
charakter - nacházejí se ve pokro⌥ilém stádiu sukcese (lokality zbo↵eni katastráln
evidovan✏ch).
P↵ed zástavbou chránit údolní nivu vodote⌥e s cílem nejít nad rámec ji⇣ vydan✏ch stavebních
povolení. Chránit vegeta⌥ní prvky liniové zelen a porosty svah v koridorech vodních tok
jako⇣to d le⇣ité prvky prostorové struktury a znaky p↵írodních hodnot; obec je v p↵ímém
kontaktu s v✏znamn✏mi krajinn✏mi prvky (les, údolní niva, skalnaté v✏chozy apod.), územní
rozvoj d sledn sm ↵ovat mimo v✏znamné krajinné prvky (i neregistrované).
Nepodporovat intenzívní v✏stavbu v odlou⌥en✏ch lokalitách, které nemají pevnou dopravní
vazbu ani technickou infrastrukturu Otvovic.
Nov navrhovanou zástavbu navázat na existující urbanistické formy vn p vodního jádra
osídlení tak, aby p sobila co mo⇣ná nejmén ru iv . Ve sva⇣itém terénu respektovat místní
podmínky a objekty dané situaci objemov p↵izp sobit tak, aby stavby p sobily co nejmén
nápadn (zejména v✏ ková regulace).

-

-

-

Otvovice
Sou⌥asn✏ charakter území s p↵evahou obytné, rekrea⌥ní funkce se nebude m nit. Cílem
urbanistické koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick✏ a p↵im ↵en✏
rozvoj. Plo né a prostorové regulativy jsou územním plánem stanoveny s p↵ihlédnutím k charakteristice
zástavby.
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vazbách.

Tam, kde se prolínají zastav ná území (Otvovice/Zákolany) je rozvoj ↵e en ve vzájemn✏ch

Návrhem ploch p↵estavby v rámci podvyu⇣it✏ch v✏robních areál tzv. brownfields se vytvo↵í
podmínky pro jejich funk⌥ní i prostorovou transformaci pro ú⌥ely smí ené zástavby s p↵evahou bydlení.
Brownfield “pod silnicí” je navr⇣eno prov ↵it územními studiemi vzhledem ke komplikovanosti a
rozlehlosti území.
Územní plán reaguje na po⇣adavky rozvoje obytného území. Rozvojové plochy jsou prioritn
soust↵ed ny do klidn j ích poloh sídelní struktury, v návaznosti na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu a mají charakter proluk, ⌥i navazují na zastav né území.
Územní plán zachovává stávající funk⌥ní v✏robní plochy. Stávající za↵ízení jsou zahrnuta do
funk⌥ního vyu⇣ití ploch v✏roby a skladování, pokud je u nich zaji t n p↵ístup z ploch dopravní
infrastruktury. Pro v✏robní aktivity budou prioritn vyu⇣ívány existující hospodá↵ské objekty. Nové
zastavitelné plochy v✏roby a skladování nejsou navr⇣eny.
Samoty
Rozvoj mimo zastav né území není zejména vzhledem k limitním podmínkám územním
plánem navr⇣en.

Ortofotomapa 2013 - zdroj mapov portál KÚ St⇧edo⇥eského kraje

Vymezení systému sídelní zelen
Systém sídelní zelen tvo↵í zejména plochy ve↵ejn p↵ístupné zelen na ve↵ejn✏ch
prostranstvích (ZV), plochy sídelní zelen - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS), plochy sídelní zelen –
ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO). Plochy dot⌥ené záplavov✏m územím jsou ozna⌥ené * - hv zdi⌥kou za
kódem: (ZV*, ZS*, ZS*).
-

Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek p↵im ↵ené umíst ní, rozsah, dostupnost a
ochranu p↵evá⇣n parkov upraven✏ch pozemk ve↵ejné zelen .
U ve↵ejné zelen mohou b✏t domácí druhy d↵evin b✏t zastoupeny z 30 a⇣ 50% a zbytek m ⇣e
b✏t z druh introdukovan✏ch nebo vy lecht n✏ch atraktivních zahradnick✏ch odr d. P vodní
domácí d↵eviny by m ly b✏t p↵evá⇣n kosterní. Druhovou skladbu d↵evin v⇣dy nutno p↵izp sobit
charakteru území.
Do t chto vymezen✏ch ploch spadají t↵i drobné plochy v centrální ⌥ásti Otvovic (u pomníku
padl✏ch), u dráhy a dále plocha u v✏toku siln mineralizované vody z oblasti ⇤toly Ferdinand.
tzv. Rezavka (poblí⇣ sklárny Dubodol). Obec má zám r okolí upravit, co by p↵írodn -technickou
zajímavost a eventuáln vyu⇣ít potenciál tohoto vodního zdroje pro energetické ú⌥ely. S touto
úpravou bude souviset úprava koryta s v✏ústí do vodote⌥e.
Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ dot⌥ené záplavov✏m územím (ZV*) - v aktivní zón
záplavového území jsou mo⇣né udr⇣ovací práce související s vodním tokem a dále nezbytné
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-

-

stavby dopravní a technické infrastruktury (dle vodního zákona); v✏sadby zelen nutno
p↵izp sobit sm ru proudnice vodního toku.
Plochy sídelní zelen - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS)
jsou vymezeny zejména za ú⌥elem vyu⇣ívání zahrad a dal ích pozemk zem d lského p dního
fondu nacházejících se v zastav ném území.
Jde o pozemky, které se v✏znamn podílejí na utvá↵ení charakteru urbanizovaného území nebo
jsou v✏znamn dot⌥eny limity vyu⇣ití území (nap↵. inundace, kontakt s lesními pozemky, vlivy
poddolování, ochranná pásma technické infrastruktury), jsou h ↵e dopravn p↵ístupné a proto
je na nich nutné omezit mo⇣nost umís ování staveb a dal ích za↵ízení.
Plochy sídelní zelen – soukromá a vyhrazená zele⌦ dot⌥ené záplavov✏m územím (ZS*) zástavba je mo⇣ná pouze v p↵ípad , ⇣e se nejedná o území v aktivní zón , zde jsou mo⇣né
udr⇣ovací práce související s vodním tokem (dle vodního zákona); v✏sadby zelen nutno
p↵izp sobit sm ru proudnice vodního toku, oplocení je mo⇣né jen mimo aktivní zónu.
Územním plánem je navr⇣ena plocha sídelní zelen - soukromá a vyhrazená zele⌦ v rámci
p↵estavbové plochy P13.
Plochy sídelní zelen - ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO)
jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro ochranu ploch zelen p↵írod blízkého
charakteru, které se nacházejí v zastav ném území a mají v✏znamnou ochrannou a izola⌥ní
funkci (nap↵. mezi zástavbou a lesem, sva⇣itá území, v✏robní plochou a obytn✏m územím) ⌥i
jsou jsou v✏znamn dot⌥eny limity vyu⇣ití území (nap↵. stanovené záplavové území).
Plochy sídelní zelen – ochranná a izola⌥ní zele⌦ dot⌥ené záplavov✏m územím (ZO*) v aktivní zón jsou mo⇣né udr⇣ovací práce související s vodním tokem a dále nezbytné stavby
dopravní a technické infrastruktury (dle vodního zákona); v✏-sadby zelen nutno p↵izp sobit
sm ru proudnice vodního toku.
Územním plánem je navr⇣ena plocha sídelní zelen - ochranná a izola⌥ní zele⌦ v rámci
p↵estavbové plochy P2a a P3.
Ostatní zele⌦, jako nap↵. soukromé zahrady u rodinn✏ch dom , zele⌦ u ob⌥anského vybavení ⌥i
u v✏robních ploch, je sou⌥ástí ploch s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití v zastav ném území.
Stávající plochy zelen , zejména ve↵ejn p↵ístupné, jsou územním plánem stabilizovány.

V maximální mí↵e musí z stat zachována i stávající zele⌦ v plochách obytné zástavby, která
mimo jiné za⌥le⌦uje zástavbu do krajiny a je v✏znamnou sou⌥ástí systému sídelní zelen .
Územní plán vytvá↵í podmínky pro vznik ploch ve↵ejné zelen v nov✏ch zastaviteln✏ch plochách.
Územním plánem je vymezena plocha Z2, ve které je rozhodování o zm nách v území
podmín no vydáním regula⌥ního plánu. Ten vymezí v dostate⌥né mí↵e plochy zelen slou⇣ící ve↵ejnému
prostranství (ve smyslu §7 vyhlá ky 501/2006 Sb.). Územní studie prov ↵í mo⇣nost obnovy sídelní zelen
v rámci ploch p↵estavby. V plochách podmín n✏ch prov ↵ením územní studií jsou dány koeficienty
intenzity zastav ní tak, aby se odpovídajícím zp sobem mohl rozvíjet systém zelen i v t chto plochách.
Od vodn ní koncepce dopravní infrastruktury
⇤ir í dopravní vztahy
Obec Otvovice z hlediska ir ích komunika⌥ních souvislostí je situována v p↵íznivé poloze v
krátké vazb na páte↵ní trasy silnice RI/7 sm ↵ující od Prahy na severozápad p↵es Slan✏ a Louny do
Chomutova. Silnice RI/7 tedy plní funkci nosné komunika⌥ní trasy pro pom rn iroké spádové území
severozápadního sektoru St↵edo⌥eského kraje. Severn od ↵e eného území prochází silnice I/16 vedené
od M lníka, dálnici D8, p↵es Slan✏ do ⇥evni⌥ova.
Vazba na trasu rychlostní silnice I/7 a I/16 je zprost↵edkována silnicemi II. t↵ídy 101 a 240, které
zaji ují dopravní dostupnost a p↵ímou dopravní obsluhu obcí p↵ilehlého území.
Obcí prochází jednokolejná celostátní ⇣elezni⌥ní tra ⌥. 093 Kladno - Kralupy nad Vltavou,
zastávka Otvovice.
Nejbli⇣ í je mezinárodní leti t Václava Havla - Praha, sportovní leti t v✓Panenském T✏nci, ve
Slaném a v Sazené a Vodochodech. ⇥e ené území se dot✏ká problematika zám ru roz í↵ení a v✏stavby
mezinárodního leti t Vodochody. Dne 13. 6. 2014 bylo vydáno usnesení Ministerstva ⇣ivotního prost↵edí
ve v ci zru ení stanoviska k posouzení vliv provedení zám ru „Leti t Vodochody“ na ⇣ivotní prost↵edí.
Dopisem ze dne 27. 6. 2014 byl oznamovatelem, spole⌥ností Leti t Vodochody, a.s., proti tomuto
usnesení podán rozklad, kter✏ byl následn dopln n dne 31. 7. 2014. Rozhodnutím ministra ⇣ivotního
prost↵edí ze dne 23. 10. 2014 bylo napadené usnesení potvrzeno a rozklad zamítnut. Pravomocn✏m
zru ením v✏ e uvedeného stanoviska byl proces EIA dopisem ze dne 12. 12. 2014 vrácen do fáze posudku.
V ZÚR St↵edo⌥eského kraje je jihozápadním sm rem od ↵e eného území vedena návrhová trasa
aglomera⌥ního okruhu (b✏valá silnice II/101). P jde o nejv t í plánovanou dopravní investici v ir ím
zájmovém✓území, která zásadním zp sobem zm ní dopravní kostru. Obec získá rychlé spojení jednak se
západním okrajem hl. m. Prahy a také s✓dálnicí D✓8 a rychlostní komunikací RI/7.
⌃elezni⌥ní doprava
Katastrem obce Otvovice prochází jednokolejná, neelektrifikovaná, ⇣elezni⌥ní tra ⌥. 093 Kladno
- Kralupy nad Vltavou. Tato je ve smyslu §3 zákona ⌥. 266/94 Sb. a v✓souladu s✓usnesením vlády R ⌥. 766
ze dne 20.12.1995, ↵azena v kategorii dráhy celostátní. Tra je vyu⇣ívána i pro osobní p↵epravu. Pro pot↵eby
osobní dopravy na trati slou⇣í ⇣elezni⌥ní stanice v Otvovicích.
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Do v✏chodní ⌥ásti ↵e eného území je vedena vle⌥ková kolej, která zprost↵edkuje vazby
⇣elezni⌥ní nákladní dopravy do areálu firmy JHL - alu, s.r.o. Vle⌥ková kolej do areálu sklárny Dubodol je
zru ená.
T leso trat , vle⌥ky a dal ích za↵ízení pro ⇣elezni⌥ní dopravu je územním plánem pova⇣ováno za
dlouhodob stabilizované, p↵ípadné rekonstruk⌥ní práce nep↵edstavují nové územní nároky. Úrov⌦ové
k↵í⇣ení pozemních komunikací s ⇣eleznicí v SÚ Otvovice je ↵e eno zabezpe⌥en✏m ⇣elezni⌥ním p↵ejezdem.
Silni⌥ní automobilová doprava
Nosnou komunika⌥ní trasou ve vlastním ↵e eném území je silnice II. t↵ídy a to II/101 - Kladno I/7 - Kralupy nad Vltavou. Silnice prochází p↵es ↵e ené území v severov✏chodním sm ru ze Zákolan do
Mnínic, paraleln s dráhou. Trasa je vedena z velké ⌥ásti p↵es zastav né území obce Otvovice.
Systém silni⌥ních tras v ↵e eném území obce dále dopl⌦uje trasa silnice III. t↵ídy - III/24010
která od místa k↵í⇣ení se silnicí II/101 zaji uje p↵epravní vazby ve sm ru na Velké P↵ílepy (ji⇣ní sm r).
Po ji⇣ní hranici ↵e eného území prochází silnice III/24015 ve sm ru Holubice - Trn n✏ Újezd. Do ↵e eného
území zasahuje OP silnice. V krátkém úseku prochází JZ ⌥ástí ↵e eného území silnice III/00723 ve sm ru
Trn n✏ Újezd - Zákolany.
Trasy silnic II. a III. t↵ídy je t↵eba pova⇣ovat za dlouhodob stabilizované (v rámci b ⇣né silni⌥ní
údr⇣by budou provád ny pouze místní opravy, bude zaji ováno uvoln ní rozhledov✏ch polí v trase i
k↵i⇣ovatkách a í↵kové uspo↵ádání pr jezdního pr ↵ezu bude postupn upravováno pro vedení minimální
silni⌥ní kategorie S 7,5/70 u silnic II. t↵ídy a S7,5/50 u silnic III. t↵ídy).
Obec nechala ji⇣ d↵íve zpracovat studii na zklidn ní pr jezdní dopravy na vjezdu do obce od
Kralup nad Vltavou, p↵echodu pod kolou a dobudování chodník podél hlavního pr jezdního tahu silnice
II/101 a to ve sm ru od centra obce (OÚ) na okraj Otvovic sm rem na Kralupy nad Vltavou (Ing. Jana
B↵ichá⌥ová, 2014). Úpravy by byly provád ny v rámci pozemk silni⌥ního t lesa.
P↵ehled o intenzitách silni⌥ního provozu
P↵ehled o intenzitách silni⌥ního provozu nám dávají v✏sledky periodicky provád n✏ch s⌥ítání
silni⌥ní dopravy ⇥SD R v pravideln✏ch p tilet✏ch intervalech. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty
zatí⇣ení zji t né na s⌥ítacích stanovi tích procházejících tras v rámci posledního dostupného s⌥ítání
provedeného v roce 2010. Hodnoty zatí⇣ení jsou uvedeny v následující tabulce v po⌥tu skute⌥n✏ch vozidel
za pr m rn✏ den roku 2010 a to v ⌥len ní dle druhu vozidel – t ⇣k✏ch, osobních, motocykl a celková
sou⌥tová hodnota. Dále je rovn ⇣ uvedena hodnota podílu t ⇣k✏ch vozidel v procentech z celkové
hodnoty, která dává p↵edstavu o charakteru dopravy v daném úseku.
Silnice

Stanovi t

Místo

II/101

1-2318
1-2319

hr. okr. Kladno
a Rakovník hr. okr. Kladno
a M lník

Intenzity automobilové dopravy 2010
T
O
M
S
248
1708
26
1982

%
T
12,5

Ve správním území obce je t↵eba pova⇣ovat silni⌥ní trasy za dlouhodob stabilizované. P↵ípadné
úpravy je mo⇣né o⌥ekávat pouze v✓návaznosti na jejich p↵ípadnou p↵estavbu ⌥i v✏znamn j í stavební
po⌥iny v✓území.
Sí místních a ú⌥elov✏ch komunikací
Pr jezdní úseky silnic II. a III. t↵ídy jsou tedy páte↵ními trasami celého ↵e eného území, na které
jsou p↵ipojeny místní a ú⌥elové komunikace zp↵ístup⌦ující ⌥ásti obce a⇣ jednotlivé objekty a jednotlivé
obhospoda↵ované pozemky a plochy. Komunika⌥ní systém je mo⇣no pova⇣ovat za stabilizovan✏. Ur⌥ité
problémy sou⌥asného stavu komunika⌥ní sít v zastav ném území obce v ak p↵edstavují jistá problémová
místa a to bu na p↵ipojení komunikací na silni⌥ní trasy a nebo jisté zú⇣ené profily na v t in úsek
místních komunikací.
Uspo↵ádání komunika⌥ního systému, vedení komunikací a jejich rozd lení dle dopravn
urbanistické funkce je nejlépe patrné z✓dolo⇣en✏ch grafick✏ch p↵íloh. Zákres je proveden do p↵edan✏ch
mapov✏ch podklad a je aktualizován zapracováním zji t n✏ch poznatk z vlastních pr zkumov✏ch prací
proveden✏ch aktuáln . Rozd lení místních a navazujících ú⌥elov✏ch komunikací je provedeno dle jejich
dopravn urbanistické funkce.
Stávajícími ú⌥elov✏mi komunikacemi je dostate⌥n zaji t n p↵ístup k vybran✏m pozemk m a
stavbám v zastav ném území obce, k pozemk m zem d lského p dního fondu a pozemk m ur⌥en✏m k
pln ní funkcí lesa.
Komunika⌥ní dostupnost rozvojov✏ch lokalit je zaji t na p↵evá⇣n prost↵ednictvím vazeb na
stávající komunika⌥ní sí .
N které zám ry rozvoje ploch pro bydlení v ak vyvolají nároky na vytvo↵ení územních
podmínek pro zbudování p↵ístupov✏ch/obslu⇣n✏ch komunikací:
P2a, P2b, P3 - propojovací komunikace
Do ÚP je zapracována jako ve↵ejn prosp ná stavba VD1 místní ú⌥elová komunikace vedená
od silnice II. t↵ídy po okraji brownfield sm rem ke stávající ú⌥elové komunikaci u drá⇣ního
t lesa.
Trasování bude zp↵esn no v rámci územní studie. Komunikace bude slou⇣it zejména
p ím.
P4 - dopravní obsluha
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-
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dle územního rozhodnutí o umíst ní stavby obousm rné komunikace s úvra ov✏m obrati t m
pro dopravní napojení pozemk 50/4, 50/3 a 47/15, ⌥áste⌥n realizováno.
P11, P12 - dopravní obsluha
Jedná se o oplocené pozemky ur⌥ené k zastav ní a navazující na stávající objekty k bydlení.
Dnes je samota Za achtou s objekty ur⌥ené k trvalému bydlení vozidly p↵ístupná po ú⌥elov✏ch
komunikacích. Podobn budou obslou⇣eny i navr⇣ené plochy. Územním plánem jsou
zabezpe⌥eny podmínky pro mo⇣nou následnou realizaci obslu⇣né komunikace a obrati t .
Dopravní ↵e ení je umo⇣n no v rámci regulativu p↵íslu né plochy jako p↵ípustná ⌥innost. Na
základ zp↵esn ní bude dopravní obslu⇣nost, parkování a p↵ístup po⇣ární techniky konkrétn
↵e ena v navazujícím ↵ízení.
Územním plánem je navr⇣eno roz í↵ení a úprava stávající místní ú⌥elové komunikace z Otvovic
(od základní koly) ke k↵í⇣ení polních cest - ve↵ejn prosp ná stavba VD6.
Z1 - propojovací komunikace
Do ÚP je zapracována jako ve↵ejn prosp ná stavba VD2 ⌥áste⌥n realizovaná místní ú⌥elová
komunikace vedená od bytov✏ch dom p↵es hlavní rozvojovou lokalitu Z1.
Z2 - dopravní obsluha
Územním plánem je navr⇣eno odpovídajícím zp sobem roz í↵it stávající ve↵ejné prostranství
pro p↵ístupovou komunikaci ke stavbám RD, vlastní dopravní obslu⇣nost bude ↵e ena v rámci
regula⌥ního plánu.
Územním plánem jsou navr⇣eny komunikace pro p í a to:
chodníky podél hlavního pr jezdního tahu silnice II/101 a to ve sm ru od centra
obce (OÚ) na okraj Otvovic sm rem na Kralupy nad Vltavou ve smyslu d↵íve
zpracované studie zklidn ní dopravy
V navazujících dokumentacích dopravního ↵e ení bude v rámci zastav ného území v⇣dy
preferován pohyb chodc p↵ed plynul✏m pohybem motorist .

Rozvojové lokality správního území budou na stávající komunikace p↵ipojeny samostatn✏mi
sjezdy ve smyslu p↵íslu n✏ch ustanovení SN 73 6110 Projektování místních komunikací, kap. 12
K↵i⇣ovatky, k↵í⇣ení a sjezdy. Komunika⌥ní struktura zastaviteln✏ch ploch a ploch p↵estavby se územním
plánem nevymezuje a bude ↵e ena v✓rámci p↵ípravné dokumentace.
Nov navrhované pozemky ve↵ejn✏ch prostranství budou respektovat p↵íslu ná ustanovení §22
vyhlá ky MMR R ⌥. 501/2006 Sb., o obecn✏ch po⇣adavcích na vyu⇣ívání území. Navrhované místní
komunikace zaji ující komunika⌥ní dostupnost a obsluhu nov✏ch rozvojov✏ch lokalit zástavby obce budou
navr⇣eny bu jako místní obslu⇣né komunikace funk⌥ní skupiny C, typu MO2 10/7/30 s✓oboustrann✏mi
chodníky í↵ky nejmén 2x2,0m, p↵ípadn jako komunikace pro smí en✏ provoz funk⌥ní skupiny D1 obytné ulice – navrhované v✓souladu s✓technick✏mi podmínkami✓TP103 pro jejich navrhování v✓ í↵ce
uli⌥ního prostoru nejmén 8,0 metr mezi hranicemi protilehl✏ch pozemk .
Doprava v klidu, dal í za↵ízení pro automobilovou dopravu
V zastav ném území jsou p↵im ↵en uspokojeny nároky na odstavování a parkování vozidel. U
za↵ízení v✏roby a ob⌥anské vybavenosti je zaji t no odstavování vozidel na vlastních pozemcích nebo na
ve↵ejn p↵ístupn✏ch plochách. Odstavná stání pro území obytné zástavby jsou zaji t na na pozemcích
rodinn✏ch dom . Problémem je Resort Otvovice s celkem 65 malometrá⇣ními byty s odpovídajícími
parkovacími místy v centrální ⌥ásti Otvovic. Obec je v ak neúm rn zatí⇣ena zejména tlakem na parkovací
místa, nebo nájemci nevyu⇣ívají mo⇣nost placeného parkování v areálu.
V ↵e eném území nejsou zastoupena doprovodná za↵ízení automobilové dopravy. Nejbli⇣ í
⌥erpací stanice pohonn✏ch hmot je situována v návaznosti na páte↵ní trasu silnice II/101 v Kralupech nad
Vltavou. Zde jsou také k dispozici kompletní servisní slu⇣by.
Pro pokrytí pot↵eb dopravy v klidu u navrhovan✏ch objekt pro bydlení, vybavenosti ⌥i jin✏ch
objekt se bude postupovat ve smyslu p↵íslu n✏ch ustanovení vyhlá ky MMR R ⌥. 268/09 Sb., o
technick✏ch po⇣adavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, ⇣e odstavná a parkovací stání se ↵e í
jako sou⌥ást stavby, nebo jako provozn neodd litelná ⌥ást stavby, anebo na pozemku stavby, pokud
tomu nebrání omezení vypl✏vající ze stanoven✏ch ochrann✏ch opat↵ení, a to v✓souladu s✓normov✏mi
hodnotami stanoven✏mi ve smyslu p↵íslu n✏ch ustanovení kap. 14.1 SN 73 6110 Projektování místních
komunikací. Dále je t↵eba ka⇣dou stavbu vybavit odpovídajícím po⌥tem stání pro vozidla zdravotn
posti⇣en✏ch osob, které budou ↵e eny jako sou⌥ást stavby.
Územní plán pln respektuje sou⌥asné kapacity, které slou⇣í pro gará⇣ování, odstavování a
parkování vozidel obyvatel a náv t vník obce.
Pro pokrytí pot↵eb dopravy v klidu u nov navrhovan✏ch objekt pro bydlení, vybavenosti ⌥i
jin✏ch objekt se bude postupovat ve smyslu p↵íslu n✏ch ustanovení vyhlá ky MMR R ⌥. 268/09 Sb., o
technick✏ch po⇣adavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, ⇣e odstavná a parkovací stání se ↵e í
jako sou⌥ást stavby, nebo jako provozn neodd litelná ⌥ást stavby, anebo na pozemku stavby, pokud
tomu nebrání omezení vypl✏vající ze stanoven✏ch ochrann✏ch opat↵ení, a to v✓souladu s✓normov✏mi
hodnotami stanoven✏mi ve smyslu p↵íslu n✏ch ustanovení kap. 14.1 SN 73 6110 Projektování místních
komunikací.
Ka⇣dou stavbu je nezbytné vybavit, ve smyslu p↵íslu n✏ch ustanovení vyhlá ky MMR R ⌥.
398/09 Sb., o obecn✏ch technick✏ch po⇣adavcích zabezpe⌥ujících bezbariérové u⇣ívání staveb,
odpovídajícím po⌥tem stání pro vozidla zdravotn posti⇣en✏ch osob, které budou ↵e eny jako sou⌥ást
stavby.
⌃elezni⌥ní osobní doprava

29

Obsluha katastrálního území prost↵edky hromadné dopravy je v sou⌥asné dob zaji ována
pravideln✏mi vlakov✏mi spoji: “Kralupy nad Vltavou - Kladno” z vlakové zastávky Otvovice situované v
centrální ⌥ásti sídla. P↵epravní zatí⇣ení trat 093 mezi Kralupy nad Vltavou a zastávkou Kladno-Vrapice
v✓roce 2011 ⌥inilo obousm rn 15 osobních vlak .
Ve↵ejná autobusová doprava
Autobusové linky obcí neprojí⇣d jí.Pravidelné autobusové linky byly postupn ru eny s
útlumem hornické ⌥innosti v území. V devadesát✏ch letech byla na omezenou dobu obec za⌥len na do
systému Pra⇣ské integrované dopravy.
-

-

-

-

Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma
Dopravní obsluha lokalit musí, v souladu s ustanovením §10 zákona ⌥ 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném zn ní, a v souladu s vyhlá kou ⌥. 104/1997 Sb., v platném
zn ní, spl⌦ovat po⇣adavky SN 73 6110 Projektování místních komunikací, v⌥etn p↵ipojení
navr⇣en✏ch komunikací na stávající komunikace dle SN 73 6102.
V souladu se zákonem ⌥.13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve správním území obce, mimo
jeho souvisle zastav né ⌥ásti, se uplat⌦uje:
ochranné pásmo silnice II. a III. t↵ídy vedené ve vzdálenosti 15 m po obou stranách
od osy silnice.
Do OP silnice zasahují rozvojové lokality: Z3, Z5, Z6, Z7.
Zákon ⌥. 266/94 Sb., o drahách, pak stanovuje drá⇣ní ochranná pásma:
u dráhy celostátní a regionální ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejmén
v ak 30 m od hranic obvodu dráhy,
u vle⌥ek ve vzdálenosti 30 m od osy krajní koleje.
V✓p↵ípad realizace staveb rozvojov✏ch lokalit v✓ochranném pásmu dráhy je t↵eba respektovat
vyhlá ku MD R ⌥.177/95 Sb., stavební a technick✏ ↵ád drah v✓platném zn ní. Musí b✏t zaji t na
bezpe⌥nost, provozuschopnost, pr jezdní profil dráhy, voln✏, sch dn✏ a manipula⌥ní prostor,
nesmí dojít ke ztí⇣ení údr⇣by a rekonstrukce drá⇣ních staveb a za↵ízení, nesmí b✏t omezeny
rozhledové pom ry.
Do OP dráhy zasahují rozvojové lokality: P3, P9 a Z5.

Od vodn ní koncepce technické infrastruktury
V ↵e eném území je zaji t no zásobování pitnou vodou, elektrickou energií, plynem a
telekomunika⌥ními slu⇣bami. De ová oddílná kanalizace je rozvinuta pouze v krátkém úseku v Otvovicích.
V obci je po⌥ítáno s v✏stavbou nové oddílné spla kové kanalizace.
⇥e ené území je sou⌥ástí zpracovaného Plánu rozvoje vodovod a kanalizací St↵edo⌥eského
kraje.
Vodní hospodá↵ství - likvidace srá⇣kov✏ch odpadních vod, d lní vody
Odvedení srá⇣kov✏ch vod zde celkov ne⌥iní po v t inu roku p↵i pr m rn✏ch hydrologick✏ch
podmínkách v t í potí⇣e vzhledem k p↵eva⇣ujícím p↵ízniv✏m sklonov✏m pom r m, vzhledem k relativn
dobré reten⌥ní schopnosti povrchu terénu a vzhledem k existenci p↵irozen✏ch recipientních prvk i
realizovan✏ch technick✏ch opat↵ení. Srá⇣kové odpadní vody jsou zvládány následovn : u jednotliv✏ch
nemovitostí s pou⇣itím vsaku nebo akumula⌥ních prvk (s následn✏m vyu⇣íváním nap↵. pro zavla⇣ování
zelen ). De ové vody jsou z ⌥ásti obce odvád ny de ovou kanalizací v celkové délce 0,65✓km a z ⌥ásti
systémem p↵íkop , struh a propustk do místní vodote⌥e.
Stav likvidace de ov✏ch vod se nebude zásadn m nit.
Územním plánem je navr⇣ena ve↵ejn prosp ná stavba VT2 - rekonstrukce odpadního kanálu
(v✏ús do vodote⌥e Zákolanského potoka).
Obec má zám r okolí upravit okolí v✏toku siln mineralizované vody z oblasti ⇤toly Ferdinand.
tzv. Rezavka (poblí⇣ sklárny Dubodol), co by p↵írodn -technickou zajímavost a eventuáln vyu⇣ít potenciál
tohoto vodního zdroje pro energetické ú⌥ely. S touto úpravou bude souviset úprava koryta s v✏ústí do
vodote⌥e.
P↵i vymezování stavebních pozemk musí b✏t spln n po⇣adavek na vsakování de ov✏ch vod
nebo jejich zadr⇣ení na pozemku p↵ed jejich svedením do oddílné de ové kanalizace vycházející z
platn✏ch provád cích p↵edpis (§20 odst. 5 (resp. §21) vyhlá ky 501/2006).
Vodní hospodá↵ství - likvidace spla kov✏ch odpadních vod
(Otvovice)
Obec Otvovice nemá v✓sou⌥asnosti vybudovan✏ systém kanalizace pro ve↵ejnou pot↵ebu.
Odpadní vody odtékají po p↵ed⌥i t ní v biologick✏ch septicích p↵ímo do Zákolanského potoka. U ⌥ásti
rodinn✏ch domk jsou odpadní vody zachycovány v bezodtok✏ch jímkách, odkud jsou vyvá⇣eny na
zem d lské pozemky, p↵ípadn k likvidaci na OV Kralupy nad✓Vltavou. N které budovy jsou vybaveny
domovními ⌥istírnami odpadních vod (nap↵. Základní kola).
Mimo odpadních vod b ⇣ného komunálního charakteru se vyskytuje v obci je t následující
producent v t ího mno⇣ství odpadních vod s t mito ukazateli:
Název producenta odpadních vod✓-✓Sklárny Kavalier a.s.
produkované mno⇣ství odpadních vod
8,00✓m3/den
zne⌥i t ní BSK5
3,00✓kg/den
nerozpu t né látky
2,75✓kg/den
CHSK
5,50✓kg/den
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N-celk.
N-NH4
-P-celk.

