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Obec Krhanice

č.j. 380/2020

V Krhanicích dne 22.6.2020

Zastupitelstvo obce Krhanice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "stavební
zákon", za použití ustanovení § 43 odst. 4, a ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona a § 171 § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

vydává
na základě usnesení zastupitelstva č. 3/2020, ze dne 22.6.2020

Územní plán Krhanice
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VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

a)

Zastavěné území bylo vymezeno v rámci zpracování tohoto územního plánu a je zakresleno ve Výkrese
základního členění území P1 i v ostatních výkresech. Hranice zastavěného území byla vymezena
v souladu s § 58 Stavebního zákona a zachycuje stav k 31. 12. 2019.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b)

b.1) Základní koncepce rozvoje území
▪

Krhanice se bude rozvíjet jako obec s dobrou základní vybaveností, sloužící i okolním obcím i s
dobrou technickou infrastrukturou.

▪

Krhanice se budou rozvíjet jako obec s dobrými podmínkami pro bydlení (dobrá dostupnost vyšší
vybavenosti a pracovních příležitostí v okolí, atraktivní přírodní zázemí s možnostmi sportovního
i rekreačního vyžití, kvalitní životní prostředí).

▪

Krhanice se budou rozvíjet jako rekreační území s výbornými podmínkami pro pobytovou a
zejména pro nepobytovou rekreaci (turistika, cykloturistika, vodní turistika).

b.2) Ochrana a rozvoj hodnot území
▪

Návrh územního plánu zachovává, případně obnovuje a rozvíjí hodnoty území, zejména
kulturní a přírodní.

▪

Návrh územního plánu respektuje existující civilizační hodnoty a racionálně je využívá pro další
rozvoj obce (zejména dopravní a technická infrastruktura).

▪

Ochrana hodnot se promítla do návrhu uspořádání zastavěného území, zastavitelných ploch i
krajiny; výstavba na těchto plochách je regulována nebo i vyloučena (viz podmínky využití
ploch s rozdílným způsobem využití - kap. f.2).

Přehled hodnot území a hlavní zásady jejich ochrany a rozvoje:
▪ Kulturní hodnoty území:
o památky zapsané v seznamu památek
o sochy, pomníky, kříže, historicky a architektonicky významné stavby… při jakýchkoli
stavebních aktivitách je nutné respektovat je jako kulturní hodnoty
o charakter zástavby a zachovaná původní urbanistická struktura – bude chráněna
prostřednictvím podmínek prostorového uspořádání
o území s archeologickými nálezy - platí zde příslušné právní předpisy pro veškeré stavební
činnosti
o veřejná prostranství včetně ploch veřejné zeleně budou chráněna před zástavbou a jiným
nevhodným využitím
Územní plán tyto hodnoty respektuje. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny tak, aby
byly tyto hodnoty chráněny.

▪

Územní plán respektuje existující přírodní hodnoty území:
o maloplošná zvláště chráněná území s ochranným pásmem
o evropsky významná lokalita Dolní Sázava
o Přírodní park Hornopožárský les
o významné krajinné prvky ze zákona
o územní systém ekologické stability
o významné plochy sídelní zeleně
Územní plán tyto hodnoty, případně jejich ochranná pásma respektuje a nedotýká se jich návrhem
zastavitelných ploch a chrání je před jiným nevhodným využitím.

▪

Civilizační hodnoty území (zejména dopravní a technická infrastruktura, veřejná vybavenost) územní plán je chrání a rozvíjí tak, aby byly racionálně využity i pro další rozvoj obce.
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c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
c.1) Urbanistická koncepce
c.1.1) Základní zásady urbanistické koncepce
▪

Územní plán navrhuje plošný rozvoj úměrný reálným potřebám území, s ohledem na kapacity
dopravní a technické infrastruktury i veřejné vybavenosti a na možnosti jejího rozšíření,
i s ohledem na ochranu hodnot území.

▪

Územní plán rozvíjí obě části obce jako samostatná sídla. S ohledem na strukturu osídlení i na
zachování prostupnosti krajiny není vhodné tyto samostatné části propojovat zástavbou.

▪

Zastavitelné plochy jsou přednostně navrhovány uvnitř zastavěného území a v enklávách
v návaznosti na zastavěné území.

▪

Krajina je územním plánem chráněna před zástavbou, s výjimkou některých nezbytných
přípustných staveb uvedených v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití
nezastavěného území. Územní plán nenavrhuje nová jádra zástavby v krajině.

▪

Územní plán stabilizuje a v omezené míře podporuje rozvoj podnikatelských aktivit, zejména
drobných služeb, tak aby nedocházelo k narušení kvality obytného a rekreačního prostředí.

▪

Územní plán stabilizuje stávající veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně a vytváří
podmínky pro vznik nových veřejných prostranství, zejména v plochách nové zástavby.

c.1.2) Urbanistická koncepce jednotlivých částí obce
Krhanice
▪ Při dostavbách v jádru Krhanic s dochovanou původní zástavbou musí být případná nová zástavba
respektovat charakter i strukturu okolní zástavby.
▪

Zástavba v nových zastavitelných plochách musí být dodrženy podmínky prostorového
uspořádání, tak aby nebyl narušen celkový obraz obce umístěním nevhodných staveb, co se týká
např. výšky, typu zastřešení apod.

Prosečnice
▪ Zástavba v nových zastavitelných plochách musí být dodrženy podmínky prostorového
uspořádání, tak aby nebyl narušen celkový obraz sídla umístěním nevhodných staveb, co se týká
např. výšky, typu zastřešení.
▪

Pro areál bývalého plicního sanatoria jsou stanoveny specifické podmínky tak, aby nebyl narušen
charakter i hodnotná architektura celého areálu.

Samostatné chatové osady a rozptýlená chatová zástavba
▪ Zástavba je stabilizovaná, další plošný rozvoj navržen není, s výjimkou plochy ZK21 pro jednu
stavbu pro rodinnou rekreaci.
c.1.3) Koncepce prostorového uspořádání
▪ Při rozhodování o využití ploch s rozdílným způsobem využití musí být splněny také podmínky
prostorového uspořádání stanovené pro tyto plochy v kapitole f.2), které se týkají zejména:
- výškové hladiny,
- intenzity využití ploch (hustota zástavby
- charakteru a struktury zástavby
▪

▪

Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny tak, aby:
- nová zástavba ani úpravy existující zástavby nenarušily charakter a strukturu zejména
dochované původní zástavby,
- aby nebyl narušen celkový obraz sídel a krajinný ráz.
Dostavby a úpravy staveb v zastavěném území, zejména v centru Krhanic, musí respektovat
stávající charakter okolní zástavby, který je vyjádřen zejména její výškou, celkovým hmotovým
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▪

řešením staveb, umístěním staveb na pozemku vůči uliční čáře (zda např. vytváří jednotnou uliční
frontu, jasně definující přilehlý veřejný prostor) apod.
Územní plán navrhuje novou výhradně nízkopodlažní zástavbu; v nových zastavitelných plochách
do 1 nadzemního podlaží a podkroví. Při dostavbách a zástavbě v prolukách se musí zástavba
výškovou hladinou i charakterem přizpůsobit stávající okolní zástavbě.

c.1.4) Koncepce funkčního uspořádání území
Bydlení
▪ Bydlení bude hlavní rozvíjející se funkcí v řešeném území.
▪ V území je navržena výhradně zástavba rodinnými domy, s ohledem na charakter stávající
zástavby do 1 nadzemního podlaží a podkroví.
Občanské vybavení
▪ Stávající zařízení občanského vybavení, jak v oblasti veřejné infrastruktury, tak vybavenosti
komerčního charakteru, jsou stabilizována.
▪ Ze Zadání územního plánu nevyplynul žádný požadavek na vymezení nových zastavitelných
ploch pro veřejnou vybavenost. Stávající zařízení jsou dostatečná.
▪ Navržena je plocha pro rozšíření stávajícího hřbitova (plocha ZK24)
▪ Podmínky pro umísťování dalších zařízení občanského vybavení vytváří územní plán vhodným
vymezením odpovídajících ploch a stanovením podmínek pro jejich využití (kap. f.2). V souladu
s těmito podmínkami je možné vybavenost dle rozsahu a charakteru umísťovat zejména
v plochách smíšených obytných, ale i v plochách bydlení.
Sport a rekreace
▪ Stávající plochy sportovní vybavenosti i rekreační chatové zástavby (plochy staveb pro rodinnou
rekreaci) jsou územním plánem stabilizovány
▪ Nové plochy pro rodinnou rekreaci až na drobné doplnění navrženy nejsou. K rekreaci je
využívána část domovního fondu.
Výroba
▪ Územní plán stabilizuje stávající zemědělský areál v Dolních Požárech.
▪ Navržena je plocha pro rozšíření zemědělského areálu v Dolních Požárech (ZK22).
▪ Nové plochy pro nezemědělskou výrobu nejsou s ohledem na zachování kvalitního životního
prostředí navrženy.
Těžba a zpracování nerostných surovin
▪ Územní plán stabilizuje oba stávající lomy a areály zpracování kamene v Krhanicích a v
Prosečnici.
c.1.5) Koncepce veřejných prostranství
▪ Územní plán stabilizuje stávající veřejná prostranství.
▪ Územní plán vytváří podmínky pro vznik nových veřejných prostranství, jak samostatných, tak i
jako součást jiných druhů ploch s rozdílným způsobem využití.
▪ Územní plán dále navrhuje plochy veřejné zeleně, které zároveň doplňují systém sídelní zeleně.
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c.2) Vymezení zastavitelných ploch
Územní plán Krhanice vymezuje následující zastavitelné plochy v zastavěném i nezastavěném území:
Pozn.: číslování ploch je samostatnou číselnou řadou v rámci každého sídla; první písmeno značí zastavitelnou
plochu (Z) nebo plochu změny v krajině (K), druhé písmeno pak příslušnost k místní části (K = Krhanice, vč. Dolních
Požárů, P = Prosečnice).

KRHANICE
ZK01 Krhanice, Na Splazích
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV), veřejná zeleň (ZV)
Přístup k ploše:
▪ stávající komunikací místního významu na jihu plochy, která je navržena k rozšíření
Podmínka využití plochy:
▪ v rámci územního řízení musí být prověřeno dodržení hygienických limitů hluku, stanovených
nařízením vlády z provozu železniční trati a lomu
▪ umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní rozhodnutí prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní
neakceptovatelným způsobem činností související s lesním hospodářstvím
ZK02 Krhanice, Na Splazích - za tratí
Navržené využití:
▪ plochy smíšené obytné venkovské (SV), veřejná prostranství (PV), zeleň soukromá a
vyhrazená (ZS)
Přístup k ploše:
▪ stávající komunikací místního významu na severu plochy, která je navržena k rozšíření
Podmínky využití plochy:
▪ v rámci územního řízení musí být prověřeno dodržení hygienických limitů hluku, stanovených
nařízením vlády z provozu železniční trati, silnice II. třídy a lomu
▪ umístění staveb do vzdálenosti 60 m od drážního tělesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní řízení prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní neakceptovatelným
způsobem činností související s provozem na dráze
ZK03 Krhanice, pod Sádkem
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
Přístup k ploše:
▪ ze stávajících komunikací místního významu na severu a jihu plochy,
Podmínka využití plochy:
▪ v rámci územního řízení musí být prověřeno dodržení hygienických limitů hluku, stanovených
nařízením vlády z provozu železniční trati a lomu
ZK04 Krhanice, sever
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
Přístup k ploše:
▪ ze stávající komunikace místního významu
Podmínky využití plochy:
▪ rozšíření stávající komunikace pro přístup k ploše na potřebné parametry
▪ umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní rozhodnutí prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní
neakceptovatelným způsobem činností související s lesním hospodářstvím
ZK05 Krhanice, U vrby
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
Přístup k ploše:
▪ z navržené komunikace místního významu

8

ÚZEMNÍ PLÁN KRHANICE

ZK06 Krhanice, Na Žlabech
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
Přístup k ploše:
▪ ze stávajících komunikací místního významu na západním okraji plochy, napojenou na silnici III.
třídy a komunikaci přes stávající zástavbu od severu
ZK07 Krhanice, v zatáčce za školou
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
Přístup k ploše:
▪ ze silnice III. třídy
ZK08 Krhanice, v zatáčce u potoka
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
Přístup k ploše:
▪ ze silnice III. třídy
ZK09 Krhanice, Rafanda
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
Přístup k ploše:
▪ ze stávajících komunikací místního významu na západním a východním okraji plochy a
odbočením ze silnice III. od jihu
ZK10 Krhanice, u fotovoltaické elektrárny
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
Přístup k ploše:
▪ ze silnice III. třídy od severu
Podmínka využití plochy:
▪ zpracování územní studie, pro které jsou stanoveny podmínky tímto územním plánem
ZK11 Krhanice, Na Vlčím Důle
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
Přístup k ploše:
▪ ze stávajících komunikací místního významu
Podmínky využití plochy:
▪ v rámci územního řízení musí být prověřeno dodržení hygienických limitů hluku, stanovených
nařízením vlády z provozu železniční trati
▪ správní řízení prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní neakceptovatelným
způsobem činností související s provozem na dráze
ZK12 Krhanice, Na nivách
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
Přístup k ploše:
▪ ze silnice III. třídy od severu
Podmínky využití plochy:
▪ zpracování územní studie, pro kterou jsou stanoveny podmínky tímto územním plánem
▪ na pozemku p.č. 216 musí být vymezeno veřejné prostranství pro komunikaci místního významu
pro dopravní obsluhu plochy
▪ v rámci územního řízení musí být prověřeno dodržení hygienických limitů hluku, stanovených
nařízením vlády z provozu železniční trati a výroby
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ZK13 Krhanice, Rafanda, obratiště
Navržené využití:
▪ veřejná prostranství (PV)
ZK14 Krhanice, Pěnkavy, obratiště
Navržené využití:
▪ veřejná prostranství (PV)
ZK15 Krhanice ČOV
Navržené využití:
▪ technická infrastruktura (TI)
Přístup k ploše:
▪ ze stávající komunikace místního významu
ZK16 Krhanice, u lomu
Navržené využití:
▪ veřejná zeleň (ZV)
Přístup k ploše:
▪
ze stávající komunikace na jihu a z komunikace v ploše ZK01
Podmínky využití plochy:
▪ umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní rozhodnutí prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní
neakceptovatelným způsobem činností související s lesním hospodářstvím
▪ umístění staveb do vzdálenosti 60 m od drážního tělesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní řízení prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní neakceptovatelným
způsobem činností související s provozem na dráze
ZK17 Krhanice, východ, zpomalovací ostrůvek
Navržené využití:
▪ dopravní infrastruktura - silniční (DS)
ZK18 Krhanice, východ, zokruhování komunikací
Navržené využití:
▪ veřejná prostranství (PV)
ZK20 Krhanice, u Gabčíkova
Navržené využití:
▪ občanské vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
Přístup k ploše
▪ ze stávající komunikace
Podmínka využití plochy:
▪ umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní rozhodnutí prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní
neakceptovatelným způsobem činností související s lesním hospodářstvím
ZK21 Krhanice, Lediny
Navržené využití:
▪ plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
Přístup k ploše
▪ ze stávající účelové cesty
Podmínka využití plochy
▪ v ploše bude umístěna pouze 1 stavba pro rodinnou rekreaci
Podmínka využití plochy:
▪ umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní rozhodnutí prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní
neakceptovatelným způsobem činností související s lesním hospodářstvím
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ZK22 Krhanice, rozšíření farmy Dolní Požáry
Navržené využití:
▪ zemědělská výroba (VZ)
Přístup k ploše:
▪ ze stávající silnice
Podmínka využití plochy:
▪ umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní rozhodnutí prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní
neakceptovatelným způsobem činností související s lesním hospodářstvím
▪ v rámci navazujících správních řízení musí být prokázáno, že nedojde k negativnímu ovlivnění
blízké obytné zástavby zejména hlukem
ZK24 Krhanice, rozšíření hřbitova
Navržené využití:
▪ občanské vybavení - hřbitovy (OH)
Přístup k ploše:
▪ ze stávající silnice
ZK25 Krhanice, u bytovky
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
Přístup k ploše:
▪ ze stávající komunikace na severním a západním okraji plochy
Podmínka využití plochy:
▪ v rámci navazujících správních řízení musí být prověřeno dodržení hygienických limitů hluku,
stanovených nařízením vlády z provozu železniční trati a silnic II. a III. třídy
ZK26 Krhanice, chodník podél silnice III/1066
Navržené využití:
▪ veřejná prostranství (PV)
Podmínka využití plochy:
▪ nutno zachovat odvodnění stávající silnice

PROSEČNICE
ZP01 Prosečnice, východ
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
Přístup k ploše:
▪ ze stávajících komunikací místního významu a z navržené komunikace na sev. okraji plochy
Podmínky využití plochy:
▪ zpracování územní studie, pro které jsou stanoveny podmínky tímto územním plánem
▪ bude respektována stávající vzrostlá zeleň
▪ v rámci územního řízení musí být prověřeno dodržení hygienických limitů hluku, stanovených
nařízením vlády z provozu železniční trati, silnice II. třídy a lomu
▪ umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní rozhodnutí prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní
neakceptovatelným způsobem činností související s lesním hospodářstvím
ZP02 Prosečnice u silnice
Navržené využití:
▪ zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
Přístup k ploše:
▪ ze stávající komunikace, která je navržena k rozšíření (součást plochy ZP01)
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ZP03 Prosečnice, u bytovek
Navržené využití:
▪ veřejná zeleň (ZV)
Přístup k ploše:
▪ ze stávajících komunikací místního významu
Podmínka využití plochy:
▪ umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní rozhodnutí prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní
neakceptovatelným způsobem činností související s lesním hospodářstvím
ZP04 Prosečnice, u trati
Navržené využití:
▪ plochy smíšené obytné venkovské (SV), zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
Přístup k ploše:
▪ ze stávající silnice II. třídy
Podmínky využití plochy:
▪ v rámci územního řízení musí být prověřeno dodržení hygienických limitů hluku, stanovených
nařízením vlády z provozu železniční trati, silnice II. třídy a lomu
▪ umístění staveb do vzdálenosti 60 m od drážního tělesa a v ochranném pásmu silnice je možné,
pokud žadatel o navazující správní řízení prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba
neovlivní neakceptovatelným způsobem činností související s provozem na dráze neovlivní
provoz na silnici
ZP05 Prosečnice, obratiště
Navržené využití:
▪ veřejná prostranství (PV)

c.3) Vymezení ploch přestavby
Územní plán Krhanice nevymezuje žádné plochy přestavby.