0,40✓kg/den
0,26✓kg/den
0,10✓kg/den

Obec realizovala (v souvislosti s opravou silnice) v roce 2005-2006 1. stavbu projektu oddílné
spla kové kanalizace (projekt VKM, a.s.). V sou⌥asnosti je vydáno stavební povolení na stavbu oddílné
spla kové kanalizace 2. a 3. stavba (projekt St↵edo⌥eské vodárny a.s., 2005). Je zva⇣ován systém
kombinované gravita⌥ní a tlakové kanalizace. Stoky oddílné spla kové kanalizace budou svedeny do
⌥erpací stanice a odtud ⌥erpány - napojeny do kanaliza⌥ního systému m sta Kralupy nad Vltavou. Zám r
je v souladu s PRVaK St↵edo⌥eského kraje.
Územní plán zachovává a rozvíjí tento systém do lokalit rozvoje. V rámci lokality P9 je navr⇣ena
plocha technické infrastruktury pro umíst ní centrální ⌥erpací stanice. Tato je ve↵ejn prosp nou stavbou
VT1.
(samoty)
Na samotách bude i nadále zachován stávající systém (tam, kde jsou septiky, budou tyto
zrekonstruovány na bezodtokové jímky nebo budou nahrazeny nov✏mi bezodtokov✏mi jímkami).
Ochranná pásma kanaliza⌥ních za↵ízení:
Ochranné pásmo stoky (do DN 500)…………….……………….1,5 m
Zásobování pitnou vodou
(Otvovice)
Obec je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro ve↵ejnou pot↵ebu a to zásobním ↵adem
napojen✏m p↵ímo na ↵ad systému KSKM (Kladno - Slan✏ - Kralupy nad Vltavou - M lník)✓DN✓700
VDJ✓Kozinec✓–✓VDJ✓a✓ S✓Bu t hrad. Vodárenská soustava KSKM je provozována akciovou spole⌥ností
vodárny Kladno M lník – VKM, a.s.
Nedávno prob hla stavba vodního díla „Otvovice – p↵ipojení obce na p↵ívodní ↵ad, prodlou⇣ení
vodovodního ↵adu“ zahrnující vybudování p↵ívodního ↵adu v délce cca 881 m pro horní tlakové pásmo ji⇣ní
lokality obce Otvovice. ⇥ad je napojen na stávající p↵ívodní ↵ad DN 150 a vede podél lesa po p vodní
cest . P↵echod silnice je ↵e en protlakem.✓Za silnicí se nov✏ ↵ad propojil se stávajícím. Rovn ⇣ byl
prodlou⇣en stávající vodovod o ↵ady v délce cca 305 m, které vy↵e ilo zásobování obyvatelstva ji⇣ní ⌥ásti
obce Otvovice.
V✓obci se rovn ⇣ nacházejí studny pro individuální zásobování vodou. Mno⇣ství vody ve
studnách kolísá. Jakost vody ve studních není pravideln kontrolována, lze o⌥ekávat nedodr⇣ení ukazatel
vyhlá ky MZd ⌥. 252/2004, kterou se stanoví po⇣adavky na pitnou vodu.
V✓obci nejsou vyu⇣ívány obecní studny.
Systém zásobení obce Otvovice pitnou vodou se nebude m nit ani v budoucnosti.
Územní plán v souladu s koncepcí PRVaK doporu⌥uje doplnit vodojem Na Kopci 2⌘200 m3
(318,0/313,0✓m✓n.m.), kter✏ bude spole⌥n✏ pro obce Otvovice a Trn n✏ Újezd. Vodojem Na Kopci bude
napojen na stávající zásobní ↵ad do Otvovic. V✏stavba vdj. Na Kopci v ak je p↵edpokládána a⇣
v✓dlouhodobém v✏hledu, do té doby bude obec zásobena p↵es reduk⌥ní achtu.
(samoty)
Samoty v ↵e eném území nejsou v sou⌥asné dob zásobeny pitnou vodou z ve↵ejného
vodovodu. Obyvatelé pou⇣ívají ke svému zásobování soukromé studny. Jakost vody ve studních není
pravideln kontrolována, lze o⌥ekávat nedodr⇣ení ukazatel vyhlá ky MZd ⌥. 252/2004, kterou se stanoví
po⇣adavky na pitnou vodu. V✓obci nejsou vyu⇣ívány obecní studny. Vzhledem k nízkému po⌥tu obyvatel a
vy ím investi⌥ním náklad m na realizaci vodovodu se i do budoucna p↵edpokládá zásobování z
individuálních zdroj . Trvale je v ak t↵eba sledovat kvalitu vody ve vyu⇣ívan✏ch studních a v p↵ípad , ⇣e
nebude vyhovovat stanoven✏m po⇣adavk m na pitnou vodu, bude vhodné vyu⇣ít individuální úpravu
vody, nebo si obyvatelé zajistí pot↵ebné mno⇣ství vody pro pitné ú⌥ely ve form balené pitné vody.
V lokalit Za achtou je trvale sledován problém se zásobováním vodou ze studen. P↵i
zabezpe⌥ování zaji t ní d lních d l nebo jejich likvidace se postupuje dle platného provád cího p↵edpisu
M⌃P R. Konkrétn u d lního díla - achty pod ⌥íslem 13298 je doporu⌥eno prov ↵it, zda by tato nemohla
slou⇣it jako vodní zdroj pro samotu Za achtou.
Základní parametry pot↵eby vody (dle vyhl. ⌥.428/2001 Sb) pro v✏hledov✏ po⌥et obyvatel v
rámci zájmového území (cca 1000):
Spot↵eba pitné vody - 120 l/os. den
Qpr m.denní = 1000 x 0,12 = 120 m3/d.
Qmax.denní= Qpr m.denní x 1,5 = 180 m3/d. = 2,083 l/s
Qmax.h= Qmax.denní (l/s ) x 1,8 = 3,75 l/s
Tyto parametry mo⇣no brát i jako vodítko pro stanovení specifické produkce spla kov✏ch
odpadních vod s tím, ⇣e do tlakové kanalizace se neodvád jí jiné odpadní vody ne⇣ spla kové vody a vody
odvád né z provozu kuchyní koupelen, tudí⇣ produkce odpadních vod je ni⇣ í ne⇣ odb r z ve↵ejného
vodovodu - 90 l/osoba/den.
Ochranná pásma vodárensk✏ch za↵ízení se ur⌥ují dle zákona ⌥íslo 274/2001 Sb., o ve↵ejn✏ch
vodovodech a kanalizacích.
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Ochranné pásmo vodovodních ↵ad (do DN 500)…………….……………….1,5 m
Ochranné pásmo vodojemu:
Ochranné pásmo vodojemu ⌥iní min. 10 m.
Zásobování energiemi
Energetické nároky jsou mj. spjaty s klimatick✏mi podmínkami zájmového území.

Vytáp ní
V roce 2001 vyu⇣ívalo plyn v byt z tehdej ích 256 byt 149 byt . Dále jsou pro ú⌥ely vytáp ní
a oh↵evu vody vyu⇣ívána zejména fosilní paliva, d↵evo, elektrické p↵ímotopy. zdroj: SÚ, 2001
U nov✏ch staveb, nebo zm nách stávajících staveb je nezbytné zejména vzhledem k ochran
ovzdu í vyu⇣ít mo⇣ností napojení na rozvinutou stl plynovodní sí .
Územní plán doporu⌥uje vyu⇣ít alternativních energetick✏ch zdroj a to za p↵edpokladu, ⇣e je to
technicky mo⇣né a ekonomicky p↵ijatelné. Vyu⇣ití obnoviteln✏ch zdroj energie je ⇣ádoucí prosazovat
programov . Je t↵eba té⇣ více dbát na energetické úspory, nap↵. formou zateplování objekt . To dnes i
v✏hledov bude více zále⇣et na ekonomick✏ch podmínkách.
Zásobování elektrickou energií - distribu⌥ní sí :
Obce Otvovice je zásobována z✓hlavního vedení 22 kV napojeného na rozvodnu Kralupy nad
Vltavou. Rozvodn✏ systém v ↵e eném území a jeho kapacitu je i vzhledem k plynofikaci sídla mo⇣né
pova⇣ovat za vyhovující. Jeho páte↵í je venkovní vedení VN 22 kV, sm rované do trafostanic. Správcem sít
je STE, a.s. závod Kladno. Trafostanice jsou dostate⌥n dimenzovány a mnohé vykazují rezervu. Rozvodná
NN sí je zatím je t realizována p↵evá⇣n ve form venkovních vedení. Kabelov✏ rozvod tvo↵í zatím jen
mal✏ podíl. Na území obce je celkem 9 trafostanic. Areály v✏roby mají vlastní trafostanice. V pravob↵e⇣ní
⌥ásti obce - ⌥ásti s nejv t ím rozvojov✏m potenciálem - se nachází pouze jedna trafostanice. V rámci
dal ího podrobného zpracování lokalit skupinové zástavby (zejména lokalita Z1) je územním plánem
doporu⌥eno prov ↵it i eventuální pot↵ebu posílení zásobování elektrickou energií.
Po⇣adavky na zv✏ ení el. p↵íkon , pop↵. nové el. odb ry budou ↵e eny postupn podle
vznikajícího po⇣adavku a finan⌥ních mo⇣ností úpravou stávajících distribu⌥ních sítí (posílením stávajících
trafostanic). Návrhem je respektováno ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanic,
p↵ípadné p↵elo⇣ky s ohledem na nové stavební po⌥iny v sídle jsou mo⇣né.
Z↵izování dal ích trafostanic dle skute⌥n✏ch pot↵eb zásobování elektrickou energií je p↵ípustné.
Nové trafostanice budou p↵ipojeny z páte↵ního vedení VN 22 kV venkovním vedením nebo v ⌥ástech
procházejících sídlem v podzemní trase kabelem VN 22 kV. Stavby v zastaviteln✏ch plochách budou
p↵ipojeny v⇣dy podzemní kabelovou trasou NN.
Ochranná pásma elektrick✏ch za↵ízení
⇤í↵ka ochrann✏ch pásem rozvodn✏ch za↵ízení z↵izovan✏ch po 31.12. 1994 je dána energetick✏m
zákonem ⌥. 222/1994 Sb. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svisl✏mi rovinami veden✏mi
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti kolmo na vedení od krajního vodi⌥e (u kabelov✏ch
vedení od krajního kabelu) na ka⇣dou stranu; v závorce jsou uvád ny hodnoty dle zák. ⌥. 458/2000 Sb.
pro nová za↵ízení:
u venkovních vedení 22 kV (do 35 kV)
7m
u kabelov✏ch vedení (do 52 kV)
1m
u venkovních vedení do 220 kV
15 m
u venkovních vedení do 400 kV (v⌥etn )
20 m
u el. stanic (do 52 kV)
7m
u el. stanice kompaktních a zd n✏ch (do 52 kV)
2 m od obrys stanice.
V p↵ípad zájmového území zde ve kerá d↵íve instalovaná za↵ízení (venkovní vedení VN 22 kV a
distribu⌥ní trafostanice) mají ochranné pásmo 10 m na ka⇣dou stranu dle zák. ⌥.79/1957 a provád cích
p↵edpis ⌥.80/1957. EZ Distribuce, a.s. sou⌥asn po⇣aduje zachovat voln✏ pr jezdn✏ (neoplocen✏, bez
p↵eká⇣ek) pruh pod vedením VN 22 kV.
Dálkové plynovody
Severoji⇣ním sm rem od ↵e eného území (mezi obcemi Dolany a Debrno) probíhá vysokotlak✏
plynovod ve správ St↵edo⌥eské plynárenské, a.s. Jde o ↵ad DN 200, tento ↵ad do zájmového území
nezasahuje.
Zásobování zemním plynem
Obec Otvovice je od roku 1999 plynofikována. Na vtl plynovod (viz. v✏ e) navazuje✓odbo⌥ka DN
150 do regula⌥ní stanice VTL/STL Otvovice umíst né na ji⇣ním okraji st↵ední ⌥ásti obce. Vysokotlak✏
plynovod je provozován na tlakové hladin 4 MPa. Od regula⌥ní stanice VTL/STL Otvovice je po obci
rozvedena st↵edotlaká plynovodní sí , která je podél silnice vedena do Zákolan (hlavní p↵ívodní STL ↵ad
dimenze D✓90, distribu⌥ní ↵ady v✓dimenzích D✓50 a⇣ D✓63 ulo⇣ené v✓uli⌥ních profilech dle SN✓73 6005,
jednotlivé nemovitosti jsou vybaveny domovními regulátory, zpravidla umíst n✏mi v✓nikách oplocení
spole⌥n s✓HUP a plynom rem).
P↵ipojení rozvojov✏ch lokalit na tuto st↵edotlakou plynovodní sí je p↵ípustné a bude prov ↵eno
v dal ích stupních projektové p↵ípravy.
Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování plynem (dle zákona ⌥. 458/2000 Sb., tzv.
energetick✏ zákon, v platném zn ní):
ochranné pásmo u ntl a stl plynovodu………………....
1m
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ochranné pásmo u ostatních plynovod a p↵ípojek…....
4m
bezpe⌥nostní pásmo u vtl plynovodu (DN 250)………… 40 m (kolmé vzdálenosti od p dorysu
plynovodu na ob strany)

Telekomunikace a radiokomunikace
Zabezpe⌥ení ↵e eného území telekomunika⌥ními slu⇣bami má vzhledem k jejich d le⇣itosti pro
roz í↵ení pot↵ebn✏ch ekonomick✏ch aktivit i pro prosté zabezpe⌥ení standardních slu⇣eb velk✏ v✏znam.
Technická úrove⌦ místní telekomunika⌥ní sít ji⇣ neodpovídá dne ním v✏vojov✏m trend m (vzdu né
vedení), t↵eba⇣e zatím zabezpe⌥uje základní funkci. Provozovatelem telekomunika⌥ní sít je O2 Telefónica
Czech Republic, a.s.
Radiokomunikace
V oblasti telekomunikací je d le⇣ité zajistit ochranu radioreléov✏ch spoj , pro jejich⇣
provoz je nutné zajistit p↵ímou viditelnost spolupracujících stanic. Proto jsou tyto stanice umis ovány
zejména na terénní dominanty (nejvy í kóty v terénu). Ochrana t chto spoj je
provád na vyhla ováním ochrann✏ch pásem procházejících paprsk a kruhov✏ch ochrann✏ch
pásem kolem spojov✏ch objekt , které mají za úkol zabránit stín ní a ru ení t chto spoj .
⇥e en✏m územím procházejí dv radioreléové trasy sm ↵ované do vysíla⌥e Neho (Dolany,
okres M lník).
Distribuce TV signálu je zaji ována vysíla⌥i:
Praha - obec
Liberec - Je t d
Trutnov - erná hora
Ústí n. L. - Buková hora.
V ↵e eném území se na vyv✏ ené ⌥ásti severn od Otvovic nachází základnová stanice ve↵ejné
radiokomunika⌥ní sít (signál mobilních telefon ).
Místní rozhlas, ve↵ejné osv tlení
V rámci tras venkovního vedení distribu⌥ní sít NN je paraleln realizována sí VO (ve↵ejného
osv tlení). ást rozvodu ve↵ejného osv tlení je v trase podzemního kabelového vedení. V obci je funk⌥ní
sí místního rozhlasu.
Rozvody VO budou realizovány i k zastaviteln✏m plochám. Nové vedení bude realizováno
soub ⇣n s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase.
Dálková telekomunika⌥ní sí
P↵es ↵e ené území vede dálkov✏ kabel ve sm ru Holubice - Otvovice - Slatina.
Místní telekomunika⌥ní sí
Sou⌥asn✏ stav. ⇥e ené území p↵íslu í k MTO Kladno. Místní rozvody jsou z✓cca 90% kabelové v
zemi a cca 20% je venkovní vedení prost↵ednictvím ú⌥astnick✏ch rozvad ⌥ . Kabelizace pokra⌥uje a
kapacita bude pro sou⌥asnou zástavbu v⌥etn p↵ilehl✏ch samot dosta⌥ující. ⇥e ené území je pr b ⇣n
dopl⌦ováno o dal í telefonní linky dle ⇣ádosti ob⌥an v✓rámci sou⌥asn✏ch mo⇣ností.
Lze doporu⌥it dále rozvíjet a zkvalit⌦ovat ji⇣ zde zalo⇣enou a realizovanou koncepci
telekomunika⌥ní obsluhy zájmového území. Dále lze konstatovat, ⇣e je zde technicky mo⇣né (po
p↵íslu n✏ch úpravách) p↵ipojení uva⇣ovan✏ch rozvojov✏ch lokalit na ú⌥astnickou telekomunika⌥ní sí .
Ochranná pásma telekomunika⌥ních za↵ízení
Ochranná pásma jsou dána zákonem ⌥. 151/2000 Sb., resp. zákonem ⌥.127/2005 Sb., o elektronick✏ch
komunikacích. U telekomunika⌥ních za↵ízení pak ⌥iní v p↵ípad :
kabelového vedení p↵ístupové sít voln ulo⇣eného 1,5 m na ob strany od krajních kabel
kabelového vedení v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje v✏kopové r✏hy
kabel transportní sít ochranné pásmo stanovuje Telefónica O2, Czech Republic, a.s. – Provoz
p↵enosové techniky (provozovatel).
Souhrnné zhodnocení, prostorová koordinace vedení technického vybavení
Cílem koordinace v✓úrovni koncep⌥ního ↵e ení je p↵edvídat a p↵edcházet v em potenciálním
vá⇣n✏m konflikt m a st↵et m zájm . Rozumí se nejen st↵et m prostorov✏m, ale i mo⇣n✏m disproporcím
v✓objektivn existujících vztazích a v✓u⇣it✏ch rozhodovacích postupech, v✓územn plánovacích podkladech
⌥i dokumentaci po⌥ínaje a zpracováním p↵íslu ného projektu, jeho realizací a provozováním konkrétních
systém a za↵ízení kon⌥e.
V✏znamná je nap↵. koordinace in⇣en✏rsk✏ch sítí ve vazb na pozemní komunikace, p↵ípadn na
jiné mo⇣né p↵eká⇣ky a vzájemná koordinace jednotliv✏ch druh in⇣en✏rsk✏ch sítí. Na základ rámcového
posouzení lze odhadovat, ⇣e v✓n kter✏ch úsecích místních komunikací a na n kter✏ch k↵i⇣ovatkách m ⇣e
b✏t brzy hustota sítí na úrovni vyvolávající ji⇣ vá⇣né problémy. V✓takov✏ch p↵ípadech nelze improvizovat,
ale uplatnit d sledné postupy prostorové koordinace. Takov✏mi jsou postupy respektující SN 73 6005 a
postupy s aplikací úm rn✏ch sdru⇣en✏ch tras (v daném p↵ípad nap↵. multikanálu SITEL, technického
kanálku BIRCO apod.), nebo ↵e ení s✓uplatn ním kombinovan✏ch zp sob ukládání in⇣. sítí.
V✓p↵ípad pou⇣ití klasického zp sobu ukládání lze rovn ⇣ p↵ipomenout nezbytnost pou⇣ití
dostate⌥n kvalitních materiál , kvalitního provedení v⌥etn p↵ísné kontroly kvality díla, nezbytnost
v⌥asného osazení ochrann✏ch konstrukcí pro k↵í⇣ení tras in⇣en✏rsk✏ch sítí s✓komunikacemi a v⌥asnou
p↵ípravu dopravn in⇣en✏rsk✏ch opat↵ení pro realizaci.
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Základním prost↵edkem pro koordinaci in⇣en✏rsk✏ch sítí musí b✏t koordina⌥ní situace a
kompletní p↵í⌥né profily prostorem komunikací. V✓rámci dal ích krok je ⇣ádoucí zpracování
charakteristick✏ch p↵í⌥n✏ch profil s✓vyzna⌥ením polohy jednotliv✏ch vedení (stávajících, ji⇣ navrhovan✏ch i
t ch v✏hledov✏ch). Prostorová koordinace v✓detailu dle SN 73 6005 Prostorová úprava sítí technického
vybavení a podle dal ích technick✏ch podklad m ⇣e b✏t preventivn precizována samostatn✏m
projektem. Roz í↵ení sítí technické infrastruktury by m la b✏t p↵ednostn ↵e ena bez naru ení vozovky
silnic procházejících zastav n✏m územím, trasy sítí v soub hu se silnicemi by m ly b✏t v intravilánu sídel
p↵ednostn ukládány do zeleného pásu nebo chodníku, mimo intravilán sídel a⇣ za vn j ím okrajem
silni⌥ního t lesa.
Od vodn ní ⌦e↵ení ob⌥anského vybavení
Ob⌥anské vybavení tvo↵í stavby, za↵ízení a pozemky slou⇣ící pro vzd lávání a v✏chovu, sociální
slu⇣by a pé⌥i o rodinu, zdravotní slu⇣by, kulturu, ve↵ejnou správu a ochranu obyvatelstva.
Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk⌥ní za↵ízení
ob⌥anského vybavení ve↵ejné vybavenosti:
plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV),
plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby (OH),
plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS).
Územním plánem Otvovice jsou navr⇣eny plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS)
a to v rámci p↵estavbové plochy P14. Vzhledem k d le⇣itosti za↵ízení ob⌥anského vybavení pro rozvoj
↵e eného území mohou b✏t vybraná za↵ízení umís ována dle podmínek funk⌥ního ⌥len ní území v
zastav ném území a v plochách rozvoje.
v✏krese):
.
.

Popis stávajícího za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (odkazy jsou zobrazeny na koordina⌥ním
⇤kolství
I. stupe⌦ základní koly - ⌥p. 52; 1.-5. t↵ída 35 ⇣ák (odkaz v grafické ⌥ásti koordina⌥ního
v✏kresu “A”)
mate↵ská kola - ⌥p.✓220; 28 ⇣ák (odkaz v grafické ⌥ásti “B”).

Zdravotnictví, sociální slu⇣by
V obci se nachází ordinace obvodního a d tského léka↵e (Otvovice ⌥p. 220), do obce
pravideln dojí⇣dí léka↵ - gynekolog (odkaz v grafické ⌥ásti “B”). Dal í slu⇣by jsou dostupné na Kladn ,
Kralupech nad Vltavou.
V ⌥p. 24 se nachází D m s pe⌥ovatelskou slu⇣bou (D m pro seniory) - kapacita 19 byt pln
obsazená (odkaz v grafické ⌥ásti “C”).
-

Obchod a slu⇣by
potraviny COOP (odkaz v grafické ⌥ásti “G”)
smí ené zbo⇣í Adámek spole⌥n s restaurací U Bohou e (odkaz v grafické ⌥ásti “H”)
Hostinec ⌥p.✓1. “Na Staré” (odkaz v grafické ⌥ásti “I”)
Vinárna - ⌥p.✓4. nefunguje
restaurace Na Koupali ti (odkaz v grafické ⌥ásti “E”).
Ve↵ejná správa, kultura a osv ta, spolkov✏ ⇣ivot
V budov Obecního ú↵adu (majitel: Obec Otvovice, ⌥p. 34 odkaz ⌥.: 1) sídlí Po tovní ú↵ad
(odkaz v grafické ⌥ásti “D”).
“Otvovísek” je✓volné sdru⇣ení rodi⌥ z Otvovic, které si dalo za cíl po↵ádat spole⌥enské akce
nejen pro své d ti a obyvatele obce.
Hostinec ⌥p.✓1. “Na Staré” v⌥etn p↵ilehl✏ch prostor slou⇣il d↵íve rovn ⇣ ke kulturním ú⌥el m.
Obec má zájem o obnovu této ve↵ejné funkce - víceú⌥elov✏ sál (zábavy, t locvi⌥na apod). Toto
je v souladu s navr⇣en✏mi regulativy funk⌥ního vyu⇣ití území v rámci ploch smí en✏ch obytn✏ch
- venkovsk✏ch.

T lov✏chova a sport, aktivní rekreace
Sportovní areál zahrnující h↵i t na fotbal, antukové h↵i t na mí⌥ové hry, d tské h↵i t a
venkovní otev↵ené koupali t ve st↵ední ⌥ásti obce (odkaz v grafické ⌥ásti “E”). Územním plánem Otvovice
jsou navr⇣eny plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS) a to v rámci p↵estavbové plochy P14.
Tato plocha je umíst na na dnes nevyu⇣ívané ⌥ásti drá⇣ního pozemku a bude slou⇣it pro roz í↵ení
stávajícího sportovního areálu (umíst ní lavi⌥ek, oplocení a ochranné zelen ).
V obci je aktivní Sportovní klub Otvovice (SK Otvovice).
Koupali t se✓nachází v✓sousedství fotbalového h↵i t . P↵ilehl✏ travnat✏ svah s✓restaurací nabízí
p↵íle⇣itost k✓odpo⌥inku.
Otvovické koupali t je otev↵ené, se✓t↵emi bazény:
brouzdali t - 14m x 19 m, hloubka: 30 cm
prost↵ední bazén - 14m x 28m, hloubka: 140 cm
velk✏ bazén - 12m x 48m, hloubka: 250 cm
V sou⌥asnosti je areál koupali t provozován v re⇣imu “koupání na vlastní nebezpe⌥í”.
Obec plánuje revitalizaci této plochy tzv. biokoupali t . Nejedná se o standardní koupali t , ale
p↵írodní koupali t . Hlavní rozdíl je v✓tom, ⇣e biokoupali t se ne⌥istí chemikáliemi, ale vysazen✏mi
rostlinami, t rkem a pískem.
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Rekreace a cestovní ruch
V t ina území je intenzivn zem d lsky vyu⇣ívána, individuální rekreace se p↵íle⇣itostn
uskute⌥⌦uje formou pobytové krátkodobé rekreace (chalupa↵ení).
Církevní a poh↵ební slu⇣by
V centrální ⌥ásti obce se nachází kaple sv.✓Prokopa. Obec je p↵ifa↵ena k Roztokám.
Ve↵ejné poh↵ebi t se nachází na v✏chodním okraji sídla p↵i cest na Holubice (odkaz v grafické
⌥ásti “F”).
Osobnosti
V obci Otvovice ⇣ijí v sou⌥asnosti v✏znamné osobnosti ⌥eské hudební scény rockov✏ houslista Jan Hrub✏ a zp va⌥ka Lucie Bílá.
Zdroj: OÚ Otvovice

-

-

Od vodn ní ⌦e↵ení ve⌦ejného prostranství
Návrhem územního plánu jsou vymezeny stávající:
plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV) a plochy ve↵ejn✏ch prostranství dot⌥ené
záplavov✏m územím (PV*) zahrnující p↵evá⇣n komunika⌥ní systém s
centrálními prostranstvími,
plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV) a plochy ve↵ejn✏ch prostranství –
ve↵ejná zele⌦ dot⌥ené záplavov✏m územím (ZV*) zahrnující p↵evá⇣n pozemky s
v✏znamnou ve↵ejnou zelení.
Územním plánem Otvovice jsou navr⇣eny plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV) a to v rámci
p↵estavbové plochy P2b a zastavitelné plochy Z2.
Ve↵ejn✏ prostor u lokalit skupinové v✏stavby je t↵eba rozvíjet s d razem na jeho pobytovou
funkci, v ⇣ádném p↵ípad se nesmí omezit pouze jako nutné dopravní koridory.
P↵i úpravách parteru ve↵ejn✏ch prostranství p vodní historické zástavby je nezbytné zohlednit
jeho kulturn -historické a p↵írodní hodnoty.
Dal í ve↵ejn p↵ístupné pozemky budou navrhovány podrobn j ími územními studiemi
podmín n✏mi územním plánem a v p↵ípad lokality Z2 regula⌥ním plánem.

Obecné po⇣adavky vypl✏vající z právních p↵edpis
Musí b✏t spln n po⇣adavek (ve smyslu vyhlá ky §7 vyhlá ky 501/2006 Sb.), aby pro ka⇣dé dva
hektary zastavitelné plochy smí ené obytné ⌥i obytné byla s touto zastavitelnou plochou vymezena
související plocha ve↵ejného prostranství o v✏m ↵e nejmén 1000 m2; do této v✏m ry se nezapo⌥ítávají
pozemní komunikace. Velikosti v t í ne⇣ dva hektary dosahuje plocha Z2 - plocha podmín ná k prov ↵ení
regula⌥ním plánem.
Pro nov vymezované pozemky ve↵ejného prostranství jsou dále dány tyto po⇣adavky (ve
smyslu vyhlá ky §22 vyhlá ky 501/2006 Sb.): Nejmen í í↵ka ve↵ejného prostranství, jeho⇣ sou⌥ástí je
pozemní komunikace zp↵ístup⌦ující pozemek bytového domu, je 12 m. P↵i jednosm rném provozu lze
tuto í↵ku sní⇣it a⇣ na 10,5 m. Nejmen í í↵ka ve↵ejného prostranství, jeho⇣ sou⌥ástí je pozemní
komunikace zp↵ístup⌦ující pozemek rodinného domu, je 8 m. P↵i jednosm rném provozu lze tuto í↵ku
sní⇣it a⇣ na 6,5 m. Sou⌥ástí t chto ve↵ejn✏ch prostranství je nejmén jeden pruh vyhrazen✏ pro p í v
minimální í↵ce 2 m umo⇣⌦ující bezbariérové u⇣ívání.
Od vodn ní koncepce nakládání s odpady
Skládky, evidované ekologické zát ⇣e území
V ↵e eném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad .
V databázi SEKM je pro obec Otvovice evidována stará ekologická zát ⇣ s názvem„Skládka U
h↵bitova“ (⌥íslo zát ⇣e: 11698001, b✏valá skládka TKO, provoz ukon⌥en 1996, riziko kvalitativní: 4 - nízké,
kvantitativní: 4 - bodové). Skládka se rozkládá na severním svahu mísovitého záv ru údolí, které se otvírá
do hlavního údolí Zákolanského potoka. ást skládky je ⌥áste⌥n zrekultivovaná. Na okraji skládky rostou
stromy a celá skládka je zarostlá ruderálními rostlinami. V prostoru skládky p↵eva⇣uje povrchov✏ odtok nad
vsakem. Hladina podzemní vody nebyla pod skládkou zasti⇣ena do hloubky 11, 6m. Vlivem skládkové
⌥innosti nedocházelo k migraci kontaminace z prostoru skládky. Ani v zeminách v bezprost↵edním podlo⇣í
sládky, ani v podzemní vod nebyla zji t na p↵ítomnost polutant . Nebyla prokázána kontaminace
podzemních vod ani zemin v okolí skládky, skládka se nachází v území s nízkou zranitelností - lokalitu lze
pova⇣ovat za nízce rizikovou. Na skládku byl zpracován projekt rekultivace, plocha byla upravena a
ozna⌥ena tabulemi "Skládka zakázaná".
Dal í zát ⇣e území souvisejí s t ⇣bou ⌥erného uhlí a provozem sklárny (v✏roba d↵evoplynu). V
první polovin roku 2010 byla provedena spole⌥ností AQH s. r. o. první etapa pr zkumu zne⌥i t ní v
areálu b✏valé sklárny. Hodnocenou plochou byl prostor ji⇣n od sklárny, mezi silnicí ⌥. II/101 a ⇣eleznicí,
odebírány byly vzorky zemin i podzemní vody. Dle v✏sledk byla zásadní kontaminace zemin, neprojevilo
se zne⌥i t ní organick✏mi látkami, které by zp sobila v✏roba d↵evoplynu a dehtu, ale projevila se masivní
kontaminace ropn✏mi alifatick✏mi uhlovodíky C10 – C40 (zejm. ve vrstv navá⇣ek). U podzemních vod
dochází k mísení s vodami d lními, zne⌥i t ní související s b✏val✏m provozem sklárny nebylo v rámci I.
etapy prokázáno. Územním plánem je u ploch p↵estavby P2a a P3 je dána závazná podmínka v
navazujícím ↵ízení prov ↵it a p↵ípadn navrhnout k sanaci staré ekologické zát ⇣e.
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Zdroj:

SEKM (Systém evidence kontaminovan✏ch míst)
ÚPO Otvovice, informace OÚ Otvovice

Zne kod⌦ování odpad
Obecn závazná vyhlá ka Obce Otvovice stanovuje systém shroma⇣ ování, sb ru, p↵epravy,
t↵íd ní, vyu⇣ívání a odstra⌦ování komunálních odpad , v⌥etn systému nakládání se stavebním odpadem,
v souladu se zák. ⌥. 185/2001 Sb, v platném zn ní. V✓obci je uplat⌦ován t↵íd n✏ i sm sn✏ sb r
komunálního odpadu. T↵íd ny jsou plasty, papír a sklo. Po⌥et sb rov✏ch míst t↵íd ného odpadu je
dostate⌥n✏. T↵íd n✏ i sm sn✏ komunální odpad vyvá⇣í firma Regios a.s. Odpad je ukládán na ↵ízené
skládce této firmy. N kolikrát do roka je provád n sb r nebezpe⌥ného odpadu a velkoobjemového
odpadu. Koncepce zne kod⌦ování odpad odvozem mimo území obce z stane nadále zachována.
Zdroj:

ÚAP Kladno; Obec Otvovice.
Koncepce uspo⌦ádání krajiny

Nezastav né území
Nezastav n✏m územím jsou pozemky nezahrnuté do zastav ného území nebo do zastavitelné
plochy. Nezastav né území (krajina) je v maximální mí↵e chrán no p↵ed novou zástavbou. Zastavitelné
plochy jsou situovány do zastav ného území nebo do p↵ímé návaznosti na zastav né území. V územích
ochrany p↵írody není mo⇣ná ⇣ádná zástavba s v✏jimkou nezbytn✏ch liniov✏ch sítí technické infrastruktury a
nezbytn✏ch komunikací v krajin .
Plochy nezastav ného území jsou ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev a utvá↵ení
krajiny na:
Plochy vodní a vodohospodá↵ské (W)
Plochy vodní a vodohospodá↵ské dot⌥ené záplavov✏m územím (VV*)
zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok a jiné pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující
vodohospodá↵ské vyu⇣ití.
Plochy p↵írodní (NP)
s nejvy ím p↵írodním potenciálem v území a pot↵ebou ochrany p↵írodních prvk . P↵írodní
plochy nej⌥ast ji zahrnují ji⇣ vymezené nebo k vymezení ur⌥ené prvky ochrany p↵írody a jejich
nejbli⇣ í okolí (vybrané plochy systém ekologické stability – biocentra). Tyto plochy v ↵e eném
území zahrnují prostory P↵írodní památky Otvovická skála, v✏znamn✏ch krajinn✏ch prvk
registrovan✏ch a navr⇣en✏ch k registraci a prostory lokálních biocenter.
Plochy lesní (NL)
Plochy lesní dot⌥ené záplavov✏m územím (NL*)
plochy vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek vyu⇣ití pozemk pro les, v⌥etn jeho
hospodá↵sk✏ch funkcí.
Plochy zem d lské (NZ)
– jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro p↵eva⇣ující zem d lské vyu⇣ití. Plochy zem d lské jsou
v závislosti na celkovém charakteru prost↵edí dále d leny na:
plochy zem d lské - nivy (NZ1), plochy zem d lské - nivy dot⌥ené záplavov✏m územím
(NZ1*) - prioritou je ochrana p↵írodního charakteru zem d lsk✏ch p d
(trval✏ch travních
porost a extenzivn vyu⇣ívan✏ch polí) v údolních nivách vodních tok ;
plochy zem d lské – zahrady a sady, záhumenky (NZ2), plochy zem d lské – zahrady, sady,
záhumenky dot⌥ené záplavov✏m územím (NZ2*) jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek
pro p↵eva⇣ující zem d lské vyu⇣ití na plochách, které souvisejí se zastav n✏m územím a jsou
vyu⇣ívány p↵evá⇣n jako zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky.
plochy zem d lské - areály ekofarmy (NZ3) jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro
p↵eva⇣ující zem d lské vyu⇣ití spojené ✓s v✏sadbou a p stováním v ech plodin na principech
permakultury a p↵írodních metodách hospoda↵ení (bioprodukce, v⌥ela↵ství, malochov
hospodá↵sk✏ch zví↵at za ú⌥elem spásání). P↵ístup k zem d lství je zalo⇣en✏ na trvalé
udr⇣itelnosti i obnov p↵írodních zdroj .
Plochy smí ené nezastav ného území (NSx)
do plochy smí ené nezastav ného území jsou zahrnuty pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod blízk✏ch
ekosystém a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. P↵ijatelné formy vyu⇣ití
jsou vyzna⌥eny p↵íslu n✏m indexem, jsou dány regulativy a musí b✏t v⇣dy v vzájemném
souladu.
Plochy smí ené nezastav ného území jsou v závislosti na celkovém charakteru prost↵edí dále
d leny na:
plochy smí ené - p↵írodní krajinná zele⌦ (NSp), plochy smí ené – p↵írodní krajinná zele⌦
dot⌥ené záplavov✏m územím (NSp*) – plochy jsou vymezeny zejména za ú⌥elem
zaji t ní
podmínek pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability
(biokoridor ) a dal ích ekologicky cenn✏ch území (ekologické kostry území) v zem d lské
krajin , pro realizaci protierozních opat↵ení a revitalizace vodních tok , opat↵ení pro ochranu
povrchov✏ch a podzemních vod, pro ochranu p↵ed povodn mi a pro zv✏ ení reten⌥ních
schopností krajiny;
plochy smí ené - p↵írodní a lesní zele⌦ (NSpl), plochy smí ené - p↵írodní a lesní zele⌦ dot⌥ené
záplavov✏m územím (NSpl*) – plochy jsou vymezeny zejména za ú⌥elem zaji t ní podmínek
pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability (biokoridor ) a
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dal ích ekologicky cenn✏ch území na lesních pozemcích a na pozemcích s
d↵evin charakteru lesa.

v✏sadbami

Územním plánem je navr⇣ena plocha zm ny krajin K1 s funk⌥ním vyu⇣itím plochy zem d lské
- areály ekofarmy (NZ3) a to v poloze mezi lesními pozemky a komunikací sm ↵ující na Kralupy nad
Vltavou. V sou⌥asnosti se jedná o podvyu⇣itou plochu zarostlou náletovou zelení. Vlastník zam✏ lí na
pozemku z↵ídit ekofarmu.
Územním plánem jsou navr⇣eny plochy slou⇣ící k zalo⇣ení prvk územního systému ekologické
stability (viz. kapitola dále). Jedná se o návrh ploch p↵írodních (NP) – LBC 31 V rybní⌥kách, díl⌥í ⌥ást LBC
61 U Mikovic a smí en✏ch nezastav ného území - p↵írodní krajinná zele⌦ (NSp) – plochy pro zalo⇣ení
nadregionální-ho, regionálního a lokálních biokoridor v polních tratích, plocha ochranné zelen s
protierozní funkcí nad lokalitou Z2.
Územním plánem je v údolní niv Zákolanského potoka na plo e NZ1* navr⇣ena plocha pro
mo⇣né umíst ní suchého poldru s protipovod⌦ovou funkcí (PO1).
Pro takto vymezené plochy v nezastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky
pro stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu⇣ití (regulativy vyu⇣ití - viz kap. f v textu návrhu), které jsou
prost↵edkem pro usm rn ní budoucího utvá↵ení krajiny.
Územní plán navrhuje zv✏ ení podílu zelen ve smí en✏ch plochách nezastav ného území.
Podíl zelen ve v t in vymezen✏ch ploch nezastav ného území je t↵eba zvy ovat, a to p↵i realizaci návrhu
územního systému ekologické stability, v⌥etn prvk liniové doprovodné zelen podél komunikací,
vodote⌥í a mezí, zatravn ním nebo dopln ním ploch nelesní zelen s p↵írodní funkcí. Rodová a druhová
skladba této zelen musí vycházet z p vodních rostlinn✏ch spole⌥enstev. V✓↵e eném území jsou to
spole⌥enstva: ⌥ern✏ ová dubohab↵ina a suchá acidofilní doubrava podél vodote⌥í st↵emchová jasenina,
místy v✓komplexu s✓mok↵adními ol inami. Na plochách bezlesí jsou to na svazích stepní spole⌥enstva
s✓xerotermními druhy ( irokolisté i úzkolisté suché trávníky a skalní vegetace s✓kost↵avou sivou), v✓nivních
polohách pak mezofilní ovsíkové louky, aluviální psárkové louky, vlhké pchá⌥ové louky a tu⇣ebníková lada.
Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
Hlavním cílem vytvá↵ení ÚSES je trvalé zaji t ní biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je
definována jako variabilita v ech ⇣ijících organism a jejich spole⌥enstev a zahrnuje rozmanitost v rámci
druh , mezi druhy a rozmanitost ekosystém . Jedná se o vybranou soustavu vnit↵n ekologicky
stabiln j ích segment krajiny, ú⌥eln rozmíst n✏ch na základ funk⌥ních a prostorov✏ch kritérií. ÚSES se
d lí podle biogeografického v✏znamu skladebn✏ch prvk na nadregionální, regionální a lokální. Je tvo↵en
biocentry a biokoridory a na lokální úrovni té⇣ interak⌥ními prvky:
- Biocentrum je tvo↵eno ekologicky v✏znamn✏m segmentem krajiny, kter✏ svou velikostí a
stavem ekologick✏ch podmínek umo⇣⌦uje trvalou existenci druh i spole⌥enstev p↵irozeného genofondu
krajiny. Jedná se o biotop nebo soubor biotop , kter✏ sv✏m stavem a velikostí umo⇣⌦uje trvalou existenci
p↵irozeného ⌥i pozm n ného, av ak p↵írod blízkého ekosystému.
- Biokoridor je, nebo cílov má b✏t, tvo↵en ekologicky v✏znamn✏m segmentem krajiny, kter✏
propojuje biocentra a umo⇣⌦uje a podporuje migraci, í↵ení a vzájemné kontakty ⇣iv✏ch organism .
- Interak⌥ní prvek je ekologicky v✏znamn✏ krajinn✏ prvek nebo ekologicky v✏znamné liniové
spole⌥enstvo, vytvá↵ející existen⌥ní podmínky rostlinám a ⇣ivo⌥ich m, v✏znamn ovliv⌦ujícím fungování
ekosystém kulturní krajiny. Jedná se o nepostradateln✏ krajinn✏ segment, kter✏ svou velikostí a stavem
ekologick✏ch podmínek dopl⌦uje díl⌥ím, ale zásadním zp sobem ekologické niky t ch druh organism ,
které jsou schopny se zapojovat do potravních sítí sousedních, mén stabilních spole⌥enstev. Umo⇣⌦uje
tak jejich trvalou existenci i v mén stabilní krajin .
Podle prostorové funk⌥nosti jsou prvky ÚSES funk⌥ní (existující, jednozna⌥n vymezené) a
navr⇣ené k zalo⇣ení (nefunk⌥ní, vymezené). Funk⌥ní prvky jsou sítí vybran✏ch ⌥ástí kostry ekologické
stability a navr⇣ené prvky dopl⌦ují kostru ekologické stability tak, aby byl ÚSES schopen plnit svoje
p↵edpokládané funkce v krajin .
-

-

Zpracování návrhu ÚSES vychází z následujících podklad :
Okresní generely ÚSES Kladno, M lník, Praha – západ
Územní plán obce Otvovice (Ing. arch. Alexandr Holub, 2006)
v⌥etn zm n k tomuto ÚPO:
Zm na ⌥. 1 ÚPO (Ing. arch. Alexandr Holub, 2008)
Zm na ⌥. 2 ÚPO (Ing. arch. Marie Ka parová, 06/2011) – zru eno opat↵ení obecné povahy
Územní plány navazujících obcí (Blevice, Holubice, Olovnice, Slatina, Zákolany, Kralupy nad
Vltavou)
ÚAP ORP Kladno, 3. aktualizace k r. 2014
ZÚR St↵edo⌥eského kraje
Studie ÚSES zpracovaná jako podklad pro Zásady územního rozvoje (U 24, 2009)
AOPK R – aktualizace vymezení NR ÚSES na základ pov ↵ení M⌃P (2011)
Plán ÚSES pro ORP Kralupy nad Vltavou (Ing. Milena Morávková, 2015)

Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
Jednotlivé prvky jsou z✓v✏ e uveden✏ch prací p↵evzaty a dále jsou upraveny a p↵izp sobeny
podmínkám návrhu územního plánu a podmínkám ochrany a tvorby krajiny. Místní systém ekologické
stability ↵e eného území je p↵itom koncipován tak, aby p↵edev ím:
navazoval na prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické stability,
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-

ve sv✏ch prvcích zajistil ⇣ivotní podmínky v rámci skupin typ geobiocén zastoupen✏ch na
zpracovávaném území,
zajistil návaznost na místní systém ekologické stability v sousedních katastrech, kde byl ji⇣
systém zpracován/schválen v✓rámci ÚPD,
byl dodr⇣en po⇣adavek minimality nárok systému ekologické stability na dal í území p↵i
respektování minimálních po⇣adavk na parametry prvk územního systému ekologické
stability.

Skladebné ⌥ásti ÚSES, tj. biocentra, biokoridory a v✏znamné krajinné prvky jsou nezastaviteln✏m
územím. Umis ování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na p↵í⌥né p↵echody in⇣en✏rsk✏ch a
dopravních staveb. Jiné umíst ní t chto staveb je v✏jime⌥n p↵ípustné, a to pouze za podmínky zachování
minimálních prostorov✏ch parametr , dan✏ch p↵íslu nou metodikou pro tvorbu ÚSES. Stavby procházející
ÚSES by m ly b✏t uzp sobovány tak, aby nevytvá↵ely migra⌥ní bariéru pro organismy.
V plochách prvk ÚSES musí b✏t zaji t ny podmínky pro zachování a rozvoj genofondu, zvy ování
ekologické stability a p↵íznivé p sobení na okolní krajinu. Pro prvky ÚSES platí regula⌥ní opat↵ení:
regulace lesního hospodá↵ství s✓d razem na druhovou skladbu d↵evin, která by m la b✏t co
nejbli⇣ í p vodním lesním spole⌥enstv m;
revitalizace vodních tok tak, aby po spln ní nezbytn✏ch vodohospodá↵sk✏ch funkcí plnily co
nejv t í m rou i funkce ekologické;
u⇣ivatelé a vlastníci pozemk se musí ↵ídit pravidly stanoven✏mi pro funkci daného prvku ÚSES
Nadmístní systém ekologické stability
Nadmístní (nadregionální a regionální) územní systém ekologické stability byl v rámci ZÚR
St↵edo⌥eského kraje vymezen na základ Studie ÚSES St↵edo⌥eského kraje. Podkladem pro Studii ÚSES
byly okresní generely Kladno, M lník a Praha-západ a platné územní plány. V✓rámci plánu ÚSES pro ORP
Kralupy nad Vltavou do lo k✓up↵esn ní trasy nadregionálního biokoridoru a tato up↵esn ná trasa byla
p↵evzata do návrhu ÚP Otvovice, up↵esn ny byly rovn ⇣ návaznosti na regionální systém ÚSES na
hranicích ↵e eného území.
Nadregionální biokoridory v celostátní síti propojují nadregionální biocentra, tvo↵í je osa a
ochranná zóna. Ob ⌥ásti jsou jejich neodd litelnou sou⌥ástí a po celé plo e koridoru se podporuje tzv.
koridorov✏ efekt – v echny ekologicky v✏znamné segmenty krajiny, skladebné ⌥ásti regionálních i
lokálních ÚSES, chrán ná úze-mí, v✏znamné krajinné prvky a území s vy ím stupn m ekologické stability
se stávají neodd litelnou sou⌥ástí nadregionálního biokoridoru.
Nadregionální osy byly p↵izp sobeny aktuálnímu stavu ekosystém a regionálnímu ÚSES, tak
aby byla po 5-8 km do nich vlo⇣ena regionální biocentra. Maximální í↵e ochranné zóny je cca 2 km.
Minimální í↵ka osy odpovídá í↵ce regionálního koridoru p↵íslu ného typu. Nadregionální biokoridory jsou
slo⇣ené, v jejich trase jsou v ekologicky p↵ijateln✏ch vzdálenostech vlo⇣ena regionální a lokální biocentra.
Celostátní systém je dopln n místní sítí lokálních biokoridor a lokálních biocenter.
Dle nad↵azené územn plánovací dokumentace prochází ↵e en✏m územím nadregionální
biokoridor NRBK K57 " ebín – K58", osa teplomilná doubravní (T). Biokoridor zahrnuje p↵evá⇣n
biotopy suché ↵ady na svazích po obvodu m sta Kralupy nad Vltavou, skládá se z úsek funk⌥ních,
⌥áste⌥n funk⌥ních i navr⇣en✏ch k zalo⇣ení. Do ↵e eného území vstupuje na severov✏chodním okraji od
Minické skály ve sm ru k Zem ch m.
Problémem bylo nejednotné vymezení trasy nadregionálního biokoridoru v jednotliv✏ch
podkladech (ÚPO Otvovice, ZÚR St↵edo⌥eského kraje a v aktualizovaném N-ÚSES dle M⌃P).
V✓rámci dopl⌦ujících pr zkum a rozbor byly zji t ny t↵i návrhy vedení osy biokoridoru:
západní trasa - dle ÚPO Otvovice byla trasa NRBK vedena od Minicné skály po svazích lesního
porostu k lokalit Na skalce, kde byly její sou⌥ástí parcely s rekrea⌥ními objekty, dále k
západnímu okraji lokálního biocentra LBC 61
st↵ední trasa - dle ZÚR St↵edo⌥eského kraje je trasa NRBK vedena od Minicné skály po svazích
lesního porostu ve sm ru p↵es pole k západnímu okraji LBC 61
v✏chodní trasa - dle podklad AOPK R (aktualizace vymezení NR ÚSES na základ pov ↵ení
M⌃P) je trasa NRBK vedena od Minické skály po svazích lesního porostu ve sm ru p↵es pole k
jihov✏chodnímu okraji LBC 61.
Trasy NRBK dle dopl⌦ujících pr zkum

Trasa NRBK v návrhu ÚP
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Do územního plánu Otvovice je nakonec p⇧evzata upravená trasa z↵Plánu ÚSES ORP Kralupy
nad Vltavou, která se nejvíce p⇧ibli⌦uje vymezení dle ZÚR. Osa je vedena od Minické skály ve sm⇤ru na
Zem⇤chy po lesních pozemcích a po hranicích p vodních historick ch cest mimo plochu zahrádká⇧ské
kolonie Na skalce.
Vzhledem k✓tomu, ⇣e se jedná o slo⇣en✏ biokoridor jsou v✓trase nadregionálního biokoridoru
vlo⇣ena lokální biocentra po cca 400 – 700 m:
LBC 61 "U Mikovic" - p↵evá⇣n funk⌥ní, ⌥ást navr⇣ena k zalo⇣ení; rozloha 5,36 ha
mozaika lesních porost , luk, sad a remíz , stepní lada, okrajov orná p da
Opat↵ení: p↵i obnov lesního porostu podpo↵it p↵irozenou druhovou skladbu d↵evin dle lesních typ ; na
orné p d zalo⇣it TTP, lada ponechat p↵irozenému v✏voji, na loukách a v sadech extenzivní kosení, v
sadech a remízech podpora p vodních odr d ovocn✏ch d↵evin.
LBC 62 "Na stráni" – funk⌥ní; rozloha 2,88 ha
lesní porost na prudkém svahu, erozní r✏hy a skalní v✏stupy.
Opat↵ení: p↵i obnov lesního porostu podpo↵it p↵irozenou druhovou skladbu d↵evin dle lesních typ .
Regionální ÚSES
⇥e en✏m územím prochází regionální biokoridor RK 1120 "Oko⌅ – Minická skála".
Biokoridor propojuje regionální biocentra RC 1864 "Minická skála" (okres M lník) s RC 1468 "Oko↵" (okres
Praha - západ). Problémem bylo op t nejednotné vymezení trasy regionálního biokoridoru v jednotliv✏ch
podkladech.
Dle platného ÚPO Otvovice byl regionální biokoridor veden ve dvou v tvích po svazích od
Blevic (SZ v tev) ve sm ru k nadregionálnímu biokoridoru K57, od Zákolan (JV v tev) ve sm ru k RC
Minická skála.
V rámci zm ny ⌥. 1 ÚPO Otvovice do lo k díl⌥ím úpravám na obou v tvích biokoridoru. Na SZ
stran do lo k posílení ekologické stability místa propojení t↵í prvk ÚSES, které se v tomto míst st✏kaly –
regionální biokoridor, osa nadregionálního biokoridoru a vlo⇣ené lokální biocentrum. Upravena byla té⇣
hranice lokálního biocentra. Tato SZ v tev koridoru v ak není v ZÚR St↵edo⌥eského kraje vymezena!
Na JV stran byla nefunk⌥ní ⌥ást biokoridoru posunuta ji⇣n ji na pole s ohledem
k✓navrhovanému rozvoji obce ji⇣ním sm rem. P↵esunem trasy biokoridoru na opa⌥nou stranu meze se
nem ní funk⌥nost ani plo né parametry ÚSES. Tato JV v tev koridoru je vymezena v ZÚR St↵edo⌥eského
kraje.
T sn za hranicí ↵e eného území je vymezeno regionální biocentrum 1864 "Minická skála"
vlo⇣ené v trase nadregionálního biokoridoru K57, k.ú. Mikovice u Kralup n.Vlt., Minice u Kralup n. Vlt.
P↵evá⇣n funk⌥ní regionální biocentrum zahrnuje spole⌥enstva lesního a lesostepního charakteru a plní
zárove⌦ kontaktní funkci zapojení mok↵adu a b↵ehového porostu Zákolanského potoka. Sou⌥ástí plochy
biocentra je p↵írodní památka "Minická skála", navrhovaná p↵írodní památka "V Rusavkách" - skalní útvar
na J plochy s porosty skalních stepí a navr⇣ené VKP "Pod Cikánkou u Mikovic" - staré sady a zar stající
pastviny s teplomiln✏mi v✏su n✏mi trávníky.
Dle ÚPO Otvovice je po svazích údolí Rusavky veden regionální biokoridor RK 1121 "RK1120 –
Er ", dle ZÚR St↵edo⌥eského kraje je v ak tento koridor veden a⇣ za hranicí ↵e eného území a to na území
k.ú. Holubice ve sm ru od RC 1864 "Minická skála" lokalitou V Lunkov – U Gottharda.
Do nového ÚP Otvovice je p⇧evzata JV v⇤tev regionálního biokoridoru, tzn. trasa regionálního
biokoridoru je vymezena v↵souladu se ZÚR St⇧edo⇥eského kraje, hranice biokoridoru je zp⇧esn⇤na a
upravena nad parcelním vymezením katastrální mapy. P vodní SZ v⇤tev regionálního biokoridoru
vedená nad Otvovicemi po svazích mezi Blevicemi a Minickou skálou je zm⇤n⇤na na lokální biokoridory.
Trasa RK 1120 je vedena po zalesn n✏ch svazích a k↵ovinat✏ch stráních nad prav✏m b↵ehem
Zákolanského potoka a nad lev✏m b↵ehem Holubického potoka. Biokoridor je p↵evá⇣n funk⌥ní, pouze
díl⌥í ⌥ást v polní trati nad rozvojov✏mi lokalitami Z2 a Z3 je navr⇣ena k zalo⇣ení. Jedná se o slo⇣en✏
biokoridor, v jeho⇣ trase jsou vlo⇣ena lokální biocentra, ta jsou jeho nedílnou sou⌥ástí:
LBC 57 "Pod Trn⇤n⇧m Újezdem" – funk⌥ní; rozloha 5,11 ha
lesní porost p↵irozené druhové skladby typu suchá acidofilní doubrava
Opat↵ení: p↵i obnov lesního porostu podpo↵it p↵irozenou druhovou skladbu d↵evin dle lesních typ .
LBC 58 "U vrbek" – funk⌥ní; rozloha 6,37 ha
lesní porost p↵irozené druhové skladby typu dubohab↵ina, suchá acidofilní doubrava, místy acidofilní
bu⌥ina
Opat↵ení: p↵i obnov lesního porostu podpo↵it p↵irozenou druhovou skladbu d↵evin dle lesních typ .
LBC 58a "V rachot⇤ – Na Klou⇥ku" - p↵evá⇣n funk⌥ní; rozloha 5,42 ha
soustava remíz , mezí a rozpt✏lené zelen na svazích, drobná polí⌥ka a postagrární lada
Opat↵ení: na orné p d zalo⇣it TTP, lada ponechat p↵irozenému v✏voji, na loukách a v sadech extenzivní
kosení, v sadech a remízech podpora p vodních odr d ovocn✏ch d↵evin. Sou⌥ástí je navr⇣ené VKP 4 "V
rachot ".
LBC 59 "K Rusavkám" – funk⌥ní; rozloha 6,11 ha
lesní porost nad soutokem Holubického potoka se Zákolansk✏m potokem, degradovaná pchá⌥ová louka.
Opat↵ení: p↵i obnov lesního porostu podpo↵it p↵irozenou druhovou skladbu d↵evin dle lesních typ ;
obnova lu⌥ních porost v údolí tj. pravidelné kosení pchá⌥ov✏ch luk – zamezit zar stání vysok✏mi
irokolist✏mi bylinami a d↵evinami.
Lokální systém ekologické stability
Nadregionální i regionální úrove⌦ ÚSES je na lokální úrovni dopln na lokálními biokoridory
(LBK), lokálními biocentry (LBC). Minimální velikost lokálního biocentra by m la b✏t 3 ha, minimální í↵ka
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lokálního biokoridoru 15 m (spole⌥enstvo lesní, kombinované), 20 m (spole⌥enstvo lu⌥ní). Pro
spole⌥enstvo kombinované (lu⌥ní + lesní) je mo⇣né p↵eru ení do 50 m zastav nou plochou, 80 m ornou
p dou a 100 m p↵i ostatních kulturách. Interak⌥ní prvky nedosahují parametr biocenter a biokoridor ,
v✏znamn se v ak podílejí na zv✏ ení ekologické stability v krajin . Zaji t na je návaznost na prvky ÚSES za
hranicí ↵e eného území.
Lokální biokoridory:
LBK 31-32
lokální biokoridor propojuje LBC 31 "Na rybní⌥kách" a LBC 32 "Na ↵asáku", veden podél stávající polní
cesty, je ⌥áste⌥n funk⌥ní a⇣ nefunk⌥ní; délka 530 m, í↵ka min. 20 m
Opat↵ení: podél polní cesty zalo⇣it pás zelen p↵irozené druhové skladby v po⇣adované í↵ce min. 20 m.
LBK 32-60
lokální biokoridor propojuje LBC 32 "Na ↵asáku" s LBK 60-60a, v plo inné ⌥ásti je veden podél stávající
polní cesty a v trase zaniklé historické cesty, nad obcí lesním porostem podél úvozové cesty. V polní trati
je nefunk⌥ní, navr⇣en✏ k zalo⇣ení; úsek v lesním porostu podél úvozové cesty je funk⌥ní; délka 1407 m,
í↵ka min. 20 m.
Opat↵ení: v polní trati zalo⇣ení TTP a dopln ní liniové zelen v pásu í↵e min. 20 m, v lesním porostu
podpora druhové skladby d↵evin dle lesního typu, zachování úvozové cesty bez jak✏chkoliv zásah
(geologicky v✏znamná lokalita).
LBK 32-61 (v Plánu ÚSES ORP Kralupy nad Vltavou zna⌥en jako LBK 229)
lokální biokoridor propojuje LBC 32 "Na ↵asáku" a LBC 61"U Mikovic", veden po hranici s k.ú. Zem chy u
Kralup nad Vltavou, ⌥áste⌥n funk⌥ní a⇣ nefunk⌥ní; délka 833 m.
Opat↵ení: zalo⇣it TTP í↵ky min. 20 m / 10 m na orné p d po obou stranách katastrální hranice , v✏sadba
vhodn✏ch ke↵ov✏ch porost formou remízk , doprovodné zelen a mezí.
LBK 1-60
lokální biokoridor propojuje LBC 1 "U zadního háje" (k.ú. Trn n✏ Újezd u Zákolan) a LBC 60 "Na haldách",
prochází lesním porostem, funk⌥ní; délka 660 m, í↵ka min. 20 m
Opat↵ení: p↵i obnov lesního porostu podpo↵it p↵irozenou druhovou skladbu d↵evin dle lesních typ ,
ochrana poz statk star✏ch d lních d l – nazasahovat ve v t ím rozsahu do t lesa haldy, ponechat
sukcesní spole⌥enstva samovolnému v✏voji.
LBK 60-60a
lokální biokoridor propojuje LBC 60 "Na haldách" a LBC 60a "B↵idli⌥naté skály", zahrnuje pás lesa nad
Otvovi-cemi a stepní lada VKP 2 Strán na Skalce – zar stající pastviny s teplomiln✏mi trávníky. P↵evá⇣n
funk⌥ní biokoridor; délka 1285 m.
Opat↵ení: p↵i obnov lesního porostu podpo↵it p↵irozenou druhovou skladbu d↵evin dle lesních typ ; ve
stepní lokalit odstra⌦ování d↵evin, alespo⌦ jednou za dva roky kosení nebo pastva.
LBK 60a-62
lokální biokoridor propojuje LBC 60a "B↵idli⌥naté skály" a LBC 62 "Na stráni", zahrnuje pás lesa nad
Otvovicemi Funk⌥ní biokoridor; délka 170 m.
Opat↵ení: p↵i obnov lesního porostu podpo↵it p↵irozenou druhovou skladbu d↵evin dle lesních typ .
LBK 670
lokální biokoridor navazuje na územní systém v k.ú. Blevice, tzn. propojuje LBC 259 a LBC 60 "Na
haldách", prochází po okraji lesního porostu, je pln funk⌥ní; délka v ↵e eném území 252 m.
Opat↵ení: p↵i obnov lesního porostu podpo↵it p↵irozenou druhovou skladbu d↵evin dle lesních typ .
Lokální biocentra:
Lokální biocentra LBC 61 a LBC 62 jsou sou⌥ástí nadregionálního biokoridoru K57, lokální
biocentra LBC 57, LBC 58, LBC 58a, LBC 59 jsou sou⌥ástí regionálního biokoridoru RK 1120. Popis prvk je
uveden v p↵edchozí kapitole "Nadmístní systém ekologické stability".
LBC 31 "Na rybní⇥kách" - v ↵e eném území nefunk⌥ní, navr⇣ené k zalo⇣ení na orné p d ; celková
rozloha 4,92 ha, v ↵e eném území 0,86 ha.
Lokální biocentrum p↵evá⇣n vymezené v k.ú. Slatina u Velvar na zalesn ném svahu nad Slatinsk✏
potokem, do ↵e eného území zasahuje okrajov – zahrnuje pole a lada nad hranou lesního porostu.
Opat↵ení: na orné p d zalo⇣ení TTP, dopln ní d↵evin p vodní druhové skladby dle stanovi tních
podmínek.
LBC 32 "Na ⌅asáku" (v Plánu ÚSES ORP Kralupy nad Vltavou ozna⌥en jako LBC 298) – funk⌥ní; celková
rozloha 5,11 ha, v ↵e eném území 3,79 ha.
lokální biocentrum zahrnuje lesní spole⌥enstvo a travinnobylinná lada s náletem d↵evin.
Opat↵ení: v lesním porostu b ⇣ná v✏chova s podporou zmlazení vhodn✏ch listná⌥ , zachování mozaiky
teplo-miln✏ch trávník a k↵ovin - v t í plochy voln✏ch travnat✏ch ploch pravideln kosit ⌥i spásat.
LBC 60 "Na haldách" – funk⌥ní; rozloha 7,22 ha
lokální biocentrum vymezené na zalesn ném svahu, v prostoru biocentra poz staky d lních d l – ⌥lenit✏
terén tvo↵en✏ díl⌥ími odvaly a zá↵ezy porostl✏ náletov✏mi d↵evinami a s v✏znamn✏mi druhy rostlin a hub.
Opat↵ení: p↵i obnov lesního porostu podpo↵it p↵irozenou druhovou skladbu d↵evin dle lesních typ ;
nezasahovat ve v t ím rozsahu do t lesa haldy - mo⇣né jsou drobné terénní úpravy k zabezpe⌥ení
prudk✏ch svah , aby bylo eliminováno nebezpe⌥í sesuv , jinak ponechat spole⌥enstva samovolnému
v✏voji.
LBC 60a "B⌅idli⇥naté skály" – funk⌥ní; rozloha 3,24 ha
lokální biocentrum zahrnuje registrovan✏ v✏znamn✏ krajinn✏ prvek a zalesn né prudké svahy se skalními
v✏-chozy. V✏znamná lokalita teplomilné kv teny na substrátu tvrd✏ch algonkick✏ch b↵idlic.
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Opat↵ení: extenzivní lesnické hospoda↵ení, obnova p↵irozené druhové skladby, potla⌥ení akátu; na
skalním v✏chozu a stepních lokalitách potla⌥it expanzi ne⇣ádoucích d↵evin.
Krajinná zele⌦ (NSp, NSp*)
Plochy zelen mimo lesní porosty, ⌥asto na plochách d↵ív j ích pastvin, luk, n kdy i polí, nebo
neplodné p dy, kde je v sou⌥asnosti více ⌥i mén vzrostl✏ stromov✏ porost spontánn vze l✏, n kdy
náletem z blízkého lesa.
Jedná se o plo nou, bodovou a liniovou zele⌦ v zem d lské krajin (remízy, meze, ostr vky
zelen , stepní lada, strouhy, rokle atd., které mohou slou⇣it jako refugium a biotop zvlá t chrán n✏ch
druh ⇣ivo⌥ich ), která dopl⌦uje biocentra a biokoridory.
Tyto plochy mají p↵írodní ráz, které je nutno zachovat – jde o nelesní zele⌦, která odd luje
plochy r zn✏ch funkcí. Ru ení p↵írodních prvk v krajin je vylou⌥eno.
Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Cestní sí , turistické trasy, cyklotrasy
Plochy zem d lské a lesní jsou p↵ístupné historicky vzniklou sítí ú⌥elov✏ch komunikací. Tato sí
umo⇣⌦ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je pom rn hustá a je stabilizovaná. Cesty
slou⇣í zejména hospodá↵skému (zem d lskému a lesnickému vyu⇣ití), cykloturistice a p í turistice.
Dopln ní dal ích cest v✓plochách nezastav ného území je mo⇣né, umo⇣⌦ují to stanovené podmínky
funk⌥ního vyu⇣ití ploch v krajin .
Zájmov✏m územím vedou turistické trasy a to ⇥ervená ve sm ru Oko↵ - Otvovice - Kralupy nad
Vltavou. Trasa je vedená p↵evá⇣n údolnicí Zákolanského potoka, soub ⇣n s drá⇣ním t lesem. Na ni se na
rozcestí u ⇣elezni⌥ní zastávky Otvovice napojuje ⌦lutá turistická trasa ve sm ru Holubice - Tursko. Spole⌥n
se sousední obcí Holubice je realizována obnova aleje podél cesty/vycházkové trasy z Otvovic do Holubic.
V krátkém úseku prochází JZ ⌥ástí ↵e eného území v soub hu se silnicí III/00723 cyklotrasa ⌥.
0077 Oko↵ - Zákolany - Svrkyn . Nau⌥né stezky se v zájmovém území nenacházejí. Systém cyklotras a
turistick✏ch tras v ir ím zájmovém území je patrn✏ z dolo⇣ené grafické p↵ílohy - viz. obr. v✏ e.
Územním plánem jsou k obnov navr⇣eny historické polní cesty, které sou⌥asn budou plnit i
funkci protierozní ochrany:
C1
obnova cesty v lokalit U Mikovic, propojení stávajících cest vedoucích z Mikovic Na skalkách
ve sm ru k zahrádká↵ské kolonii Na skalce.
C2
dopln ní cesty v lokalit U sv tce
C3
dopln ní cesty nad lokalitou V Rusavkách, d vodem je ochrana p↵írodních stepních lokalit p↵ed
vodní erozí, zaji t ní p↵ístupnosti zem d lsk✏ch a lesních pozemk .
Vzhledem k ohro⇣ení území v trnou i vodní erozí je nutno v echny cesty v otev↵ené polní
krajin doplnit jedno↵adou liniovou zelení.
VD3

VD4
VD5

Územním plánem jsou navr⇣eny cyklotrasy:
cyklostezka ve sm ru Zákolany - Otvovice - Kralupy nad Vltavou, na ⌥ásti trasy je spole⌥n✏
provoz cyklist s automobily.
Jedná se o prodlou⇣ení cyklostezky kon⌥ící na k.ú. m sta Kralupy nad Vltavou – Minice. ⇤lo by
o stezku pro chodce a cyklisty se slou⌥en✏m provozem Otovice, rybní⌥ek – Minice, okraj v
celkové délce 4500 m; trasa jde v soub hu s ⌥erven zna⌥enou turistickou trasou údolím
Zákolanského potoka. Cyklotrasa navá⇣e na projekt „P↵emyslovské cesty“ s✓ozna⌥ením „Po
stopách ⇣eleznice“.
cykloturistická trasa ve sm ru Otvovice - Zem chy,
cykloturistická trasa ve sm ru Otvovice - Holubice.