c.4) Vymezení koridoru technické infrastruktury
C01 koridor pro umístění kanalizačního sběrače
Podmínky využití koridoru:
▪ ve vymezeném koridoru nesmí být umístěny žádné stavby ani realizováno využití, které by
znemožnilo umístění kanalizačního sběrače.

c.5) Systém sídelní zeleně
▪ Systém sídelní zeleně tvoří zejména plochy:
- ZV Veřejná prostranství - veřejná zeleň
- ZS Zeleň - soukromá a vyhrazená
- ZP Zeleň - přírodního charakteru
▪

▪
▪

Systém sídelní zeleně doplňují další plochy, které jsou součástí ostatních ploch (např. bydlení,
sportu, vybavenosti apod.). V maximální míře musí zůstat zachována stávající zeleň v plochách
zejména obytné zástavby (zahrady). Územní plán stabilizuje stávající plochy sídelní zeleně.
Podmínky stanovené pro využití ploch zeleně neumožňují nebo výrazně omezují výstavbu na
těchto plochách.
Územní plán navrhuje tyto plochy veřejné zeleně:
- plocha ZK16 plocha veřejné zeleně u lomu Krhanice
- plocha ZP03 plocha veřejné zeleně na východním okraji Prosečnice
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d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ,
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ
d.1) Koncepce dopravní infrastruktury
viz výkres P4 Koncepce Dopravy
d.1.1) Železniční doprava
▪ Železniční trať č. 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany, vč. dvou zastávek na území obce,
je stabilizována.
d.1.2) Silniční doprava
silnice II/106
▪ V řešeném území je silnice stabilizovaná. Úpravy trasy silnice se nenavrhují.
silnice II/107
▪ V řešeném území je silnice stabilizovaná. Úpravy trasy silnice se nenavrhují.
silnice III/1066
▪ V řešeném území je silnice stabilizovaná.
▪ Na silnici je navrženo rozšíření pro zřízení zpomalovacího ostrůvku na vjezdu do obce (plocha
ZK20), další úpravy trasy se nenavrhují.
silnice III/1065
▪ V řešeném území je silnice stabilizovaná. Úpravy trasy silnice se nenavrhují.
d.1.3) Komunikace místního významu, účelové cesty
▪ Stávající síť komunikací místního významu a účelových cest je územním plánem stabilizována.
▪ Územní plán řeší zpřístupnění jednotlivých zastavitelných ploch, pokud nejsou přístupné ze
stávajících komunikací.
▪ Komunikace pro dopravní obsluhu uvnitř nově navržených ploch zástavby jsou navrženy v
případech, kdy je řešení jednoznačné nebo je důležité pro zokruhování, či zachování průchodnosti
území. V ostatních případech bude dopravní obsluha uvnitř zastavitelných ploch řešena
následnou dokumentací (např. územní studií).
▪ Územní plán navrhuje obratiště na některých slepých komunikacích.
▪ Pokud je to možné, navrhuje územní plán rozšíření některých místních komunikací
s nedostatečnými šířkovými parametry, zejména pokud zpřístupňují rozsáhlejší zastavitelné
plochy.
▪ Územní plán navrhuje tyto nové komunikace místního významu nebo jejich úpravy:
- ZK01 komunikace pro obsluhu v ploše ZK01
- ZK02 rozšíření komunikace pro přístup k ploše ZK01 a pro obsluhy plochy ZK02
- ZK05 komunikace pro obsluhu plochy ZK05
- ZK06 komunikace pro obsluhu v ploše ZK06
- ZK09 komunikace pro obsluhu v ploše ZK09
- ZK13 obratiště na stávající slepé komunikaci
- ZK14 obratiště na stávající slepé komunikaci
- ZK18 komunikace pro zlepšení dopravní obsluhy a zokruhování stávajících komunikací
- ZP01 úprava a rozšíření komunikace pro přístup k ploše ZP01
▪

Územní plán navrhuje tyto účelové cesty
- K04 cesta pro přístup ke stávající chatové zástavbě v Prosečnici

d.1.4) Doprava v klidu
▪ Parkování v obci je řešeno převážně na vlastních či pronajatých pozemcích, ev. na vyhrazených
stáních na veřejných prostranstvích.
▪ U navržené obytné zástavby se předpokládá také parkování na vlastních či pronajatých
pozemcích.
▪ Součástí plochy ZK24 (rozšíření hřbitova) bude parkoviště pro návštěvníky.
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d.1.5) Hromadná doprava
▪ Hromadná doprava je zajišťována především autobusovými linkami, včetně jedné příměstské linky
PID, se zastávkami v obou částech obce.
▪ Využívána je rovněž železniční doprava - zastávky Krhanice a Prosečnice.
d.1.6) Pěší doprava
▪ Územní plán navrhuje doplnění chodníku od železničního podjezdu k odbočce ke škole (ZK26).
▪ Územní plán navrhuje pěší propojení:
- I.: propojení lokality Na Splazích a chatové osady Sádek (bod Ia) s lokalitou u Vrby (bod Ib).
▪ Územní plán stabilizuje pěší turistické trasy v řešeném území.
d.1.7) Cyklistická doprava
▪ Návrh územního plánu stabilizuje stávající cyklotrasy a doplňuje některé nové v souladu
s generelem cyklotras a cyklostezek na území Středočeského kraje. Tyt trasy jsou vedeny po
stávajících silnicích a komunikacích
▪ Samostatné cyklostezky se v řešeném území nevyskytují, ani je územní plán nenavrhuje.

d.2) Koncepce technické infrastruktury
d.2.1) Koncepce zásobování pitnou vodou
▪ Koncepce zásobování obou částí obce vodou z Posázavského vodovodu zůstane zachována.
▪ Kapacita vodovodu je dostatečná pro zásobování stávající i nově navržené zástavby v obou
částech obce.
▪ Navržené zastavitelné plochy, určené především pro bydlení budou napojeny prodloužením
stávajících vodovodních řadů.
▪ Chatová zástavba s výjimkou lokality Na Sádku bude i nadále zásobována individuálně z vlastních
studní.
▪ Územní plán respektuje stávající zařízení pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma.
d.2.2) Koncepce odkanalizování
Splaškové vody
Krhanice, Dolní Požáry
▪ Dosud jsou odpadní vody jímány a likvidovány individuálně - jímky na vyvážení, domovní čistírny.
▪ Navržena je nová ČOV - plocha ZK15.
▪ Kanalizace bude navržena jako převážně gravitační s přečerpáváním z níže položených míst.
▪ Kanalizační stoky nejsou územním plánem navrženy, jejich přesnou polohu určí následná
dokumentace, předpokládá se, že budou uloženy převážně v uličních profilech.
▪ Pro hlavní větve kanalizačního sběrače, ústícího na ČOV, které budou umístěny mimo veřejná
prostranství, je vymezen koridor C01 (viz kap. c.4).
Prosečnice
▪ Stávající zástavba odkanalizována na ČOV Prosečnice.
▪ Kapacita stávající ČOV Prosečnice je dostatečná pro odkanalizování stávající i navržené
zástavby.
▪ Nové kanalizační stoky nejsou územním plánem navrženy, jejich přesnou polohu určí následná
dokumentace, předpokládá se, že budou uloženy v uličních profilech.
▪ Územní plán respektuje stávající kanalizační řady a ČOV vč. ochranného pásma.
Individuální likvidace odpadních vod
▪ Do vybudování splaškové kanalizace budou odpadní vody z nové zástavby likvidovány
individuálně - v jímkách na vyvážení, výjimečně též v domovních ČOV (tento způsob není možné
použít u plošně rozsáhlejších lokalit). Přečištěné odpadní vody z domovních ČOV je možné
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likvidovat vsakem na vlastním pozemku pouze za předpokladu, že nezpevněná část pozemku je
minimálně 1000 m2. Vypouštění předčištěných vod do dešťové kanalizace a vodotečí na území
obce je možné pouze s doloženým souhlasem vlastníka dešťové kanalizace nebo správce toku.
Srážkové vody
▪ Srážkové vody budou likvidovány pokud možno vsakem na pozemku majitele nemovitosti,
případně budou zachycovány a využity pro zálivku.
▪ V zastavitelných plochách nesmí dojít po realizaci zástavby ke zvýšení odtoku z území oproti
stavu před zástavbou.
▪ Srážkové vody z komunikací a veřejných prostranství jsou odváděny strouhami, příkopy a
propustky mimo zástavbu do vodotečí nebo zasakují do terénu. Tento způsob odvádění dešťových
vod zůstane zachován.
▪ V případě výstavby nových komunikací je třeba počítat se vsakovacími pásy a dalšími plochami
zeleně, schopnými vsakování.
d.2.3) Koncepce zásobování elektrickou energií
▪ Stávající rozvody a transformační stanice odpovídají současným potřebám.
▪ Nově navržená zástavba bude do vyčerpání kapacity napojována na stávající distribuční
trafostanice, nacházejí se v blízkosti zastavitelných ploch.
▪ Pokud to bude technicky možné, bude jejich kapacita zvýšena výměnou trafa.
▪ V případě potřeby umožňují stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
umístění nových trafostanic.
▪ Navržená zástavba v zastavitelných plochách bude respektovat stávající rozvodná zařízení,
případně bude v dalším stupni dokumentace (např. územní studii) navrženo jejich přeložení.
d.2.4) Koncepce zásobování plynem
▪ Koncepce zásobování obce plynem ze středotlakého (STL) plynovodu napojeného
na vysokotlakou regulační stanici v Týnci n. Sázavou, zůstává zachována.
▪ Dosud nenapojená stávající zástavba i nově navržená zástavba bude rovněž napojena na
středotlakou plynovodní síť. Plynu bude využito i k vytápění.
▪ Trasy nových STL plynovodů navrženy územním plánem nejsou. Budou předmětem následné
podrobnější dokumentace k územním či stavebním řízením, případně budou navrženy v rámci
zpracování územních studií požadovaných územním plánem pro vybrané plochy. Nové STL
plynovody budou uloženy v uličních profilech v rámci veřejných prostranství.
▪ Územní plán respektuje stávající plynovody a jejich ochranná pásma.

d.3) Koncepce občanského vybavení
▪ Stávající plochy a zařízení občanského vybavení, spadající do kategorie veřejné infrastruktury
jsou stabilizovány.
▪ Požadavek na vymezení nových ploch občanského vybavení v kategorii veřejné infrastruktury
v Zadání uplatněn nebyl.
▪ Další zařízení občanského vybavení je možné umísťovat při dodržení stanovených podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití v plochách bydlení a plochách smíšených obytných).
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e)

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY
V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

e.1) Koncepce uspořádání krajiny
▪ Územní plán koordinuje zájmy a vztahy v nezastavěném území z hlediska rozdílných možností
využití jeho potenciálu, ochrany hodnot a zejména ochrany přírody.
▪ Územní plán chrání krajinu před zástavbou a dalším nevhodným využitím, které by se dotklo
hodnot území.
Plochy nezastavěného území jsou členěny podle charakteru jejich využití, limitujících jevů na:
▪ Plochy zemědělské (NZ) - s vysokým potenciálem produkce zemědělské výroby.
▪ Plochy přírodní (NP) - s nejvyšším přírodním potenciálem v území a potřebou ochrany přírodních
prvků.
▪ Plochy smíšené nezastavěného území (NSi) - v nichž není možné nebo nezbytné stanovit
převažující účel využití; přípustné formy využití jsou vyznačeny příslušným indexem (viz kap. f.2)
a musí být využívány vždy ve vzájemném souladu.
▪ Plochy těžby nerostů - nezastavitelné (NT) - území, ve kterém je možné provádět těžbu nerostů.
Pro takto vymezené plochy v nezastavěném území jsou územním plánem stanoveny podmínky
pro jejich využití (kap. f.2), které jsou prostředkem pro usměrnění budoucího utváření krajiny.
Plochy v nezastavěném území jsou nezastavitelné, s výjimkou staveb uvedených v přípustném využití
ploch s rozdílným způsobem využití.

e.2) Prostupnost krajiny
▪ Územní plán zajišťuje zachování průchodnosti ze sídel do krajiny.
▪ Prostupnost krajiny je zajištěna sítí účelových cest, ty mimo jiné zpřístupňují lesní a zemědělské
pozemky. Po těchto cestách jsou vedeny pěší turistické trasy i cyklotrasy. Účelová cestní síť je
územním plánem stabilizována.
▪ Územní plán vytváří podmínky pro vznik dalších cest v nezastavěném území v rámci stanovených
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
▪ Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině (za oplocení
nejsou považovány oplocenky na PUPFL a dočasná oplocení pastvin např. pomocí ohradníků).
▪ Přípustné je stávající oplocení pozemků v krajině s kulturou "zahrada".
▪ Při oplocování či ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu, musí
vlastník či nájemce zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu
na vhodném místě pozemku.

e.3) Plochy změn v krajině
Územní plán vymezuje následující plochy změn v krajině:
Založení nefunkčních prvků ÚSES nebo jejich částí:
K01 založení nefunkční části nadregionálního biokoridoru K61 Štěchovice - Chraňbožský les
Navržené využití:
▪ plochy přírodní (NP)
K02 založení nefunkční části lokálního biokoridoru 1672-BN007 Čížov - Březinka
Navržené využití:
▪ plochy smíšené nezastavěného území (NSi)
K03 založení nefunkční částí lokálního biokoridoru BN007-BN009 Březinka - Kaňov
Navržené využití:
▪ plochy smíšené nezastavěného území (NSi)
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Návrh účelových cest v krajině:
K04 Prosečnice, za ČOV
Navržené využití:
▪ veřejná prostranství (PV)

e.4) Územní systém ekologické stability
Návrh územního plánu vymezuje prvky ÚSES ve všech úrovních, tj. nadregionální, regionální a lokální
úrovně.
❖ Nadregionální ÚSES
NRBK K61 "Štěchovice – Chraňbožský les", osa mezofilní hájová
Východně od Krhanic je část biokoridoru nefunkční - tato část je navržena k založení a je zařazena do
ploch změn v krajině K01.
V řešeném území jsou v trase NK vložena dvě regionální biocentra RBC 1383 "Grybla" a RBC 1672
"Čížov" a dvě lokální biocentra LBC K61/402 a LBC K61/403.
❖ Regionální ÚSES
RBC 1383 "Grybla" - biocentrum vložené v trase NK61, v řešeném území funkční
RBC 1672 "Čížov" - biocentrum vložené v trase NK61, v řešeném území funkční
❖ Lokální ÚSES
Lokální biocentra vložená v trase NK61
LBC K61/402 "U prvních vrat" - lokální biocentrum funkční
LBC K61/403 "Nad Hlubokým" - lokální biocentrum funkční
Lokální síť ÚSES
Hygrofilní systém - údolí Sázavy:
LBK BN009-BN010 "Sázava; úsek Kaňov – Na Splazích" - lokální biokoridor funkční
LBK BN010-BN401 "Sázava; úsek Na Splazích – Lešany"- lokální biokoridor funkční
LBC BN010 "Na Splazích" - lokální biocentrum vymezené, funkční
LBC BN401 "Lešany - Rybárna" - lokální biocentrum vymezené, funkční
Hygrofilní systém - údolí potoka Vlčín:
LBK 234 "Vlčín" - lokální biokoridor funkční
LBK BN404-1383 "Vlčí rokle - Grybla" - lokální biokoridor funkční
LBC BN404 "Vlčí rokle" - lokální biocentrum vymezené, funkční
Mezofilní systém - po svazích jihovýchodně Krhanic:
LBK 1672-BN007 "Čížov – Březinka" - lokální biokoridor vymezený, částečně funkční až nefunkční;
část navržená k založení je zařazena do ploch změn v krajině K02
LBK BN007-BN009 "Březinka – Kaňov" - lokální biokoridor vymezený, částečně funkční až nefunkční;
část navržená k založení je zařazena do ploch změn v krajině K03
LBC BN007 "Březinka" - lokální biocentrum vymezené, funkční
Mezofilní systém - biokoridor v Hornopožárských lesích:
LBK BN404-LBK169/19 "Vlčí rokle – U Trojáka" - lokální biokoridor funkční
V plochách prvků ÚSES musí být zajištěny podmínky pro zachování a rozvoj genofondu, zvyšování
ekologické stability a příznivé působení na okolní krajinu, není možné zde provádět terénní úpravy,
meliorace, prvky oplocovat a realizovat na nich stavby apod.
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e.5) Ochrana nerostných surovin
▪ Územní plán respektuje ložiska nerostných surovin:
- 3058900 Krhanice, ložisko výhradní
- 3041900 Krhanice - Požáry, ložisko výhradní
▪

Územní plán respektuje dobývací prostory (zároveň CHLÚ):
- 70179 Krhanice, dobývací prostor těžený
- 70097 Krhanice (Požáry), dobývací prostor těžený

Územní plán do nich nenavrhuje žádné stavby a záměry, které by znemožnily nebo ztížily dobývání
ložiska.

e.6) Ochrana před povodněmi, protierozní ochrana
Záplavové území
▪ Územní plán respektuje záplavové území Sázavy a nenavrhuje do něj žádné zastavitelné plochy.
▪ Pro zvýšení ochrany území před povodněmi je nutno dodržovat tyto zásady:
- podél koryt vodních toků zachovat volné nezastavěné a neoplocené území o šíři 8 m
(významné vodní toky) / 6 m (drobné vodní toky a HMZ) od břehové hrany
- v území určeném k zástavbě zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného
území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní.
Území zvláštní povodně
▪ Na území Krhanic zasahuje území zvláštní povodně pod vodním dílem - způsobené havárií
vodního díla Želivka. Do tohoto území nejsou územním plánem umísťovány plochy ani činnosti
strategického významu.
Protierozní ochrana
▪ Konkrétní protierozní opatření navržena nejsou.
▪ Protierozní opatření lze dle potřeby budovat v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch
v nezastavěném území v plochách NZ a zejména pak v plochách smíšených NS s indexem „o“.
▪ Funkci protierozní ochrany budou mít i nové prvky zeleně a dále prvky ÚSES.
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f)

f.1)

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
Obecné zásady

Pro podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití platí:
▪ Celé správní území obce Krhanice je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití.
▪ Pro každou plochu je stanoveno Hlavní využití, přípustné využití, podmíněně přípustné využití a
podmínky tohoto využití, nepřípustné využití:
o

Hlavní využití stanoví zpravidla plošně převažující využití vymezené plochy a je určující při
rozhodování o všech ostatních způsobech jejího využití. U ploch smíšených obytných je
určující bydlení.

o

Přípustné využití zpravidla bezprostředně souvisí s hlavním využitím a slouží v jeho
prospěch.

o

Podmíněně přípustné využití nemusí bezprostředně souviset s hlavním využitím, avšak musí
s ním být slučitelné; slučitelnost je nutno prokázat splněním stanovených podmínek. Nejsou-li
podmínky splněny, jde o nepřípustné využití.

o

Nepřípustné využití nelze v dané ploše povolit. Pokud takovéto využití v ploše existuje, je
nutné podnikat kroky k ukončení jeho existence nebo k transformaci na využití hlavní,
přípustné či podmíněně přípustné.