Územní plán dále navrhuje místní vycházkov✏ okruh po horizontu s n kolika zastaveními to ve
sm ru: kaple sv. Prokopa - cesta k vysíla⌥i – VKP 2 Strán Na Skalce (v✏znamná botanická lokalita) –
rozhledové místo v lokalit Na Skalce – polní cesta na horizontu – úvozová cesta (odkryt✏ geologick✏
profil) – kaple sv. Prokopa.
Prostupnost krajinou nesmí b✏t naru ena oplocením pozemk ve volné krajin vyjma ploch
specifikovan✏ch v kapitole f. (nap↵. záhumenky). Oplocování pozemk zem d lského p dního fondu a
lesních pozemk je podmín n p↵ípustné na základ prokázání jejich vhodnosti v navazujícím správním
↵ízení. Prokázání p↵ípustnosti je mo⇣né v od vodn n✏ch p↵ípadech nap↵. p↵i vymezení ochrann✏ch pásem
vodních zdroj . Za „oplocení“ nejsou pova⇣ovány oplocenky na PUPFL a do⌥asná oplocení pastvin pomocí
ohradníku ⌥i d↵ev n✏ch bradel, tj. ohrazení pro pastvu hospodá↵sk✏ch zví↵at nebo lesnick✏ch oplocenek
pro zaji t ní nov✏ch v✏sadeb d↵evin. Ani tyto v ak nesmí naru ovat sí místních a ú⌥elov✏ch komunikací a
bránit volné migraci ⇣ivo⌥ich a pr chodnosti krajinou.
P↵i oplocování ⌥i ohrazování pozemk , které nejsou vylou⌥eny z práva volného pr chodu musí
vlastník ⌥i nájemce zajistit technick✏mi nebo jin✏mi opat↵eními mo⇣nost jejich volného pr chodu na
vhodném míst pozemku.
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zdroj: Mapy.cz

Stanovení podmínek pro protierozní opat⌦ení
V pr m ru m ⇣eme nahlí⇣et na p dy v ↵e eném území jako na p dy ohro⇣ené vodní a v trnou
erozí. Funkci protierozní ochrany tvo↵í zejména prvky ÚSES (biocentra, biokoridory), plochy p↵írodní
krajinné zelen (NSp), trvalé travní porosty a cestní sí stabilizovaná i navr⇣ená k✓obnov v⌥etn
doprovodné zelen .
Vzhledem k✓tomu, ⇣e plo inná ⌥ást území intenzivn zem d lsky obd lávaná je velmi náchylná
k✓p dní erozi, je t↵eba v✓krajin zachovat katastráln evidované trvalé travní porosty, v echny dosud
dochované terasy, dále ponechávat zatravn né pruhy kolem cest i v✓pásu kolem lesa. Nutné je dodr⇣ovat
osevní postupy, vylou⌥it iroko↵ádkové kultury, orat po vrstevnicích a v nejvíce ohro⇣en✏ch místech
zatrav⌦ovat ⌥i osazovat pícniny (jetel, vojt ka), podél polních cest doplnit chyb jící stromo↵adí. Dal í
protierozní opat↵ení lze dle pot↵eby budovat v✓souladu se stanoven✏mi podmínkami vyu⇣ití ploch
v✓nezastav ném území.
Na základ poznatk hospoda↵ících subjekt , informace zastupitel obce a na základ
terénního et↵ení bylo vytipováno n kolik lokalit, kde by m la b✏t detailn ji ↵e ena protierozní opat↵ení.
Mezi nejohro⇣en j í místa pat↵í:
Soustava cest a údolnice v lokalit⇤ V rachot⇤ – zem d lské pozemky se pozvolna sva⇣ují ve
sm ru od Holubic k Holubické cest , zkraje se vytvá↵í nehluboké údolí, které se postupn prohlubuje a⇣
p↵echází v roklinu do obce. Ohro⇣en je zejména h↵bitov, kter✏ je umíst n ve zhlaví rokle, a dále pak
pozemky a nemovitosti umíst né v údolí pod h↵bitovem.
Lokalita pod pramenem – díl⌥í sb rné území tvo↵í zem d lské pozemky mezi silnicemi
Otvovice – Holubice, Holubice – Trn n✏ Újezd. Jedná se o dlouh✏ táhl✏ svah nad obcí. V nejni⇣ ím míst
zem d lsk✏ch pozemk nad obcí vyv rá vrstevn✏ pramen, ten je podchycen pramenn✏mi jímkami, p↵epad
vody je dále v podob malého vodního toku veden podél místní komunikace, v zastav ném území se
stá⌥í ve sm ru p↵es chatovou osadu. Neregistrovaná vodote⌥ je v zastav ném území zatrubn na, p↵íp. i
zaslepena, co⇣ p sobí nemalé problémy.
Úvozová cesta nad ⌃kolou - p↵irozená svodnice ve sm ru od zem d lsk✏ch pozemk v
plo inné ⌥ásti Na skalce do obce. V p↵ípad extrémních srá⇣ek dochází ke smyvu p dy z polí, k vymílání
cesty a odnosu zeminy, i kamení do obce.
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V✏ e uvedená místa ovliv⌦ují rozsáhlej í zem d lské pozemky nad obcí, které se pozvolna
sva⇣ují k okolním údolním zá↵ez m - ú⇣labinám, údolnicím a cestám. V t chto místech pak p↵i extrémních
⌥i intenzivních de tích dochází k nátok m vod do obce. Mno⇣ství nátoku vod je podmín no nejen
intenzitou de t a typem terénu, ale i plochou sb rného místa a zejména pak p dními vlastnostmi a
typem vegetace. ⇤kody v obci p sobí jednak povrchová voda p↵itékající z v✏ e polo⇣en✏ch poloh (lokální
záplavy) a jednak smyv p dy ze zem d lsk✏ch pozemk (nánosy bahna).
Dle LPIS (ve↵ejn✏ registr p dy) jsou zem d lské pozemky v této oblasti za↵azeny do skupiny
MEO – mírn erozn ohro⇣ené, kde platí povinnost dodr⇣ování standard "dobrého zem d lského a
environmentálního stavu" p dy. Standardy obsahují podmínky, které sv✏mi ú⌥inky napomáhají k
protierozní ochran p dy tj. zavedením p doochrann✏ch opat↵ení vedoucích k omezení smyvu p dy,
zpomalení povrchového odtoku, tak i zv✏ ení retence vody v krajin a zachování ⌥i zv✏ ení kvality p dy
zapravením hnojiv. V praxi to znamená, ⇣e erozn nebezpe⌥né plodiny ( iroko↵ádkové) se mohou na
plochách MEO jen s vyu⇣itím p doochranné technologie. Av ak v p↵ípad v✏skytu srá⇣ky extrémního
charakteru k odtoku vody z polí dochází i bez ohledu na stav a zp sob vyu⇣ití pozemku a situaci pak lze
↵e it v✏hradn aplikací opat↵ení technického charakteru, která p↵esahují rozsah povinností u⇣ivatele
pozemku.
Technická opat↵ení zahrnují: • p↵íkopy • pr lehy • zatravn né údolnice se stabilizovanou dráhou
soust↵ed ného odtoku • polní cesty s protierozní funkcí • ochranné hrázky • ochranné nádr⇣e • terénní
urovnávky • terasy • protierozní meze • asanace erozních v✏mol a str⇣í. Technická protierozní opat↵ení lze
kombinovat i s prvky ekologické kostry krajiny.
⇥e ení technick✏ch opat↵ení v krajin v ak p↵esahuje rámec mo⇣ností územního plánu – tato
problematika zabíhá do ↵ady dal ích obor a specializací, p↵edev ím hydrauliky, hydrologie, geotechniky
apod. a je upravována i ↵adou dal ích legislativních opat↵ení (metodiky, SN, Doporu⌥en✏ standard
technick✏). ⇥e ení protierozních opat↵ení, p↵ípadn✏ch protipovod⌦ov✏ch opat↵ení a ochrana zastav ného
území obce bude proto p↵edm tem speciálního územn plánovacího podkladu - nap↵. Studie
protierozních opat↵ení, Plánu a projektu protierozních / protipovod⌦ov✏ch opat↵ení.
Vzhledem k tomu, ⇣e se pot↵eba protierozních opat↵ení t✏ká v t ího rozsahu zem d lsk✏ch
pozemk , bylo by vhodné ochranu p dy (i ochranu zastav ného území) ↵e it v rámci komplexních
pozemkov✏ch úprav. Jednotlivá opat↵ení je mo⇣no navrhovat a realizovat i v rámci podp rn✏ch a dota⌥ních
program na protierozní ochranu (M⌃P R), protipovod⌦ovou ochranu (MZe R) nebo rozvoj venkova
(MZe R). V úrovni zem d lského podnikatele je nejvy í doporu⌥enou (⌥i vymahatelnou) formou
protierozního opat↵ení trvalé zatravn ní pozemku, technická protierozní opat↵ení proto p↵edstavují ur⌥itou
nadstavbu.
Stanovení podmínek pro vodohospodá⌦ská a protipovod ová opat⌦ení
Ochrana vod
Území obce nespadá do chrán né oblasti p↵irozené akumulace vod. Do hodnoceného území
zasahuje ochranné pásmo pozorovacího vrtu HMÚ. Jedná se o vrt VP1715, kter✏ dle aktuálních
sou↵adnic pat↵í do katastrálního území Trn n✏ Újezd u Zákolan. Vrt má stanovené ochranné pásmo 500 m.
Na tomto vrtu bylo ukon⌥eno pozorování k✓31.12.2012 a v✓roce 2015 je plánovaná jeho likvidace.
Dle národního registru pramen jsou v ↵e eném území evidovány: studánka Rusavka III (2535),
pramen U vrb vky (2537), pramen Pod cestou (2830).
Zdroj:

Zdroj:

ÚP, Obec Otvovice
HMÚ Praha
Zranitelná oblast
⇥e en✏ katastr je za↵azen do zranitelné oblasti.
Na↵ízení vlády ⌥. 262/2012 Sb., o stanovení zraniteln✏ch oblastí a ak⌥ním programu
Vodní plochy a toky
Podíl vodních ploch v ↵e eném území (617 ha) je minimální (4,653 ha), ⌥iní tedy pouze 0,8 %.
Celkové v✏m ry vodních ploch v ↵e eném území:
Katastrální území (údaje v ha):
Otvovice
tok p↵irozen✏
4,1822
rybníky
0,0544
zamok↵ené plochy
0,1705
nádr⇣ um lá
0,2459
celkem
4,6530

Vodní toky
⇥e ené území spadá do ir ího povodí Vltavy, spadá celkem do ⌥ty↵ povodí IV. ↵ádu, z nich⇣ je
v ak plo n nejvíce dominantní povodí Zákolanského potoka ( HP 1-12-02-036) a Knovízského potoka
( HP 1-12-02-045). Nejv✏znamn j ím vodním tokem na území obce je Zákolansk✏ potok, kter✏
odvod⌦uje v✏chodní ⌥ást Kladenska a je p↵edposledním v t ím levostrann✏m p↵ítokem ↵eky Vltavy p↵ed
jejím ústím do Labe. Druh✏m v✏znamn✏m tokem je Holubick✏ potok (Rusavky), pravostrann✏ p↵ítok
Zákolanského potoka, v ↵e eném území tvo↵í hranici mezi katastry obce Otvovice a Minice u Kralup n. Vlt.
Zákolansk✏ potok ( HP 1-12-02-036) - pramení u Pleteného Újezdu ve v✏ ce 418 m n.m., ústí
zleva do Vltavy v✓Kralupech ve v✏ ce 168 m n.m. Plocha povodí 265,6 km2, délka toku 28,2 km, pr m rn✏
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pr tok u ústí 0,63 m3s-1. V✏znamn✏ vodní tok, ⌥istota vody po soutok s✓D↵etovick✏m potokem II - III., od
soutoku s✓D↵etovick✏m potokem po ústí IV. - V. V✓dolním toku pat↵í mezi nejvíce zne⌥i t né toky ve
St↵edo⌥eském kraji. P↵es neut en✏ stav horní ⌥ásti povodí, s meliorovan✏mi potoky v intenzivn
obhospoda↵ované zem d lské krajin , se na st↵edním toku Zákolanského potoka udr⇣ují populace rak ,
chrán né v rámci evropsky v✏znamné lokality. V✏skyty rak jsou z↵ejm zdola omezeny p↵ítokem
D↵etovického potoka, kter✏m p↵itéká voda problematické kvality.
Potok je p↵es zastav né území Otvovic regulován, místy je veden lichob ⇣níkov✏m profilem, místy
v✓kolm✏ch zídkách. Úsek mezi Otvovicemi a Minicemi, resp. okrajem Kralup, jsou technicky upraveny.
La ové pl tky, které v této úprav potoka tvo↵ily opevn ní kynety, se ji⇣ místy rozpadají.✓ Potok tu prochází
ponejvíce lu⇣ním hájem, technická úprava je tedy nadbyte⌥ná. Hluboké, p↵ímé a hladké koryto je nejen
ekologicky znehodnocené, ale také m ⇣e v✏znamn zrychlovat postup p↵ípadn✏ch povodní do Kralup.
Revitalizace tohoto úseku je vysloven vhodná. Mimo jiné by mohla v✏znamn podpo↵it procesy
samo⌥i t ní vody (d le⇣ité mj. vzhledem k p↵etrvávajícím problém m D↵etovického potoka) a p↵isp t ke
zpomalování postupu povodní do Kralup nad Vltavou. Zákolansk✏ potok je ve správ Povodí Vltavy s.p.
Vodní tok má stanoveno záplavové území.
Holubick✏ potok ( HP 1-12-02-037) - pramení v rybní⌥ku na SV okraji obce Holubice. V
↵e eném území protéká údolím Rusavky. Údolí se táhne zhruba od V✓k✓Z✓a✓jeho dno je 80✓m pod okolní
vyv✏ eninou.✓Vodní tok v údolí p↵irozen meandruje a vytvá↵í v t í ⌥i men í mok↵adní polohy, potok se
objevuje a zase ztrácí v mok↵adech. Ve st↵ední ⌥ásti údolí je tok sou⌥ástí oploceného soukromého
pozemku ( v t chto místech je na toku zbudováno n kolik um l✏ch vodních nádr⇣í). V blízkosti Minické
skály se Holubick✏ potok vlévá zprava do Zákolanského potoka. Správcem toku jsou Lesy R, Správa tok ,
Tyr ova 1902, 256 01 Bene ov.
V ↵e eném území se rovn ⇣ nacházejí drobné vodní toky, nap↵. pot ⌥ek od pramene U vrb vky.
Pramen je jímán asi 6 studnami. P↵ebytek vody je odvád n trubkou ven. Ta je za⌥átkem nedlouhého
pot ⌥ku, kter✏ posiluje Zákolansk✏ potok. Tento pramen je tedy vyu⇣íván ob⌥any Otvovic pro zásobování
vodou.
Dal í drobn✏ pot ⌥ek vzniká pod pramenem Pod cestou v lokalit Na Mou⌥ném; p↵es léto oby⌥ejn
vyschl✏.
Vodní díla
V ↵e eném území se nachází n kolik mal✏ch rybní⌥k / um l✏ch vodních nádr⇣í.
V centru obce je to um lá vodní nádr⇣ parc.⌥. 959/2 o v✏m ↵e 576 m2. P↵i okraji lesního porostu pod
Otvovickou skálou je rybní⌥ek veden✏ jako zamok↵ená plocha parc.⌥. 885/6 o v✏m ↵e 1116 m2. ty↵i
rybní⌥ky jsou v údolí Rusavek na Holubickém potoce v prostoru soukromého pozemku, jsou vymezeny z
p lky v k.ú. Otvovice a v k.ú. Minice.
Dal ím vodním dílem jsou bazény koupali t Otvovice, parc.⌥. 17/5 (vodní nádr⇣ um lá) o
v✏m ↵e 1699 m2. Koupali t má sv j vlastní zdroj vody, je ve vlastnictví obce. Obec zva⇣uje revitalizaci
sportovního areálu - koupali t p↵írodním zp sobem. V sou⌥asné dob je otvovické koupali t otev↵ené,
se✓t↵emi bazény:
.
brouzdali t - 14m x 19m, hloubka: 30cm
.
prost↵ední bazén - 14m x 28m, hloubka: 140cm
.
velk✏ bazén - 12m x 48m, hloubka: 250cm
Dal í informace, související s vodním hospodá↵stvím, jsou uvedeny v kapitole technická
infrastruktura.
Povodí vodního toku, rozvodnice
Z hlediska struktury vy ích hydrologick✏ch po↵adí spadá ↵e ené území do: 1-12-02 (Povodí
Vltavy, Vltava✓od Rokytky po ústí do Labe). ⇥e ené území spadá celkem do ⌥ty↵ povodí IV. ↵ádu:
HP
.
1-12-02-36

povodí
(v km2)
7,099

1-12-02-37
1-12-02-44
1-12-02-45

7,332
11,110
9,882

jméno vodního toku

.
Zákolansk✏ potok
(od soutoku s potokem Holubick✏m k soutoku s
T✏neck✏m potokem)
Holubick✏ potok
Slatina
Knovízsk✏ potok
(od soutoku se Zákolansk✏m potokem k soutoku se
Slatinou)

Ochrana p↵ed povodn mi
Pro Zákolansk✏ potok je stanoveno záplavové území sd lením Krajského ú↵adu St↵edo⌥eského
ú↵adu ze dne 15. 6. 2009 (⌥. j.: 080269/2009/O⌃P-Bab) v rozsahu Q5, Q20, Q100 a AZ. v ↵. km 0,000 –
16,962. Rozsah záplavového území byl navr⇣en Povodím Vltavy s.p. na základ v✏sledk matematick✏ch
v✏po⌥t .
Potok p sobí pom rn velké povod⌦ové ohro⇣ení hlavn Kralup nad Vltavou. Rozsáhlé
technické úpravy, které v minulosti postihly v✏znamné ⌥ásti Zákolanského potoka a jeho p↵ítok , zrychlují
odtoky z povodí a toto ohro⇣ení v✏znamn posilují.
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Dle informací Obecního ú↵adu Otvovice povode⌦ prob hla v roce 1947, kdy do lo v d sledku
dlouhotrvajících de
k protr⇣ení hráze rybníka Na Oko↵i. Dal í v✏znamná povode⌦ byla v roce 1976.
V letech 1981 – 1983 byla provedena regulace Zákolanského potoka a od této doby se problémy
nevyskytly. Do obce rovn ⇣ nedorazila zátopová vlna rozvodn ného Zákolanského potoka z tzv. “bleskové
povodn ” dne 13. 6. 2013.
Obec doposud neplánovala protipovod⌦ová opat↵ení. Je nezbytné, vzhledem k faktu, ⇣e
zastav né území zasahuje do aktivní zóny záplavového území, navrhnout odpovídající protipovod⌦ová
opat↵ení.
Vzhledem k↵rozsahu záplavového území a v↵souladu s↵problematikou definovanou v↵ÚAP
Kladno bylo nutno regulovat ty zastavitelné plochy p⇧ebírané z↵p vodní územn⇤ plánovací dokumentace,
které zasahují do aktivní zóny záplavového území. Redukce ploch zastaviteln ch oproti p vodnímu ÚPO
je cca 2,7 ha s cílem nestav⇤t v území s vysokou mírou rizika vzniku povod⌅ov ch ⌃kod a s cílem
nerozvíjet v stavbu na plochách polní krajiny nad údolími ⇥i v ⇧í⇥ních nivách. Pokud jsou návrhem
dot⇥ena vymezená záplavová území, tak jsou v t⇤chto navr⌦en ch plochách dány omezující podmínky
nebo se jedná o stavby ve ve⇧ejném zájmu (P9 - VPS).
Územní plánem jsou navr⌦ena opat⇧ení zvy⌃ující reten⇥ní kapacitu území, opat⇧ení
protipovod⌅ová a je vymezen územní systém ekologické stability, jako základ ekologické stability území.
Nejv✏znamn j ím prost↵edkem pro ovlivn ní vodohospodá↵ské bilance a odtokového re⇣imu v
ir ím území je reten⌥ní kapacita krajiny. Projevuje se p↵edev ím zadr⇣ením srá⇣kov✏ch vod v krajin , které
m ⇣e ovlivnit st↵ety kulmina⌥ních pr tok z díl⌥ích povodí a prodlou⇣it dobu odtoku vody z povodí. Toto
prodlou⇣ení je mo⇣né dosáhnout zejména prodlou⇣ením doby svahového odtoku v povodí, zpomalením
povrchového odtoku a p↵evedením jeho podstatné ⌥ásti na podzemní odtok, vytvo↵ením nov✏ch
reten⌥ních prostor v krajin a zpomalením odtoku vody v korytech tok .
Revitalizace tohoto úseku Zákolanského potoka mimo zastav né území je vysloven vhodná.
Mimo jiné by mohla v✏znamn podpo↵it procesy samo⌥i t ní vody (d le⇣ité mj. vzhledem k p↵etrvávajícím
problém m D↵etovického potoka) a p↵isp t ke zpomalování postupu povodní do Kralup nad Vltavou.
Zákolansk✏ potok je ve správ Povodí Vltavy s.p.
-

-

-

-

-

-

-

-

Protipovod⌦ová opat↵ení ve funk⌥ním a prostorovém uspo↵ádání území:
do území ohro⇣eném povodn mi okrajov zasahují p↵estavbové plochy P2a/ZO*, P3/ZO* plochy pro umíst ní ochranné a izola⌥ní zelen .✓
Do záplavového území dále zasahuje p↵estavbová lokalita P9/TI* ✓- plocha pro umíst ní
centrální ⌥erpací stanice na kanaliza⌥ní síti.
Do záplavového území Q100 (mimo aktivní zónu) dále zasahuje ⌥áste⌥n p↵estavbová lokalita
P4/plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV*). Vymezení plochy respektuje platná
rozhodnutí stavebního ú↵adu. V plo e je vydán souhlas s provedením ohlá ené stavby na
pozemku p.⌥. 47/15 (stavba ji⇣ byla realizována) a platné územní rozhodnutí pro umíst ní sítí a
komunikace pro obsluhu staveb RD na pozemcích p.⌥. 50/4, 50/3.
v p↵ípad nezbytnosti situování staveb (v rámci zastav ného území) do území ohro⇣eném
povodn mi, musí stavebn -technická opat↵ení stanovit odpovídající rozsah, konstruk⌥ní ↵e ení
a zp sob v✏stavby;
V echny zm ny v záplavovém území nutno pod↵ídit schválení Povodím Vltavy a p↵íslu ného
vodohospodá↵ského orgánu.
podél koryta Zákolanského potoka je ⇣ádoucí zachovat volné nezastav né a neoplocené území
o í↵i min. 8 m od b↵ehové hrany na ob strany (tzv. poto⌥ní koridor) - pro pr chod velk✏ch vod
a zárove⌦ jako manipula⌥ní pruh pro ú⌥el správy a údr⇣by vodního toku;
Dal ím po⇣adavkem je zachovat min. 6 m neoplocen✏ pás na obou stranách od b↵ehové hrany
v ech vodote⌥í v ↵e eném území, i kdy⇣ pro n nebylo stanoveno záplavové území.
navr⇣ena jsou opat↵ení zvy ující reten⌥ní kapacitu území - vyhrazení dostate⌥n irok✏ch pás
pozemk podél vodních tok smí en✏m funkcím (NZ1* plochy zem d lské – nivy dot⌥ené
záplavov✏m územím, NSp* – krajinná zele⌦, plochy dot⌥ené záplavov✏m územím). V plochách
smí eného nezastav ného území s indexem p - p↵írodní budou ve vy í mí↵e uplatn ny prvky
zvy ující reten⌥ní kapacitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt✏lená zele⌦;
v území ur⌥eném k zástavb je t↵eba zabezpe⌥it, aby odtokové pom ry z povrchu
urbanizovaného území byly po v✏stavb srovnatelné se stavem p↵ed ní. Odvodn ní nutno ↵e it
kombinovan✏m systémem p↵irozené a um lé retence, nap↵. vsakem na pozemcích, odvedením
obvodov✏m drená⇣ním systémem do jímek v nejni⇣ ím míst plochy (regulovan✏ odtok do
recipientu, pop↵. následné vyu⇣ití vody pro zálivku v dob p↵ísu ku);
v lokalitách, kde byly provedeny investice do p dy (odvodn ní, závlahy) a které jsou sou⌥ástí
rozvojov✏ch ploch, je t↵eba p↵íslu n✏mi opat↵eními zajistit funk⌥nost zb✏vajících ⌥ástí t chto
za↵ízení na okolních pozemcích.
vodohospodá↵ské meliorace ur⌥ené k odvod⌦ování (a p↵íp. k zavla⇣ování) pozemk , bez
ohledu na vlastnictví, jsou plnohodnotn✏mi dokon⌥en✏mi a funk⌥ními stavbami vodních d l.
Jakékoli zásahy do t chto existujících staveb (tj. jejich údr⇣ba, opravy, úpravy, zm ny, zm ny
u⇣ívání, zru ení nebo odstran ní) se ↵ídí p↵íslu n✏mi zákonn✏mi ustanoveními.
územním plánem je v údolní niv Zákolanského potoka na plo e NZ1* navr⇣ena plocha pro
mo⇣né umíst ní suchého poldru s protipovod⌦ovou funkcí (PO1). Zám r vyu⇣ití plochy ZPF pro
umíst ní vodohospodá↵ského opat↵ení bude podrobn prov ↵en v dal ích stupních projektové
p↵ípravy.
územním plánem je v údolní niv Zákolanského potoka na plo e NZ1* navr⇣ena plocha pro
mo⇣né umíst ní reten⌥ní nádr⇣e, doprovodné zelen a trval✏ch travních porost s
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protipovod⌦ovou funkcí (PO2). Zám r vyu⇣ití plochy ZPF pro umíst ní vodohospodá↵ského
opat↵ení bude podrobn prov ↵en v dal ích stupních projektové p↵ípravy.
Protipovod⌦ová opat↵ení na vodních tocích ve smyslu zákona
Územní plán specifikuje Plochy dot⌥ené✓záplavov✏m územím AZ, Q100 (v grafice se jedná o
plochy ozna⌥ené hv zdi⌥kou * za kódem). V t chto plochách je krom regulativ stanoven✏ch územním
plánem nezbytné respektovat podmínky vodoprávního ú↵adu, p↵ípadn správce povodí. Pozemky jsou
vyu⇣itelné jen v✓souladu s✓aktuáln platnou legislativou (Vodní zákon).
Hranice záplavového území je sou⌥ástí koordina⌥ního v✏kresu. V sou⌥asné dob je záplavové
území platné tak, jak bylo stanoveno, tedy v m ↵ítku 1:10 000 ve vyobrazení nad rastrovou mapou ZM 10
z roku 2006(!). Do koordina⌥ního v✏kresu v m ↵ítku 1:5 000 byla hranice p↵enesena tak, aby byla
minimalizována chyba daná rozdílem mezi podkladov✏mi mapami (tj. nep↵esnou ZM 1 : 10 000 z roku
2006 a p↵esn j í Základní mapou 1 : 10 000 z roku 2016). Do doby sjednání nápravy t chto nesrovnalostí
bude hranice ⌥áry záplavového území Q100 a ✓aktivní zóny zanesená do koordina⌥ního v✏kresu
pova⇣ována pouze jako sm rná a p↵i konkrétním rozhodování se bude vycházet z p vodní listinné podoby
(v m ↵ítku 1:10 000 ve vyobrazení nad rastrovou mapou ZM 10 z roku 2006).
Ve stanoveném záplavovém území jsou dána omezení ve smyslu §67 zákona ⌥. 254/2001Sb., v
platném zn ní. V aktivní zón záplavového území se nesmí umis ovat, povolovat ani provád t stavby s
v✏jimkou vodních d l, jimi⇣ se upravuje vodní tok, provád jí povod⌦ové pr toky, provád jí opat↵ení na
ochranu p↵ed povodn mi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimi⇣ se zlep ují odtokové
pom ry, staveb pro jímání vod, odvád ní odpadních vod a odvád ním srá⇣kov✏ch vod a dále nezbytn✏ch
staveb dopravní a technické infrastruktury.
V aktivní zón je dále zakázáno:
t ⇣it nerosty a zeminu zp sobem zhor ujícím odtok povrchov✏ch vod a provád t terénní úpravy
zhor ující odtok povrchov✏ch vod
skladovat odplaviteln✏ materiál, látky a p↵edm ty
z↵izovat oplocení, ⇣ivé ploty a jiné podobné p↵eká⇣ky
z↵izovat tábory, kempy a jiná do⌥asná ubytovací za↵ízení.
Mimo aktivní zónu m ⇣e stanovit podmínky vodoprávní ú↵ad (nej⌥ast ji v rámci ↵ízení o ud lení
souhlasu podle § 17 vodního zákona):
kolem vodních tok je nutno zachovat nezastav né manipula⌥ní pásy, aby byla umo⇣n na
údr⇣ba koryta, v zastav ném území o í↵ce minimáln 6m (drobné vodote⌥e), 8m (v✏znamné
vodní toky);
koryta tok a svodnice je t↵eba ⌥istit a udr⇣ovat;
je t↵eba zvy ovat kapacitu pr to⌥ného profilu koryt pod mostky;
p↵i úpravách tok je nutno pou⇣ívat nap↵. p↵i opevn ní b↵eh p↵írodních materiál namísto
betonov✏ch prvk ;
je zakázáno volné skladování odplaviteln✏ch látek podél toku.
Rekreace
Rekreace se p↵íle⇣itostn uskute⌥⌦uje formou pobytové krátkodobé rekreace (chata↵ení,
chalupa↵ení). Rekrea⌥ní aktivity spo⌥ívají p↵edev ím v turistice.
Územním plánem jsou vymezeny plochy smí ené obytné – rekrea⌥ní (SR) stávající a navr⇣ené
rozvojové (Z4, Z6). Vymezeny jsou za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro bydlení a ka⇣dodenní
pobytovou rekreaci a relaxaci obyvatel v⌥etn ve↵ejn✏ch prostranství
Územním plánem jsou ojedin le vymezeny stávající plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
zahrnující chaty a chatové osady ve volné krajin a plochy rekreace - rodinná rekreace dot⌥ené
záplavov✏m územím (RI*) .
Územním plánem jsou vymezeny plochy zahrádkov✏ch osad (RZ) – vymezeny za ú⌥elem
zaji t ní podmínek pro drobnou p stitelskou ⌥innost
V nezastav ném území (v krajin ) není mo⇣né umis ovat ⇣ádné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci. Nezastav né území bude i nadále slou⇣it pro nepobytovou rekreaci - p í turistiku a
cyklistiku, pro kterou budou vyu⇣ívány ú⌥elové cesty v krajin .
Hornická ⌥innost v území a její dopady na území
Hornická ⌥innost byla prov ↵ena studií “Ovlivn ní katastrálního území Otvovice hornickou
⌥inností” (GSP s.r.o., Ostrava - prosinec 2000) s t mito záv ry:
Studie prokázala pom rn rozsáhlou hornickou ⌥innost z minulosti na katastrálním území
Otvovice.
Vlivy hornické ⌥innosti na povrch se na území projevují p↵edev ím tvorbou propadlin (propad )
nad ústími tol, jámov✏ch stvolech a v pr b hu zlomov✏ch rozsedlin. ⇥ada propadlin vzniká
jako následek pokles na poddolovaném území.
Vlastní zástavba obce je dot⌥ena hornickou ⌥inností minimáln .
Platná chrán ná lo⇣isková území ani dob✏vací prostory na území nejsou.
P↵ímo na katastrálním území se nacházelo velké mno⇣ství jam a tol. V t ina ukon⌥ila t ⇣bu
uhlí v 19. století nebo za⌥átkem 20. století. Jako poslední v 50. a 60. letech 20. století ukon⌥ily
svou t ⇣ební ⌥innost D l Franti ek a D l Jan.
Na poddolovaném území bylo vymezeno ovlivn né území a stanoveny základní zlomové
rozsedliny.
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St↵edem území prochází v✏choz uhelné formace, kde je umíst na p↵evá⇣ná ⌥ást d lních d l.
V severní ⌥ásti do území zasahuje v✏choz Kounovské sloje.
Svahové sesuvy se nevyskytují.
Zvlá tností je v✏tok siln mineralizované vody z oblasti ⇤toly Ferdinand. tzv. Rezavka (název
dostala podle svého zabarvení).
Obec má zám r okolí upravit, co by p↵írodn -technickou zajímavost a eventuáln vyu⇣ít
potenciál tohoto vodního zdroje pro energetické ú⌥ely.

Poddolovaná území
Severozápadní polovina ↵e eného území v⌥etn ⌥ásti zastav ného území je z p↵evá⇣né ⌥ásti
poddolována. Plochy poddolovan✏ch území je mo⇣no charakterizovat jako území s nep↵ízniv✏mi
in⇣en✏rsko-geologick✏mi pom ry ve smyslu § 13 zákona ⌥. 62/1988 Sb. v platném zn ní. P↵i realizaci
stavby na poddolovaném území je nutn✏ bá⌦sk✏ posudek a doporu⌥uje se postup podle SN 73 0039
“Navrhování objekt na poddolovaném území”.

P12 a Z7.

eská geologická slu⇣ba - Geofond v ↵e eném území eviduje tato poddolovaná území:
id. ⌥.
název lokality
kód stá↵í díla
surovina
2037
Slatina
do 19. stol.
⌥erné uhlí
2088
Zem chy
do 19. stol.
⌥erné uhlí
2050
Blevice
p↵ed r. 1945
⌥erné uhlí
2067
Otvovice
p↵ed r. 1945
⌥erné uhlí
Do poddolovaného území spadají tyto lokality navrhovaného rozvoje: P1, P2a, P2b, P4, P11,
Hlavní d lní díla
eská geologická slu⇣ba - Geofond v ↵e eném území eviduje 26 hlavních d lních d l (HDD):

Klí⌥

Název

Lokalita

Surovina

Druh
díla

Aktu Rok ukon⌥ení provozu
alizac
e

15224 Jan - strouha

Otvovice

Uhlí ⌥erné

Jiné

2001

2827

Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤achta 1999

15078 ⇤tola Jan

Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 Po roce 1945

13293 úpadní tola Vilém

Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 Do 19. století v⌥etn

13295

tola Zádu ka

Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 neznámé

13296 v✏du ná tola

Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 Po roce 1945

13300 d di⌥ná tola dolu
Gotthard

Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 20. století do roku 1945

13301

Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 neznámé

13292 úpadní tola ⇤tefan

Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 Do 19. století v⌥etn

13282

tola Anna

Minice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 Do 19. století v⌥etn

13283

tola Antonín

Minice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 Do 19. století v⌥etn

13291 bezejmenná tola

Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 neznámé

29328 Nová tola

Kladensko-rako Uhlí ⌥erné
vnick✏ revír

✓

2012

13284

tola Teresie

Minice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 Do 19. století v⌥etn

13285

tola Petrus

Minice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 Do 19. století v⌥etn

Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤achta 2003 20. století do roku 1945

13294 svá⇣ná tola dolu Jan Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 Po roce 1945

13297

Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 Do 19. století v⌥etn

13298 jáma Emilia - Isabela Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤achta 2003 Po roce 1945

13299

Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 20. století do roku 1945

Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 Po roce 1945

17002 Jan Felix - tola
p vodní

Otvovice

Uhlí ⌥erné

Úpadn 2002 Po roce 1945
ice

15014 ⇤tola Franti ek

Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

Jan

tola Wolfgang

13287 jáma Luciena

2826

tola Anna

tola Gotthard
V✏du ná tola Jan
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Do 19. století v⌥etn
20. století do roku 1945

Po roce 1945

2003 Po roce 1945

14970 d l ⇤tefania
(v✏du ná jáma dolu
Gotthard)

Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 neznámé

9569

V trní t. Franti ek
de Paula

Otvovice

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2001

15013

tola Allmacht Gottes Otvovice
(V emoc bo⇣í)

Uhlí ⌥erné

⇤tola

2003 neznámé

Po roce 1945

Hlavní d lní díla se nacházejí v oblasti poddolování p↵evá⇣n na lesních pozemcích ⌥i
pozemcích zem d lského p dního fondu mimo zastav né území, v zastav ném území p↵evá⇣n na plo e
v✏robních areál tedy i v navrhovan✏ch p↵estavbov✏ch lokalitách: P1 ( tola 13301), P2b ( tola 13300), P4
(jiné 15224). Hlavní d lní díla jsou zobrazena v koordina⌥ním v✏krese. P↵i zabezpe⌥ování zaji t ní DD
nebo jejich likvidace se postupuje dle platného provád cího p↵edpisu M⌃P R. Konkrétn u d lního díla achty pod ⌥íslem 13298 je doporu⌥eno prov ↵it, zda by tato nemohla slou⇣it jako vodní zdroj pro samotu
Za achtou.
Deponie (haldy)
eská geologická slu⇣ba - Geofond v ↵e eném území eviduje tyto deponie:
Klí⌥

Název objektu Lokalita

Surovina

Rok po↵ízení Druh deponie

859

Felix-Jan

Otvovice

Uhlí ⌥erné

2002

odval

781

Franti ek

Otvovice

Uhlí ⌥erné

2002

odval

5219

tola
Bohemia III

Mikovice u Kralup nad V Otvovice

Uhlí ⌥erné

2007

odval

5220 Otvovice 1

Otvovice

Uhlí ⌥erné

2007

odval

5221 Otvovice 2

Otvovice

Uhlí ⌥erné

2007

odval

Nejv✏razn ji se v ↵e eném území uplat⌦uje halda Felix-Jan zobrazená v grafické ⌥ásti. Popis,
hodnocení a navrhovaná opat↵ení jsou obsa⇣eny ve Analytické studii stavu krajiny Kladenska v ⌥ástech
naru en✏ch t ⇣bou ⌥erného uhlí (Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., 2/2005) - viz. dále:
-

-

-

-

-

Základní charakteristika odvalu
=> tvar odvalu: nepravideln✏ jehlan modifikovan✏ tvarem p vodního erozního zá↵ezu
=> plocha odvalu: cca 1,20 ha
=> max. v✏ ka odvalu: cca 12 m
Zásahy do t lesa odvalu
V r. 1976 byl materiál z odvalu odt ⇣en a vyu⇣it na podsypy p↵i rekonstrukci nádra⇣í v✓Kralupech
nad Vltavou. Po r. 1990 bylo odt ⇣eno ⌥elo haldy u paty p↵i roz i↵ování manipula⌥ního prostoru
b✏valé firmy ⇥empo, a. s., nyní JHL alu, s. r. o. Svah v✓odt ⇣eném míst má v t í sklon, ne⇣ je
sypn✏ úhel deponovaného materiálu a existuje tedy nebezpe⌥í sesuvu, zejména p↵i p↵ívalov✏ch
de tích.
Dopravní dostupnost lokality, popis
Odval je dostupn✏ ze silnice II. t↵ídy Kladno – Kralupy nad Vltavou. V lokalit je nepou⇣ívaná
vle⌥ka.
Men í halda p↵ímo navazující na zástavbu obce Otvovice. V t ina plochy je zarostlá p↵irozen✏m
náletem b↵íz (Betula sp.), akát , resp. trnovník bíl✏ch (Robinia pseudoacacia) a dal ích d↵evin
bez bylinného patra, p↵i okrajích navazuje na dubov✏ les s✓p↵ím sí smrku ztepilého (Picea
abies). Na povrch ⌥ásti haldy vystupuje p vodní materiál, z✓n ho⇣ byla sypána. Terén je ⌥lenit✏,
tvo↵en✏ díl⌥ími odvaly a zá↵ezy po odt ⇣ování s prudk✏mi svahy. Co se t✏⌥e pta⌥í synuzie, jedná
se vcelku b ⇣né hájní druhy v✓kombinaci s✓druhy synantropními.
Bylo zaznamenáno 9 ochraná↵sky v✏znamn j ích druh rostlin. Namátkov bylo na hald
sebráno p↵i terénním et↵ení v polovin listopadu! cca 25 druh makromycet, které nemohly
b✏t dour⌥eny. Vyskytovaly se v ak vzácné druhy, preferující holé substráty: m chá⌥ píse⌥n✏
(Pisolithus arrhizus) a hv zdák vlhkom rn✏ (Astraeus hygrometricus).
Halda je prvkem zvy ujícím biodiverzitu. V✏znamná krajinná dominanta. Územní plán Otvovice
tuto plochu haldy zahrnul do funk⌥ního lokálního biocentra LBC 60 „Na haldách“.
Hodnocení ekologick✏ch funkcí lokality
Mo⇣ná není vylou⌥en drobn✏ sesuv t ch partií haldy, z✓nich⇣ byl odebírán materiál. Halda je
velmi zajímavá z mykologického hlediska. Pova⇣ujeme za nutné provád t n kolikalet✏
mykologick✏ pr zkum. Z hlediska v✏skytu obratlovc není halda p↵íli cenná. ⌃ivotní prost↵edí v
Otvovicích nijak neovliv⌦uje. Je sou⌥ástí navazujícího lesa.
Hodnocení estetick✏ch funkcí lokality
ást haldy je zne⌥i t na zahradním odpadem a ⌥ást b↵ezového porostu je vym✏cena (pod
vedením vysokého nap tí). P↵i pr jezdu obcí Otvovice p sobí nápadn jen ⌥elo haldy, odkud
byl odebírán materiál, z✓jin✏ch míst není halda vid t, proto⇣e je umíst na do p↵irozené deprese.
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-

Navrhovaná opat↵ení k✓obnov ekologick✏ch a estetick✏ch funkcí a p↵ípadnému vyu⇣ití lokality
Nabízí se mo⇣nost pohledového zakrytí (od silnice); strhnutím hrany lze docílit men ího sklonu
(opat↵ení proti sesuvu) a sklon je mo⇣né p↵ekr✏t ↵ízen inertním materiálem z✓lokálních v✏kop
(zni⌥ila by se tím ale paleontologická lokalita a na hald by se vytvo↵ila ruderální nitrofilní
bylinná spole⌥enstva, která nep sobí hezky).
Pou⇣ít materiál z✓haldy jako podsyp, jak se stalo p↵i rekonstrukci kralupského nádra⇣í,
pova⇣ujeme za mo⇣né. ⌃ádoucí jsou také terénní úpravy p↵edchozím odt ⇣ením naru eného
svahu, aby bylo eliminováno nebezpe⌥í sesuvu, zejména p↵i p↵ívalov✏ch de tích. Jinak v ak
doporu⌥ujeme nezasahovat ve v t ím rozsahu do t lesa haldy a ponechat tamní spole⌥enstva
samovolnému v✏voji. asem halda zaroste a nebude odli itelná od okolního lesa. Jakákoli
manipulace s✓materiálem tuto sukcesi zpomalí. Zp↵ístupn ní pro p í je vhodné zachovat.
Mykologick✏ pr zkum je nutn✏.

Podle studie “Ovlivn ní katastrálního území Otvovice hornickou ⌥inností” (GSP s.r.o., Ostrava prosinec 2000) odval Dolu Franti ek je rozsáhl✏ odval d lní hlu iny navr en✏ nad terénem. Technicky a
biologicky zcela neupraven✏. Hol✏ odval se sporadick✏mi nálety d↵evin (b↵íza). Auto↵i studie doporu⌥ují
provedení lesnické rekultivace.
Dále se v území vyskytují drobné odvaly, které jsou zarostlé nálety d↵evin ⌥i jinak p↵izp sobeny
charakteru území (materiál ⌥áste⌥n odebrán na stavby apod.).
Propadliny
Podle studie “Ovlivn ní katastrálního území Otvovice hornickou ⌥inností” (GSP s.r.o., Ostrava prosinec 2000) se propadliny r zné velikosti a r zné ⌥asové doby vzniku vyskytují v rozsáhlé oblasti
severozápadn od státní silnice ⌥.101 (Kladno-Kralupy nad Vltavou).
Za p↵í⌥inu vzniku propadlin lze ozna⌥it:
propady nad tolami (zejména nad ústím)
propady nad podrubaném území (zejména k↵í⇣ení d lních d l)
propady v místech zlomov✏ch rozsedlin
propady na ústích jam
P↵esné stanovení rozsahu a hloubky jednotliv✏ch propadlin (jsou jich desítky) nelze stanovit.
Mnohé propadliny jsou „⇣ivé“ a sv j tvar i hloubku stále je t m ní. Navíc byly nalezeny nov vzniklé. To
znamená, ⇣e ⌥asov nelze omezit jak aktivaci stávajících propadlin, tak ani dal í vznik nov✏ch. Toto
potvrzuje vznik pom rn rozsáhl✏ch propad v✓roce 1986 v oblasti tol Wolfgang, Ferdinand a Gotthard.
Dále zcela nov✏ propad nad tolou Jan, kter✏ má hloubku cca 4 m a jeho vznik lze datovat do roku 2000.
Zlomové rozsedliny byly stanoveny na základ poznatk d lních map (tektonika) a dopln ny
dle fyzick✏ch poch zek terénu s v✏skytem podéln✏ch propad .
Propady na ústí jam (propad jámov✏ch stvol ) byly nalezeny u jam Emilián, Johana a Lucie.
⇥ada dal ích propad byla nalezena na územích, kde v minulosti byl soust↵ed n v t í po⌥et
men ích jam a tol.
Stanovení podmínek pro hygienu prost⌦edí, zdravé ivotní podmínky
Ochrana ovzdu í
Na území obce nejsou evidovány zvlá velké a velké zdroje zne⌥i ování.
V blízkosti ↵e eného území se v ak nacházejí regionální zdroje, které kvalitu ovzdu í negativn
ovliv⌦ují. Je to nap↵. elektrárna M lník a velké pr myslové komplexy (Kralupy nad Vltavou, Neratovice).
Velké zdroje zne⌥ist ní se na produkci emisí SO2 podílejí zhruba 68%, na emisích NOx 42%.
V✓grafické p↵íloze jsou znázorn ny oblasti se zhor enou kvalitou ovzdu í na Kladensku. Podle
této mapy je katastrální území obce Otvovice sou⌥ástí území, kde do lo k✓p↵ekro⌥ení imisní limit SO2,
CO, PM10.
V ↵e eném území je registrován st↵ední stacionární zdroj (REZZO 2) zne⌥i ování ovzdu í kotelna areálu JHJ Alu s.r.o.
Doprava je dominantním producentem emisí NOx, CO. Negativní vliv komunika⌥ního pr tahu
obcí II/101 je jako problém obsa⇣en i v územn analytick✏ch podkladech. ⇥e ením územního
plánu v ak nelze tomuto jevu zabránit. Intenzity dopravy budou z↵ejm i dále nar stat do doby
realizace návrhové trasy aglomera⌥ního okruhu (vedené mimo zájmové území). Tam bude
zna⌥ná ⌥ást podílu tranzitní p↵epravy (zejména jako spojnice R7 a D8) p↵evedena.
Obec je v sou⌥asnosti plo n plynofikována, ale vytáp ní tuh✏mi palivy je rovn ⇣ vyu⇣íváno
(celorepublikov✏ trend), co⇣ má v✏znamn✏ negativní vliv na emise SO2. Negativní vlivy vytáp ní
tuh✏mi palivy jsou umocn ny i inverzním charakterem údolní krajinné oblasti.
Podzemní voda nevyhovuje ukazatel m SN 757111 – Pitná voda.
Celé území se nachází ve zranitelné oblasti (koncentrace dusi⌥nan > 50 mg/l).
V území se projevuje v trná eroze z✓polí.
V obci je vybudovan✏ ve↵ejn✏ vodovod, chybí oddílná spla ková kanalizace.
Do hodnoceného území zasahuje ochranné pásmo pozorovacího vrtu HMÚ.
Dle národního registru pramen jsou v ↵e eném území evidovány dva prameny a studánka.
Prioritou je ↵e ení ⌥i t ní spla kov✏ch odpadních vod v obci. Zárove⌦ je, vzhledem k charakteru
území, nutno do budoucna omezit/regulovat zám ry na zbudování velk✏ch stacionárních zdroj (REZZO1)
a st↵edních stacionárních zdroj (REZZO 2) zne⌥i ování ovzdu í.
Zdroj:
ÚAP Kladno
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Obrázek: území s↵p⇧ekro⇥en mi imisními limity (zdroj: ÚAP pro OPR Kladno, 2008).

Ochrana zdraví p↵ed ú⌥inky hluku a vibrace
Hluk je jedním z✓faktor , kter✏ negativn ovliv⌦uje ⇣ivotní prost↵edí a jeho p sobení m ⇣e
vyvolávat nep↵íznivé dopady na zdraví obyvatel. Odborná literatura uvádí, ⇣e víc ne⇣ 90% hluku je
zp sobeno lidskou ⌥inností, z✓toho p↵ibli⇣n 80% hluku je vytvá↵eno dopravou, zejména automobilovou.
Problematika ochrany p↵ed hlukem je legislativn ↵e ena zákonem ⌥. 258/2000 Sb., o ochran
ve↵ejného zdraví. Hygienické limity pro hluk jsou stanoveny na↵ízením vlády, ⌥. 272/2011 Sb.
Na↵ízení vlády o ochran zdraví p↵ed nep↵ízniv✏mi ú⌥inky hluku a vibrací a jsou vzta⇣eny k✓chrán n✏m
venkovním prostor m, chrán n✏m venkovním prostor m staveb a chrán n✏m vnit↵ním prostor m dle
definice v✓zákon ⌥. 258/2000 Sb.
Zdroje hluku lze z✓hlediska druhové skladby charakterizovat jako liniové, plo né a bodové.
Liniové jsou tvo↵eny silni⌥ní a ⇣elezni⌥ní dopravou. Plo né zdroje jsou nap↵. skladovací, v✏robní a
pr myslové areály. Jako bodové zdroje hluku p sobí jednotlivé objekty, technologická za↵ízení a
provozovny.
Potenciálním liniov✏m zdrojem hluku v ↵e eném území je automobilová doprava na silnicích II.
t↵ídy ⌥. 101 a doprava po ⇣eleznici. Tabulkové hodnoty intenzity silni⌥ní dopravy jsou obsahem kapitoly
19.3). Ostatní úseky silnic nejsou monitorovány - nízké intenzity dopravy. Doprava po ⇣eleznici není z
hlediska intenzit hluku vá⇣n✏m problémem. Negativní vliv komunika⌥ního pr tahu obcí II/101 (hluk a
vibrace) je v ak jako v✏znamn✏ problém obsa⇣en i v územn analytick✏ch podkladech. Po omezení
pr jezdu nákladní dopravy p↵es obec ern✏ V l je vedena nákladní doprava po trase Kralupy nad Vltavou Otvovice - Zákolany - Kole⌥ - T↵ebusice - Brand✏sek - Stehel⌥eves - Praha. ⇥e ením územního plánu nelze
omezit intenzitu pr jezdní dopravy v Otvovicích. Intenzita dopravy bude z↵ejm i dále nar stat do doby
realizace návrhové trasy aglomera⌥ního okruhu (vedené mimo zájmové území). Tam bude zna⌥ná ⌥ást
podílu tranzitní p↵epravy (zejména jako spojnice R7 a D8) p↵evedena.
U areálu JHJ alu, s.r.o. na jihozápadním okraji obce zp sobuje hluk i vibrace dopravní obsluha
skladovacích za↵ízení. Toto je negativn vnímáno obyvateli sousedních rodinn✏ch dom . Pro za↵ízení
v✏roby, která mají podstatné ru ivé ú⌥inky na okolí, je územním plánem stanoven po⇣adavek, ⇣e negativní
ú⌥inky a vlivy t chto staveb a za↵ízení nesmí naru ovat provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí
(zejména pak staveb ur⌥en✏ch k trvalému pobytu osob) nad p↵ípustnou míru, danou obecn platn✏mi
p↵edpisy. U ploch areál v✏roby je nutno zachovat stávající zele⌦ mající ochrann✏ - izola⌥ní charakter
(zejména v ⌥i obytné zástavb ) v okrajov✏ch polohách areálu.
Z hlediska ochrany zdraví p↵ed nep↵ízniv✏mi ú⌥inky hluku je v navr⇣en✏ch plochách podél silnice
II. t↵ídy a ⇣elezni⌥ní dráhy dána podmínka: u staveb pro bydlení prov ↵it dodr⇣ení hlukov✏ch limit ze
silni⌥ního provozu. Prov ↵ení bude probíhat v navazujícím správním ↵ízení ⌥i v rámci zpracování územní
studie.
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Radonové riziko
Radonové riziko je jedním z faktor ovliv⌦ujících hygienickou kvalitu ⇣ivotního prost↵edí. Míra
radonového rizika je dána p↵irozenou radioaktivitou geologického podlo⇣í (z p dního vzduchu a
podzemních vod) a stavebními materiály pou⇣it✏mi p↵i v✏stavb .
Zv✏ enou pozornost problematice protiradonov✏ch opat↵ení je t↵eba v novat v oblastech
kategorie vysokého a st↵edního radonového rizika a v místech tektonick✏ch zlom . Na zájmovém území se
nachází r zné kategorie rizik v✏skytu radonu (z geologického podlo⇣í). P↵evá⇣ná ⌥ást zastav ného území
se nachází v nízkém stupni rizika v✏skytu radonu, okrajová severozápadní ⌥ást SÚ Otvovice se nachází ve
st↵edním stupni rizika v✏skytu radonu (viz. obr.)
Ur⌥ené plochy jednotliv✏ch kategorií rizika v ak nelze pou⇣ít pro stanovení radonového rizika v
jednotliv✏ch objektech, proto⇣e skute⌥ná radia⌥ní zát ⇣ stavebního pozemku je v⇣dy ovlivn na lokální
situací (r zná propustnost p d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.). V ↵e eném území m ⇣e
b✏t p↵i vybran✏ch stavebních ⌥innostech vy⇣adováno provedení detailního radonového pr zkumu.

Zdroj:

eská geologická slu⇣ba: Index radonového rizika.

Pásma ochrany staveb
Ochranné pásmo ve↵ejného poh↵ebi t (dle zákona ⌥. 256/2001, o poh↵ebnictví, v platném
zn ní) se z↵izuje v í↵i nejmén 100 m.
Zd vodn ní stanovení podmínek pro vyu ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu ití
Plochy zastav ného území
Jednotlivé plochy funk⌥ního vyu⇣ití jsou navr⇣eny v souladu s Vyhlá kou ⌥. 501/2006 Sb. ze dne
10. listopadu 2006, o obecn✏ch po⇣adavcích na vyu⇣ívání území. Územním plánem jsou vymezeny plochy
s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití v sídle, v⌥etn stanovení podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm ny v jejich
vyu⇣ití. Plochy jsou ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev a prostorového obrazu sídla na:
Plochy smí ené obytné - industriální areály (SI)
Plochy smí ené obytné - industriální areály jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní p↵im ↵eného vyu⇣ívání,
zachování, vhodné dopln ní a obnovu soubor architektonicky cenn✏ch staveb industriálního charakteru.
Tato území mají v✏razn✏ polyfunk⌥ní charakter (neru ící v✏roba, bydlení, ve↵ejná i komer⌥ní vybavenost).
Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
Plochy smí ené obytné - venkovské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro bydlení a pro
p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání staveb ob⌥anského vybavení a neru ící v✏roby. Chov
hospodá↵sk✏ch zví↵at není vylou⌥en, pokud spl⌦uje obecn platné p↵edpisy.
Plochy smí ené obytné - venkovské dot⌥ené záplavov✏m územím (SV*) - zástavba je mo⇣ná pouze v
p↵ípad , ⇣e se nejedná o území v aktivní zón , zde jsou mo⇣né pouze udr⇣ovací práce související s vodním
tokem (dle vodního zákona)
Plochy smí ené obytné - rekrea⌥ní (SR)
Plochy smí ené obytné - rekrea⌥ní jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro bydlení a
ka⇣dodenní pobytovou rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve↵ejn✏ch prostranství a ob⌥anského
vybavení.
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
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Plochy bydlení - rodinné domy venkovské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro bydlení v
p↵evá⇣n rodinn✏ch domech v kvalitním prost↵edí, umo⇣⌦ujícím neru en✏ a bezpe⌥n✏ pobyt a ka⇣dodenní
rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve↵ejn✏ch prostranství a ob⌥anského vybavení.
Plochy bydlení – rodinné domy venkovské dot⌥ené záplavov✏m územím (BV*) - zástavba je mo⇣ná pouze
v p↵ípad , ⇣e se nejedná o území v aktivní zón , zde jsou mo⇣né pouze udr⇣ovací práce související s
vodním tokem (dle vodního zákona)
Plochy bydlení - bytové domy (BH)
Plochy bydlení - bytové domy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro bydlení v p↵evá⇣n
bytov✏ch domech v kvalitním prost↵edí, umo⇣⌦ujícím neru en✏ a bezpe⌥n✏ pobyt a ka⇣dodenní rekreaci a
relaxaci obyvatel, dostupnost ve↵ejn✏ch prostranství a ob⌥anského vybavení.
Plochy bydlení – bytové domy dot⌥ené záplavov✏m územím (BH*) - zástavba je mo⇣ná pouze v p↵ípad ,
⇣e se nejedná o území v aktivní zón , zde jsou mo⇣né pouze udr⇣ovací práce související s vodním tokem
(dle vodního zákona)
Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro
p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání staveb ob⌥anského vybavení ve↵ejného charakteru a k
zaji t ní podmínek pro jejich u⇣ívání v souladu s jejich ú⌥elem.
Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby (OH)
Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro
p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání církevních staveb a poh↵ebi .
Plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS)
Plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro
p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání sportovních a rekrea⌥ních staveb a za↵ízení.
Plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
Plochy rekreace - rodinná rekreace jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro individuální rekreaci.
Plochy rekreace - rodinná rekreace dot⌥ené záplavov✏m územím (RI*)
zástavba je mo⇣ná pouze v p↵ípad , ⇣e se nejedná o území v aktivní zón , zde jsou mo⇣né pouze
udr⇣ovací práce související s vodním tokem (dle vodního zákona)
Plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ)
Plochy rekreace - zahrádkové osady jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro drobnou
p stitelskou ⌥innost.
Plochy v✏roby a skladování - lehk✏ pr mysl (VL)
Plochy v✏roby a skladování - lehk✏ pr mysl jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní vyu⇣ití pozemk staveb pro
v✏robu a skladování v p↵ípadech, kdy z d vodu negativních vliv t chto staveb za hranicí t chto pozemk
vylu⌥uje za⌥len ní pozemk s t mito vlivy do ploch jiného zp sobu vyu⇣ití.
Plochy technické infrastruktury (TI)
Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní vyu⇣ití pozemk v p↵ípadech, kdy vyu⇣ití
pozemk pro tuto infrastrukturu vylu⌥uje jejich za⌥len ní do ploch jiného zp sobu vyu⇣ití a kdy jiné vyu⇣ití
t chto pozemk není mo⇣né.
Plochy technické infrastruktury dot⌥ené záplavov✏m územím (TI*)
zástavba je mo⇣ná pouze v p↵ípad , ⇣e se nejedná o území v aktivní zón , zde jsou mo⇣né udr⇣ovací práce
související s vodním tokem, odvád ní odpadních vod a odvád ním srá⇣kov✏ch vod a dále nezbytné stavby
dopravní a technické infrastruktury (dle vodního zákona)
Plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)
Plochy dopravní infrastruktury - dráhy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní vyu⇣ití pozemk drá⇣ních
dopravních staveb a za↵ízení a k zaji t ní dopravní p↵ístupnosti jin✏ch ploch.
Plochy dopravní infrastruktury – dráhy dot⌥ené záplavov✏m územím (DZ*)
zástavba je mo⇣ná pouze v p↵ípad , ⇣e se nejedná o území v aktivní zón , zde jsou mo⇣né udr⇣ovací práce
související s vodním tokem a dále nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury (dle vodního
zákona)
Plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)
Plochy dopravní infrastruktury - silnice jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní vyu⇣ití pozemk silni⌥ních
dopravních staveb a za↵ízení a k zaji t ní dopravní p↵ístupnosti jin✏ch ploch.
Plochy dopravní infrastruktury – silnice dot⌥ené záplavov✏m územím (DS*)
zástavba je mo⇣ná pouze v p↵ípad , ⇣e se nejedná o území v aktivní zón , zde jsou mo⇣né udr⇣ovací práce
související s vodním tokem a dále nezbytné staveb dopravní a technické infrastruktury (dle vodního
zákona)
Plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové komunikace (DS1)
Plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové komunikace jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní
pr chodnosti krajinou pro ú⌥ely zaji t ní p↵ístupnosti vybran✏ch staveb, obsluhy souvisejících
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zem d lsk✏ch, lesních a dal ích pozemk a pro zaji t ní rekrea⌥ních funkcí krajiny (vedení cyklistick✏ch a
p ích turistick✏ch tras a nau⌥n✏ch stezek).
Plochy dopravní infrastruktury – místní a p↵ístupové komunikace dot⌥ené zá-plavov✏m územím (DS1*)
zástavba je mo⇣ná pouze v p↵ípad , ⇣e se nejedná o území v aktivní zón , zde jsou mo⇣né udr⇣ovací práce
související s vodním tokem a dále nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury (dle vodního
zákona)
Plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
Plochy ve↵ejn✏ch prostranství jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní,
rozsah a dostupnost pozemk ve↵ejn✏ch prostranství a k zaji t ní podmínek pro jejich u⇣ívání v souladu s
jejich v✏znamem a ú⌥elem.
Plochy ve↵ejn✏ch prostranství dot⌥ené záplavov✏m územím (PV*)
zástavba je mo⇣ná pouze v p↵ípad , ⇣e se nejedná o území v aktivní zón , zde jsou mo⇣né udr⇣ovací práce
související s vodním tokem a dále nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury (dle vodního
zákona); v✏sadby zelen nutno p↵izp sobit sm ru proudnice vodního toku.
Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
Plochy ve↵ejné zelen jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní ochrany p↵evá⇣n parkov upraven✏ch pozemk
v sídlech.
Plochy ve↵ejn✏ch prostranství – ve↵ejná zele⌦ dot⌥ené záplavov✏m územím (ZV*)
v aktivní zón jsou mo⇣né udr⇣ovací práce související s vodním tokem a dále nezbytné stavby dopravní a
technické infrastruktury (dle vodního zákona); v✏sadby zelen nutno p↵izp sobit sm ru proudnice
vodního toku.
Plochy zastav ného území nad rámec vyhlá ky
Zd vodn ní pro⌥ je územním plánem je navr⇣en jin✏ druh plochy, ne⇣ je uvedeno v § 4 a⇣ § 19
vyhlá ky ⌥. 501/2006 Sb.:
plochy sídelní zelen - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS)
plochy sídelní zelen – soukromá a vyhrazená zele⌦ dot⌥ené záplavov✏m úze-mím (ZS*)
plochy sídelní zelen - ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO)
plochy sídelní zelen – ochranná a izola⌥ní zele⌦ dot⌥ené záplavov✏m územím (ZO*)
Vymezením t chto ploch budou zaji t ny podmínky pro ochranu sídelní zelen p↵ed zástavbou.
Plochy sídelní zelen – soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS)
Plochy sídelní zelen - soukromá a vyhrazená zele⌦ jsou vymezeny zejména za ú⌥elem vyu⇣ívání zahrad a
dal ích pozemk zem d lského p dního fondu nacházejících se v zastav ném území.
Jde o pozemky, které se v✏znamn podílejí na utvá↵ení charakteru urbanizovaného území nebo jsou
v✏znamn dot⌥eny limity vyu⇣ití území (nap↵. inundace), jsou h ↵e dopravn p↵ístupné a proto je na nich
nutné omezit mo⇣nost umís ování staveb a dal ích za↵ízení.
Plochy sídelní zelen – soukromá a vyhrazená zele⌦ dot⌥ené záplavov✏m úze-mím (ZS*)
zástavba je mo⇣ná pouze v p↵ípad , ⇣e se nejedná o území v aktivní zón , zde jsou mo⇣né udr⇣ovací práce
souvisejícís vodním tokem (dle vodního zákona); v✏sadby zelen nutno p↵izp sobit sm ru proudnice
vodního toku.
Plochy sídelní zelen – ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO)
Plochy sídelní zelen - zele⌦ ochranná a izola⌥ní jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro
ochranu ploch zelen p↵írod blízkého charakteru, které se nacházejí v zastav ném území ⌥i p↵i jeho
hranici a mají v✏znamnou ochrannou a izola⌥ní funkci (nap↵. mezi zástavbou a lesem, sva⇣itá území) ⌥i
jsou jsou v✏znamn dot⌥eny limity vyu⇣ití území.
Plochy sídelní zelen – ochranná a izola⌥ní zele⌦ dot⌥ené záplavov✏m územím (ZO*)
v aktivní zón jsou mo⇣né udr⇣ovací práce související s vodním tokem a dále nezbytné stavby dopravní a
technické infrastruktury (dle vodního zákona); v✏-sadby zelen nutno p↵izp sobit sm ru proudnice
vodního toku.

krajiny na:

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

Plochy vodní a vodohospodá↵ské (W)
- zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok a jiné pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující
vodohospodá↵ské vyu⇣ití.
Plochy vodní a vodohospodá↵ské dot⌥ené záplavov✏m územím (VV*)
v aktivní zón záplavového území jsou mo⇣né udr⇣ovací práce související s vodním tokem a dále nezbytné
stavby dopravní a technické infrastruktury (dle vodního zákona); v✏sadby zelen nutno p↵izp sobit sm ru
proudnice vodního toku.