Pro podmínky prostorového uspořádání platí:
▪ Novostavby musí být s podmínkami prostorového uspořádání v souladu.
▪ Úpravy stávajících staveb lze rovněž provádět pouze v souladu s podmínkami prostorového
uspořádání.
▪ Stávající stavby, které podmínkám prostorového uspořádání nevyhoví, lze bez omezení udržovat.
▪ Podmínky prostorového uspořádání zejména pro nové zastavitelné plochy jsou stanoveny
s ohledem na celkový obraz obce, vztah místa ke krajině a ke krajinnému rázu. Dostavby ve
stávající zástavbě musí respektovat charakter okolní zástavby. Podmínky jsou stanoveny tak, aby
nedocházelo dále k znehodnocování celkového panoramatu obce.
▪ Pokud je uvedena podmínka přizpůsobení charakteru a struktuře okolní zástavby, je třeba
posoudit soulad povolované stavby s:
- měřítkem staveb,
- výškovou hladinou,
- velikostí parcel
- orientací staveb vůči veřejnému prostranství (stavby dodržují stavební, či uliční čáru),
- půdorysným tvarem stavby (např. stavby s výrazně obdélníkovým půdorysem),
- tvarem a orientací střech (hlavní hřebeny střech jsou rovnoběžné či kolmé k ose ulice, sklon
střech).
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f.2)

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek
prostorového uspořádání

Územní plán stanovuje tyto typy ploch s rozdílným způsobem využití:
Plochy bydlení
BH
Bydlení v bytových domech
BV
Bydlení v rodinných domech - venkovské
Plochy rekreace
RI
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Plochy občanského vybavení
OV
Občanské vybavení - veřejná infrastruktura
OV1
Občanské vybavení - veřejná infrastruktura - specifická
OS
Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
OH
Občanské vybavení - hřbitovy
Plochy smíšené obytné
SV
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy dopravní infrastruktury
DS
Dopravní infrastruktura - silniční
DZ
Dopravní infrastruktura - železniční
Plochy technické infrastruktury
TI
Technická infrastruktura - inženýrské sítě
Plochy výroby a skladování
VD
Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba
VZ
Výroba a skladování - zemědělská výroba
VX1
Výroba a skladování - se specifickým využitím - fotovoltaická elektrárna
VX2
Výroba a skladování - se specifickým využitím - malá vodní elektrárna
Plochy veřejných prostranství
PV
Veřejná prostranství
ZV
Veřejná prostranství - veřejná zeleň
Plochy zeleně
ZS
Zeleň - soukromá a vyhrazená
ZP
Zeleň - přírodního charakteru
Plochy vodní a vodohospodářské
W
Vodní plochy
Plochy těžby nerostů
NT
Plochy těžby nerostů - nezastavitelné
TZ
Plochy těžby nerostů - zastavitelné
Plochy nezastavěného území
NZ
Plochy zemědělské
NP
Plochy přírodní
NSi
Plochy smíšené nezastavěného území
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Územní plán stanovuje tyto podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití:
PLOCHY BYDLENÍ
BH Bydlení v bytových domech
Hlavní využití:
- plochy staveb pro bydlení v bytových domech.
Přípustné využití:
- veřejná prostranství včetně komunikací místního významu pro obsluhu těchto ploch a
parkovacích ploch, pěších a cyklistických cest a ploch veřejné zeleně,
- drobná sportoviště a dětská hřiště,
- místa pro sběr směsného a tříděného odpadu,
- pozemky související technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití:
- zařízení drobných nerušících služeb (např. krejčovství, kadeřnictví, poradenské služby,
ordinace apod.), integrované v bytových domech,
- stávající garáže pro obyvatele příslušné plochy.
Podmínky:
- využití nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše,
- přípustná zařízení musí být lokálního významu,
- s výjimkou drobných sportovišť nelze podmíněně přípustné využití umisťovat v plochách
stávající zeleně.
Nepřípustné využití:
- nové bytové domy,
- veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením, zejména stavby pro výrobu a skladování,
zemědělské stavby, čerpací stanice pohonných hmot, stavby pro nákladní dopravu,
velkoobchod apod.,
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za hranicí
pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných předpisech.
Podmínky prostorového uspořádání pro úpravy stávající zástavby:
- nesmí být zvyšována podlažnost stávajících bytových domů.
BV Bydlení v rodinných domech - venkovské
Hlavní využití:
- plochy staveb pro bydlení v rodinných domech.
Přípustné využití:
- oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou,
- plochy stávajících staveb pro rodinnou rekreaci,
- veřejná prostranství včetně komunikací místního významu pro obsluhu těchto ploch a
parkovacích ploch, pěších a cyklistických cest a ploch veřejné zeleně,
- drobná sportoviště a dětská hřiště s plochou do 500 m2,
- stavby bezprostředně související s bydlením,
- stavby a zařízení pro chovatelství a pěstitelství samozásobovacího charakteru,
- místa pro sběr směsného a tříděného odpadu,
- nezbytná související technická infrastruktura.
Podmíněně přípustné využití:
- zařízení občanského vybavení, integrovaná do staveb pro bydlení i samostatná,
- maloobchodní zařízení s celkovou plochou do 200 m2 včetně zázemí,
- stravovací zařízení s odbytovou plochou do 100 m2,
- ubytovací zařízení s kapacitou do 20 lůžek (např. penziony),
- drobné služby bez rušivého vlivu na okolí,
- další stavby a zařízení občanského vybavení splňující následující podmínky.
Podmínky:
- využití nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše,
- zařízení (s výjimkou ubytovacích zařízení) musí být lokálního významu,
- provozem staveb a zařízení nesmí dojít k narušení užívání staveb a zařízení v jejich okolí a ke
snížení kvality prostředí, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a
půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, oslunění,
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potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých
pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily vozovek.
Nepřípustné využití:
- bytové domy,
- nové samostatné garáže mimo pozemky RD,
- veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením, zejména stavby pro výrobu a skladování,
zemědělské stavby, čerpací stanice pohonných hmot, nákladní dopravu, stavby pro
velkoobchod apod.,
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za hranicí
pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných předpisech.
Podmínky prostorového uspořádání v zastavitelných plochách:
- rodinné domy izolované,
- maximální výšková hladina zástavby do 1 N.P. + podkroví,
- maximální výška ostatních staveb na pozemku RD: do 5 m nad úrovní nejnižšího místa
přilehlého rostlého terénu,
- minimální velikost pozemku: 800 m2,
- maximální zastavěná plocha hlavní stavbou: 300 m2,
- koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,30 (vztaženo k souvisejícím
pozemkům stejného majitele),
- minimální velikost nezpevněné plochy pozemku RD, u kterého budou likvidovány odpadní
vody přečištěné v domovní ČOV vsakem na vlastním pozemku: 1000 m2.
Podmínky prostorového uspořádání pro dostavby v prolukách a přestavby stávající zástavby:
- nová zástavba v prolukách a přestavby a úpravy stávající zástavby se musí přizpůsobit
charakteru a struktuře okolní zástavby,
- zvětšování zastavěné plochy u stávající zástavby je možné pouze v případě, že koeficient
zastavění všemi stavbami na pozemku nepřesáhne 0,35 (vztaženo k souvisejícím pozemkům
stejného majitele); pro stávající zástavbu je přípustný koeficient zastavění všemi stavbami na
pozemku vyšší než 0,35, ale nelze jej již zvyšovat.
-

PLOCHY REKREACE
RI Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Hlavní využití:
- plochy staveb pro rodinnou rekreaci.
Přípustné využití:
- oplocené zahrady s funkcí okrasnou a rekreační,
- stavby nebo zařízení bezprostředně související s rodinnou rekreací,
- veřejná prostranství včetně komunikací místního významu, pěších a cyklistických cest,
- místa pro sběr směsného a tříděného odpadu,
- zeleň,
- drobná sportoviště a dětská hřiště s plochou do 500 m2,
- nezbytná související technická infrastruktura.
Nepřípustné využití:
- stavby a zařízení pro hromadnou rekreaci,
- veškeré stavby a činnosti neslučitelné s rekreací,
- chov hospodářských zvířat
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za hranicí
pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných předpisech.
Podmínky prostorového uspořádání:
- maximální výšková hladina zástavby: do 1 N.P.+ podkroví
- koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,20.
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OV Občanské vybavení - veřejná infrastruktura
Hlavní využití:
- plochy staveb a zařízení zejména pro nekomerční občanské vybavení sloužící pro veřejnou
správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotnictví, kulturu a církev, ochranu
obyvatelstva apod.
Přípustné využití:
- veřejná prostranství včetně komunikací místního významu, pěších a cyklistických cest a
plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,
orientaci a informace,
- sportoviště a relaxační zařízení,
- dětská hřiště,
- parkoviště pro potřeby plochy,
- nezbytná technická infrastruktura,
- místa pro sběr směsného a tříděného odpadu.
Podmíněně přípustné využití:
- zařízení pro administrativu,
- maloobchodní zařízení, stravovací zařízení a ubytovací zařízení,
Podmínky:
- podmíněné využití je přípustné, pokud netrvá veřejný zájem na využití hlavním.
Nepřípustné činnosti:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro
výrobu a skladování, zemědělské stavby, čerpací stanice pohonných hmot, nákladní dopravu,
stavby pro velkoobchod apod.
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za hranicí
pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných předpisech, zejména
výroba, skladování a velkoobchod, maloobchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu
(např. supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb.
Podmínky prostorového uspořádání pro dostavby a přestavby stávající zástavby:
- přestavby a eventuální dostavby stávající zástavby nesmí narušit charakter a strukturu
stávající zástavby.
OV1 Občanské vybavení - veřejná infrastruktura- specifická
(areál Šarlota Prosečnice)
Hlavní využití:
- plochy staveb a zařízení pro občanské vybavení, sloužící zejména pro sociální služby a
zdravotnictví.
Přípustné využití:
- doprovodné služby nezbytné pro provoz areálu (např. prádelna, kuchyně,
- zařízení pro administrativu,
- maloobchodní a stravovací zařízení sloužící zejména pro potřeby areálu,
- objekty k bydlení a ubytovací zařízení, sloužící zejména ubytování personálu,
- drobné neručící služby jako například kadeřnictví, kosmetika, pedikúra apod.,
- sportovní a relaxační zařízení sloužící zejména pro potřeby areálu,
- technické zázemí nezbytné pro provoz areálu (údržbářské dílny apod.)
- nezbytná související technická infrastruktura,
- parkoviště a garáže pro potřeby areálu,
- veřejná prostranství včetně komunikací, manipulačních ploch a pěších cest,
- plochy zeleně včetně prvků drobné architektury,
- místa pro sběr směsného a tříděného odpadu.
Podmíněně přípustné využití:
- užitková zahrada, zahradnictví, zemědělská farma sloužící pro potřeby areálu,
- dílny drobné řemeslné výroby, sloužící klientům zařízení.
Podmínky:
- podmínečně přípustné využití musí sloužit potřebám areálu a jeho klientů,
- veškeré činnosti nesmí snižovat kvalitu prostředí.
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Nepřípustné činnosti:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na hlavní využití překračují limity uvedené v
příslušných předpisech.
Podmínky prostorového uspořádání pro dostavby a přestavby stávající zástavby:
- přestavby a eventuální dostavby stávající zástavby nesmí narušit charakter a strukturu
stávající zástavby.
OS Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
Hlavní využití:
- plochy staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport,
- otevřená hřiště a sportoviště.
Přípustné využití:
- nezbytné zázemí (např. šatny, WC, umývárny, klubovny...),
- související stavby a zařízení pro stravování a ubytování,
- veřejná prostranství včetně komunikací místního významu pro obsluhu těchto ploch, pěších
cest apod.,
- parkoviště pro potřeby plochy
- plochy zeleně,
- dětská hřiště,
- nezbytná související technická infrastruktura.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity
uvedené v příslušných předpisech,
- motoristický sport.
Podmínky prostorového uspořádání
- maximální výšková hladina zástavby: do 2 N.P. + podkroví, nebo tomu odpovídající výšková
hladina.
OH Občanské vybavení - hřbitovy
Hlavní využití:
- plochy pohřebišť.
Přípustné využití:
- související stavby a zařízení, například kaple, obřadní síň, márnice, hygienické zázemí pro
návštěvníky, kancelář správce,
- parkoviště pro potřeby plochy,
- místa pro sběr odpadu v mobilních nádobách
- pěší cesty a veřejná zeleň.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející nebo neslučitelné s hlavním využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SV Plochy smíšené obytné - venkovské
Hlavní využití:
- smíšené využití pro bydlení, obslužnou sféru,
- plochy staveb pro bydlení v rodinných domech,
- maloobchodní a stravovací zařízení,
- stavby a zařízení pro chovatelství a pěstitelství samozásobovacího charakteru,
- zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou.
Přípustné využití:
- plochy stávajících staveb pro rodinnou rekreaci,
- stavby bezprostředně související s bydlením,
- stavby drobných ubytovacích zařízení do 20 lůžek (např. penzion),
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stavby a zařízení pro služby a drobnou nerušící výrobu slučitelnou s bydlením, nevyvolávající
zvýšené nároky na dopravní obsluhu,
- veřejná prostranství včetně komunikací místního významu a parkovacích ploch, pěších a
cyklistických cest a ploch veřejné zeleně,
- drobná sportoviště a dětská hřiště s plochou do 500 m2,
- nezbytná související technická a dopravní infrastruktura (zásobování, parkování).
Podmíněně přípustné využití:
- bydlení v plochách ZK02 a ZP04,
Podmínky:
- v plochách ZK02 a ZP04 musí být v rámci územního řízení prověřeno dodržení hygienických
limitů hluku z železniční dopravy.
Nepřípustné využití:
- bytové domy,
- nové stavby pro rodinnou rekreaci,
- veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením, zejména stavby pro výrobu a skladování,
čerpací stanice pohonných hmot, nákladní dopravu, stavby pro velkoobchod apod.,
- veškeré činnosti, jejichž negativní účinky, včetně související dopravní obsluhy, překračující
nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech, zasahují za hranice pozemků
provozovatele této činnosti.
Podmínky prostorového uspořádání v nových zastavitelných plochách:
- výšková hladina zástavby: do 1 N.P. + podkroví,
- maximální výška ostatních staveb na pozemku RD: do 5 m od přilehlého rostlého terénu,
- minimální velikost pozemku rodinného domu: 800 m2,
- maximální velikost pozemku občanského vybavení: 1000 m2,
- koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,30 (vztaženo k souvisejícím
pozemkům stejného majitele),
- minimální velikost nezpevněné plochy pozemku RD, u kterého budou likvidovány odpadní
vody přečištěné v domovní ČOV vsakem na vlastním pozemku: 1000 m2.
Podmínky prostorového uspořádání pro dostavby v prolukách a přestavby stávající zástavby:
- nová zástavba v prolukách a přestavby a úpravy stávající zástavby se musí přizpůsobit
charakteru okolní zástavby, zejména dochované původní zástavby v centru Krhanic
(vymezení viz obr. 1 v kap. f.3),
- zvětšování zastavěné plochy u stávající zástavby je možné pouze v případě, že koeficient
zastavění všemi stavbami na pozemku nepřesáhne 0,35 (vztaženo k souvisejícím pozemkům
stejného majitele); pro stávající zástavbu je přípustný koeficient zastavění všemi stavbami na
pozemku vyšší než 0.35, ale nelze jej již zvyšovat.
-

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DS Dopravní infrastruktura - silniční
Hlavní využití:
- pozemky silnic včetně součástí komunikací (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.),
- pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, (např. autobusové zastávky,
odstavná stání pro autobusy), odstavné a parkovací plochy.
Přípustné využití:
- chodníky, cyklostezky,
- nezbytná technická infrastruktura,
- doprovodná a izolační zeleň.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity
uvedené v příslušných předpisech.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
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DZ Dopravní infrastruktura - železniční
Hlavní využití:
- plochy železnice - obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť apod.,
- pozemky zařízení pro drážní dopravu, (stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty,
provozní budovy, správní budovy).
Přípustné využití:
- nezbytná technická a dopravní infrastruktura,
- parkoviště,
- doprovodná a izolační zeleň.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby, zařízení a činnosti, neslučitelné s hlavním využitím
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity
uvedené v příslušných předpisech.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI Technická infrastruktura - inženýrské sítě
Hlavní využití:
- plochy staveb a zařízení technické infrastruktury
Přípustné využití:
- související dopravní infrastruktura,
- zeleň.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby, zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím,
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity
uvedené v příslušných předpisech.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VD Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba
Hlavní využití:
- plochy staveb pro výrobu, jejíž negativní vlivy za hranicí areálu nepřekročí limity uvedené v
příslušných předpisech,
- plochy staveb pro řemeslnou výrobu, výrobní a nevýrobní služby.
Přípustné využití:
- související administrativa a zázemí pro zaměstnance,
- skladování související s hlavním využitím,
- byt správce,
- plochy zeleně,
- nezbytná související technická a dopravní infrastruktura.
Nepřípustné využití:
- zemědělská výroba,
- průmyslová velkovýroba,
- všechny stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,
- veškeré stavby, zařízení a činnosti, jejichž negativní účinky za hranicí areálu překračují nad
přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech.
Podmínky prostorového uspořádání pro stávající a novou zástavbu:
- výšková hladina zástavby se musí přizpůsobit okolní zástavbě.
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VZ Výroba a skladování - zemědělská výroba
Hlavní využití:
- plochy staveb pro zemědělskou výrobu.
Přípustné využití:
- drobná výroba,
- výrobní a nevýrobní služby, skladování,
- související administrativa a stravovací zařízení,
- byt správce,
- byty zaměstnanců,
- plochy zeleně,
- nezbytná související technická a dopravní infrastruktura.
Nepřípustné využití:
- všechny stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,
- veškeré stavby, zařízení a činnosti, jejichž negativní účinky za hranicí areálu překračují nad
přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech,
- logistická centra s vysokými nároky na dopravní obsluhu,
- zvyšování intenzity zemědělské živočišné výroby, které by mělo za následek překročení limitů
uvedených v příslušných předpisech za hranicí areálu.
Podmínky prostorového uspořádání pro stávající a novou zástavbu:
- nezvyšovat stávající výškovou hladinu zástavby,
- výšková hladina nové zástavby: do 2 N.P. + podkroví, nebo tomu odpovídající výšková
hladina.
VX1 Výroba a skladování - se specifickým využitím - fotovoltaická elektrárna
Hlavní využití:
- plocha fotovoltaické elektrárny.
Přípustné využití:
- nezbytná související dopravní a technická infrastruktura,
- ochranná a izolační zeleň,
- oplocení.
Nepřípustné využití:
- veškeré další stavby neuvedené v hlavním a přípustném využití,
- veškerá zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
- plocha je nezastavitelná stavbami s výjimkou hlavního a přípustného využití.
VX2 Výroba a skladování - se specifickým využitím - vodní elektrárna
Hlavní využití:
- plochy staveb a zařízení malé vodní elektrárny.
Přípustné využití:
- nezbytná související dopravní a technická infrastruktura,
- nezbytné související zázemí pro obsluhu elektrárny,
- zeleň,
- oplocení.
Nepřípustné využití:
- veškeré další stavby neuvedené v hlavním a přípustném využití,
- veškerá zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
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PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV Veřejná prostranství
Hlavní využití:
- plochy veřejných prostranství, návsi, ulice, chodníky,
- veřejná zeleň,
- ostatní prostory přístupné bez omezení.
Přípustné využití:
- komunikace místního významu, obratiště, účelové cesty, pěší cesty, cyklostezky,
- parkovací stání,
- autobusové zastávky,
- prvky drobné architektury, například altány, pergoly, přístřešky, fontány, pomníky, kapličky,
zvoničky apod.,
- telefonní budky, prodejní stánky, hygienická zařízení,
- dětská hřiště,
- místa pro tříděný odpad v mobilních nádobách, ¨
- místa pro nádoby na směsný odpad
- vodní plochy,
- nezbytná technická infrastruktura.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
- prostorové uspořádání musí umožnit bezpečný pohyb pěších, cyklistů i automobilový provoz,
pokud je ve veřejném prostranství zastoupen.
ZV Veřejná prostranství - veřejná zeleň
Hlavní využití:
- plochy veřejně přístupné zeleně na veřejných prostranstvích, většinou parkově upravené.
Přípustné využití:
- pěší, eventuálně cyklistické stezky,
- drobná dětská hřiště,
- vodní plochy,
- prvky drobné architektury a městského mobiliáře (sochy, altánky, kašny, fontány, lavičky
odpadkové koše,
- veřejné osvětlení,
- nezbytné liniové stavby technické infrastruktury.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby, zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
PLOCHY ZELENĚ
ZS Zeleň - soukromá a vyhrazená
Hlavní využití:
- plochy obvykle soukromé zeleně v sídlech, zejména zahrady nezahrnuté do jiných druhů
ploch.
Přípustné využití:
- oplocování.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím,
zpevněné plochy.
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ZP Zeleň - přírodního charakteru
Hlavní využití:
- plochy zeleně v sídlech, udržované v přírodě blízkém stavu, například doprovodná zeleň
podél vodních toků v zastavěném území.
Přípustné využití:
- pěší cesty, cyklistické stezky,
- nezbytné liniové stavby technické infrastruktury,
Nepřípustné využití:
- oplocení,
- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
W Vodní plochy
Hlavní využití:
- vodní plochy a vodních toky včetně břehových porostů a jiné pozemky určené pro převažující
vodohospodářské využití.
Přípustné využití:
- doprovodná zeleň, břehové porosty, pokud tím nedochází ke zhoršení podmínek průtoku,
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, protipovodňová opatření.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
- případné stavby, zařízení a opatření musí být umisťovány s ohledem na charakter vymezené
plochy a s ohledem na začlenění do krajiny.
PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
NT Plochy těžby nerostů - nezastavitelné
Hlavní využití:
- nezastavěné plochy povrchových lomů.
Přípustné využití:
- nezbytná související dopravní a liniová technická infrastruktura,
- plochy rekultivací.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využití.
TZ Plochy těžby nerostů - zastavitelné
Hlavní využití:
- zastavěné plochy povrchových lomů,
- nezbytné stavby a zařízení pro úpravu vytěženého nerostu.
Přípustné využití:
- skladování,
- plochy staveb pro výrobu a úpravu těžených nerostů,
- zázemí pro zaměstnance,
- nezbytná související technická a dopravní infrastruktura,
- plochy zeleně.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využití.
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PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NZ Plochy zemědělské
Hlavní využití:
- zemědělská produkce na pozemcích zemědělského půdního fondu.
Přípustné využití:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro obhospodařování zemědělské půdy a pastevectví,
zejména silážní žlaby, seníky, pastevní areály, přístřešky pro letní pastvu dobytka,
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území,
- vodní plochy a toky,
- stavby pro nezbytnou dopravní infrastrukturu, například účelové cesty, pěší cesty,
cyklostezky, hipostezky, pokud nejsou v rozporu se zásadami ochrany ZPF,
- nezbytné liniové stavby technické infrastruktury,
- ohrazování pastevních areálů a výběhů, stávajících oplocení sadů a zahrad,
- doprovodná a rozptýlená zeleň, která neomezuje obhospodařování zemědělských pozemků.
Podmíněně přípustné využití:
- výstavba malých vodních nádrží (rybníků) a zalesňování zemědělských pozemků s horší
kvalitou půdy.
Podmínky:
- uskutečnění záměrů výstavby malých vodních nádrží a zalesnění je možné pouze při
respektování zásad ochrany ZPF za souhlasu příslušného orgánu ochrany ZPF
Nepřípustné využití:
- oplocování mimo případy uvedené v přípustném využití,
- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím,
zejména větrné elektrárny, FVE, stožáry mobilních operátorů, stavby a zařízení pro těžbu
nerostů.
Podmínky prostorového uspořádání:
- přípustné stavby, zařízení a opatření musí být umisťovány s ohledem na charakter vymezené
plochy a s ohledem na začlenění do krajiny a krajinný ráz.
NP Plochy přírodní
Hlavní využití:
- plochy významné pro ochranu přírody a krajiny, s velkým omezením možností využití,
- vybrané části ÚSES.
Podmíněně přípustné využití:
- pozemky určené k plnění funkcí lesa,
- vodní plochy a toky udržované v přírodě blízkém stavu,
- nezbytné stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví a vodní hospodářství,
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny,
- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území,
- nezbytná liniová technická infrastruktura,
- nezbytné účelové a pěší cesty,
- nezbytné oplocení pastevních areálů a výběhů, lesní oplocenky.
Podmínky:
- veškeré stavby, zařízení i jiná opatření musí být realizovány v souladu se zájmy ochrany
přírody a krajiny,
- veškeré stavby, zařízení i jiná opatření musí být realizovány k přírodě šetrným a přírodě
blízkým způsobem.
Nepřípustné využití:
- stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu mimo případy uvedené v podmíněně
přípustném využití,
- oplocování mimo případy uvedené v podmíněně přípustném využití,
- činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny,
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména větrné elektrárny,
FVE, stožáry mobilních operátorů, stavby a zařízení pro těžbu nerostů, pro zemědělství a pro
rekreaci a sport (s výjimkou pěších cest a cyklistických tras, turistických přístřešků,
informačních tabulí apod.),
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- v plochách ÚSES není možné provádět terénní úpravy, meliorace, a realizovat na nich stavby.
Podmínky prostorového uspořádání:
- přípustné stavby, zařízení a opatření musí být umisťovány s ohledem na charakter vymezené
plochy a s ohledem na začlenění do krajiny a krajinný ráz.
NSi Plochy smíšené nezastavěného území
Hlavní využití:
smíšené využití nezastavěného území.
Přípustné využití:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
- vodní plochy a toky,
- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území,
- indexy uvedené v kódu plochy stanovují další přípustné využití:
p - přírodní:
přirozené a přírodě blízké ekosystémy,
z - zemědělská:
zemědělská produkce na pozemcích zemědělského půdního fondu - převážně
maloplošné formy obhospodařování zemědělské půdy, přípustné jsou stavby, zařízení a
opatření pro obhospodařování zemědělské půdy a pastevectví např. seníky, pastevní
areály, přístřešky pro letní pastvu dobytka, ohrazování pastevních areálů a výběhů,
x - sady a zahrady v krajině
oplocené sady a zahrady, bez možnosti umísťování staveb a zpevňování ploch,
l - lesní:
pozemky určené k plnění funkcí lesa,
přípustná jsou nezbytně nutná opatření a stavby pro lesní produkci - oplocování lesních
školek a obor, stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, nové zalesňování,
o - ochranná:
plochy se zvýšeným významem pro ochranu proti erozi a proti povodním a pro zvýšení
retenční schopnosti území, vhodné pro zatravnění či zalesnění, přípustné jsou ochranné
stavby a opatření,
n - nerostné suroviny
plochy s dosud netěženými nerostnými surovinami - přípustné je využití, které
neznemožní budoucí těžbu surovin.
Podmíněně přípustné využití:
- nezbytná liniová technická infrastruktura
- nezbytné účelové, pěší a cyklistické cesty,
- výstavba malých vodních nádrží (rybníků) a zalesňování zemědělských pozemků s horší
kvalitou půdy.
Podmínky:
- veškeré stavby, zařízení i jiná opatření v plochách s indexem „p“ musí být realizovány
v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny a k přírodě šetrným a přírodě blízkým způsobem,
- uskutečnění záměrů výstavby malých vodních nádrží a zalesnění je možné pouze při
respektování zásad ochrany ZPF za souhlasu příslušného orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu.
Nepřípustné využití ve všech plochách (bez ohledu na jejich index):
- stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody,
- stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu mimo případy uvedené v přípustném využití,
- stavby a zařízení pro rekreaci a sport mimo případy uvedené v přípustném využití; zejména
jsou nepřípustná ubytovací zařízení, nové stavby pro rodinnou rekreaci apod.,
- stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu mimo případy uvedené v přípustném využití,
- oplocování mimo případy uvedené v přípustném využití
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména větrné elektrárny,
FVE, stožáry mobilních operátorů,
- v plochách ÚSES není možné provádět terénní úpravy, meliorace, a realizovat na nich stavby.
Podmínky prostorového uspořádání:
- přípustné stavby, zařízení a opatření musí být umisťovány s ohledem na charakter vymezené
plochy a s ohledem na začlenění do krajiny a krajinný ráz.
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f.3)

Definice pojmů užitých v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a
v podmínkách prostorového uspořádání

Dochovaná původní zástavba: (vymezení viz obr. 1 na konci kapitoly)
▪ tradiční venkovská rostlá zástavba v centru Krhanic, nedotčená pozdějšími přestavbami,
tvořená stavbami výrazně obdélníkového půdorysu se sedlovými (ev. polovalbovými) střechami
s přesahem, bez vikýřů, převážně o 1 nadzemním podlaží, orientovanými dle konkrétní polohy
podélnou osou rovnoběžně nebo kolmo k veřejnému prostranství.
Charakter zástavby
▪ je vyjádřen zejména celkovým hmotovým řešením staveb, jejím měřítkem, výškou, orientací
staveb vůči veřejnému prostranství, typem zastřešení (zejména sedlové, případně
polovalbové a valbové střechy), orientací hřebenů střech apod.
Koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku:
▪ je stanoven jako podíl zastavěné plochy pozemku a celkové plochy pozemku.
Zastavěná plocha je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou
plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových
konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů
se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha
vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U
zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha
vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Zpevněné plochy
(například komunikace, parkoviště apod.) se do zastavěné plochy nezapočítávají.
Komunikace místního významu
▪ Zahrnují obvykle místní komunikace podle § 6 Zákona o pozemních komunikacích (zák.
č.13/1997 Sb.), dále také další komunikace s podobným dopravním a urbanistickým
významem, které však nejsou v majetku obce, nebo nesplňují další legislativní parametry.
Kvalita prostředí a pohoda bydlení
▪ Kvalita prostředí a pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního
prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních
prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu,
osluněním apod.; pro zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita narušení
jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které se
posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech.
Negativní účinky a vlivy staveb a činností
▪ zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod,
oslňování, zastínění, elektromagnetické rušení a záření.
Nerušící výroba a služby
▪ výroba a služby, jejichž negativní účinky a vlivy jejich provozování nenarušují provoz a užívání
staveb, komunikací, chodníků apod. a zařízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí ve
stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru a obecně nesnižují kvalitu prostředí
souvisejícího území.
Struktura zástavby
▪ je dána zejména půdorysným uspořádáním zástavby, umístěním staveb na pozemku vůči
veřejnému prostoru, hustotou zastavění apod.
Rostlý terén
▪ Původní nenarušený (neupravený) povrch terénu.
Zařízení lokálního charakteru
▪ Slouží především obyvatelům dané obce (sídla), případně lokality.
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obr. 1 Dochovaná původní zástavba v centru Krhanic

f.4)

Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu

▪

Dodržení stanovených podmínek prostorového uspořádání (kapitola f. 2) při výstavbě - přispěje
k citlivému začlenění nově navržené zástavby do okolní zástavby i do krajiny, tak aby nedošlo
k narušení krajinného rázu.

▪

Územní plán připouští umísťování nových staveb RD do 1 nadzemních podlaží a podkroví,
případně tomu odpovídající výškovou hladinu.

▪

Větrné elektrárny jsou vyloučeny v celém řešeném území.

▪

Fotovoltaické elektrárny jsou vyloučeny v nezastavěném území a v zastavitelných plochách na
terénu.