Plochy p↵írodní (NP)
s✓nejvy ím p↵írodním potenciálem v✓území a pot↵ebou ochrany p↵írodních prvk . P↵írodní plochy
nej⌥ast ji zahrnují ji⇣ vymezené nebo k✓vymezení ur⌥ené prvky ochrany p↵írody a jejich nejbli⇣ í okolí
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(vybrané plochy systém ekologické stability – biocentra). Tyto plochy v ↵e eném území zahrnují prostory
P↵írodní památky Otvovická skála, v✏znamn✏ch krajinn✏ch prvk registrovan✏ch a navr⇣en✏ch k registraci a
prostory lokálních biocenter.
Plochy lesní (NL)
plochy vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek vyu⇣ití pozemk pro les, v⌥etn jeho hospodá↵sk✏ch
funkcí.
Plochy lesní dot⌥ené záplavov✏m územím (NL*)
zástavba staveb pro lesní hospodá↵ství je mo⇣ná pouze v p↵ípad , ⇣e se nejedná o území v aktivní zón ,
zde jsou mo⇣né udr⇣ovací práce související s vodním tokem a dále nezbytné stavby dopravní a technické
infrastruktury (dle vodního zákona); v✏sadby zelen nutno p↵izp sobit sm ru proudnice vodního toku.
Plochy zem d lské (NZ) – jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro p↵eva⇣ující zem d lské
vyu⇣ití. Plochy zem d lské jsou v závislosti na celkovém charakteru prost↵edí dále d leny na:
plochy zem d lské - nivy (NZ1) - prioritou je ochrana p↵írodního charakteru zem d lsk✏ch p d
(trval✏ch travních porost a extenzivn vyu⇣ívan✏ch polí) v údolních nivách vodních tok ;
Plochy zem d lské - nivy dot⌥ené záplavov✏m územím (NZ1*)
zástavba staveb pro zem d lství je mo⇣ná pouze v p↵ípad , ⇣e se nejedná o území v aktivní
zón , zde jsou mo⇣né udr⇣ovací práce související s vodním tokem a dále nezbytné stavby
dopravní a technické infrastruktury (dle vodního zákona)
plochy zem d lské – zahrady a sady, záhumenky (NZ2) jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní
podmínek pro p↵eva⇣ující zem d lské vyu⇣ití na plochách, které souvisejí se zastav n✏m
územím a jsou vyu⇣ívány p↵evá⇣n jako oplocené zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky;
Plochy zem d lské – zahrady, sady, záhumenky dot⌥ené záplavov✏m územím (NZ2*)
zástavba je mo⇣ná pouze v p↵ípad , ⇣e se nejedná o území v aktivní zón , zde jsou mo⇣né
udr⇣ovací práce související s vodním tokem a dále nezbytné stavby dopravní a technické
infrastruktury (dle vodního zákona); v✏sadby zelen nutno p↵izp sobit sm ru proudnice
vodního toku; oplocení jen mimo aktivní zónu záplavového území.
Plochy smí ené nezastav ného území (NSX) - do plochy smí ené nezastav ného území jsou zahrnuty
pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod blízk✏ch ekosystém a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury. P↵ijatelné formy vyu⇣ití jsou vyzna⌥eny p↵íslu n✏m indexem, jsou dány regulativy a musí b✏t
v⇣dy v vzájemném souladu. Plochy smí ené nezastav ného území jsou v závislosti na celkovém
charakteru prost↵edí dále d leny na:
plochy smí ené - p↵írodní krajinná zele⌦ (NSp) – plochy jsou vymezeny zejména za ú⌥elem
zaji t ní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability
(biokoridor ) a dal ích ekologicky cenn✏ch území (ekologické kostry území) v zem d lské
krajin , pro realizaci protierozních opat↵ení a revitalizace vodních tok , opat↵ení pro ochranu
povrchov✏ch a podzemních vod, pro ochranu p↵ed povodn mi a pro zv✏ ení reten⌥ních
schopností krajiny;
plochy smí ené – p↵írodní krajinná zele⌦ dot⌥ené záplavov✏m územím (NSp*)
stavby související s funk⌥ní plochou jsou mo⇣né pouze v p↵ípad , ⇣e se nejedná o území v
aktivní zón , zde jsou mo⇣né udr⇣ovací práce související s vodním tokem a dále nezbytné
stavby dopravní a technické infrastruktury (dle vodního zákona); v✏sadby zelen nutno
p↵izp sobit sm ru proudnice vodního toku.
plochy smí ené - p↵írodní a lesní zele⌦ (NSpl) – plochy jsou vymezeny zejména za ú⌥elem
zaji t ní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability
(biokoridor ) a dal ích ekologicky cenn✏ch území na lesních pozemcích a na pozemcích s
v✏sadbami d↵evin charakteru lesa;
plochy smí ené - p↵írodní a lesní zele⌦ dot⌥ené záplavov✏m územím (NSpl*)
stavby související s funk⌥ní plochou jsou pouze v p↵ípad , ⇣e se nejedná o území v aktivní
zón , zde jsou mo⇣né udr⇣ovací práce související s vodním tokem a dále nezbytné stavby
dopravní a technické infrastruktury (dle vodního zákona); v✏sadby zelen nutno p↵izp sobit
sm ru proudnice vodního toku.
Pro takto vymezené plochy v✓nezastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky
pro stabilizaci nebo zm ny v✓jejich vyu⇣ití (regulativy vyu⇣ití - viz kap. f v textu návrhu), které jsou
prost↵edkem pro usm rn ní budoucího utvá↵ení krajiny.
Od vodn ní vymezení ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb, opat⌦ení s právem vyvlastn ní
VT1
VT2
VD1

Vymezené ve↵ejn prosp né stavby - technická infrastruktura:
plocha pro umíst ní centrální ⌥erpací stanice (spla ková oddílná kanalizace)
plocha pro rekonstrukci odpadního kanálu - v✏ús do vodote⌥e.
Vymezené ve↵ejn prosp né stavby - dopravní infrastruktura:
místní ú⌥elová komunikace vedená od silnice II. t↵ídy p↵estavbov✏mi plochami P2a, P2b, P3
sm rem ke stávající ú⌥elové komunikaci u drá⇣ního t lesa, trasování bude zp↵esn no v rámci
územní studie. Trasa je navr⇣ená z d vod snaz í dostupnosti p ích k ⇣st zastávce a k ve↵ejné
vybavenosti.
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VD2

VD3
VD4
VD5
VD6
VD7
VD8
VD9

⌥áste⌥n realizovaná místní ú⌥elová komunikace vedená od bytov✏ch dom p↵es hlavní
rozvojovou lokalitu Z1, trasování nového úseku bude zp↵esn no v navazujícím ↵ízení. Trasa je
navr⇣ená z d vod dopravního zokruhování (zamezení vzniku slep✏ch úsek místních
komunikací.
cyklostezka ve sm ru Zákolany - Otvovice - Kralupy nad Vltavou,
cykloturistická trasa ve sm ru Otvovice - Zem chy,
cykloturistická trasa ve sm ru Otvovice - Holubice,
návaznost na sít stávajících cykloturistick✏ch tras
roz í↵ení a úprava parametr stávající místní ú⌥elové komunikace z Otvovic (od základní koly)
ke k↵í⇣ení polních cest.
C1 - obnova cesty v lokalit U Mikovic, propojení stávajících cest ✓vedoucích z Mikovic Na
skalkách ve sm ru k zahrádká↵ské kolonii Na skalce.
C2 - dopln ní cesty v lokalit U sv tce
C3 - dopln ní cesty nad lokalitou V Rusavkách, d vodem je ochrana p↵írodních stepních lokalit
p↵ed vodní erozí, zaji t ní p↵ístupnosti zem d lsk✏ch a lesních pozemk .

Od vodn ní vymezení ploch, ve kter ch je po⌦ízení a vydání regula⌥ního plánu
podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich vyu ití
Územním plánem je vymezena plocha Z2, ve které je rozhodování o zm nách v území
podmín no vydáním regula⌥ního plánu.
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:

Z2
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
Plocha na ji⇣ním okraji Otvovic ur⌥ená p↵evá⇣n pro venkovské bydlení
v rodinn✏ch domech se zahradami a roz í↵ení ve↵ejného prostranství

Zd vodn⇤ní:
Plocha i s podmínkou regula⇥ního plánu je p⇧evzata z p vodního územního plánu na základ⇤
po⌦adavku obce Otvovice. Jedná se o pom⇤rn⇤ rozsáhlou plochu, velice siln⇤ pohledov⇤ exponovanou s
pom⇤rn⇤ nevhodn mi morfologick mi podmínkami. Na tyto limity zhotovitel územního plánu
upozor⌅oval, zárove⌅ i na nevhodnost pom⇤rn⇤ rozsáhlé zástavby v této poloze. Do zadání regula⇥ního
plánu - Obec Otvovice, lokalita Z2 zhotovitel navrhl takové podmínky, aby zejména negativní dopad na
krajinn ráz byl minimalizován.

studií.

Od vodn ní vymezení ploch s prov ⌦ením zm n jejich vyu ití územní studií
Územním plánem jsou vymezeny plochy P2a, P2b a P3 s prov ↵ením zm n vyu⇣ití územní

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:

P↵edm t ↵e ení:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
P↵edm t ↵e ení:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití:
P↵edm t ↵e ení:

P2a
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
plochy sídelní zelen - ochranná a izola⌥ní zele⌦ dot⌥ené záplavov✏m
územím (ZO*)
Plocha ⌥ásti areálu sklárny Dubodol ur⌥ená k transformaci pro
p↵evá⇣n venkovské bydlení, hospoda↵ení, ve↵ejnou i komer⌥ní
vybavenost a sídelní zele⌦ (zejména doprovodné porosty podél
vodote⌥í).
P↵edm tem ↵e ení územní studie bude ⌥len ní lokality na stavební
pozemky tak, aby byla zaji t na koordinace po⇣adavk vlastník
pozemk a zaji t na mo⇣nost dopravní a technické obsluhy v rozsahu
celé plochy a zárove⌦ byly zohledn ny omezující podmínky.
P2b
plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
Plocha ⌥ásti areálu sklárny Dubodol ur⌥ená p↵evá⇣n pro dopravní
vybavenost (parkovací stání) a ve↵ejnou zele⌦.
P↵edm tem ↵e ení územní studie bude návrh úpravy ve↵ejného
prostranství v⌥etn dopravní vybavenosti a zelen tak, aby zárove⌦
byly zohledn ny omezující podmínky.
P3
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy sídelní zelen - ochranná a izola⌥ní zele⌦ dot⌥ené záplavov✏m
územím (ZO*)
Plocha ⌥ásti areálu sklárny Dubodol ur⌥ená k transformaci pro
kombinaci funkcí bydlení v zeleni a ochrannou sídelní zele⌦ (zejména
doprovodné porosty podél vodote⌥í).
P↵edm tem ↵e ení územní studie bude ⌥len ní lokality na stavební
pozemky tak, aby byla zaji t na koordinace po⇣adavk vlastník
pozemk a zaji t na mo⇣nost dopravní a technické obsluhy v rozsahu
celé plochy a zárove⌦ byly zohledn ny omezující podmínky.
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Zd vodn⇤ní:
P⇧i západním okraji p vodní zástavby se nacházejí stávající areály v roby bez odpovídajícího
vyu⌦ití (⇥áste⇥n⇤ s demoli⇥ním v m⇤rem), které jsou územním plánem ur⇥eny k transformaci.
Návrhem ploch p⇧estavby v rámci podvyu⌦it ch v robních areál tzv. brownfields se vytvo⇧í
podmínky pro jejich funk⇥ní i prostorovou transformaci pro ú⇥ely smí⌃ené zástavby s p⇧evahou bydlení.
Brownfield “pod silnicí” je navr⌦eno prov⇤⇧it územními studiemi vzhledem ke komplikovanosti a
rozlehlosti území (plochy o celkové velikosti cca 3,5 ha) a jeho poloze p⇧i hlavní komunikaci a vodote⇥i.
4)
Limity vyu ití území
Limity vyu⇣ití území omezují, vylu⌥ují, p↵ípadn podmi⌦ují umís ování staveb, vyu⇣ití území a
opat↵ení v území. Podrobn ji jsou popsány v jednotliv✏ch díl⌥ích kapitolách.
Limity vyu ití území stávající
Ochrana p↵írody a krajiny (dle zákona ⌥. 114/1992 Sb., o ochran p↵írody, v platném zn ní):
-

Památné stromy
V ↵e eném území jsou vyhlá eny:
Dub u Otvovic

-

Zvlá t chrán ná území:
V zájmovém území je evidována p↵írodní památka "Otvovická skála". ÚP je navrhováno roz í↵ení
p↵írodní památky i ochranného pásma.
Do ↵e eného území zasahuje ochranné pásmo p↵írodní památky "Minická skála", navrhováno
roz í↵ení ochranného pásma.

-

P↵írodní park (P↵P)
Území je sou⌥ástí p↵írodního parku Okolí Oko↵e a Bud⌥e (p↵írodní park byl z↵ízen Na↵ízením
St↵edo⌥eského kraje ⌥. 3/2011 ze dne 28. b↵ezna 2011).

-

V✏znamné krajinné prvky (VKP)
V✏znamn✏mi krajinn✏mi prvky jsou v✓↵e eném území lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (dle
ustanovení §3 odst. b) zákona ⌥. 114/1992 Sb., v platném zn ní).
Na území obce nachází registrovan✏ VKP 1 B↵idli⌥naté skály

-

Ochrana p↵írody a krajiny - nadregionální a regionální ÚSES:
Územím procházejí prvky ÚSES nadregionálního a regionálního v✏znamu : NRBK K57 "⇤ebín –
K58", osa teplomilná doubravní; RK 1120 "Oko↵ – Minická skála".
Území spadá do ochranné zóny NRBK K57.

Ochrana lesa (dle zákona ⌥. 289/1995 Sb., o lesích, v platném zn ní):
Dle §14, odst. 2, je t↵eba souhlas orgánu státní správy les i k dot⌥ení pozemk do vzdálenosti
50 m od okraje lesa. Lesy v ↵e eném území jsou za↵azeny do kategorie les hospodá↵sk✏ch, les
ochrann✏ch (lesy na nep↵ízniv✏ch stanovi tích), ojedin le do kategorie les zvlá tního ur⌥ení (les
p↵írodních památkách, lesy se zv✏ enou funkcí p doochrannou, vodoochrannou, klimatickou a
krajinotvornou).
zn ní):
-

-

-

-

Ochrana podzemních a povrchov✏ch vod (dle zákona ⌥. 254/2001 Sb., o vodách, v platném
Správci vodních tok mohou p↵i v✏konu správy vodního toku, pokud je to nezbytn nutné a po
p↵edchozím projednání s vlastníky pozemk , u⇣ívat pozemk sousedících s korytem vodního
toku (dle ustanovení § 49 zákona ⌥. 254/2001 Sb., o vodách) od 6 m (drobné vodní toky) do
8 m (v✏znamné vodní toky) od b↵ehové ⌥áry pro ú⌥ely jejich údr⇣by a zaji t ní provozu.
Do hodnoceného území zasahuje ochranné pásmo pozorovacího vrtu HMÚ. Jedná se o vrt
VP1715, kter✏ dle aktuálních sou↵adnic pat↵í do katastrálního území Trn n✏ Újezd u Zákolan. Vrt
má stanovené ochranné pásmo 500 m. Na tomto vrtu bylo ukon⌥eno pozorování k✓31. 12. 2012
a v✓roce 2015 je plánovaná jeho likvidace.
Dle národního registru pramen jsou v ↵e eném území evidovány: studánka Rusavka III (2535),
pramen U vrb vky (2537), pramen Pod cestou (2830).
Ochrana p↵ed záplavami (dle zákona ⌥. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn ní):
Pro Zákolansk✏ potok je stanoveno záplavové území sd lením Krajského ú↵adu St↵edo⌥eského
ú↵adu ze dne 15. 6. 2009 (⌥. j.: 080269/2009/O⌃P-Bab) v rozsahu Q5, Q20, Q100 a aktivní zóna v
↵. km 0,000 – 16,962.
Ochrana staveb - ve↵ejná poh↵ebi t (dle zákona ⌥. 256/2001, o poh↵ebnictví, v platném zn ní):
Ochranné pásmo ve↵ejného poh↵ebi t se z↵izuje v í↵i nejmén 100 m.

Ochrana technické infrastruktury - vodovodních ↵ad a kanaliza⌥ních stok (dle zákona ⌥.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve↵ejnou pot↵ebu, v platném zn ní):
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OP ↵ad a stok do pr m ru 500 mm v⌥etn ⌥iní 1,5 m na ka⇣dou stranu od vn j ího líce
potrubí ⌥i stoky.
Ochranné pásmo vodojemu (jako ochranné pásmo vod. zdroje) dle § 30 zák. ⌥. 254/2001 Sb.
⌥iní dle odst. d) min 10 m.
Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování elektrickou energií (dle zákona ⌥. 458/2000
Sb., tzv. energetick✏ zákon, v platném zn ní):
Ochranné pásmo nadzemního vedení (vodi⌥e bez izolace) u nap tí nad 1 kV a do 35 kV v⌥etn
⌥iní 7 m na ob strany od krajních vodi⌥ , ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV v⌥etn je 1 m
(po obou stranách krajního kabelu). Ochranné pásmo elektrické stanice sto⇣árové s p↵evodem nap tí z
úrovn nad 1 kV a men í ne⇣ 52 kV na úrove⌦ nízkého nap tí je 7 m od stanice, ochranné pásmo
elektrické stanice kompaktní a zd né s p↵evodem nap tí z úrovn nad 1 kV a men í ne⇣ 52 kV na úrove⌦
NN je 2 m od stanice.
Pozn.: Takto definovaná pásma se vztahují pouze na nová za↵ízení, nebo v § 98 zákona ⌥.
458/2000, v platném zn ní, se uvádí, ⇣e ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních
p↵edpis se nem ní po nabytí ú⌥innosti zákona. Proto jsou ve v✏kresech vyzna⌥ena, u star ích za↵ízení,
ochranná pásma d↵íve uplatn ná: pro nadzemní vedení (vodi⌥e bez izolace) u nap tí nad 1 kV a do 35 kV
v⌥etn ochranné pásmo 10 m na ob strany od krajních vodi⌥ .
Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování plynem (dle zákona ⌥. 458/2000 Sb., tzv.
energetick✏ zákon, v platném zn ní):
ochranné pásmo u ntl a stl plynovodu………………....
1m
ochranné pásmo u ostatních plynovod a p↵ípojek…....
4m
bezpe⌥nostní pásmo u vtl plynovodu (DN 250)…………
40 m (kolmé vzdálenosti od
p dorysu plynovodu na ob strany)
bezpe⌥nostní pásmo vtl DN 100 - 250:
20 m
OP technologického objektu (regula⌥ní stanice):
4m
Bezpe⌥nostní pásmo RS vtl:
10 m

vedení.

Ochrana technické infrastruktury - telekomunikace (dle zákona ⌥. 151/2000 Sb.):
Ochranné pásmo podzemních telekomunika⌥ních vedení ⌥iní 1,5 m po stranách krajního
Ochrana technické infrastruktury - radiokomunikace
P↵es ↵e ené území dle územn analytick✏ch podklad vedou radioreléové trasy.

Ochrana dopravní infrastruktury - pozemních komunikací (dle zákona ⌥. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikací, v platném zn ní):
Ochranné pásmo silnice II. a III. t↵ídy (mimo souvisle zastav ná území) je 15 m od osy silnice.
Ochrana dopravní infrastruktury - drah (v souladu se zákonem ⌥. 266/94 Sb., o drahách, v
platném zn ní ):
Ochranné pásmo regionální dráhy vedené po obou stranách trat ve vzdálenosti 60 metr od
krajní koleje, nejmén v ak 30 metr od hranic obvodu dráhy; u vle⌥ek ve vzdálenosti 30 m od osy krajní
koleje, nejmén v ak 30 m od hranic obvodu vle⌥ky.
Ochranná pásma leteck✏ch zabezpe⌥ovacích za↵ízení Ministerstva obrany
Ministerstvo obrany R uplat⌦uje po⇣adavek na zapracování limit do textové a grafické ⌥ásti
návrhu, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona ⌥. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o
zm n a dopln ní zákona ⌥. 455/1991 Sb. o ⇣ivnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1
zákona ⌥. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ↵ádu. Vzhledem k tomu, ⇣e ochranné pásmo
se dot✏kají celého správního území je tento limit zapracován do grafické ⌥ásti formou textové poznámky
pod legendu koordina⌥ního v✏kresu „Celé správní území je situováno v ochrann✏ch pásmech leteck✏ch
zabezpe⌥ovacích za↵ízení Ministerstva obrany.”
Dal í omezení v území (s charakterem limit vyu⇣ití území)
-

zp sob vyu⇣ití území:
plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura
plochy církevních staveb a ve↵ejného poh↵ebi t
plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace
plochy ve↵ejn p↵ístupné zelen
plochy v✏roby a skladování
plochy technické infrastruktury

plochy zem d lského p dního fondu (ZPF):
orná p da,
TTP (trvalé travní porosty),
zahrady,
sady,
zem d lské p dy ve I. a II. stupni p↵ednosti v ochran ZPF,
hlavní meliora⌥ní za↵ízení (HMZ).
katastrální území Otvovice mezi spadá mezi vymezené zranitelné oblasti.
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-

ochrana kulturního bohatství:
archeologická nalezi t - archeologické zóny I. a II. stupn , celé území obce je územím
s potenciálními archeologick✏mi nálezy (ÚAN).
architektonicky v✏znamné stavby (Kaple sv.✓Prokopa; ml✏ny na Zákolanském potoce;
Industriální d dictví - Dubodol - sklárna na tabulové sklo Otvovice).
prvky drobné architektury pat↵í (Pomník padl✏ch v obci; Portál v✏toku d lní vody “Rezavka” ;
Portál studánky Rusavka; k↵í⇣ek nad obcí).

-

in⇣en✏rsko-geologické vlivy:
poddolovaná území,
hlavní d lní díla,
deponie (haldy),
propadliny,
vápencové lomy.

-

doprava:
zastávka ⇣elezni⌥ní dopravy,
dv turistické trasy
cyklotrasa.

-

technická vybavenost:
trafostanice,
regula⌥ní stanice plynu,
technologick✏ objekt telekomunika⌥ní sít (ZS).
místo pro kontejnery sb ru t↵íd ného odpadu (STO),
území ekologick✏ch rizik.
Limity vyu ití území vypl vající z návrhu územního plánu Otvovice

-

-

5)

Ve↵ejná infrastruktura
rozvoj sít místních a ú⌥elov✏ch komunikací,
cyklotrasy,
turistick✏ vycházkov✏ okruh,
rozvoj technické vybavenosti (spla ková oddílná kanalizace, de ová kanalizace),
rozvoj ve↵ejné ob⌥anské vybavenosti.
P↵íroda a krajina
návrh systému lokálního ÚSES a zp↵esn ní nad↵azeného systému ÚSES p↵evzatého ze ZÚR
St↵edo⌥eského kraje.
ÚP je navrhováno roz í↵ení p↵írodní památky "Otvovická skála" i ochranného pásma.
Do ↵e eného území zasahuje ochranné pásmo p↵írodní památky "Minická skála", navrhováno
roz í↵ení ochranného pásma.
v✏znamné krajinné prvky navr⇣ené k✓registraci:
VKP 2 Strán Na Skalce
VKP 3 Pod Kozím kopcem
VKP 4 V✓rachot
návrh ploch p↵írodní krajinné zelen (NSp)
návrh plochy pro mo⇣né umíst ní suchého poldru s✓protipovod⌦ovou funkcí v✓údolní niv
Zákolanského potoka.
Vyhodnocení p⌦edpokládan ch d sledk navrhovaného ⌦e↵ení na ZPF
5.1) V↵eobecné údaje o zem d lském p dním fondu v ⌦e↵eném území

Charakteristika klimatick ch podmínek
Dle Quitta ↵e ené území spadá do teplé klimatické oblasti v✓klimatické jednotce .
Oblast charakterizuje dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké p↵echodné období s tepl✏m a⇣ mírn tepl✏m
jarem a podzimem. Zima je krátká mírn teplá a suchá s krátk✏m trváním sn hové pokr✏vky. Ro⌥ní
pr m rná teplota vzduchu je 8 °C. Nejchladn j ím m sícem je leden s pr m rnou teplotou -3 °C, která
málokdy klesá pod -10 °C. Pr m rná teplota vegeta⌥ního období (duben-zá↵í) jen ojedin le klesá pod 12
°C. Pr m rn✏ ro⌥ní úhrn srá⇣ek je 450-500 mm. Ve vegeta⌥ním období se srá⇣ky pohybují od 300 do 400
mm. Sn hové srá⇣ky jsou pom rn ↵ídké, na území sn ⇣í 15 - 50 dní ro⌥n . Sníh le⇣í 30 a⇣ 60 dní,
sn hová pokr✏vka nedosahuje v t í mocnosti ne⇣ 10 - 30 cm. V✓území p↵evládají v try ze sm ru
západního kvadrantu.
Vzhledem k✓p↵evládajícím západním v tr m a geomorfologickému uspo↵ádání území nedochází
k✓ p↵irozenému prov trávání údolí Zákolanského potoka, proto je zde velmi ⌥ast✏ v✏skyt inverzí.
Charakteristika hydrologick ch podmínek
⇥e ené území spadá do ir ího povodí Vltavy, spadá celkem do ⌥ty↵ povodí IV. ↵ádu, z nich⇣ je
v ak plo n nejvíce dominantní povodí Zákolanského potoka ( HP 1-12-02-036) a Knovízského potoka
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( HP 1-12-02-045). Nejv✏znamn j ím vodním tokem na území obce je Zákolansk✏ potok, kter✏
odvod⌦uje v✏chodní ⌥ást Kladenska a je p↵edposledním v t ím levostrann✏m p↵ítokem ↵eky Vltavy p↵ed
jejím ústím do Labe. Druh✏m v✏znamn✏m tokem je Holubick✏ potok (Rusavky), pravostrann✏ p↵ítok
Zákolanského potoka, v ↵e eném území tvo↵í hranici mezi katastry obce Otvovice a Minice u Kralup nad
Vltavou.
HP
.
1-12-02-36

povodí
(v km2)
7,099

1-12-02-37
1-12-02-44
1-12-02-45

7,332
11,110
9,882

jméno vodního toku

.
Zákolansk✏ potok
(od soutoku s potokem Holubick✏m k soutoku s
T✏neck✏m potokem)
Holubick✏ potok
Slatina
Knovízsk✏ potok
(od soutoku se Zákolansk✏m potokem k soutoku se
Slatinou)

Charakteristika zem d lské v roby
Podíl zem d lské p dy v ↵e eném území ⌥iní 66,3 %. ⇥e ené území je sou⌥ástí v✏robní
podoblasti ⇥2 (⇥epa↵ská 2). Zorn no je 91,4 % zem d lského p dního fondu v dané oblasti.
V ↵e eném území nebyly zpracovány, a tudí⇣ ani schváleny, pozemkové úpravy.
Zem d lské v✏robní areály se v obci nevyskytují. P vodní kravín ve st↵ední ⌥ásti sídla byl
p↵estav n pro nezem d lské ú⌥ely.
Struktura zem d lského p dního fondu:
Druhy
Celková v✏m ra pozemku (ha)
pozemk
Orná p da (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zem d lská p da (ha)

617,0
373,5
19,4
8,9
6,9
408,8

Investice do p dy
V obci byly v minulosti uskute⌥n ny investice do p dy za ú⌥elem zlep ení p dní úrodnosti
pouze v minimálním rozsahu. Nevyskytují se zde území s plo n✏mi drená⇣emi. Nejsou zde ani ⇣ádné
závlahové ↵ady.
Charakteristika p d v ⌦e↵eném území
Z pedologického hlediska lze ir í okolí lokality hodnotit jako jz. okraj suché ⌥ernozemní oblasti
st↵edních ech, do ní⇣ ji⇣ zasahují i r zné typy hn dozemních p d. V niv potok se vyskytují nivní p dy.
V posuzovaném území je zastoupen v t í po⌥et hlavních p dních jednotek, p↵evahu mají
⌥ernozem modální, ⌥ernozem karbonátové, na spra ích nebo karpatském fly i; ⌥ernozem ⌥ernické,
⌥ernozem ⌥ernické karbonátové na hlubok✏ch spra ích s podlo⇣ím jíl , slín ⌥i teras; kambizem
modální a⇣ arenické, eubazické a⇣ mezobazické na sedimentárních, mineráln chud✏ch substrátech pískovce, k↵ídové opuky, permokarbon. V niv Zákolanského potoka se vyskytují fluvizem modální
eubazické a⇣ mezobazické, fluvizem kambické, koluvizem modální na nivních ulo⇣eninách.
Dle VÚMOP jsou p dy v katastrálním území za↵azeny do kategorie Ohro⇣ené vodní erozí, stejná
kategorie platí i pro erozi v trnou.
01✓
05✓

08✓

10✓
19✓
21✓

Hlavní p dní jednotka:
ernozem modální, ⌥ernozem karbonátové, na spra ích nebo karpatském fly i, p dy st↵edn
t ⇣ké, bez skeletu, velmi hluboké, p↵evá⇣n s p↵ízniv✏m vodním re⇣imem
ernozem modální a ⌥ernozem modální karbonátové, ⌥ernozem luvické a fluvizem
modální i karbonátové na spra ích s mocností 30 a⇣ 70 cm na velmi propustném podlo⇣í,
st↵edn t ⇣ké, p↵evá⇣n bezskeletovité, st↵edn v✏su né, závislé na srá⇣kách ve vegeta⌥ním
období
ernozem modální a ⌥ernozem pelické, hn dozem , luvizem , pop↵ípad i kambizem
luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci p↵echodného horizontu nebo substrátu na plo e v t í
ne⇣ 50 %, na spra ích, spra ov✏ch a svahov✏ch hlínách, st↵edn t ⇣ké i t ⇣ í, p↵evá⇣n bez
skeletu a ve vy í sklonitosti
Hn dozem modální v⌥etn slab oglejen✏ch na spra ích, st↵edn t ⇣ké s mírn t ⇣ í
spodinou, bez skeletu, s p↵ízniv✏mi vláhov✏mi pom ry a⇣ su í
Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrd✏ch slínovcích nebo vápnit✏ch
svahov✏ch hlínách, st↵edn t ⇣ké a⇣ t ⇣ké, slab a⇣ st↵edn skeletovité, s dobr✏m vláhov✏m
re⇣imem a⇣ krátkodob p↵evlh⌥ené
P dy arenického subtypu, regozem , pararendziny, kambizem , pop↵ípad i fluvizem na
lehk✏ch, nevododr⇣n✏ch, siln v✏su n✏ch substrátech
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22✓
26
30✓
31✓
33✓
41
56
58✓