▪

K umísťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly negativně ovlivnit
krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánů ochrany přírody.
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g)

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT NEBO
OMEZIT

viz výkres P3 Veřejně prospěšné stavby a opatření
g.1) Veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit
Územním plánem Krhanice jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit v souladu s §170 stavebního zákona:
Dopravní infrastruktura
▪
VD01 komunikace místního významu pro dopravní obsluhu v zastavitelné ploše ZK06
▪
VD02 obratiště na stávající komunikaci místního významu (Rafanda)
▪
VD03 komunikace místního významu pro dopravní obsluhu v zastavitelné ploše ZK09
▪
VD04 komunikace místního významu pro zlepšení dopravní obsluhy a zokruhování
komunikací ve východní části Krhanic
▪
VD05 rozšíření silnice III/1066 pro vybudován zpomalovacího ostrůvku
▪
VD06 komunikace místního významu pro přístup k zastavitelné ploše ZK05
▪
VD07 rozšíření komunikace místního významu pro přístup k zastavitelným plochám ZK01 a
ZK02
▪
VD08 obratiště na stávající komunikaci místního významu (Pěnkavy)
▪
VD09 rozšíření komunikace místního významu pro přístup k ploše ZP01 ze západu
▪
VD10 rozšíření komunikace místního významu pro přístup k ploše ZP01 ze severu
▪
VD11 chodník podél silnice III/1066
▪
VD12 obratiště na stávající komunikaci místního významu v Prosečnici
g.2) Veřejně prospěšná opatření, pro která lze vyvlastnit
Územním plánem Krhanice jsou vymezena tato veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit v souladu s §170 stavebního zákona:
Územní systém ekologické stability - části ÚSES navržené k založení nebo doplnění
▪
VUNK61 - nefunkční část nadregionálního biokoridoru K61
▪
VULK1672-BN007 - nefunkční část lokálního biokoridoru 1672-BN007 "Čížov - Březinka"
▪
VULK BN007-BN009 - nefunkční části lokálního biokoridoru BN007-BN009 "Březinka - Kaňov"
g.3) Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům omezit
Koridor technické infrastruktury s možností zřízení věcného břemene
▪
BT01 koridor pro kanalizační sběrač

h)

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Územním plánem Krhanice jsou vymezena veřejné prostranství - plochy veřejné zeleně, pro které lze
uplatnit předkupní právo dle §101 stavebního zákona:
Veřejná prostranství - plochy veřejné zeleně
▪ PP01 plocha veřejné zeleně Na Splazích
Předkupní právo ve prospěch obce Krhanice se vztahuje na pozemky p.č. 361/1 a 345 v k.ú.
Krhanice.
▪ PP03 plocha veřejné zeleně Prosečnice
Předkupní právo ve prospěch obce Krhanice se vztahuje na pozemek p.č. 1956/51 v k.ú.
Krhanice
Poznámka: Kompenzační opatření dle § 50 odst.6 Stavebního zákona nebyla stanovena.
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i)

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

Územní plán Krhanice vymezuje tyto územní rezervy:
R01 Územní rezerva pro obytnou zástavbu u hřiště
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
Podmínky pro prověření budoucího využití plochy:
▪ prověřit potřebu zařazení plochy do zastavitelných ploch s ohledem na využití dosud vymezených
zastavitelných ploch pro bydlení
R02 Územní rezerva pro obytnou zástavbu nad Rafandou
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
Podmínky pro prověření budoucího využití plochy:
▪ prověřit potřebu zařazení plochy do zastavitelných ploch s ohledem na využití dosud vymezených
zastavitelných ploch pro bydlení

j)

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

Územní plán Krhanice vymezuje tyto plochy, ve kterých je podmínkou pro rozhodování prověření změn
jejich využití územní studií:
ZK10 Krhanice, u fotovoltaické elektrárny
Navržené využití
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
Podmínky pro pořízení studie:
▪ obsahem studie bude:
- vymezení veřejných prostranství
- dopravní obsluha uvnitř plochy
- parcelace
Lhůta pro vložení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti:
▪
4 roky od vydání územního plánu
ZK12 Krhanice, Na nivách
Navržené využití
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
Podmínky pro pořízení studie:
▪ obsahem studie bude:
- vymezení veřejných prostranství, vč. ploch veřejné zeleně
- návrh dopravní obsluhy uvnitř plochy s hlavním přístupem do plochy ze silnice III/1066
- prověření možnosti napojení komunikací uvnitř plochy na stávající účelovou komunikaci
na východním okraji plochy a jejich zokruhování
- parcelace
Lhůta pro vložení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti:
▪ 4 roky od vydání územního plánu
ZP01 Prosečnice, východ
Navržené využití
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
Podmínky pro pořízení studie:
▪ obsahem studie bude:
- vymezení veřejných prostranství, včetně ploch veřejné zeleně
- návrh dopravní obsluhy uvnitř plochy s přístupem do plochy od severu a západu komunikace musí být zokruhovány
- parcelace
- případný návrh přeložek sítí technické infrastruktury
Lhůta pro vložení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti:
▪ 4 roky od vydání územního plánu
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Poznámky:
Plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, nebyly
vymezeny.
Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu, nebyly vymezeny.
Pořadí změn v území (etapizace) nebyla stanovena.
Architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou
část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, nebyly vymezeny.

k)

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ
GRAFICKÉ ČÁSTI

Textová část územního plánu Krhanice obsahuje 36 číslovaných stran a 2 vložená schémata:
SP1 Koncepce silniční a železniční dopravy
SP2 koncepce pěší a cyklistické dopravy
.
Grafická část územního plánu obsahuje 3 výkresy:
P1 Základní členění území
P2 Hlavní výkres
P3 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
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VÝKRESY ODŮVODNĚNÍ
O1 Koordinační výkres

1 : 5 000

O2 Předpokládané zábory půdního fondu

1 : 5 000

O3 Doprava

1 : 10 000

O4 Energetika, spoje

1 : 10 000

O5 Zásobování vodou

1 : 10 000

O6 Kanalizace a čištění odpadních vod

1 : 10 000

O7 Výkres širších vztahů

1 : 100 000

Seznam použitých zkratek:
ČOV
FVE
HMZ
KN
k.ú.
LBC
LBK
NRBK
OP
ORP
PUPFL
PÚR
Q100
RBC
RBK
RD
STL
TO
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚPnSÚ
ÚSES
VN/VVN
VPS
VPO
ZPF
ZÚR

Čistírna odpadních vod
Fotovoltaická elektrárna
Hlavní meliorační zařízení
Katastr nemovitostí
Katastrální území
Lokální biocentrum
Lokální biokoridor
Nadregionální biokoridor
Ochranné pásmo
Obec s rozšířenou působností
Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3
Záplavové území - "Stoletá voda"
Regionální biocentrum
Regionální biokoridor
Rodinný dům
Středotlaký (plynovod)
Třída ochrany (zem. půdy)
Územně analytické podklady
Územní plán
Územně plánovací dokumentace
Územní plán sídelního útvaru
Územní systém ekologické stability
Vysoké / velmi vysoké napětí
Veřejně prospěšná stavba
Veřejně prospěšné opatření
Zemědělský půdní fond
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje - úplné změní po 2. aktualizaci

39

ÚZEMNÍ PLÁN KRHANICE

odůvodnění

40

ÚZEMNÍ PLÁN KRHANICE

1.

odůvodnění

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Obec Krhanice má platný územní plán sídelního útvaru (dále jen „ÚPnSÚ“) schválený Zastupitelstvem
obce dne 7.9.1994. Tento dokument byl postupně upraven:
▪ Změnou č. 1, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Krhanice ze dne 2.10 2000,
▪

Změnou č. 2, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Krhanice dne 7.11.2001,

▪

Změnou č. 3, vydanou Zastupitelstvem obce Krhanice dne 23. 2. 2010, nabytí účinnosti 11.3.2010.

Zastupitelstvo obce Krhanice usnesením č. 1/2015 ze dne 2.3.2015 rozhodlo o pořízení územního plánu
Krhanice.
Usnesením ze dne 2.3.2015 určilo pana Mgr. Aleše Papouška, starostu obce spolupracovat
s pořizovatelem na pořízení územního plánu a schválilo v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon) osobu oprávněnou pro výkon územně plánovací činnosti, která zajistí Obecnímu
úřadu Krhanice splnění kvalifikačních požadavků.
Pořizovatel územního plánu Krhanice, kterým je Obecní úřad Krhanice jako úřad obce, který zajistil
splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti ve smyslu ustanovení § 6 odst.2
stavebního zákona s využitím pořízených územně analytických podkladů správního obvodu obce
s rozšířenou působností (ORP) Benešov, územně plánovací dokumentace (územního plánu sídelního
útvaru Krhanice) a doplňujících průzkumů a rozborů území, které v požadovaném rozsahu zpracovala
vybraná oprávněná osoba ve smyslu ustanovení § 159 stavebního zákona Ing. arch. Zuzana Hrochová
(autorizovaný architekt ČKA 00 773), vyhodnotil uplatněné návrhy na pořízení změn funkčního využití
území a zpracoval ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva obce a projektantem návrh zadání
ÚP Krhanice. Návrh zadání územního plánu byl zpracován v souladu s ustanovením § 47 odst. 1
stavebního zákona a podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění platných
předpisů (dále jen vyhláška). (Návrh zadání mimo jiné zohlednil závěry provedené k vyhodnocení
uplatněných žádostí na změny v území, které obecní úřad v součinnosti s projektantkou vyhodnotil
s ohledem na veřejné zájmy.)
Návrh zadání následně veřejně projednal postupem, který ukládá ust. § 47 odst. 2 a 3 stavebního
zákona. Dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu odeslal pořizovatel oznámení a návrh
zadání jednotlivě dopisem č.j. 678/2015 dne 22.10.2015 elektronickou poštou. Dotčené orgány a krajský
úřad byly vyzvány k podání svých požadavků na obsah návrhu zadání územního plánu Krhanice, a to
do 30 ti dnů ode dne obdržení návrhu zadání; sousední obce byly vyzvány ve stejné lhůtě k uplatňování
písemných podnětů. Veřejnost byla vyrozuměna veřejnou vyhláškou, oznámením, která byla vyvěšena
na úřední desce obce Krhanice, č.j. 677/2015 od 22.10.2015 do 23.11.2015 současně s elektronickým
uveřejněním návrhu zadání na webové stránce obce Krhanice, http://www.obeckrhanice.cz. Ve stejné
lhůtě byl návrh zadání včetně grafické části vystaven na Obecním úřadu v Krhanicích k veřejnému
nahlédnutí. (Což naplňuje zákonem stanovenou dobu 30 dnů). Součástí veřejné vyhlášky bylo i poučení,
že ve lhůtě do 15 ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit své písemné
připomínky. Pořizovatel všechny upozornil na skutečnost, že k připomínkám, požadavkům a podnětům
uplatněným po stanovených lhůtách se nepřihlíží.
Pořizovatel po ukončení projednání návrhu zadání a po vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek,
ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání upravil. Výsledek tohoto projednání pak byl ve
smyslu ustanovení § 47 odst. 4 zapracován do výsledné verze návrhu zadání, která byla ve smyslu
ustanovení § 47 odst. 5 předložena ke schválení zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce schválilo
výslednou verzi zadání dne 28.1.2016.
Následně pořizovatel zajistil zpracování návrhu územního plánu oprávněnou osobou v rozsahu
schváleného zadání.
Na základě zpracovaného a projektantem předaného návrhu ÚP Krhanice pak Obecní úřad Krhanice
oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu územně plánovací dokumentace podle
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím
dopisem ze dne 25. 10. 2016, č.j. 772/2016. Obsahem oznámení byla i výzva dotčeným orgánům k
uplatnění stanovisek a sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to včetně lhůty pro jejich uplatnění.
Tato lhůta byla stanovena do 30 dnů ode dne společného projednání, tj. do 12. prosince 2016.
Pořizovatel všechny vyrozuměl o skutečnosti, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se
nepřihlíží a že návrh územního plánu Krhanice včetně odůvodnění bude vystaven na obecním úřadu a
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na internetové adrese pořizovatele: http://www.obeckrhanice.cz. Zároveň pořizovatel naplnil ust. § 50
odst. 3 stavebního zákona, když doručil oznámení o projednání návrhu územního plánu veřejnou
vyhláškou ze dne 25.10.2016, č.j. 773/2016, která byla vyvěšena na úřední desce dne 25. října 2016,
sejmuta dne 14.12.2016. Rovněž tato veřejná vyhláška - oznámení obsahovala poučení o možnosti
veřejnosti uplatňovat k vystavenému návrhu územního plánu písemné připomínky. Veřejnost byla
upozorněna na lhůtu, která byla v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona stanovena do 30 dnů
od doručení veřejné vyhlášky s oznámením o vystavení návrhu územního plánu, tj. 12. prosince 2016
včetně. Dokumentace byla poskytnuta v tištěné podobě krajskému úřadu ve smyslu ustanovení § 50
odst. 2 stavebního zákona.
Společné ústní jednání se konalo na Obecním úřadu Krhanice dne 11. listopadu 2016. Výklad provedla
projektantka Ing. arch. Zuzana Hrochová.
Projektant, pořizovatel a určený zastupitel po ukončení zákonem stanovených termínů provedli
vyhodnocení stanovisek k návrhu územního plánu Krhanice ze společného jednání. Podrobné
vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů je provedeno v části „5. Soulad s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů“. Požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů byly respektovány
a byly odpovídajícím způsobem do dokumentace před veřejným projednáním zapracovány. Pořizovatel
požádal o změnu koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního
prostředí a zemědělství. Na základě jednání došlo k úpravě dokumentace a na základě odůvodnění
podané žádosti o změnu stanoviska, krajský úřad své stanovisko v části týkající se ochrany
zemědělského půdního fondu změnil dne 27.3.2017. Rovněž došlo ke změně stanoviska vydaného
Odborem životního prostředí Městského úřadu Benešov orgánu ochrany lesa, který vydal doplnění dne
28.3.2017.
Žádná ze sousedních obcí k projednávanému návrhu ÚP Krhanice neuplatnila, ve smyslu ustanovení §
50 odst. 2 stavebního zákona, písemné připomínky. V rámci ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona
byly pořizovateli ze strany veřejnosti doručeny písemné připomínky.
Obecní úřad Krhanice ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona požádal 30.8.2017
nadřízený orgán územního plánování, tj. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Středočeského kraje o vydání stanoviska k návrhu ÚP Krhanice. Krajský úřad Středočeského kraje
vydal stanovisko dne 12.9.2017 pod č.j. 110980/2017/KUSK, kde posoudil návrh územního plánu a
zjistil, že návrh neprokazuje soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Krajský úřad shledal
v dokumentaci nedostatky, tyto byly odstraněny a Obecní úřad Krhanice následně požádal o potvrzení
odstranění nedostatků. Krajský úřad vydal potvrzení dne 18.2.2019, pod č.j. 026740/2019/KUSK, spis.
značka: SZ 015545/2019/KUSK ÚSŘ/Bou. Dokumentaci nadřízený orgán posoudil z hlediska zajištění
koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, z hlediska souladu s politikou
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že nedostatky byly
odstraněny, neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem vyhodnotil všechny obdržené
písemnosti ve smyslu ust. § 51 stavebního zákona. Současně byly zapracovány další podněty
uplatněné určeným zastupitelem. Dohodnuté závěry byly promítnuty do dokumentace upravené k
veřejnému projednání.
Řízení o ÚP probíhalo v souladu s ust. § 52 odst. 1 až 4 stavebního zákona. Dotčeným orgánům,
krajskému úřadu a sousedním obcím bylo dopisem ze dne 15. července 2019 zasláno oznámení o
konání veřejného projednání. Tyto mohly uplatňovat v zákonem stanovené lhůtě stanoviska a
připomínky k částem řešení, které bylo v územně plánovací dokumentaci provedeno od společného
jednání konaného podle § 50 stavebního zákona.
Veřejnost byla seznámena s veřejným projednáním veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední
desce obecního úřadu a v elektronické podobě na webových stránkách obce od 17. července 2019 do
26. srpna 2019 (včetně). Oprávnění investoři zaznamenaní v seznamu oprávněných investorů u místně
příslušného KÚ obdržely veřejnou vyhlášku samostatně. Dokumentace byla v tomto termínu k
nahlédnutí na obecním úřadu a v elektronické podobě na stránkách Obce Krhanice,
http://obeckrhanice.cz. Veřejnost byla upozorněna na možnost podání připomínek nebo námitek v
zákonem stanoveném termínu, tj. do 26. srpna 2019 (včetně) a o způsobu podání. Nařízené veřejné
projednání se konalo dne 19. srpna 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Krhanice.
V rámci řízení byl projektantem zajištěn odborný výklad. O průběhu veřejného projednání byl veden
pořizovatelem písemný záznam podle ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona.
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V rámci řízení vedeném o návrhu ÚP Krhanice byly uplatněny ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2
stavebního zákona námitky. V rámci ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo k části řešení, které bylo
od společného jednání změněno, uplatněna stanoviska dotčených orgánů. Pořizovatel ve spolupráci s
určeným zastupitelem a projektantem vyhodnotil obdržené písemností.
Připomínky a námitky uplatněné v průběhu projednání byly dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního
zákona vyhodnoceny. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách s odůvodněním byl
zaslán dopisem č.j. 692/2019 dotčeným orgánům k uplatnění stanoviska včetně upozornění, že kdo
neuplatní stanovisko v zákonem stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem pořizovatele souhlasí.
Na základě veřejného projednání a dohodnutých závěrů provedených pořizovatelem, projektantem a
určeným zastupitelem došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu a z tohoto důvodu se konalo
opakované veřejné projednání.
Pořizovatel zajistil v rozsahu provedených úprav opakované veřejné projednání, které se konalo ve
smyslu ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona za účasti dotčených orgánů, sousedních obcí a
požádal krajský úřad o vydání stanoviska.
Krajský úřad vydal stanovisko dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny a dle § 10i zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí dne 27.2.2020. Dotčené orgány a sousední obce byly obeslány a
pozvány na opakované veřejné projednání – řízení o návrhu územního plánu Krhanice dopisem č.j.
97/2020 ze dne 4. 2.2020, v němž byly orientačně upozorněny na změny v dokumentaci provedené od
veřejného projednání.
Veřejnost byla seznámena s opakovaným veřejným projednáním veřejnou vyhláškou, která byla
vyvěšena na úřední desce obecního úřadu v zákonem stanoveném termínu od 4. února 2020 do 17.
března 2020, č.j. 96/2020. Po celou tuto dobu byla dokumentace k nahlédnutí na obecním úřadu a
v elektronické podobě na stránkách Obce Krhanice, na internetové adrese: http://www.obeckrhanice.cz.
Veřejnost byla upozorněna na možnost podání připomínek nebo námitek, a to výhradně pouze
k částem, které byly od veřejného projednání změněny a o způsobu podání. Současně vyhláška
obsahovala základní informace o změnách provedených v dokumentaci od veřejného projednání.
Veřejnou vyhlášku obdrželi i oprávnění investoři, kteří mohli uplatnit připomínky nebo námitky.
Nařízené opakované veřejné projednání se konalo dne 9. března 2020 v místnosti Obecního úřadu
Krhanice. V rámci opakovaného řízení byl zajištěn odborný výklad. O průběhu veřejného projednání byl
veden pořizovatelem písemný záznam podle ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona. Sousední obce se
opakovaného veřejného projednání nezúčastnily, z dotčených orgánů se omluvila krajská hygienická
stanice.
V rámci opakovaného veřejného projednání bylo uplatněno stanovisko dotčeného orgánu: Krajského
úřadu Středočeského kraje dne 27.2.2020; Krajského úřadu Středočeského kraje, ředitele krajského
úřadu dne 10.3.2020; Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze dne 12.3.2020.
V rámci opakovaného veřejného projednání byla ze strany veřejnosti uplatněna písemnost MUDr. J.
Svobodové, Moravské Budějovice ze dne 18.2.2020, došla na OÚ dne 13.3.2020, zapsaná pod č.j.
202/2020. Písemnost je nazvaná „Námitka proti návrhu územního plánu Krhanice“. Písemnost se
týká plochy zařazené pro funkci ZS zeleň soukromá a vyhrazená. Z uvedeného je zcela zřejmé, že
písemné podání není podle zákona námitkou k upravené dokumentaci, kvůli které se opakované
veřejné projednání konalo, a k němuž bylo možné podle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona námitky
a připomínky uplatňovat. Námitku, která v této etapě projednání nemá žádnou oporu ve stavebním
zákoně, pořizovatel odmítá. Pozn. Plocha pro funkci ZS zeleň soukromá a vyhrazená byla takto
vymezena již v době konání společného projednání vedeném podle ustanovení § 50 stavebního zákona
a shodně i v době veřejného projednání vedeném podle ustanovení § 52 stavebního zákona.
Na základě výsledků projednání se konstatuje, že po opakovaném veřejném projednání již nedošlo
k podstatné úpravě návrhu územního plánu. Pořizovatel přezkoumal soulad ÚP ve smyslu ustanovení
§ 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona a dopracoval odůvodnění územního plánu.
Návrh na vydání územního plánu Krhanice s jeho odůvodněním v souladu s ust. § 54 odst. 1 stavebního
zákona předložil Obecní úřad Krhanice zastupitelstvu obce.
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SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

viz § 53 odst. 4 a) Stavebního zákona
2.1.