00
01
10
11
12
50
51
67
77

P dy jako p↵edcházející HPJ 21 na mírn t ⇣ ích substrátech typu hlinit✏ písek nebo pís⌥itá
hlína s vodním re⇣imem pon kud p↵ízniv j ím ne⇣ p↵edcházející
Kambizem modální eubazické a mezobazické na b↵idlicích, p↵evá⇣n st↵edn t ⇣ké, a⇣ st↵edn
skeletovité, s p↵ízniv✏mi vláhov✏mi pom ry
Kambizem eubazické a⇣ mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin - pískovce,
permokarbon, fly , st↵edn t ⇣ké leh⌥í, a⇣ st↵edn skeletovité, vláhov p↵íznivé a⇣ su í
Kambizem modální a⇣ arenické, eubazické a⇣ mezobazické na sedimentárních, mineráln
chud✏ch substrátech - pískovce, k↵ídové opuky, permokarbon, v⇣dy v ak lehké, bez skeletu a⇣
st↵edn skeletovité, málo vododr⇣né, v✏su né
Kambizem modální eubazické a⇣ mezobazické a kambizem modální rubifikované na t ⇣ ích
zv tralinách permokarbonu, t ⇣ké i st↵edn t ⇣ké, n kdy i st↵edn skeletovité, s p↵ízniv✏mi
vláhov✏mi pom ry
P dy se sklonitostí vy í ne⇣ 12 stup⌦ , kambizem , rendziny, pararendziny, rankery, regozem ,
⌥ernozem , hn dozem a dal í, zrnitostn st↵edn t ⇣ké a⇣ velmi t ⇣ké s pon kud p↵ízniv j ími
vláhov✏mi pom ry
Fluvizem modální eubazické a⇣ mezobazické, fluvizem kambické, koluvizem modální na
nivních ulo⇣eninách, ⌥asto s podlo⇣ím teras, st↵edn t ⇣ké leh⌥í a⇣ st↵edn t ⇣ké, zpravidla bez
skeletu, vláhov p↵íznivé
Fluvizem glejové na nivních ulo⇣eninách, pop↵ípad s podlo⇣ím teras, st↵edn t ⇣ké nebo
st↵edn t ⇣ké leh⌥í, pouze slab skeletovité, hladina vody ní⇣e 1 m, vláhové pom ry po
odvodn ní p↵íznivé.
Kombina⌥ní ⌥íslo:
rovina s mo⇣ností vzniku plo né vodní eroze - v esm rná expozice - bez skeletu a⇣ slab
skeletovité - hluboké a⇣ st↵edn hluboké
rovina s mo⇣ností vzniku plo né vodní eroze - v esm rná expozice - bez skeletu a⇣ slab
skeletovité - hluboké a⇣ st↵edn hluboké
mírn✏ svah slab ohro⇣en✏ erozí - v esm rná expozice - bez skeletu a⇣ slab skeletovité hluboké a⇣ st↵edn hluboké
mírn✏ svah slab ohro⇣en✏ erozí - v esm rná expozice - bez skeletu a⇣ slab skeletovité hluboké a⇣ st↵edn hluboké
mírn✏ svah slab ohro⇣en✏ erozí - v esm rná expozice - slab skeletovité - hluboké (>60 cm)
st↵ední sklon, severní expozice (SZ-SV), - bez skeletu a⇣ slab skeletovité - hluboké a⇣ st↵edn
hluboké
st↵ední svah - severní expozice (SZ - SV) - bezskeletovité (s celkov✏m obsahem skeletu do 10
%) a⇣ slab skeletovité (s celkov✏m obsahem skeletu do 25 %) - p da hluboká (60 cm) a⇣
p da st↵edn hluboká (30 - 60 cm).
v✏razn✏ sklon (12-17°) - ji⇣ní expozice (jihozápad a⇣ jihov✏chod) - bez skeletu a⇣ slab
skeletovité - hluboké a⇣ st↵edn hluboké
v✏razn✏ sklon (12-17°) - severní expozice (severozápad a⇣ severoov✏chod) - bez skeletu a⇣
slab skeletovité - hluboké a⇣ st↵edn hluboké

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v ↵e eném území je uveden stupe⌦ p↵ednosti v ochran dle vyhlá ky ⌥.
48/2011 Sb.:
BPEJ I. t↵ídy ochrany:
1.01.00
1.56.00
BPEJ II. t↵ídy ochrany:
1.01.10
1.58.00
1.08.10
1.10.10
BPEJ III. t↵ídy ochrany:
1.05.01
1.05.11
BPEJ IV. t↵ídy ochrany:
1.08.40
1.08.50
1.19.11
1.19.51
1.33.51
1.30.01
1.30.51
1.26.51
1.33.11
1.33.01
1.33.41
BPEJ V. t↵ídy ochrany:
1.31.01
1.31.04
1.31.11
1.21.12
1.22.12
1.41.67
1.41.77
1.41.89
ást zem d lsky obhospoda↵ovan✏ch pozemk spadá do I. a II. t↵ídy ochrany ZPF, lze
konstatovat, ⇣e cca 28,11 % území obce má nadpr m rnou kvalitu.
Ceny ZPF
Vyhlá ka ⌥. 412/2008 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s p↵i↵azen✏mi
pr m rn✏mi cenami zem d lsk✏ch p d odvozen✏mi z BPEJ uvádí pro ↵e ené území tuto hodnotu pro rok
2015:
k.ú. Otvovice
10,12 K⌥/m2
5.2) Vyhodnocení p⌦edpokládan ch d sledk navrhovaného ⌦e↵ení na ZPF
Pro lokality v ↵e eném území je provedeno zd vodn ní a vyhodnocení p↵edpokládan✏ch
d sledk navrhovaného ↵e ení na ZPF.
Návrh p↵edpokládá umíst ní nové zástavby v kontaktní poloze zastav ného území obce.
Z hlediska mo⇣nosti napln ní rozvojov✏ch pot↵eb obce je navr⇣ené ↵e ení pokládáno za nejlep í
s p↵ihlédnutím k tomu, ⇣e dal í mo⇣ná území pro rozvoj jsou siln ovlivn na limity vyu⇣ití území,
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krajinn✏m rázem - není rozvíjena v✏stavba na plochách polní krajiny nad údolími, morfologií terénu, pop↵.
v nich nejsou podmínky pro efektivní zaji t ní dopravní ⌥i technické obsluhy.
V✏jimku v tomto smyslu lze spat↵ovat pouze v lokalit Z7 navr⇣ené rovn ⇣ na bonitn kvalitních
p dách. Tato lokalita je p↵ebrána na základ po⇣adavku Obce resp. vlastníka z p vodního ÚP a m la by
mít spí e charakter územní rezervy.
Návrhem ↵e ení není naru ena sí ú⌥elov✏ch komunikací zaji ující obsluhu zem d lsk✏ch
pozemk , je zachován p↵ístup k polní trati.
Návrhem ÚP nedochází ve vztahu k p↵íslu nému díl⌥ímu povodí k ovlivn ní hydrologick✏ch a
odtokov✏ch pom r v území (nap↵.: p↵evodem de ov✏ch vod z jednoho díl⌥ího povodí do druhého).
V obci byly v minulosti uskute⌥n ny investice do p dy za ú⌥elem zlep ení p dní úrodnosti
pouze v minimálním rozsahu. Nevyskytují se zde území s plo n✏mi drená⇣emi. Nejsou zde ani ⇣ádné
závlahové ↵ady.
Vyhodnocení p↵edpokládan✏ch d sledk navrhovaného ↵e ení na zem d lsk✏ p dní fond
(s vyu⇣itím podklad metodiky MMR/srpen 2013)
Plochy p⌦estavby
Územním plánem je celkov navr⇣eno ⌥trnáct ploch p↵estavby v zastav ném území. Plochy P1,
P2a, P2b, P13, P14 a P15 nejsou navr⇣eny na pozemcích zem d lského p dního fondu. Dle metodiky se
vyhodnocují plochy od 2000 m2, co⇣ spl⌦ují p↵estavbové lokality P4, P7, P8 a P11.
Plochy p⇤estavby (P) - katastrální území Otvovice

íslo
lokality

zp⇧sob vyu⌥ití plochy

celkov⌃
zábor
ZPF (ha)

zábor ZPF podle jednotliv⌃ch kultur (ha)

orná
p⇧da

chmel vinice
nice

zábor ZPF podle t⇤íd ochrany (ha)

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do p⇧dy závlahy
(ha)

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské [BV]
plochy bydlení - rodinné
domy venkovské [BV]
plochy bydlení - rodinné
domy venkovské [BV]

0,2600

-

-

-

0,2600

-

-

0,2230

-

-

-

0,2230

-

-

0,2230

-

0,2900

-

-

-

0,1230

0,1670

-

0,2900

-

P11

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské [BV]

1,1262

0,6718

-

-

-

0,4544

-

celkem

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské [BV]

1,8992
0,606

0,6214

0,0000

P4
P7
P8

zábor
ZPF
celkem

1,8992

0,6718

0,2600

-

1,1262

0,26

0

0

0,513

-

1,1262

Zastavitelné plochy (Z) - katastrální území Otvovice

íslo
lokality

zp⇧sob vyu⌥ití plochy

celkov⌃
zábor
ZPF
(ha)

zábor ZPF podle jednotliv⌃ch kultur (ha)

orná
p⇧da

chmel vinice zahrady
nice

ovocné
sady

zábor ZPF podle t⇤íd ochrany (ha)

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do p⇧dy závlahy
(ha)

Z1

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské [BV]

1,4755

1,4755

-

-

-

-

-

1,4755

-

Z2

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské [BV]

2,3442

2,3442

-

-

-

-

-

2,3442

-

Z3

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské [BV]

0,2020

0,2020

-

-

-

-

-

Z5

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské [BV]

0,3655

-

-

-

-

0,3655

-

Z7

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské [BV]

0,8302

0,8302

-

-

-

-

-

celkem

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské [BV]

5,2174

Z4

plochy smí⌅ené obytné rekrea ní (SR)
plochy smí⌅ené obytné rekrea ní (SR)

0,1130

0,1130

-

-

-

-

-

0,5468

0,5468

-

-

-

-

-

0,0330

-

-

-

-

-

0

0,3655

0,0000

Z6

plochy smí⌅ené obytné rekrea ní (SR)

0,6598

Z2

plochy ve⇤ejn⌃ch
prostranství [PV]

0,0330

celkem

plochy ve⇤ejn⌃ch
prostranství [PV]

0,0330

celkem

zábor
ZPF
celkem

5,9102

4,8849
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0,2020

-

0,2206

0,1449
0,8302

-

0,1130
0,5468

-

0,0330

0,7674 1,0322

-

0

4,1106 0,0000

-

0,0000

-

-

-

Zastavitelné plochy s v✏jimkou lokality Z5 byly p↵evá⇣n sou⌥ástí p vodního ÚPO Otvovice.
K lokalitám v novém ÚP zna⌥eny jako zastavitelné byly dán v rámci p↵edchozího projednávání
ÚP souhlas se zábory ZPF. Nov✏ územní plán n které lokality redukuje (nap↵. p vodn byla
lokalita Z3 v rozsahu 0,33 ha a lokalita Z6 v rozsahu 0,85 ha) a n které vypou tí zcela zejména
s ohledem na stanovené záplavové území (nap↵. je vypu t na lokalita v p vodním ÚPO
ozna⌥ená jako 1/C6).
Nov byl do územního plánu zapracován po⇣adavek ze zadání na pozemku ⌥. 492/1 umo⇣nit
zástavbu rodinn✏ch dom . Pozemek byl do ÚP zahrnut jako návrhov✏ (Z5) s funk⌥ním plochy
bydlení - rodinné domy venkovské (BV). Jedná se o pozemek mající charakter proluky a
sousedící se zástavbou v k.ú. Zákolany. Pro lokalitu Z5 je dána podmínka zástavbu umis ovat na
bonitn nekvalitních p dách.
Shrnutí - plochy zastavitelné:
Rozsah ploch, kde byl vydán souhlas s odn tím pro nezem d lské vyu⇣ití, tj. odn tí ze
zem d lského p dního fondu v územn plánovací dokumentací - (rozsah ploch pro zástavbu
se územním plánem potvrzuje) - celkem cca 5,73 ha.
Rozsah nov vymezen✏ch ploch pro nezem d lské vyu⇣ití navr⇣ené územním plánem - celkem
0,3655ha.

Záv r:
Nov✏ územní plán se soust↵edí na vyvá⇣ené a efektivní vyu⇣ívání zastav ného území a
zachování funk⌥ní a urbanistické celistvosti, vytvá↵í podmínky pro plnohodnotné vyu⇣ití ploch a objekt v
zastav ném území a preferuje rekonstrukce a p↵estavby nevyu⇣ívan✏ch objekt a areál v sídlech p↵ed
v✏stavbou ve volné krajin . Redukce ploch zastaviteln✏ch oproti p vodnímu ÚPO je cca 1 ha.

6)

Vyhodnocení p⌦edpokládan ch d sledk navrhovaného ⌦e↵ení na PUPFL

V eobecné údaje o lesích v ↵e eném území:
Dnes zalesn né svahy nad údolími potok b✏valy od prav ku odlesn né a b✏valy vyu⇣ívány
p↵edev ím k pastv hospodá↵sk✏ch zví↵at a luka↵ení, p↵i⌥em⇣ tento stav setrvával a⇣ do první poloviny 20.
století. Postupn pastevectví ustupovalo a odlesn né svahy i rovinaté louky byly zales⌦ovány. Nejvíce
pou⇣it✏mi druhy byl trnovník akát, smrkové a borové monokultury. Zbytky b✏val✏ch pastvin a zanikajících
sad jsou dnes porostlé vysok✏mi k↵ovinami nebo zar stají v✏mladky akát ⌥i b↵íz. Postupn se tak m ní v
akátové ⌥i b↵ezové hájky, p↵ípadn se na nich í↵í jasan. Místy jsou v ak zachovány i p↵írod blízké
dubohab↵iny. Tam, kde je terén strm j í, p da m l⌥í a skalnat j í jsou nej⌥ast ji zastoupeny kyselé
doubravy. V údolí Zákolanského potoka se vyskytují fragmenty jasanovo – ol ového luhu, místy s
vrbov✏mi porosty.
Rozsah pozemk ur⌥en✏ch k pln ní funkcí lesa v ↵e eném území:
katastrální území:
PUPFL (v ha)
lesnatost (v %)
Otvovice
138,9
22,5
Rozsah je ur⌥en na základ poznatk vypl✏vajících z katastru nemovitostí.
Dle rajonizace lesních oblastí (Ústav po hospodá↵skou úpravu lesa) Území obce le⇣í na rozhraní
p↵írodních lesních oblastí ⌥. 9 Rakovnicko – Kladenská pahorkatina a ⌥. 17 – Polabí, z lesních vegeta⌥ních
stup⌦ je zde zastoupen 1. lesní vegeta⌥ní stupe⌦ - dubov✏ (lev✏ b↵eh Zákolanského potoka) a 2. lesní
vegeta⌥ní stupe⌦ – bukodubov✏ (prav✏ b↵eh Zákolanského potoka).
Lesní porosty nále⇣ejí do lesního hospodá↵ského celku M lník, spravovány jsou Lesní správou
M lník, revír Kralupy nad Vltavou.
Ochrana lesa
Lesy jsou za↵azeny do kategorie les hospodá↵sk✏ch, les ochrann✏ch (lesy na nep↵ízniv✏ch
stanovi tích), ojedin le do kategorie les zvlá tního ur⌥ení (les p↵írodních památkách, lesy se zv✏ enou
funkcí p doochrannou, vodoochrannou, klimatickou a krajinotvornou).
V ↵e eném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích, bez
jejich odn tí pln ní funkcí lesa (pomocí institutu odlesn ní), podle d↵íve platn✏ch p↵edpis .
Navrhovaná opat↵ení
Územním plánem není navr⇣ena chatová nebo sportovní zástavba na pozemcích ur⌥en✏ch k
pln ní funkcí lesa. Na pozemcích ur⌥en✏ch k pln ní funkcí lesa (PUPFL) není navr⇣ena t ⇣ba nerost .
Zábory pozemk ur⌥en✏ch k pln ní funkcí lesa pro zástavbu plo ného charakteru nejsou navr⇣eny.
Podstatná ⌥ást pozemk ur⌥en✏ch k pln ní funkcí lesa je navr⇣ena jako sou⌥ást vymezeného ÚSES. Po
okraji lesního pozemku je na p.⌥. 447/4 vedena navr⇣ená cyklostezka (v sou⌥asnosti je pozemek o rozloze
543 m2 ji⇣ p↵eveden do vlastnictví Obce Otvovice a je evidován jako ostatní plocha - zp sob vyu⇣ití
ostatní komunikace). Jedná se o vymezenou ve↵ejn prosp nou stavbu liniového charakteru. Maloplo né
lesní fragmenty v zastav ném území jsou p↵evá⇣n vymezené jako plochy sídelní zelen - ochranná a
izola⌥ní zele⌦.
Sídelní útvar je vklín n mezi pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa. Návrhem (ve smyslu
zástavby) jsou dot⌥eny pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa resp. pásmo 50 m od jejich hranice a to v
rámci v ech návrhov✏ch ploch vyjma ploch p↵estavby P4, P7, P8 a P9 a zastavitelné plochy Z2.
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V regulativech je na nutnost respektování omezení z d vod kontaktní polohy s lesními
pozemky upozorn no. Dle §14, odst. 2, je t↵eba souhlas orgánu státní správy les i k dot⌥ení pozemk do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
7)

Návrh ⌦e↵ení po adavk obrany státu, po ární ochrany a civilní ochrany

Po adavky obrany státu
V ↵e eném území se nenacházejí objekty a pozemky v majetku Ministerstva obrany R.
V ↵e eném území se nenacházejí ⇣ádná vojensko - ubytovací za↵ízení, nezasahuje sem ani
ochranné pásmo vojenského objektu.
Obecn platí, ⇣e v✏stavba v trn✏ch elektráren, v✏stavba v✏ kov✏ch objekt (staveb vy ích ne⇣
30 m), staveb vyza↵ujících elektromagnetickou energii, dálkov✏ch vedení sítí technické infrastruktury a
nov✏ch tras komunikací a navr⇣ené zm ny vyu⇣ití území musí b✏t projednány s dot⌥en✏m orgánem státní
správy, kter✏m je z pov ↵ení Ministerstva obrany R Vojenská ubytovací a stavební správa.
Ochranná pásma leteck✏ch zabezpe⌥ovacích za↵ízení Ministerstva obrany
Ministerstvo obrany R uplat⌦uje po⇣adavek na zapracování limit do textové a grafické ⌥ásti
návrhu, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona ⌥. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o
zm n a dopln ní zákona ⌥. 455/1991 Sb. o ⇣ivnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1
zákona ⌥. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ↵ádu. Vzhledem k tomu, ⇣e ochranné pásmo
se dot✏kají celého správního území je tento limit zapracován do grafické ⌥ásti formou textové poznámky
pod legendu koordina⌥ního v✏kresu „Celé správní území je situováno v ochrann✏ch pásmech leteck✏ch
zabezpe⌥ovacích za↵ízení Ministerstva obrany.” Navr⇣ené zm ny vyu⇣ití území musí b✏t projednány
s✓Ministerstvem obrany R.
Po adavky po ární ochrany
P↵i v ech ⌥innostech v obci je t↵eba dbát na trvalou pou⇣itelnost zdroj vody pro ha ení po⇣ár
a nesmí b✏t naru ena funkce objekt po⇣ární ochrany nebo po⇣árn bezpe⌥nostních za↵ízení.
P↵i realizaci jednotliv✏ch staveb je t↵eba vycházet z platn✏ch p↵edpis a p↵edkládat po⇣árn
bezpe⌥nostní ↵e ení, plnit po⇣adavky na po⇣ární ochranu a p↵i umis ování staveb plnit po⇣adavky
vypl✏vající z platn✏ch zákon , provád cích p↵edpis a norem.
Po⇣ární ochrana je zaji t na v✏jezdem vozidel Sboru dobrovoln✏ch hasi⌥ ze Zákolan (na
základ smluvního vztahu) a vozidel Hasi⌥ského záchranného sboru ze Kralup nad Vltavou.
V ↵e eném území je pot↵eba po⇣ární vody kryta kombinovan : odb rem odb rem vody ze
Zákolanského potoka a hydranty osazen✏mi na ve↵ejném vodovodu.
Zdroje vody pro po⇣ární ú⌥ely musí respektovat vyhlá ku 23/2008 Sb., o technick✏ch
podmínkách po⇣ární ochrany staveb. Navr⇣ené ↵ady ve↵ejného vodovodu budou pro ú⌥ely zásobování
po⇣ární vodou ↵e eny v souladu s SN 73 0873 (t. j. budou dodr⇣eny hodnoty nejmen í dimenze potrubí,
budou v dostate⌥n✏ch vzdálenostech instalovány hydranty ap.).
P↵i návrhu p↵ístupov✏ch komunikací k objekt m a stavbám musí b✏t dodr⇣ena vyhlá ka
23/2008 Sb., o technick✏ch podmínkách po⇣ární ochrany staveb.
P↵ístupové komunikace pro po⇣ární techniku jsou toto⇣né se stávajícími a navr⇣en✏mi
komunikacemi v této hierarchii: silnice II. t↵ídy, III. t↵ídy, místní komunikace, p↵ístupové komunikace.
-

Komunika⌥ní dostupnost rozvojov✏ch lokalit je zaji t na p↵evá⇣n prost↵ednictvím vazeb na
stávající komunika⌥ní sí .
N které zám ry rozvoje ploch pro bydlení v ak vyvolají nároky na vytvo↵ení územních
podmínek pro zbudování p↵ístupov✏ch/obslu⇣n✏ch komunikací:
P2a, P2b, P3 - bude zp↵esn no v rámci územní studie.
Z2 - bude zp↵esn no v rámci regula⌥ního plánu
P4 - dopravní obsluha - dle platného územního rozhodnutí o umíst ní stavby
obousm rné komunikace s úvra ov✏m obrati t m pro dopravní napojení pozemk
50/4, 50/3 a 47/15, ⌥áste⌥n realizováno.
P11, P12 - dopravní obsluha - prost↵ednictvím vazeb na stávající komunika⌥ní sí .
Územním plánem je navr⇣eno roz í↵ení a úprava stávající místní ú⌥elové komunikace
z Otvovic (od základní koly) ke k↵í⇣ení polních cest - ve↵ejn prosp ná stavba VD6.
Z1 - propojovací komunikace Do ÚP je zapracována jako ve↵ejn prosp ná stavba
VD2 ⌥áste⌥n realizovaná místní ú⌥elová komunikace vedená od bytov✏ch dom
p↵es hlavní rozvojovou lokalitu Z1.
Pro lokalitu Z1 je dána podmínka v navazujícím ↵ízení prov ↵it mo⇣nost dopravního
propojení s ji⇣ realizovan✏m úsekem stávající komunikace u bytovek.

Po adavky civilní ochrany
Musí b✏t respektováno záplavové území pro hlavní místní recipient - Zákolansk✏ potok v⌥etn
stanovené aktivní zóny záplavového území. Problematika je podrobn popsána v kapitole Stanovení
podmínek pro ochranu p↵ed povodn mi.
V ↵e eném území nejsou známy situace, p↵i kter✏ch by bylo nutné chránit území p↵ed
pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvlá tní povodní. Zóny havarijního plánování (v dosahu ↵e eného
území se nenacházejí za↵ízení jaderná, ⌥i dal í vy⇣adující specifickou ochranu obyvatel) nejsou stanoveny.
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V sou⌥asnosti je varování a vyrozum ní obyvatelstva zaji t no místním rozhlasem. Z hlediska
ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo↵ádné události mohou b✏t jako improvizované úkryty (slou⇣ící ke
sní⇣ení destruk⌥ních, radioaktivních, toxick✏ch a infek⌥ních ú⌥ink soudob✏ch zbraní) vyu⇣ívány vhodné
⌥ásti stavebních objekt .
Na území obce není skladován materiál civilní ochrany. V objektu Obecního ú↵adu Otvovice
jsou prostory vyu⇣itelné jako sklad prost↵edk CO a humanitární pomoci. P↵i evakuaci obyvatelstva v obci
je vyu⇣itelné provizorní ubytování v za↵ízeních obce (zejména budova Základní koly a Obecního ú↵adu).
Pro pot↵eby plo né evakuace bude obec postupovat v sou⌥innosti s orgány civilní ochrany.
Dopravní cestou pro vyvezení a uskladn ní nebezpe⌥n✏ch látek mimo zastav ná území je
silnice II. a III. t↵ídy. Pro záchranné, likvida⌥ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo sní⇣ení kodliv✏ch
ú⌥ink kontaminace, vznikl✏ch p↵i mimo↵ádné události jsou vhodné zejména ⌥ásti za↵ízení v✏roby se
souvisl✏mi zpevn n✏mi plochami, resp. s rampami pro údr⇣bu vozidel. V ↵e eném území nejsou
skladovány ⇣ádné nebezpe⌥né látky v rozsahu vy⇣adujícím p↵ijetí opat↵ení.
V obci se nachází ve↵ejné poh↵ebi t s dostate⌥nou kapacitou pro zaji t ní poh↵ebních slu⇣eb.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou a u⇣itkovou vodou a elektrickou energií:
Obec je v sou⌥asnosti zásobena pitnou vodou z ve↵ejného vodovodu. Krizového zásobování
pitnou vodou bude zaji t no dovozem (cisterny ze zdroje Lib chov, Spomy l a Vra⌦any a PET lahve v
mno⇣ství max. 15 l/den na obyvatele). Nouzové zásobování u⇣itkovou vodou bude zaji t no z✓vodovodu
pro ve↵ejnou pot↵ebu, z✓obecních studní, z✓domovních studní(podmínky odb ru u⇣itkové vody ur⌥í
územn p↵íslu n✏ hygienik). Nouzové zásobování elektrickou energií bude zaji t no mobilními zdroji v
sou⌥innosti s orgány civilní ochrany.
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OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - P⌦ezkoumání po⌦izovatelem dle §53 STZ
1)

Postup p⌦i po⌦ízení územního plánu
Bude dopln no po↵izovatelem.

2)

Soulad s✏politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem
viz. kapitoly 1.1) a 1.2)

3)

Soulad s✏cíli a úkoly územního plánování
Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú⌥elné vyu⇣ívání zastav ného území a zajistit
ochranu nezastav ného území s ohledem na stávající p↵írodní hodnoty v krajin .
Územním plánem jsou vytvo↵eny podmínky zejména pro p↵im ↵en✏ rozvoj venkovského
bydlení a smí eného venkovského vyu⇣ití a jsou vytvá↵eny p↵edpoklady p↵edev ím pro nové vyu⇣ívání
opu t n✏ch areál a ploch (tzv. brownfields pr myslového p vodu).
Územním plánem jsou dány podmínky pro preventivní ochranu zájmového území p↵ed
záplavami, podmínky pro zv✏ ení ekologické stability a retence vody v krajin , podmínky pro ochranu
krajinného rázu (zejména s ohledem na ochranu pohledov exponovan✏ch horizont ).
Územním plánem jsou dány podmínky pro rozvoj cykloturistiky a rozvoj technické
infrastruktury.
4)

Soulad s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p⌦edpis
Návrh územního plánu pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jeho po↵izování je
v✓souladu s po⇣adavky zákona ⌥. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ↵ádu, ve zn ní
pozd j ích p↵edpis , a jeho provád cích p↵edpis – vyhlá ky ⌥. 500/2006 Sb., o územn analytick✏ch
podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací ⌥innosti.
V✓souladu s vyhlá kou ⌥. 501/2006 Sb., o obecn✏ch po⇣adavcích na vyu⇣ívání území ✓jsou
v✓územním plánu podrobn ji ⌥len ny n které plochy. Jedná se o podrobn j í ⌥len ní ploch✓a o stanovení
plochy s✓jin✏m zp sobem vyu⇣ití (§3, odst.4). Toto ↵e ení bylo zvoleno ✓s✓ohledem na vhodn j í napln ní
sledovaného cíle p↵i vymezení funk⌥ního ↵e ení ✓v✓jednotliv✏ch plochách.
Sou⌥ástí od vodn ní je i od vodn ní pro⌥ je územním plánem je navr⇣en jin✏ druh plochy, ne⇣
je uvedeno v § 4 a⇣ § 19 vyhlá ky ⌥. 501/2006 Sb.:
plochy sídelní zelen - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS),
plochy sídelní zelen - soukromá a vyhrazená zele⌦ dot⌥ené záplavov✏m územím (ZS*),
plochy sídelní zelen - ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO),
plochy sídelní zelen - ochranná a izola⌥ní zele⌦dot⌥ené záplavov✏m územím (ZO*).
Vymezením t chto ploch budou zaji t ny podmínky pro ochranu sídelní zelen p↵ed zástavbou.
ÚP Otvovice vymezuje plochy p↵estavby tam, kde dochází k funk⌥ní a prostorové transformaci v
zastav ném území, k obnov nebo op tovnému vyu⇣ití znehodnoceného území v zastav ném území.
5)

Soulad s✏po adavky zvlá↵tních právních p⌦edpis a se stanovisky dot⌥en ch orgán ,
pop⌦ípad s✏v sledkem ⌦e↵ení rozpor
P↵i po↵izování územního plánu uplatnily dot⌥ené orgány stanoviska, která byla zapracována do
návrhu a tak je návrh územního plánu v souladu s✓po⇣adavky zvlá tních právních p↵edpis a se stanovisky
dot⌥en✏ch orgán podle zvlá tních právních p↵edpis .
6)

Stanovisko krajského ú⌦adu k✏vyhodnocení vliv na ivotní prost⌦edí
Orgán posuzování vliv na ⇣ivotní prost↵edí p↵íslu n✏ podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. e)
zákona ⌥. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na ⇣ivotní prost↵edí, na základ ust. § 10i odst. 2 zákona k
p↵edlo⇣enému návrhu zadání a kritérií uveden✏ch v p↵íloze ⌥. 8 cit. zákona nepo⇣aduje zpracování
vyhodnocení vliv územního plánu Otvovice na ⇣ivotní prost↵edí (tzv. SEA).
Od vodn ní: dle zadání územního plánu je p↵edpokládán rozvoj obce p↵edev ím skrze plochy
individuálního bydlení, kde se nep↵edpokládá realizace zám r obsa⇣en✏ch v rámci p↵ílohy ⌥. 1 cit. zákona,
ani budoucí st↵ety zájm v území z hlediska vliv na ⇣ivotní prost↵edí.
P↵íslu n✏ orgán ochrany p↵írody sv✏m stanoviskem ⌥.j. 154265/2015/KUSK ze dne 9. 12. 2015
vylou⌥il v✏znamn✏ vliv koncepce na území Natura 2000 podle ustanovení § 45i zákona ⌥. 114/1992 Sb., o
ochran p↵írody a krajiny, ve zn ní pozd j ích p↵edpis . Orgán posuzování vliv na ⇣ivotní prost↵edí
neshledal ⇣ádnou z charakteristik vliv koncepce na ⇣ivotní prost↵edí a ve↵ejné zdraví, ani charakteristiku
dot⌥eného území, zejména s ohledem na p↵ílohu ⌥. 8 zákona ⌥. 100/2001 Sb., za v✏znamnou do té míry,
aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle zákona.
7)

Vyhodnocení vyu ití zastav ného území a pot⌦eby vymezení zastaviteln ch ploch
Demografick✏ a stavební v✏voj je popsán v kapitole Obyvatelstvo, stavební a bytov✏ fond.
Dle zdroje http://www.risy.cz/ byl stav po⌥tu trvale ⇣ijícího obyvatelstva k 31.12.2014 celkem
820 (392 tvo↵ili mu⇣i, 428 ⇣eny). Od roku 2001 do roku 2014 tedy za uplynul✏ch 13 let do lo k celkovému
p↵ír stku 137 trvale ⇣ijících obyvatel, tj. pr m rn✏ p↵ír stek cca 11 obyvatel za jeden rok. Saldo migrace za
rok 2014 je 17, celkov✏ ro⌥ní p↵ír stek 19 obyvatel.
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Stavební v✏voj je mo⇣no relevantn vysledovat porovnáním v✏sledk S⌥ítání lidu, dom a byt
v letech 2001/2011. Z ⌥ísel je z↵ejmé, ⇣e v obci probíhá v✏stavba souvisejícím s rozvojem trvalého bydlení.
Nár st vykazuje 34 obydlen✏ch byt , 27 obydlen✏ch rodinn✏ch dom , 2 obydlené bytové domy. ást
nov✏ch byt z stává obydlena p vodními obyvateli obce (nap↵. p↵est hování z d vod necht ného sou⇣ití
vícegenera⌥ních rodin apod.). Územním plánem navr⇣en✏ rozvoj sídla musí zohlednit i tyto trendy.
Z hlediska budoucího v✏voje je nejd le⇣it j ím r stov✏m faktorem existence nabídky
dostate⌥ného po⌥tu stavebních pozemk s realizovanou dopravní a technickou infrastrukturou (za
podmínky trhem akceptovatelné ceny). Budoucí rozvoj sídla je tedy dán zejména ekonomick✏mi a
majetkoprávními podmínkami, nikoli dynamikou demografického v✏voje.
Územní plánem jsou nastaveny rozvojové mo⇣nosti jak v rámci transformaci funkcí v
zastav ném území (to p↵evá⇣n ) tak v plochách zastaviteln✏ch tak, aby odpovídajícím zp sobem byly
vytvo↵eny územní podmínky pro trval✏ pobyt nov narozen✏m ⌥i nov p↵íchozím. Odhadovan✏ p↵ír stek
pro dal ích dvacet let odpovídá po⌥tu cca 220 obyvatel.
Stávající plochy:
plochy bydlení a smí ené obytné

cca 30 ha/820 obyvatel (cca 365 m2 na obyvatele)

Vymezené zastavitelné plochy a plochy p↵estaveb pro p↵eva⇣ující obytnou v✏stavbu:

Plochy p⇤estavby (P) - katastrální území Otvovice

íslo
lokality

zp⇧sob vyu⌥ití plochy

plocha pro
zástavbu(ha)

plochy bydlení - rodinné domy
venkovské [BV]
plochy bydlení - rodinné domy
P4
venkovské [BV]
plochy bydlení - rodinné domy
P5
venkovské [BV]
plochy bydlení - rodinné domy
P7
venkovské [BV]
plochy bydlení - rodinné domy
P8
venkovské [BV]
plochy bydlení - rodinné domy
P11
venkovské [BV]
plochy bydlení - rodinné domy
P12
venkovské [BV]
plochy bydlení - rodinné domy
P13
venkovské [BV]
celkem plochy bydlení - rodinné domy
venkovské [BV]
P2a
plochy smí⌅ené obytné - venkovské [SV]
P10
plochy smí⌅ené obytné - venkovské [SV]
celkem plochy smí⌅ené obytné - venkovské [SV]
celkem
P3

odhad po tu staveb
minimální

odhad po tu staveb
maximální

odhad po tu obyvatel
(pr⇧m⇥r)

1,0611

8,0000

12,0000

36,0000

0,2600

3,0000

3,0000

9,0000

0,677

1,0000

1,0000

3,0000

0,2230

1,0000

2,0000

4,0000

0,2900

2,0000

3,0000

9,0000

1,12

2,0000

2,0000

6,0000

0,1360

1,0000

1,0000

3,0000

0,3000

1,0000

1,0000

3,0000

4,0671

19,0000

25,0000

73,0000

1,2832
0,1
1,3832
5,4503

10,0000
1,0000
11,0000
30,0000

15,0000
1,0000
16,0000
41,0000

50,0000
3,0000
53,0000
126,0000

Zastavitelné plochy (Z) - katastrální území Otvovice

íslo
lokality

zp⇧sob vyu⌥ití plochy

Z4
Z6

plochy bydlení - rodinné domy
venkovské [BV]
plochy bydlení - rodinné domy
venkovské [BV]
plochy bydlení - rodinné domy
venkovské [BV]
plochy bydlení - rodinné domy
venkovské [BV]
plochy bydlení - rodinné domy
venkovské [BV]
plochy bydlení - rodinné domy
venkovské [BV]
plochy smí⌅ené obytné - rekrea ní (SR)
plochy smí⌅ené obytné - rekrea ní (SR)

celkem

plochy smí⌅ené obytné - rekrea ní (SR)

Z1
Z2
Z3
Z5
Z7
celkem

celkem

plocha pro zástavbu
(ha)

odhad po tu staveb
minimální

odhad po tu staveb
maximální

odhad po tu obyvatel
(pr⇧m⇥r)

1,4755

10,0000

12,0000

33,0000

2,3442

6,0000

10,0000

24,0000

0,2020

1,0000

2,0000

4,0000

0,3655

1,0000

2,0000

4,0000

0,8302

3,0000

3,0000

18,0000

5,2174

21,0000

29,0000

83,0000

0,4000
0,5468

1,0000
2,0000

1,0000
4,0000

3,0000
12,0000

0,9468

3,0000

5,0000

15,0000

6,1642

24,0000

34,0000

98,0000

Vymezené zastavitelné plochy a plochy p↵estaveb po p↵eva⇣ující obytnou v✏stavbu tvo↵í celkem
cca 12 ha co⇣ je % nár st vzhledem k sou⌥asnému stavu o cca 40%.
Odhadem je mo⇣no pro cca 1/10 obyvatel obce nár st stavebních pozemk vázat na pot↵eby
vycházející z necht ného sou⇣ití.
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V rámci celého zájmového území se jedná o v✏hledov✏ rozvoj pro cca 220-230 obyvatel co⇣ je
% nár st vzhledem k po⌥tu trvale ⇣ijícího obyvatelstva k 1.1.2015 (820) 27 %.
Pot↵eba vymezení nov✏ch území vycházela z pot↵eb ↵e eného území, které si stanovilo za cíl
vytvo↵it p↵edpoklady pro zamezení odlivu mlad✏ch lidí z obce. Zárove⌦ nabídka rozvoje vychází z
aktuálních migra⌥ních trend (st hování do míst s levn j ími ⇣ivotními náklady, kvalitním ⇣ivotním
prost↵edím, p↵írodním zázemím a p↵im ↵en rozvinutou ob⌥anskou vybaveností).
Zvolen✏m zp sobem nedochází k✓neúm rnému nav✏ ení po⌥tu obyvatel, neumo⇣⌦uje se
vytvá↵et plochy nadmístního zájmu, nedochází k zatí⇣ení stávajícího ob⌥anského vybavení (v⌥etn
vybavení v okolních sídlech) nebo k nevhodn✏m zásah m do dopravní a technické infrastruktury.
Nov✏ územní plán se soust↵edí na vyvá⇣ené a efektivní vyu⇣ívání zastav ného území a
zachování funk⌥ní a urbanistické celistvosti, vytvá↵í podmínky pro plnohodnotné vyu⇣ití ploch a objekt v
zastav ném území a preferuje rekonstrukce a p↵estavby nevyu⇣ívan✏ch objekt a areál v sídlech p↵ed
v✏stavbou ve volné krajin . Redukce ploch zastaviteln✏ch oproti p vodnímu ÚP je cca 1 ha.
8)

V ⌥et zále itostí nadmístního v znamu, které nejsou ⌦e↵eny v zásadách územního
rozvoje s od vodn ním pot⌦eby jejich vymezení
Ve smyslu ji⇣ p↵edchozích zpracovan✏ch projektov✏ch dokumentací a vydan✏ch rozhodnutí ⌥i
povolení jsou návrhem ÚP vymezeny:
navr⇣ená trasa spla kové oddílné kanalizace (Otvovice > Kralupy nad Vltavou).
cyklostezky a cykloturistické trasy.
Pot↵eba vymezení t chto tras je zd vodn na v p↵íslu n✏ch kapitolách od vodn ní (koncepce
dopravy, technické infrastruktury, rekreace).
9)

Vyhodnocení ⌦e↵ení ÚP podle v sledk ve⌦ejného projednání dle §53 STZ

Pokyny po⌦izovatele pro úpravu návrhu plánu Otvovice k✏opakovanému ve⌦ejnému
projednání
-

Po↵izovatel po⇣aduje upravit v✏rokovou ⌥ást a to podmín n p↵ípustné vyu⇣ití. Podmín n
p↵ípustné vyu⇣ití musí obsahovat podmínku p↵ípustnosti, ale pouze faktickou podmínku nikoliv
procesní. Nap↵. str.29 u NZ3 podmín n p↵ípustné jsou stavby…, za podmínky prokázání
vhodnosti navazujících správních rozhodnutí. Takto nelze , nelze podmi⌦ovat následn✏mi
stanovisky dot⌥en✏ch orgán v✓↵ízení. N kde chybí podmínka v bec nap↵. str.26 plochy NSpl:
„vybrané stavby….- bez podmínky. Prosím o kontrolu a úpravu v ech vyu⇣ití podle v✏ e
uvedeného. Pokud není podmínka, tak je mo⇣né zapracovat do p↵ípustného vyu⇣ití území.
Vyhodnocení spln⇤ní pokyn : Regulativy byly upraveny.
-

hlavní v✏kres x koord. v✏kres, n které plochy ozna⌥ené Nspl, NS jsou v✓koordina⌥ním v✏kresu
rafované oproti hlavnímu v✏kresu, nena la jsem d vod…
Vyhodnocení spln⇤ní pokyn : ⌃rafy jsou tam, kde je PUPFL- v koordina⇥ním v kresu (jako p⇧ekryvná
dopl⌅ující informace).
-

pozemek ⌥. 283/11 v✓koord. v✏kresu ozna⌥en rafem nad ⇣lutou plochou. Jedná se tedy o
plochu ZS v✓návrhu bez vyzna⌥ení indexu? Nebo jiné vysv tlení?
Vyhodnocení spln⇤ní pokyn : ⌃rafy jsou tam, kde je PUPFL- v koordina⇥ním v kresu (jako p⇧ekryvná
dopl⌅ující informace). Zmín⇤n pozemek je dle KN pozemek ur⇥en k pln⇤ní funkcí lesa a územním
plánem je za⇧azen do funkce sídelní zelen⇤ s ochrannou funkcí (ZO). Tento pozemek neplní hospodá⇧skou
funkci lesa, je to zarostlá rokle v zastav⇤ném území - má z⇧ejmou protierozní, ochrannou funkci. Nejedná
se tedy o navr⌦enou funkci, ale o stav (les m ⌦e mít i ochrannou funkci). V rámci t⇤chto ploch ZO jsou
p⇧ípustné i pozemky ur⇥ené k pln⇤ní funkcí lesa. P⇧ípadná zm⇤na druhu pozemku je v kompetenci
vlastníka pozemku
-

poz. ⌥. 283/26 v✓k.ú. Otvovice je podle KN lesním pozemkem (skute⌥n✏ stav), v✓úp ozna⌥en
jako plocha ZO ve stavu. Nem lo by tedy ZO b✏t návrhem vyu⇣ití území nikoliv stavem?
Vyhodnocení spln⇤ní pokyn : Tento pozemek neplní hospodá⇧skou funkci lesa, je to zarostlá rokle v
zastav⇤ném území - má z⇧ejmou protierozní, ochrannou funkci. Nejedná se tedy o navr⌦enou funkci, ale
o stav (les m ⌦e mít i ochrannou funkci). V rámci t⇤chto ploch ZO jsou p⇧ípustné i pozemky ur⇥ené k
pln⇤ní funkcí lesa. P⇧ípadná zm⇤na druhu pozemku je v kompetenci vlastníka pozemku.
-

po↵izovatel po⇣aduje upravit návrh územního plánu na ⌥ásti parc.222/1, 263/1, 263/3, 263/4,
263/5 a to na funk⌥ní vyu⇣ití pro ve↵ejné prostranství jako akceptaci sou⌥asného stavu území.
Chybné za↵azení do jiného funk⌥ního vyu⇣ití bylo identifikováno p↵i kontrole dokumentace
návrhu územního plánu.
Vyhodnocení spln⇤ní pokyn : V kresová ⇥ást byla upravena.
-

po↵izovatel po⇣aduje upravit návrh územního plánu st. parcela ⌥.285, st. parc. 284, p↵ípadn
souvisejících pozemk 226/1, 226/7 v✓k.ú. Otvovice a to na funk⌥ní vyu⇣ití pro plochy smí ené
obytné-venkovské jako akceptaci sou⌥asného stavu území. Na parcele 285 je podle údaj v✓KN
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umíst n bytov✏ d m. Chybné za↵azení do jiného funk⌥ního vyu⇣ití bylo identifikováno p↵i
kontrole dokumentace návrhu územního plánu
Vyhodnocení spln⇤ní pokyn : V kresová ⇥ást byla upravena.

Úprava dokumentace na základ uplatn n ch námitek a p⌦ipomínek
2.

Námitka ze dne 30.8.2017, ⌥.j. OAÚR/725/17, podal p. Roman Wachauf,

Zn ní námitky: Pozemek dot⌥en✏ námitkou ⌥.262/2 v✓k.ú. Otvovice. Vymezení území – viz. p↵íloha. Zm na
sou⌥asného stavu pozemku- ostatní plocha na pozemek ur⌥en✏ k✓bydlení. Od vodn ní: zm na
druhu pozemku z✓lesního na ostatní plochy.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce nebude vyhov⇤no.
Rozhodnutí o námitce osob oprávn n✏ch podle § 52 odst.2 stavebního zákona se od vod⌦uje takto:
námitce nebude vyhov no z✓d vodu vydaného záporného koordinovaného stanoviska
Magistrátu m sta Kladna, Odboru ⇣ivotního prost↵edí, ⌥.j. O⌃P/4373/18-2, O⌃P/4373/18
k✓podané námitce podle § 53 odst.1 zákona ⌥. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
↵ádu (stavební zákon) v✓rámci ↵e ení podan✏ch námitek. Zn ní ⌥ásti koord. stanoviska:
Pozemek parc.⌥. 262/2 k.ú. Otvovice byl veden jako lesní. Na základ rozhodnutí orgánu státní
správy les , zalo⇣eném na historick✏ch podkladech katastru nemovitostí do lo ke zm n druhu
pozemku. Vzhledem k této skute⌥nosti je mo⇣né pozemek vyjmout z✓lesních ploch i
z✓regionálního biokoridoru. Pozemek navazuje na plochu ZS – zele⌦ sídelní a po⇣adujeme
za↵adit p↵edm tn✏ pozemek do ploch stejného vyu⇣ití. Se za↵azením pozemku do ploch
ur⌥en✏ch k✓bydlení je vzhledem k✓blízkosti P↵írodní památky Otvovická skála nep↵ípustné.
Podle §4 odst.2b) stavebního zákona je stanovisko pro obsah opat↵ení obecné povahy závazné.
Po↵izovatel upozor⌦uje na nutnost zohledn ní stanoviska Krajského ú↵adu St↵. kraje ⌥.j.
083974/2017/KUSK v✓rámci ↵e ení této námitky, zn ní: Po⇣adujeme vymezení skladebn✏ch
prvk ÚSES podle ZÚR jako nezastaviteln✏ch. V územním plánu budou prvky ÚSES vymezeny a
zárove⌦ bude toto území zahrnuto do limit vyu⇣ití území
Vyhodnocení spln⇤ní pokyn : V kresová ⇥ást byla upravena, pozemek 262/2 byl za⇧azen do funk⇥ního
vyu⌦ití území zahrady a sady, záhumenky (NZ2). Tyto plochy jsou vymezeny za ú⇥elem zaji⌃t⇤ní podmínek
pro p⇧eva⌦ující zem⇤d⇤lské vyu⌦ití na plochách, které souvisejí se zastav⇤n m územím a jsou vyu⌦ívány
p⇧evá⌦n⇤ jako oplocené zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky. V sou⇥asnosti není pozemek oplocen
a není sou⇥ástí zastav⇤ného území, tudí⌦ jej není mo⌦né za⇧adit do ploch sídelní zelen⇤ (ZS), jak
po⌦aduje dot⇥en orgán.
3.

Námitka ze dne 30.8.2017, ⌥.j. OAÚR/724/17, podal p. Roman Wachauf,

Zn ní námitky: Pozemek dot⌥en✏ námitkou ⌥.262/1 v✓k.ú. Otvovice. Vymezení území – viz. p↵íloha.
Zakreslení do územního plánu zp sob vyu⇣ití: vodní nádr⇣ um lá, druh pozemku vodní plocha.
Od vodn ní: zm na druhu pozemku. Po↵izovatel doplnil: ji⇣ takto vedeno v✓katastru
nemovitostí. Po⇣aduje zakreslit p↵ímo funk⌥ní vyu⇣ití vodní plocha.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce bude vyhov⇤no.
Rozhodnutí o námitce osob oprávn n✏ch podle § 52 odst.2 stavebního zákona se od vod⌦uje takto:
po↵izovatel na základ odborného názoru projektantky doporu⌥uje námitce vyhov t. Odborn✏
názor projektantky územního plánu: pozemek parc.⌥. 262/1 k.ú. Otvovice je sou⌥ástí
nezastav né plochy smí ené s funkcí p↵írodní a lesní (NSpl) a je sou⌥ástí regionálního
biokoridoru RK 1120 "Oko↵ – Minická skála". Hranice regionálního biokoridoru byla v rámci
nového ÚP Otvovice zp↵esn na v detailu hranice pozemk parcel. Vymezení regionálního
biokoridoru dle ZÚR bylo schematické, ↵ezalo parcely na více díl , proto byla parc. ⌥. 262/1 do
regionálního biokoridoru za↵azena celá. Vzhledem k tomu, ⇣e do lo ke zm n druhu pozemku
na vodní plochu, je mo⇣né pozemek par.⌥. 262/1 vyjmout z plochy nezastav né smí ené a
za↵adit jej do plochy vodní (W). Pozemek z stane sou⌥ástí regionálního biokoridoru RK 1120
jako vodní plocha.
Vyhodnocení spln⇤ní pokyn : V kresová ⇥ást byla upravena, pozemek 262/1 byl za⇧azen do funk⇥ního
vyu⌦ití území plochy vodní a vodohospodá⇧ské (W).
5.
Námitka ze dne 31.8.2017, ⌥.j. OAÚR/746/17, ⌥.j. OAÚR/860/1, podána 2x shodná námitka,
podala. Cerareal s.r.o.
1.⌥ást námitky
Zn ní námitky: K projednávanému návrhu územního plánu Otvovice dne 30.8.2017 podáváme 2 námitky.
Za vlastníka pozemk p↵estavbového území plochy P2a a P3.Námitky se t✏kají p↵estavbového
území ozna⌥eného P2a a P3- skladového areálu sklárny Dubodol. Nesouhlasíme s zahrnutím
celého pozemku parc.⌥. 83 ( v✏m ra 2114m2) do funk⌥ní plochy PV-ve↵ejné prostranství.
Po⇣adujeme plochu PV zmen it na polovinu sm rem k západu ve prosp ch plochy smí eného
obytného území —SV. Ná po⇣adavek zd vod⌦ujeme tím, ⇣e uva⇣ované vyu⇣ití pozemku Obcí
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Otvovice , umístit zde zastávku ve↵ejné dopravy s oto⌥kou pro autobus a men í parkovi t , lze
realizovat s rezervou i na polovi⌥ní plo e.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce bude vyhov⇤no.
Rozhodnutí o námitce osob oprávn n✏ch podle § 52 odst.2 stavebního zákona se od vod⌦uje takto:
ur⌥en✏ zastupitel doporu⌥uje námitku akceptovat, p↵ípadn zmen ená plocha pro ve↵ejné
prostranství bude pro vyu⇣ití obce dostate⌥ná ( pro p↵ípadnou oto⌥ku autobusu, stanovi t
sb rn✏ch nádob pro t↵íd n✏ odpad a mo⇣nosti umístit zde ob⌥as velkoobjemov✏ kontejner pro
sb r velkoobjemového odpadu a podobn ).
Po↵izovatel : akceptace námitky bude znamenat nutnost opakovaného ve↵ejného projednání .
2.⌥ást námitky
Zn ní námitky: K projednávanému návrhu územního plánu Otvovice dne 30.8.2017 podáváme 2 námitky.
Za vlastníka pozemk p↵estavbového území plochy P2a a P3.Námitky se t✏kají p↵estavbového
území ozna⌥eného P2a a P3- skladového areálu sklárny Dubodol. Dále nesouhlasíme s
ohrani⌥ením ploch SV a BV v kontaktu se Zákolansk✏m potokem. Po⇣adujeme roz í↵it plochy SV
a BV k hranici záplavového území Q100 na úkor ploch ZO- izola⌥ní zele⌦. Po⇣adavky
od vod⌦ujeme tím, ⇣e vyu⇣itelná zastavitelná plocha s ohledem na dal í limity vyu⇣ití území je
v✏razn sní⇣ena . Sou⌥asn se jedná o pozemky, kde odstran ní poz statk v✏roby a uvedení
pozemk do stavu umo⇣⌦ujícího novou v✏stavbu si vy⇣ádá vysoké náklady.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce bude vyhov⇤no.
Rozhodnutí o námitce osob oprávn n✏ch podle § 52 odst.2 stavebního zákona se od vod⌦uje takto:
námitce o roz í↵ení plochy smí eného území a ploch bydlení k✓hranici záplavového území Q100
a to místo ploch sídelní zelen -ochranná a izola⌥ní zele⌦ bude vyhov no a to z✓d vodu, ⇣e
dot⌥ené ⌥ásti pozemk nezasahují do záplavové území Zákolanského potoka.
Vyhodnocení spln⇤ní pokyn : V kresová ⇥ást byla upravena.
6.

Námitka ze dne 31.8.2017, ⌥.j. OAÚR/732/17, podal p.Tomá Kalista

Zn ní námitky: V c: Námitka proti návrhu Územnímu plánu obce Otvovice. Podávám námitku k
projednávanému Územnímu plánu obce Otvovice, kter✏ byl zve↵ejn n na ve↵ejném projednání
dne 30.08.2017. D vodem mé námitky je zji t ní, ⇣e pozemek s parc.⌥. 206, kterého jsem
majitel je v novém územním plánu veden jako ve↵ejné prostranství. ⌃ádám o zm nu na
bytovou v✏stavbu nebo se nejedná o ve↵ejn✏ prostor. Mezi parcelou 206 a 72 probíhá na
mapovém podkladu uli⌥ka, která se zdá b✏t funk⌥ní. Nicmén ve skute⌥nosti se jedná o
oplocen✏ pozemek u kterého práv probíhá ↵ízení o narovnání hranic pozemk z d vodu
digitalizace mapového podkladu. Rád bych aby i tento prostor nebyl ozna⌥en jako ve↵ejné
prostranství.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce bude vyhov⇤no.
Rozhodnutí o námitce osob oprávn n✏ch podle § 52 odst.2 stavebního zákona se od vod⌦uje takto:
po↵izovatel na základ odborného názoru projektantky doporu⌥uje námitce vyhov t. ⌃ádn✏
p↵esn j í podklad nebyl v rámci podání dodán, pokud vlastník nep↵edlo⇣í p↵esn j í podklad,
bude upraveno dle dostupn✏ch údaj a zahrnuto do ploch bydlení - rodinné domy venkovské
(BV)
Vyhodnocení spln⇤ní pokyn : V kresová ⇥ást byla upravena.
8.

Námitka ze dne 22.8.2017, ⌥.j. OAÚR/858/17, podal p. Martin Po tolka

Zn ní námitky: Námitka proti návrhu Územnímu plánu obce Otvovice. Identifikace dot⌥. pozemk : Obec
Otvovice ⌥.p.11, k.ú. Otvovice, st. parcela 149, v✏m ra 163 m2. Po⇣adavek na zm nu funk⌥ního
vyu⇣ití : autodílna. Sou⌥asn✏ stav: zastav ná plocha a nádvo↵í- zem d lská stavba. D vody pro
zm nu úz. plánu: drobné ⇣ivnostenské podnikání.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce bude vyhov⇤no.
Rozhodnutí o námitce osob oprávn n✏ch podle § 52 odst.2 stavebního zákona se od vod⌦uje takto:
po↵izovatel na základ odborného názoru projektantky doporu⌥uje námitce vyhov t. Vzhledem
k charakteru zástavby je mo⇣né uveden✏ pozemek zahrnout do ploch smí en✏ch obytn✏ch venkovsk✏ch (SV). Po↵izovatel: majitelé sousedních pozemk námitku nepodali, nedoporu⌥uji
sou⌥asn m nit funk⌥ní vyu⇣ití bez toho, ⇣e by sami podali námitku na tuto zm nu. Zm na
funk⌥ního vyu⇣ití st. parcely ⌥. 149 na plochu pro smí ené území, které umo⇣⌦uje i
podnikatelskou ⌥innost bude vyzna⌥eno jako návrh území nikoliv stav, jeliko⇣ se jedná podle
KN o zem d. stavbu.
Vyhodnocení spln⇤ní pokyn : V kresová ⇥ást byla upravena, jedná se o nov⇤ navr⌦enou plochu
p⇧estavby P15 s funk⇥ním vyu⌦itím plochy smí⌃ené obytné - venkovské (SV).
9.

Námitka ze dne 6.9.2017, ⌥.j. OAÚR/866/17, podal p. Zden k B↵ichá⌥ek,

Zn ní námitky: Dot⌥en✏ pozemek ⌥. 546/6 v✓k.ú. Otvovice. Jako vlastník poz. p.⌥. 546/6 nesouhlasím
s✓ur⌥ením pozemku do ploch ob⌥anského vybavení vzhledem k✓tomu, ⇣e pozemek byl ur⌥en

69

pro stavbu gará⇣e. Od vodn ní: Pozemek byl obcí prodán za ú⌥elem stavby gará⇣e, plocha
odpovídá této stavb . Vzhledem k✓vlastnictví mého pozemku ⌥. 546/6 a pozemk sousedních,
které jsou rozd leny na malé pozemky a jsou ve vlastnictví soukrom✏ch osob, nelze
p↵edpokládat vyu⇣ití pro ob⌥anskou vybavenost.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce bude vyhov⇤no.
Rozhodnutí o námitce osob oprávn n✏ch podle § 52 odst.2 stavebního zákona se od vod⌦uje takto:
po↵izovatel na základ odborného názoru projektantky doporu⌥uje námitce vyhov t.
Z✓urbanistického hlediska je mo⇣né pozemek zahrnout do funk⌥ního vyu⇣ití umo⇣⌦ující stavbu
gará⇣e. Jedná se o d sledek rozporu digitálního mapového podkladu se skute⌥n✏m stavem.
Vyhodnocení spln⇤ní pokyn : V kresová ⇥ást byla upravena pozemek v⇥etn⇤ souvisejícího pozemku byl
za⇧azen do ploch s funk⇥ním vyu⌦itím plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV).
11.

Námitka ze dne 4.9.2017, ⌥.j. OAÚR/859/17, podala obec Otvovice,

Zn ní námitky: Podáváme tímto námitku proti návrhu územního plánu, kter✏ byl ve↵ejn projednán dne
30.8.2017. Pozemek dot⌥en✏ námitkou:277/2, 220, 277/4, 283/11, 277/6 v✓k.ú. Otvovice.
Po⇣adavek na zm nu tvaru ve↵ejn prosp né stavby-cesta. Od vodn ní : dopln ní cesty, aby
napojila dal í p↵edpokládané pozemky .
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce bude vyhov⇤no.
Rozhodnutí o námitce osob oprávn n✏ch podle § 52 odst.2 stavebního zákona se od vod⌦uje takto:
ur⌥en✏ zastupitel doporu⌥uje námitce vyhov t, jedná se o zapracování aktuálního dopravního
↵e ení lokality.
Vyhodnocení spln⇤ní pokyn : V kresová ⇥ást byla upravena dle dodan ch podklad obce Otvovice.
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V klad pojm
Stavba
Stavbou se rozumí ve kerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montá⇣ní technologií, bez
z↵etele na jejich stavebn technické provedení, pou⇣ité stavební v✏robky, materiály a konstrukce, na ú⌥el
vyu⇣ití a dobu trvání. Do⌥asná stavba je stavba, u které stavební ú↵ad p↵edem omezí dobu jejího trvání. Za
stavbu se pova⇣uje také v✏robek plnící funkci stavby.
Soubor staveb
je ozna⌥ení pro vzájemné provozn a ekonomicky související stavby, jimi⇣ se uskute⌥⌦uje
v✏stavba na souvislém území nebo za spole⌥n✏m ú⌥elem.
Rodinn✏ d m
Stavba pro bydlení, ve které více ne⇣ polovina podlahové plochy odpovídá po⇣adavk m na
trvalé rodinné bydlení a je k tomuto ú⌥elu ur⌥ena;
Bytov✏ d m
Stavba pro bydlení, ve které více ne⇣ polovina podlahové plochy odpovídá po⇣adavk m na
trvalé bydlení a je k tomuto ú⌥elu ur⌥ena
Zem d lská usedlost
Zem d lská usedlost (statek), soubor staveb, kter✏ tvo↵í zejména budova s obytnou ⌥ástí,
stodola, chlévy apod.
Zem d lská stavba
Stavba pro chov hospodá↵sk✏ch zví↵at, p↵ípravu a skladování produkt ⇣ivo⌥i né v✏roby, p↵ípravu
a skladování krmiv a steliva, p stování rostlin, skladování a poskliz⌦ovou úpravu produkt rostlinné
v✏roby, skladování a p↵ípravu prost↵edk v✏⇣ivy, p↵ípravk na ochranu rostlin a rostlinn✏ch produkt a pro
zem d lské slu⇣by
Stavba pro v✏robu a skladování
Stavba ur⌥ená pro pr myslovou, ↵emeslnou a jinou v✏robu, pop↵ípad pro slu⇣by mající
charakter v✏roby, a dále pro skladování v✏robk , hmot a materiál , krom zem d lsk✏ch staveb ur⌥en✏ch
pro skladování
V✏roba neru ící
V✏roba, která sv✏m provozováním, v✏robním a technick✏m za↵ízením nenaru uje negativními
ú⌥inky a vlivy provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí a nezhor uje ⇣ivotní prost↵edí souvisejícího
území nad p↵ípustnou míru.
Pod neru ící v✏robou se míní nap↵íklad drobná ↵emeslná v✏roba, tiskárny, truhlárny, autodílny,
pekárny, v✏roba potravin a nápoj odpovídající v✏ e uvedené charakteristice apod. Neru ící slu⇣by a
provozy zahrnují nap↵íklad komunální slu⇣by – kade↵nické, masérské, ubytovací, sklená↵ské, instalatérské,
topená↵ské, plynárenské, reklamní, informa⌥ní, láze⌦ské, realitní, prádelny, projek⌥ní, servisní, údr⇣ba
zelen apod.
Stavba ob⌥anského vybavení
Stavba pro slu⇣by, t lesnou v✏chovu a rekreaci, kulturu, zdravotnictví a sociální pé⌥i, p↵ed kolní
za↵ízení, kolství a u⌥ili t , v du a v✏zkum apod.
Stavba pro rodinnou rekreaci
Stavba pro rodinnou rekreaci, její⇣ objemové parametry a vzhled odpovídají po⇣adavk m na
rodinnou rekreaci a která je k tomuto ú⌥elu ur⌥ena; nap↵íklad rekrea⌥ní domek, chata, rekrea⌥ní chalupa,
zahrádká↵ská chata.
Stavba ubytovacího za↵ízení
Stavba nebo její ⌥ást, kde je poskytováno ubytování a slu⇣by s tím spojené (hotel, penzion,
turistická ubytovna, kemp a skupina chat-bungalov , kulturní nebo památkov✏ objekt vyu⇣ívan✏ pro
p↵echodné ubytování apod.); stavbou ubytovacího za↵ízení není bytov✏ a rodinn✏ d m a stavba pro
rodinnou rekreaci.
Udr⇣iteln✏ cestovní ruch
Udr⇣iteln✏ je takov✏ cestovní ruch, kdy aktivity poskytovatel slu⇣eb náv t vník m a vlastní
aktivity náv t vník ovliv⌦ují místní komunitu, místní ekosystémy a biosféru pouze tak, ⇣e nevratn
nem ní místní komunitu, místní ekosystémy a biosféru a neomezují tak funkce biosféry a lidské aktivity v
budoucnosti.
Mobil-homy
neboli mobilní domy slou⇣í p↵evá⇣n k bydlení ⌥i rodinné rekreaci, umo⇣⌦ující transport z místa
na místo. Mobilní domy jsou ze zákona pova⇣ovány za v✏robky, které plní funkci stavby.
Drobná stavba

71

stavba s jedním nadzemním podla⇣ím, pokud její zastav ná plocha nep↵esahuje 16 m2 a v✏ ka
4,5 m, která plní dopl⌦kovou funkci ke stavb hlavní, a stavba na pozemcích ur⌥en✏ch k pln ní funkcí lesa,
slou⇣ící k zaji ování provozu lesních kolek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastav ná plocha
nep↵esahuje 30 m2 a v✏ ka 5 m; za drobnou stavbu se nepova⇣uje stavba gará⇣e, skladu ho↵lavin a
v✏bu nin, stavba pro civilní ochranu, po⇣ární ochranu, stavba uranového pr myslu a jaderného za↵ízení,
sklad a skládka nebezpe⌥n✏ch odpad a stavba vodního díla.
Agroturistika
je zp sob trávení volného ⌥asu, jde o turistiku, v typick✏ch venkovsk✏ch podmínkách, n kdy i
spojenou s dobrovolnou, neplacenou prací v zem d lství✓na✓venkov ✓(která m ⇣e b✏t spojena s pokrytím
⌥ásti náklad na pobyt), nebo napodobováním tradi⌥ních (nebo sou⌥asn✏ch) venkovsk✏ch prací a zvyk .
Smyslem je poznání ⇣ivota zem d lc a venkova, blízk✏ kontakt s zví↵aty (nap↵. jízda na koni),
zem d lsk✏mi plodinami, zlep ení vztahu k p d a venkovskému obyvatelstvu
Drobná ↵emesla ✓(nebo také tradi⌥ní venkovská ↵emesla)
obory ↵emeslné povahy, které vyu⇣ívají p↵írodních materiál a nejsou náro⌥né na fyzickou práci;
které nevy⇣adují velké po⌥áte⌥ní investice, sv✏m charakterem zapadají do venkovsk✏ch oblastí, kde mohou
prost↵ednictvím vzniku mal✏ch dílni⌥ek podporovat rozvoj cestovního ruchu. Nap↵. keramika bez
hrn⌥í↵ského kruhu, tradi⌥ní voska↵ství a v✏roba sví⌥ek ze v⌥elího vosku, ko íka↵ení, zpracování ov⌥í vlny,
↵ezbá↵ství, drátkování, pali⌥kování ....
✓
Intenzita zastav ní pozemku
procentuální hodnota pom ru zastav né plochy pozemku ku jeho v✏m ↵e
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seznam zkratek
AOPK R
BPEJ
HMÚ
HP
SN
OV
ChaKP
CHLÚ
LBC
LBK
MMR
MZd
M⌃P
MO
NP
NRBK
ObKR
OP
ORP
OV
PHO
PP
PRVaK
PÚR R
PUPFL
RBC
RBK
RD
SÚ
SZ (STZ)
ÚAP
ÚAP ORP
ÚP
ÚPD
ÚPO
ÚSES
VKP
VPO
VPS
ZCHÚ
ZPF
ZÚR

-

Agentura ochrany p↵írody a krajiny eské republiky
bonitovaná p dní ekologická jednotka
esk✏ hydrometeorologick✏ ústav
⌥íslo hydrologického po↵adí
eská státní norma
⌥istírna odpadních vod
charakteristick✏ krajinn✏ prostor
chrán né lo⇣iskové území
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo ⇣ivotního prost↵edí
místní obslu⇣ná komunikace
nadzemní podla⇣í
nadregionální biokoridor
oblast krajinného rázu
ochranné pásmo
obec s roz í↵enou p sobností
ob⌥anské vybavení
pásmo hygienické ochrany
p↵írodní památka
Plán rozvoje vodovod a kanalizací
Politika územního rozvoje R
pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa
regionální biocentrum
regionální biokoridor
rodinn✏ d m
sídelní útvar
stavební zákon
územn analytické podklady
územn analytické podklady obce s roz í↵enou p sobností
územní plán
územn plánovací podklady
územní plán obce
územní systém ekologické stability
v✏znamn✏ krajinn✏ prvek
ve↵ejn prosp ná opat↵ení
ve↵ejn prosp né stavby
zvlá t chrán né území
zem d lsk✏ p dní fond
zásady územního rozvoje
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