Soulad s Politikou územního rozvoje

Územní plán Krhanice je v souladu s PÚR ČR, ve znění Aktualizací č.1, 2 a 3.
Krhanice leží na okraji Metropolitní rozvojové oblasti OB1 Praha. Úkoly pro územní plánování
stanovené pro tuto oblast se však nevztahují k územním plánům jednotlivých obcí.
Návrh územního plánu je v souladu s republikovými prioritami stanovenými v bodech (14) - (32)
PÚR:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území
mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná
cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné
celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.

Územní plán respektuje všechny hodnoty území převzaté z ÚAP ORP a zjištěné při doplňujících
průzkumech a rozborech. Nově navržené zastavitelné plochy respektují chráněná a jinak hodnotná
území. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky prostorového uspořádání
jsou stanoveny tak, aby realizovaná zástavba nenarušila stávající urbanistickou strukturu osídlení a
charakter stávající zástavby ani krajinný ráz.
14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany
kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Kvalitní zemědělská půda i ekologické funkce krajiny jsou chráněny v maximální možné míře. Kvalitní
zemědělské půdy se však nacházejí v bezprostřední návaznosti na zastavěné území, proto se nelze
vyhnout jejich záborům. Do územního plánu jsou proto převzaty plochy prověřené předchozí územně
plánovací dokumentací.
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy
na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující
a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry
segregace nebo snížení její úrovně.

Na území obce se nevyskytují lokality se sociální segregací. Územní plán ani nevytváří podmínky pro
vznik takovýchto lokalit. Nové zastavitelné plochy jsou navrženy v zastavěném území, případně
v návaznosti na něj. Podmínkou realizace zástavby je vybudování odpovídající dopravní a technické
infrastruktury, územní plán vytváří i podmínky pro vznik nové vybavenosti a veřejných prostranství.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením
před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty
území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci
s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů
vymezených v PÚR ČR.

Územní plán řeší celé správní území obce komplexně. Zohledněny jsou jak zájmy soukromé, tak
veřejné. Řešení územního plánu vytváří podmínky pro zlepšení života obci např. vymezením ploch
s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro jejich využití, které mimo jiné vyloučí
narušování kvality obytného prostředí nevhodnými aktivitami. Ke zvýšení kvality života v obci také
přispěje vymezení veřejných prostranství, ploch veřejné zeleně.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných
ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky
slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

Územní plán stabilizuje stávající a plochy pro výrobní a podnikatelské aktivity. Obec se navíc nachází
v území dobře dopravně dostupném s pracovními příležitostmi v okolí.
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

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

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

Územní plán nenavrhuje žádné rozvojové záměry, které by ovlivnily charakter krajiny. Při návrhu byly
respektovány všechny přírodní hodnoty území. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny tak,
aby záměry neměly dopad na krajinu a krajinný ráz.
Využití krajiny je v územním plánu navrženo i s ohledem na cílové charakteristiky krajiny; na území obce
je v ZÚR vymezena krajina zvýšených hodnot (H17). Návrh územního plánu respektuje zásady
stanovené v ZÚR pro tento typ krajiny.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka,
zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat
nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.

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

Obec Krhanice se nenachází v území, ve kterém je krajina negativně poznamenaná lidskou činností,
přesto Územní plán chrání krajinu před zastavěním a vytváří podmínky pro doplnění ploch zeleně jak
v sídlech, tak v krajině.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení
míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé
formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

Územní je atraktivní zejména jak pro turistiku, cykloturistiku a vodní turistiku, tak pro pobytovou rekreaci.
Územní plán vytváří podmínky pro další doplnění infrastruktury pro pěší a cyklo turistiku. S ohledem na
zachování hodnot území, plochy pro rodinnou rekreaci v území dále téměř nerozšiřuje.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat
prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat
tato zařízení souběžně.

Územní plán nenavrhuje záměry technické a dopravní infrastruktury, které by zhoršovali prostupnost
území a způsobovaly fragmentaci krajiny. Dále vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti území.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopr. infrastruktury s
ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových
oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na
změny veř. dopr. infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem
na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

Obec má dobře fungující veřejnou dopravu (autobusovou i železniční.) a nevymezuje žádné koridory
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dopravní infrastruktury. Dále vytváří, pokud je to možné, i podmínky pro segregaci pěší a cyklistické
dopravy a vytváří tím podmínky pro zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů.
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů
pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným
uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní
činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup
od průmyslových nebo zemědělských areálů.

V území nedochází dlouhodobě k překračování imisních limitů. Územní plán nenavrhuje žádné záměry,
které by byly zdrojem zhoršení životního prostředí. V sousedství stávajícího lomu je směrem k obytné
zástavbě navržena izolační zeleň.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod.
Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před
povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení
přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k
umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

Územní plán respektuje vyhlášená záplavová území a nenavrhuje žádné záměry, které by zhoršovaly
rozliv vody v krajině. Dále vytváří podmínky pro opatření na ochranu území před povodněmi a zvyšující
retenční schopnost krajiny, vytváří podmínky pro zasakování dešťových vod v zastavěném území.
V nezastavěném území vymezuje plochy smíšené s indexem „o“ (plochy s ochranou funkcí), kde se
předpokládá například realizace opatření proti erozi.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve
zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění
zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

Územní plán neumísťuje do záplavových území zástavbu.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat
její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti
obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v
oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při řešení problémů udržitelného rozvoje území
využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří
mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční,
silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských
oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou
klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.

Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury, zejména dopravní a technické
s ohledem na zjištěné disproporce a navržený rozvoj.
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech
potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních
městských prostorů a veřejné infrastruktury je třeba řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru a veřejnosti.

Rozvoj obce je řešen koordinovaně i v dlouhodobém horizontu. Priorita je naplněna zejména ve
stanovené koncepci rozvoje území. Pozornost je věnována i koncepci veřejných prostranství, sídelní
zeleně koncepci uspořádání krajiny.
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory
nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní
životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat
obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest.

V řešeném území je zastoupena silniční i železniční doprava. Hromadná doprava zajišťující obsluhu
území, železniční a zčásti i autobusová, je zařazena do systému Pražské integrované dopravy.
Navržený rozvoj obce nevyvolá zvýšené nároky na dopravní (silniční a železniční) infrastrukturu. Rozvoj
obce je úměrný kapacitě a možnostem rozvoje veřejné infrastruktury.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak,
aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti

Požadavky územní plán řeší – viz kapitola Vodní hospodářství. Územní plán řeší zejména koncepci
odkanalizování Krhanic, které doposud odkanalizovány nejsou.
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(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných
zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování
přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.

V území je situována FVE a malá vodní elektrárna na Sázavě. Vzhledem k hodnotám krajinného rázu
vylučuje územní plán umísťování větrných elektráren a nových fotovoltaických elektráren v krajině.
(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských
částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu
věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.

Územní plán vytváří podmínky pro vznik kvalitní obytné zástavby např. stanovením podmínek
prostorového uspořádání (minimální velikost pozemku, max. hustota zastavění, výšková hladina,
přizpůsobení se charakteru stávající kvalitní zástavby apod.).
Z PÚR nevyplývají žádné požadavky na změny v uspořádání sídelní struktury, ani další požadavky na
základní koncepci rozvoje území obce.

2.2.

Soulad se ZÚR Středočeského kraje

Územní plán je v souladu se ZÚR Středočeského kraje, úplné změní po aktualizaci č. 2.
(Uvedeny jsou pouze kapitoly a body, které se dotýkají řešeného území a řešených témat)
Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území (kap. 1
ZÚR)
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje,
založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení
sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako
základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při
rozhodování o změnách ve využití území.
Územní plán navrhuje vyvážený rozvoj s ohledem na polohu sídla, význam a velikost sídla i s ohledem
na hodnoty a limity využití území. Vytváří podmínky pro zkvalitnění života v obci, zkvalitnění technické
infrastruktury (návrh odkanalizování na vlastní ČOV Krhanice).
➢

(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí
image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území.
Územní plán respektuje hodnoty území (v kap. 9.2.2), upřesňuje a navrhuje doplnění nefunkčních částí
ÚSES, vytváří podmínky pro zvýšení ekologické stability území, vznik protierozních opatření. Dále
chrání krajinu před nevhodným využitím a zástavbou, zejména z důvodu ochrany krajinného rázu.
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště
ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách.
Územní plán navrhuje rozvoj obce úměrný jeho potřebám a s ohledem na možnosti rozvoje a doplnění
veřejné infrastruktury.
K využití jsou navrženy především nezastavěné proluky a četné enklávy obklopené zastavěným
územím, plochy vhodné pro přestavbu se na území obce nevyskytují.
Územní plán stabilizuje stávající plochy pro rodinnou rekreaci a vytváří podmínky pro rozvoj zejména
nepobytové rekreace - turistiky a cykloturistiky.
Pro rozvoj zemědělské výroby, charakteristické hospodářské činnosti v obci je navržena plocha pro
rozšíření zemědělské farmy.
Územní plán stabilizuje těžbu nerostů ve dvou dobývacích prostorech.
Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR ČR 2008 a
vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a rozvojových center krajského významu (kap.
2 ZÚR)
Krhanice leží na okraji rozvojové oblasti OB1 Praha, zpřesněné ZÚR.
Ze zásad pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území, stanovených pro tuto
oblast v odst. (11), se řešeného území týkají zejména body:
➢
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h) rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy, zejména kolejové a s vazbou na
sídla s odpovídající sociální infrastrukturou;

Krhanice mají dobrou dopravní obsluhu vč. železniční a dobré vazby na obce s vyšší vybaveností
(Týnec n. Sáz. Benešov, Jílové...).
i)

pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel a využití dosud volných
ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí;

V řešeném území se nevyskytují transformační plochy, zastavitelné plochy jsou směřovány především
do volných ploch v zastavěném území a do enkláv v návaznosti na zastavěné území.
n) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území;

Všechny hodnoty území jsou respektovány - viz kap. 3. a 9.2 tohoto Odůvodnění.
o) chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem zvýšení její
estetické hodnoty a ekologické stability před nekoordinovanou výstavbou.

Návrh územního plánu požadavek respektuje: požadavky ochrany krajinného rázu jsou v kap. 9.8.2.
Z úkolů pro územní plánování, stanovených pro tuto oblast v odst. (12), se řešeného území týkají
zejména body:
d) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy
dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného
vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny;

Rozsah zastavitelných ploch je prověřen v kap. 10 tohoto Odůvodnění.
g) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES.

Prvky ÚSES jsou respektovány a upřesněny - viz kap. e.4) výrokové části a 9.7.4. tohoto Odůvodnění.
ZÚR vymezují na území Krhanic tyto plochy a koridory krajského významu, které jsou územním
plánem respektovány a zpřesněny (viz kap. e.4) výrokové části a 9.7.4. tohoto Odůvodnění).
➢ Specifické oblasti (kap. 3 ZÚR)
Krhanice leží mimo specifické oblasti.
➢ Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v ZÚR Středočeského kraje (kap. 4 ZÚR)
Plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES:
o osa nadregionálního biokoridoru K61 Štěchovice - Chraňbožský les
o regionální biocentra 1383 Grybla a 1672 Čížov
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území (kap. 5 ZÚR)
Územní plán chrání všechny hodnoty území – viz kap. b.2) výrokové části.
➢

➢ Vymezení cílových charakteristik krajiny (kap. 6 ZÚR)
Celé území leží v oblasti se shodným krajinným typem
o H17 - krajina zvýšených hodnot
ZÚR stanovují v článku (222) tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) zachování stávajících přírodních a kulturních hodnot;
b) neohrozit důvody ochrany přírodních a krajinářských hodnot.
Územní plán svým řešením tyto zásady respektuje, zachovává všechny přírodní i kulturní hodnoty území
a vytváří podmínky pro jejich rozvoj.

➢ Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit (kap. 7 ZÚR)
o NK 61 Štěchovice - Chraňbožský les
o RC 1383 Grybla
o RC 1672 Čížov
➢ Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí
(kap. 8 ZÚR)
Požadavky na koordinaci NK 61, RC 1383, RC 1672 jsou řešeny v kapitole 9.7.4. tohoto Odůvodnění.
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ZÚR dále na území obce Krhanice sledují v Koordinačním výkrese tyto limity:
o ochranná zóna NRBK
o evropsky významná lokalita Dolní Sázava
o maloplošná chráněná území: (přírodní rezervace Grybla, přírodní památka Vlčí rokle
o přírodní park Přírodní park Hornopožárský les
o stanovené záplavové území
o výhradní ložiska nerostných surovin
o dobývací prostory
o nadzemní vedení VVN 400 kV
o hlavní cyklotrasy

Všechny tyto limity a jevy jsou územním plánem sledovány a respektovány, s výjimkou ochranné zóny
NRBK, která se dle výkladu MMR v územních plánech nesleduje.
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3. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA
OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY
NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
viz § 53 odst. 4 b) Stavebního zákona
Územní plán Krhanice je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak je definuje §18 a
§19 stavebního zákona.
▪

Územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území. Navržený rozvoj je podřízen reálným potřebám území i
jeho hodnotám. Územní plán předpokládá rozvoj zejména obytné funkce a doplnění veřejné
infrastruktury a veřejných prostranství, včetně ploch veřejné zeleně a posílení rekreační funkce
území.

▪

Při řešení územního plánu byly zohledněny jak veřejné, tak i soukromé zájmy na rozvoji území.
V případě střetu zájmů jsou veřejné zájmy nadřazeny zájmům soukromým.

▪

Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Ochrana těchto hodnot je promítnuta zejména do
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro jejich využití. Návrh
územního plánu respektuje při návrhu zastavitelných ploch všechny hodnoty území. Zastavitelné
plochy byly vymezeny i s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
V maximální míře je před zástavbou chráněno nezastavěné území.

▪

V územním plánu je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem
na hodnoty a podmínky území.

▪

Územní plán stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání
a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a uspořádání staveb s
ohledem na stávající charakter a hodnoty území. Tyto požadavky jsou promítnuty zejména do
podmínek prostorového uspořádání území, které jsou stanoveny územním plánem

▪

Územní plán stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání
a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a uspořádání staveb s
ohledem na stávající charakter a hodnoty území.

▪

Územní plán stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití chrání krajinu
před zástavbou a jiným nevhodným využitím.

4. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ
viz § 53 odst. 4 c) Stavebního zákona
Územní plán Krhanice je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s vyhláškou č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění.
Územní plán naplňuje priority územního plánování, tím že vychází zejména z charakteru řešeného
území a z jeho kontextu, respektuje povahu obce, chrání a rozvíjí hodnoty zástavby a akceptovatelným
způsobem zachovává a chrání přírodní prostředí.
Územní plán včetně tohoto odůvodnění je zpracován v souladu s platným stavebním zákonem a jeho
příslušnými prováděcími vyhláškami:
- byl zpracován projektantem – autorizovaným architektem, splňujícím požadavky stavebního
zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;

50

ÚZEMNÍ PLÁN KRHANICE

odůvodnění

- o pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce dle ust. § 44 odst. 1, písm. d) stavebního
zákona;
- návrh zadání územního plánu byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona a byl schválen
zastupitelstvem obce;
- zpracovaný územní plán vychází z doplňujících průzkumů, z územně analytických podkladů
zpracovaných pro ORP Benešov, aktualizovaných v letech 2012, 2014 a 2016.
V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území jsou v územním
plánu podrobněji členěny některé plochy. Jedná se o podrobnější členění ploch např. pro bydlení, ploch
občanské vybavenosti, ploch výroby a skladování, ploch dopravní infrastruktury, ploch veřejných
prostranství, ploch smíšených nezastavěného území a o stanovení plochy s jiným způsobem využití
(§3, odst.4). Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na vhodnější naplnění sledovaného cíle při vymezení
funkčního řešení v jednotlivých plochách.
Byla využita možnost členění následujících ploch:
- § 4 Plochy bydlení se dále člení na Plochy bydlení v bytových domech BH a Plochy bydlení
v rodinných domech - venkovské BV.
Zdůvodnění: rozdělení bylo navrženo s ohledem na umístění jednotlivých sídel v krajině tak, aby
se zohlednily všechny územní vazby včetně již historicky založených staveb a ničím nerušených
pohledů, s cílem neumožnit výstavbu objektů, které by mohly nevhodně narušit stávající krajinnou
scenérii.
- § 6 Plochy občanského vybavení byly dále členěny na občanské vybavení - veřejná infrastruktura
OV, občanské vybavení - veřejná infrastruktura – specifická OV1, občanské vybavení –
tělovýchovná a sportovní zařízení OS a občanské vybavení – hřbitovy OH.
Zdůvodnění - rozčlenění vhodnějším způsobem reaguje na konkrétní podmínky dalšího rozvoje
území tak, aby se dostatečně zohlednila možnost specifického využití ploch. Plochy hřbitova
podrobnějším způsobem zohledňují již stávající funkci v této specifické ploše včetně možnosti
jejího rozšíření.
- § 9 Plochy dopravní infrastruktury byly dále členěny na dopravní infrastrukturu - silniční DS a
dopravní infrastrukturu – železniční DZ.
Zdůvodnění - rozdělení bylo navrženo s ohledem na odlišné využívání jednotlivých ploch s cílem
stanovit podmínky jejich využití tak, aby se dostatečně zohlednila možnost specifického využití
těchto ploch.
- § 11 Plochy výroby a skladování byly zpřesněny na výrobu a skladování – drobná řemeslná výroba
VD, výrobu a skladování - zemědělská výroba VZ, výrobu a skladování – se specifickým využitím
– fotovoltaické elektrárna VX1, výroba a skladování - se specifickým využitím – vodní elektrárna
VX2.
Zdůvodnění - zpřesnění využití bylo navrženo s ohledem na stávající využívání jednotlivých ploch
s cílem stanovit podmínky jejich využití tak, aby se dostatečně zohlednila možnost jejich
konkrétního využití, které je svým zaměřením výrazně odlišné od jiných ploch vymezených
rovněž jako plocha výroby a skladování.
V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, je v
územním plánu použito jiného druhu plochy s rozdílným způsobem využití, než stanovuje vyhláška.
Z důvodu zajištění ochrany stávajících ploch zeleně v řešeném území bylo využito možnosti stanovit v
souladu s metodikou MINIS plochy zeleně, které se dále člení:
- veřejné prostranství veřejná zeleň ZV
- zeleň soukromá a vyhrazená ZS
- zeleň přírodního charakteru
Zdůvodnění: Posouzení vymezení ploch bylo provedeno s ohledem na vhodnost rozlišení
samostatných ploch zeleně. Dále s ohledem na zvýšení ochrany stávající zeleně v zastavěném
území v návaznosti na funkční plochy odlišných využití včleněných do veřejných prostranství
(např. zeleň na návsi, pokud je samostatně vyčleněna z ploch veřejných prostranství). Důvodem
přidání ploch zeleně soukromé a vyhrazené, které budou využívány např. jako zahrady, bylo
vytvořit a zohlednit specifické podmínky a v některém případě i důraznějším způsobem podpořit
stávající charakter území. Plochy byly vymezeny z důvodu funkční specifičnosti zejména v území,
ve kterých má být zachován dominantní podíl nezastavěných a nezpevněných ploch, ale nemusí
zde být nutně zachována možnost volného přístupu bez omezení, charakteristická např. pro
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veřejná prostranství. Jedná se o soukromou zeleň – zahrady, které nelze využít pro stavbu
bydlení, avšak tyto plochy mohou vytvářet a zkvalitňovat zázemí ke stávajícím stavbám nebo ke
stavbám, které se v území budou realizovat. Podrobněji viz. kap. Zdůvodnění systému sídelní
zeleně
- § 17 Plochy smíšené nezastavěného území byly podrobněji členěny z důvodu zajištění a podpoře
převažující funkce v těchto plochách.
Územní plán navrhl podmínky tak, aby se výrazně nezměnil krajinný pohled na jednotlivá sídla, ochránily
se významné krajinné prvky, rozptýlená zeleň nebo již založená zeleň v zastavěném území.

5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
viz § 53 odst. 4 d) Stavebního zákona
5.1.

Soulad s požadavky zvláštních přepisů

ÚP Krhanice je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a s požadavky
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů uplatněnými v rámci projednávaného zadání a v rámci
společného jednání ÚP.
Všechny uvedené právní předpisy jsou míněny ve znění pozdějších právních předpisů (v platném
změní).
Požadavky zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Návrh územního plánu nenavrhuje záměry, které by měly vliv na EVL Dolní Sázava. Plocha pro ČOV
Krhanice byla prověřena dosud platnou ÚPD.
Územní plán respektuje a chrání všechna území ochrany přírody, včetně ÚSES, který upřesňuje.
Požadavky zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
Územní plán respektuje požadavky vyplývající zejména z § 4 a § 5 k zákona. Odůvodnění územního
plánu obsahuje Vyhodnocení záborů půdního fondu je předmětem kapitoly 14.1 a výkresu O2.
V návaznosti na zastavěné území se vyskytují téměř výhradně půdy zařazené do TO 2, ev. i 1, proto
není možné při návrhu rozvoje obce, se těmto půdám vyhnout. Převážná část zastavitelných ploch je
převzata z původní územně plánovací dokumentace, kterou byla již v minulosti prověřena.
Požadavky zák. č. 289/1995 Sb., o lesích
S výjimkou plochy K04, (komunikace nezbytná pro přístup ke stávající chatové zástavbě) nejsou
návrhem územního plánu dotčeny PUPFL, zejména na ně nejsou umísťovány žádné stavby pro
rekreační a sportovní účely.
Požadavky zák. 254/2001 Sb., o vodách
Územní plán respektuje záplavové území Sázavy a nenavrhuje do něj žádnou novou zástavbu.
Územní plán respektuje pásmo podél vodních toků nezbytné pro jejich správu.
Územní plán řeší koncepci nakládání s povrchovými vodami.
Požadavky zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Územní plán nenavrhuje žádný nový záměr, který by bylo třeba posuzovat z hlediska vlivů na životní
prostředí. Záměr výstavby ČOV Krhanice a rozšíření zemědělské farmy bylo prověřeno předchozí
územně plánovací dokumentací.
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Požadavky zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Územní plán nenavrhuje s výjimkou rozšíření zemědělského areálu v Dolních Požárech žádné nové
plochy výroby ani neumisťuje plochy pro bydlení do sousedství výrobních ploch.
Požadavky zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Územní plán eviduje a chrání památky zapsané v Ústředním seznamu památek ČR. Území je
považováno za území s archeologickými nálezy, tuto skutečnost územní plán respektuje.
Požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
Územní plán je zpracován v souladu se zákonem, zejména § 77, odst. 2) - 5).
Požadavky zák. č. 44/1988 Sb., horní zákon
Územní plán respektuje ložiska nerostných surovin a stanovené dobývací prostory.
Požadavky zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
V koordinačním výkrese O1 jsou vyznačena ochranná pásma silnic i jejich popis.
Požadavky zák. č. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému
a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní,
- Na území obce zasahuje území ohrožení průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní na
vodním dílem Želivka.
- Do řešeného území dále zasahuje záplavové území Q100 řeky Sázavy, včetně aktivní zóny.
Územní plán do záplavového území nenavrhuje žádné zastavitelné plochy.
b) Vymezení zón havarijního plánování
Zóny havarijního plánování se v řešeném území nenacházejí.
c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
- Bude řešeno v improvizovaných úkrytech budovaných ve sklepních prostorech zejména obytné
zástavby.
- Stálé úkryty se na území obce nevyskytují.
d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
- Evakuovaní obyvatelé budou ubytování v objektu ZŠ nebo MŠ v Krhanicích
e) Skladování materiálu CO a humanitární pomoci
- Materiál CO je skladován mimo obec.
- Humanitární pomoc bude skladována v budově obecního úřadu.
f)

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území a zastavitelná území
- Nebezpečné látky nejsou na území obce skladovány.

g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace, vzniklých při mimořádné události
Na území vhodná místa pro provádění těchto prací nejsou. V případě potřeby je možné využít
myčku v sousedním Chrástu nad Sáz.
h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
- Nebezpečné látky nejsou na území obce skladovány.
i)

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
- Nouzové zásobování vodou bude prostřednictvím cisteren nebo balené vody.
- Nouzové zásobování elektrickou energií: obec má k dispozici 2 elektorcentrály.

Požadavky zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
▪

Zdroje požární vody:
- Hydranty na veřejném vodovodu
- Další zdroje: nádrž u hasičárny a nádrž U vrby v Krhanicích, nádrž Gabčíkovo pod chatovou
osadou Svatovice, rybník v Prosečnici (těsně za hranicí řešeného území).
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▪

Nadzemní elektrická vedení musí při umísťování respektovat §12a bod 5 příloha č. 3 vyhlášky č.
23/2008 Sb. a odst. 1 § 23 vyhl. č. 501/2006.

▪

Nově navrhované komunikace (viz též kap. 9.4.4)
- Komunikace jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 501/2006Sb. Detailní řešení navržených
komunikací v souladu s příslušnými normami, tak aby umožnily bezpečný průjezd hasičských
vozidel, bude předmětem následné dokumentace.
- Komunikace uvnitř zastavitelných ploch budou také předmětem následné dokumentace.
-

Přístupové komunikace k objektům nejsou řešeny na úrovni územního plánu, budou řešeny
v dalším stupni dokumentace.

Podrobné požárně-bezpečnostní řešení staveb je dle příslušných právních předpisů součástí
navazujících projektových dokumentací (např. Vyhl. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění, Vyhl. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znění a Vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb, v platném znění).
Požadavky zákona č. 222/1999 o zajišťování obrany České republiky
Vyjmenované druhy staveb, pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v
souladu s ustanovením § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko SEM Praha:
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném
pásmu.
2) Výstavba, rekonstrukce, likvidace železničních tratí, objektů na nich a přidružených objektů a
zařízení. Výstavba, rekonstrukce, likvidace dálnic, silniční sítě I. - II. třídy.
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a
přidružených objektů a zařízení.
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše.
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu.
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení, vyzařující elektromagnetickou
energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí,
radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních
systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných
ochranných pásem.
7) Výstavba objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se
jako dominanta v otevřeném terénu.
8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to nevyžádají zájmy AČR.
Celé správní území je situováno ve vymezeném území leteckých zabezpečovacích zařízení
Ministerstva obrany.
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Soulad se stanovisky dotčených orgánů

Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů uplatněnými v rámci projednávaného návrhu zadání.
V územním plánu jsou zohledněny požadavky vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např.
požadavky na ochranu veřejného zdraví, obrany a bezpečnosti státu, civilní ochrany, ochrany ložisek
nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými jevy).
5.2.1. Vyhodnocení stanovisek došlých ke společnému jednání
Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, které se
uskutečnilo dne 11. listopadu 2016. Níže je uveden datum vydání stanoviska nebo vyjádření. Pořizovatel
zaslal oznámení dotčeným orgánům, sousedním obcích a dalším organizacím dne 25. října.2016 pod
č.j. 772/2016.
Oznámení obdržely dotčené orgány: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně,
územní odbor Benešov; Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově;
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj; Krajský úřad Středočeského
kraje, Zástupce ředitele úřadu, koordinované stanovisko; Městský úřad Benešov, odbor životního
prostředí; Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování ( památková péče a pozemní
komunikace); Ministerstvo dopravy, odbor technické infrastruktury a územního plánu; Ministerstvo
obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku; Ministerstvo
průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví; Ministerstvo vnitra ČR, Odbor správy majetku;
Ministerstvo životního prostředí; Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I; Obvodní
báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského; Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje; Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a
Středočeský kraj; Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka
Benešov.
Nadřízený orgán, úřad územního plánování a stavební úřad:
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování; Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního řízení; Městský úřad Týnec nad
Sázavou, stavební úřad
Sousední obce: Město Týnec nad Sázavou; Obec Lešany; Obec Kamenice; Obec Pohoří; Obec
Kamenný Přívoz.
Ve stanovené lhůtě uplatnily k projednávanému návrhu ÚP Krhanice ve smyslu ust. § 50 odst. 2
stavebního zákona svá stanoviska tyto dotčené orgány, které vydaly stanovisko nebo vyjádření k návrhu
ÚP. Seřazeno dle data doručení nebo zapsání písemnosti na OÚ.
o Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Stč. kraj, Benešov
ze dne 1. 11. 2016, č.j. SVS/2016/132919-S, doručeno na OÚ dne 2. 11. 2016
Stanovisko:
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj přijala dne
25. 10. 2016 Vaše oznámení zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu obce Krhanice se
žádostí o uplatnění vyjádření, stanoviska a podnětů (Vaše č. j. 772/2016 ze dne 25. 10. 2016).
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj prostudovala dostupnou
dokumentaci a zjistila, že nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v
platném znění, a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
v platném znění. Na základě této skutečnosti Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro
Středočeský kraj nemá k oznámení zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu obce
Krhanice připomínky.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
o Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Benešov
ze dne 2. 11. 2016, zn. SPU 562873/2016, doručeno na OÚ dne 2. 11. 2016
Vyjádření:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Benešov
s ohledem na ustanovení §19 písm. c) a písm. k) zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, neuplatňuje
žádné
připomínky
a
námitky
k
návrhu
územního
plánu
obce
Krhanice.
V řešeném území (v katastrálních územích okresu Benešov dotčených územním plánem obce Krhanice)
momentálně neprobíhají komplexní pozemkové úpravy.
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Pro podání vyjádření v sousedících katastrálních územích obcí okresu Praha - východ, je místně
příslušným pozemkovým úřadem Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk.
Pro podání vyjádření v sousedících katastrálních územích obcí okresu Praha - západ, je místně
příslušným pozemkovým úřadem Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kladno.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí. Rovněž informace, kdo vydává vyjádření v rámci navazujících
sousedních okresů, byla vzata na vědomí. Návrh územního plánu nenavrhuje žádné opatření, které by
mohlo zasáhnout katastrální území ležící mimo řešenou obec. Sousední obec byla řádně obeslaná a
mohla v případě, že na jejím území se nějaký takový záměr předpokládá, uplatnit připomínky.
o Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, Praha
ze dne 1. 11. 2016, č.j. SVS/2016/132919-S, doručeno na OÚ dne 2. 11. 2016
Stanovisko:
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin
neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního
zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože dokumentace
akceptuje problematiku ochrany a využití nerostného bohatství v řešeném území. S návrhem územního
plánu obce souhlasíme.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
o Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Stč. kraj
ze dne 16. 11. 2016, zn. SEI 2003/16/010.101/Čer, doručeno na OÚ dne 18. 11. 2016
Stanovisko:
K návrhu Územního plánu Krhanice vydává Státní energetická inspekce jako dotčený orgán příslušný
podle § 13 odst. (3) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
následující stanovisko: Za předpokladu plnění cílů a zásad nakládání s energií v souladu s Územní
energetickou koncepcí Středočeského kraje ve smyslu zákona č. 406/2000Sb. a nařízení vlády č.
195/2001 Sb., dle § 4 odst. (1) a (5) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů, nemáme z energetického hlediska k výše uvedenému návrhu Územního plánu Krhanice další
připomínky.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí. (Poznámka pořizovatele: Citaci, že za předpokladu plnění cílů a zásad
nakládání s energií v souladu s Územní energetickou koncepcí Středočeského kraje ve smyslu zákona
č. 406/2000 Sb. a nařízení vlády č. 195/2001 Sb., dle § 4 odst. 1 a 5 zákona č. 406/2000 Sb., o
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, nemáme z energetického hlediska k výše
uvedenému návrhu Územního plánu Krhanice další připomínky, bereme na vědomí jako
bezpředmětnou a nadbytečnou, neboť všechna ochranná a bezpečnostní pásma elektrizační soustavy
vyskytující se v řešeném území jsou a budou zpracovanou dokumentací respektována).
o Krajský úřad Středočeského kraje, ředitel krajského úřadu, koordinované stanovisko, Praha
ze dne 29. 11. 2016, č.j. 159586/2016/KUSK, doručeno na OÚ dne 1. 12. 2016
Koordinované stanovisko:
Krajský úřad Středočeského kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán, uplatňuje
u pořizovatele podle ustanovení § 50 odst. 2, v souladu s ust. §4 odst. 2 písm. b) a § 4 odst. 7 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
toto koordinované stanovisko k návrhu územního plánu Krhanice.
Správní území obce Krhanice je tvořeno jedním katastrálním územím Krhanice. Zastavěné území obce
bylo vymezeno k 1. 9. 2016.
Vymezení zastavitelných ploch:
Krhanice
ZK01 Krhanice, Na Splazích: bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV),
veřejná zeleň (ZV)
ZK02 Krhanice, Na Splazích - za tratí: plochy smíšené obytné venkovské (SV), veřejná prostranství
(PV), zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
ZK03 Krhanice, pod Sádkem: bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
ZK04 Krhanice, sever: bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
ZK05 Krhanice, U vrby: bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
ZK06 Krhanice, Na Žlabech: bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
ZK07 Krhanice, v zatáčce za školou: bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
ZK08 Krhanice, v zatáčce u potoka: bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
ZK09 Krhanice, Rafanda: bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
ZK10 Krhanice, u fotovoltaické elektrárny: bydlení v rodinných domech venkovské (BV) ZK11 Krhanice,
Na Vlčím Důle: bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
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ZK12 Krhanice, Na nivách: bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
ZK13 Krhanice, Rafanda, obratiště: veřejná prostranství (PV)
ZK14 Krhanice, Pěnkavy, obratiště: veřejná prostranství (PV)
ZK15 Krhanice ČOV: technická infrastruktura (TI)
ZK16 Krhanice, u lomu: veřejná zeleň (ZV)
ZK17 Krhanice, výhod, zpomalovací ostrůvek: dopravní infrastruktura - silniční (DS)
ZK18 Krhanice, východ: veřejná prostranství (PV)
ZK19 Krhanice, východ - Oulehle: veřejná zeleň (ZV)
ZK20 Krhanice, u Gabčíkova (0,37 ha): občanské vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
ZK21 Krhanice, Lediny (0,32 ha): plochy staveb pro rodinnou rekreaci (Rl)
ZK22 Krhanice, rozšíření farmy Dolní Požáry: zemědělská výroba (VZ)
ZK23 Krhanice, agroturistický areál Dolní Požáry: plochy staveb pro hromadnou rekreaci - specifickou
(RH1)
ZK24 Krhanice, rozšíření hřbitova (0,30 ha): občanské vybavení - hřbitovy (OH)
Prosečnice
ZP01 Prosečnice, východ: bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
ZP02 Prosečnice u silnice: zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
ZP03 Prosečnice, u bytovek: veřejná zeleň (ZV)
ZP04 Prosečnice, u trati: plochy smíšené obytné venkovské (SV), zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
Územní plán Krhanice vymezuje tyto územní rezervy:
R01 Územní rezerva pro obytnou zástavbu u hřiště: bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
R02 Územní rezerva pro obytnou zástavbu nad Rafandou: bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie:
ZK10 Krhanice, u fotovoltaické elektrárny: bydlení v rodinných domech venkovské (BV) ZK12 Krhanice,
Na nivách: bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
ZP01 Prosečnice, východ: bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4. písm. x) zákona České národní rady č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992
Sb.“) sděluje, že z hlediska zájmů sledovaných na úseku ochrany přírody a krajiny (zejména zvláště
chráněná území kategorie přírodní památka přírodní rezervace, zvláště chráněné druhy rostlin a
živočichů, nadregionální a regionální územní systémy ekologické stability) nemá připomínky k
předloženému návrhu územního plánu Krhanice.
Krajský úřad dále podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. sděluje, že lze vyloučit, že koncepce bude
mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v gesci Krajského
úřadu stanovené příslušnými vládními nařízeními.
Dotčeným územím protéká evropsky významná lokalita Dolní Sázava (kód CZ0213068), jejímž
předmětem ochrany jsou velevrub tupý (Unio crassus) a hořavka duhová (Rhodeus sericeiis amarus),
kteří jsou citliví na kvalitu vodu. Vzhledem k tomu, že plocha na umístění ČOV byla z hlediska vlivu na
soustavu Natura 2000 prověřena již dříve, nelze předpokládat žádné ovlivnění této ani jiné evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů:
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle § 17a písm. a) zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona souhlasí s nezemědělským využitím následujících ploch
uvedených v návrhu územního plánu Krhanice ze září 2016 v tabulce „Zábory půdního fondu“:
- ZK21, ZK24.
- K04: plocha částečně vymezená na II. třídě ochrany dle BPEJ pro účelovou komunikaci.
- Plochy převzaté z platné ÚPD: ZK01, ZK03, ZK04, ZK06, ZK07, ZK08, ZK09, ZK10, ZK 12, ZK 13,
ZK 15, ZK 16, ZK17, ZK18, ZK19, ZK20, ZK22, ZP03, ZP04.
Orgán ochrany ZPF na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona nesouhlasí
s nezemědělským využitím následujících ploch uvedených v návrhu územního plánu Krhanice ze září
2016 v tabulce „Zábory půdního fondu“:
- ZK02, ZK23, ZP01, ZP02: plochy zcela či částečně vymezená na I. či II. třídě ochrany dle BPEJ.
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Vyhodnocení: Pořizovatel s určeným zastupitelem se neztotožnili s uděleným nesouhlasem a vyvolali
jednání, které proběhlo na KÚ dne 5.1.2017 a týkalo se vydaného nesouhlasu v plochách ZK02, ZK23,
ZP01, ZP02. Závěrem jednání bylo dohodnuto, že dokumentace bude v duchu jednání upravena a
v digitální podobě (PDF) zaslána spolu s žádostí o změnu stanoviska v rozsahu:
- Koordinační výkres
- Výkres záborů půdního fondu
- tabulky vyhodnocení záborů půdního fondu
- stručný popis (odůvodnění) ploch u kterých se žádá o přehodnocení stanoviska
- podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití NSz - doplnění možnosti oplocování
sadů a zahrad (barevně vyznačit doplněný text)
Pořizovatel připravil podklad, úpravu textové části a úpravy výkresové části, a tento zaslal dotčenému
orgánu včetně žádosti o změnu koordinovaného stanoviska.
Změna stanoviska byla vydána dne 27.3.2017, číslo jednací 035174/2017/KUSK. Byl udělen souhlas
s nezemědělským využitím – ZK02, ZP02, ZPO1, část dle ÚPD. Nově vymezená část je omezena na
0,81 ha. Na základě nového záboru se do ZPF vrátí pozemky o výměře 0,81 ha.
Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
v platném znění:
Orgán státní správy lesů příslušný dle ust. § 47 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) kompetentní dle ust. § 48a lesního zákona
k předloženému návrhu územního plánu Krhanice uvádí, že neumisťuje sportovní a rekreační plochy na
pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů
chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem
příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto
souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako
podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby,
zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu a
není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí. Informace, jak budou v navazujícím řízení řešeny plochy nacházející
se v blízkosti lesních pozemků, tj. dotčenost pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, je rovněž
vzato na vědomí. Územně plánovací dokumentace pro tyto plochy stanovila podmíněně přípustné
využití, kde je uvedeno, že na základě prokázání v rámci navazujícího správního řízení se bude
vhodnost navrhovaného řešení prokazovat (to znamená, že dotčený orgán bude vydávat stanovisko
k plochám ležícím ve vzdálenosti 50 m od hranice lesních pozemků). Dotčený orgán v tomto případě je
úřad s rozšířenou působností.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, nemá k
návrhu územního plánu Krhanice připomínky.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
2. Odbor dopravy
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle ust. § 40 odst.
1, v souladu s § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, k předloženému návrhu územního plánu Krhanice nemá žádné připomínky.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není příslušný
k uplatnění stanoviska k předloženému návrhu územního plánu Krhanice. S novým stavebním zákonem
č. 183/2006 Sb., byla přijata novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, kde je v § 26 odst. 2c), § 28 odst. 2c) a § 29 odst. 2c) dána příslušnost správního orgánu
státní památkové péče jako dotčeného orgánu příslušného k uplatnění stanoviska k územně plánovací
dokumentaci obci s rozšířenou působností.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí. Obec s rozšířenou působností byla v rámci společného projednání
obeslána.
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o Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí
ze dne 5. 12. 2016, č.j. MUBN/85413/2016/OOPLH, doručeno na OÚ dne 7. 12. 2016
Soubor stanovisek:
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán státní správy dle
ustanovení § 61 a § 66 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, se seznámil s
Vámi předloženou dokumentací ve věci:
Návrh územního plánu Krhanice
Podle jednotlivých zákonů v naší kompetenci uplatňujeme k výše uvedenému návrhu dle
§ 50, odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) následující
soubor stanovisek:
Stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění:
Bez připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
Stanovisko dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:
Stanovisko k návrhu změny ÚP je kompetentní vydat dle § 11, odst. (2), písm. a) Krajský úřad
Středočeského kraje.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí. Krajský úřad byl obeslán a vydal stanovisko dne 1. 12. 2016
Stanovisko dle zákona č.289/1995 Sb., o lesích v platném znění:
Souhlasíme pouze s dotčením PUPFL v lokalitě ZP04 v Prosečnici (změna na komunikaci pro přístup k
stávajícím objektům).
V případě návrhů dotčení pozemků do 50 m od kraje lesa (tzv. ochranné pásmo lesa) upozorňujeme na
podmínku lesního zákona (znění § 14 odst. 2), kdy je pro umístění staveb do 50 m od okraje lesa nutný
souhlas orgánu státní správy lesů - kompetentní dle § 48 odst. (2) písm. c) lesního zákona (ORP
Benešov). Souhlas lze udělit pouze za určitých podmínek (např. stavba umístěna dále, než je absolutní
výšková bonita dřevin dle porostní skladby konkrétní lokality). Nedoporučujeme proto umisťovat plochy
pro nové stavby blíže jak 50 m od hranic stávajících lesů (do tzv. ochranného pásma lesa). Nelze
předjímat výsledky dalších řízení, udělení výjimky k umístění stavby blíže, jak 50 m od hranic lesa nelze
předem nárokovat.
Doporučujeme v ÚPD registrovat a mapově evidovat stávající, popř. obnovované, nově navrhované
místní a účelové komunikace v nezastavěném území z hlediska přístupnosti zemědělských a lesních
pozemků.
Vyhodnocení: Překlep uvedený ve stanovisku a přehlédnutí plochy k odnětí ZK18 bylo řešeno žádostí
o změnu.
Doplnění dotčeného orgánu bylo zajištěno dne 28.3.2017 č.j. MUBN/22675/2017/OOPLH, kde byl
vydán souhlas s dotčením PUPFL v lokalitě ZK18 a KO4.
Nedoporučení bylo zohledněno částečně. Plocha ZK23 byla po společném projednání vypuštěna. ZK22
byla ponechána, důvodem skutečnost, že plocha je oddělena od lesních pozemků silnicí, a i s ohledem
na možnost, že v ploše dotčené 50 m od okraje lesních pozemků může být v budoucnu realizována
stavba, např. manipulační plocha, která lesní porost nemůže ovlivnit, byla plocha ponechána
v původním rozsahu.
Upozornění, jak má postupovat správní orgán v rámci navazující správního řízení u staveb
umisťovaných do vzdálenosti 50 m od hranice lesa, byla vzata ne vědomí a částečně shledána jako
oprávněná. Dokumentace zapracovala podmíněně přípustné využití pro plochy ležící ve vzdálenosti do
50 m od hranice lesa. Prokázání vhodnosti bude prověřováno investorem v rámci navazujícího
správního řízení. Podmínka byla do výrokové části doplněna a v odůvodnění byl navíc doplněn postup,
který bude muset investor v rámci navazující řízení naplnit i upozornění na nevymahatelnost zástavby
v ploše ležící ve vzdálenosti 50 m od hranice lesního pozemků.
Stanovisko dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění:
V plochách NZ - Plochy zemědělské doporučujeme podobně jako v ostatních kategoriích
nezastavěného území v limitech nepřípustného využití uvést „oplocování, mimo případy uvedené v
podmíněně přípustném využití".
V plochách NSi - Plochy smíšené nezastavěného území doporučujeme v přípustném (podmíněně
přípustném) využití umožnit ohrazení pro pastvu hospodářských zvířat a lesnické oplocenky v případě
zalesňování pozemků a v limitech nepřípustného využití uvést oplocování, mimo případy uvedené v
podmíněně přípustném využití".
Pro plochy v NSi, které jsou v současné době již oplocené a využívané jako sady doporučujeme stanovit
samostatnou kategorii s vyloučením dalších staveb mimo toto oplocení.
Důvodem je ochrana krajinného rázu deklarovaná § 12 citovaného zákona a zároveň zabezpečení
migrační propustnosti pro živočichy v nezastavitelném území obce.
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Vyhodnocení: Doporučení bylo vyhodnoceno jako oprávněné, výroková část byla doplněna tak, aby
nebylo pochyb, jaký typ zástavbu – oplocení lze v ploše NSi realizovat.
Stanovisko dle zák. č.334/1992 Sb.; o ochraně ZPF, v platném znění:
Dle § 17a; písm. a) zákona uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci krajský úřad podle §
5, odst. 2, nejde-li o případy působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Vyhodnocení. Vzato na vědomí, Krajský úřad byl obeslán a vydal stanovisko.
Stanovisko dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění:
Bez připomínek.
Vyhodnocení. Vzato na vědomí.
Z hlediska ostatních zákonů v kompetenci OŽP MěÚ Benešov: bez připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
o Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, Praha
ze dne 8. 12. 2016, zn. 3253/500/16, 73599/ENV/16, doručeno na OÚ dne 8. 12. 2016
Sdělení:
Jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany nerostného bohatství ve smyslu § 15 zákona
č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění, a § 13 zákona č. 62/1988 Sb., zákon o geologických
pracích, v platném znění, sdělujeme:
V území obce Krhanice je evidováno těžené ložisko stavebního kamene č. 3058900 Krhanice se
stanoveným dobývacím prostorem č. 70179 a ložisko kamene pro hrubou i ušlechtilou kamenickou
výrobu č. 3041900 Krhanice - Požáry s dobývacím prostorem č. 70097. Tyto plochy jsou v územním
plánu zakresleny, v textu chybí informace o stavebním omezení ve smyslu § 18, 19 horního zákona, tj.
stavby nesouvisející s dobýváním nelze povolit - pouze jako případnou výjimku na základě stanoviska
krajského úřadu.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí. Požadavek byl vyhodnocen jako oprávněný, odůvodnění bylo
doplněno tak, aby nebylo pochyb o zákonných požadavcích kladených na budoucí stavebníky.
Výroková část se nedoplňovala, protože v nepřípustném využití je uvedeno: veškeré stavby, zařízení a
činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím přípustným využitím.
o Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově
ze dne 12. 12. 2016, č.j. KHSSC 57 750/2016, doručeno na OÚ dne 12. 12. 2016
Stanovisko:
Na základě oznámení Obecního úřadu Krhanice, doručeného dne 25. 10. 2016 a společného jednání
konaného dne 11. 11. 2016 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v
Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) návrh územního plánu Krhanice.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví
vydává KHS v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto stanovisko:
S návrhem územního plánu Krhanice se souhlasí, za splnění následující podmínky stanovené v souladu
s ustanovením § 77 odst. 1 zákona:
V případě lokalit označených ZP01 a ZP04 v obci Prosečnice a lokalit označených ZK01, ZK02, ZK03,
ZK11 a ZK12 v obci Krhanice je nutné stanovit podmíněně využitelné území ve vztahu k hygienickým
limitům hluku daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“) do doby prokázání v rámci
navazujících územích a stavebních řízení, že provozem veškerých zdrojů hluku nacházejících se v
oblasti (jedná se především o provoz lomů, železniční trati a komunikace II. třídy a provozu výroby) jsou
splněny hygienické limity hluku stanové nařízením vlády.
Odůvodnění:
Řešené území tvoří dvě sídla - Krhanice a Prosečnice. Samostatný celek tvoří areál bývalého plicního
sanatoria s rozlehlým zázemím a parkem.
Na území obce se nachází dva lomy s navazujícími areály zpracování vytěženého kamene. Lom
Krhanice (dobývací prostor Krhanice) - v lomu probíhá těžba stavebního kamene, v jižní části se nachází
areál zpracování kamene. Vzhledem k tomu, že areál je možným zdrojem prašnosti, je v jeho sousedství
směrem k obytné zástavbě Krhanic navržena plocha zeleně s izolační funkcí. Lom Prosečnice (dobývací
prostor Krhanice - Požáry), v lomu se obnovuje těžba žuly, jižně od lomu v sousedství železnice se
nachází areál zpracování kamene. Plocha vlastních lomů je vymezena v rozsahu stanoveného
dobývacího prostoru a je zařazena do ploch těžby nerostů nezastavitelných, areály zpracování kamene
jsou zařazeny do ploch těžby nerostů zastavitelných, které jsou zařazeny do zastavěného území. Oba

60

ÚZEMNÍ PLÁN KRHANICE

odůvodnění

areály těžby jsou územním plánem stabilizovány.
Územní plán vymezuje zastavitelné plochy v zastavěném i nezastavěném území v rozsahu
odpovídajícím potřebám obce a jejího významu ve struktuře osídlení.
Zastavitelné plochy a jejich vymezení
ZK01 Krhanice, Na Splazích, cca 15 rodinných domů - navržené využití - bydlení v rodinných domech
venkovské (cca 15 rodinných domů), veřejná prostranství, veřejná zeleň, přístup k ploše bude stávající
komunikací místního významu, limity využití plochy - nadzemní elektrické vedení s ochranným pásmem,
ochranné pásmo lesa, přírodní park. Plocha navazuje na zastavěné území.
ZK02 Krhanice, Na Splazích, cca 12 rodinných domů - za tratí - navržené využití - plochy smíšené
obytné venkovské, veřejná prostranství, zeleň soukromá a vyhrazená, přístup k ploše stávající
komunikací místního významu, podmínka využití plochy - v rámci územního řízení prověření dodržení
hygienických limitů hluku z železniční dopravy. Limity využití území - nadzemní elektrické vedení s
ochranným pásmem, ochranné pásmo železnice, přírodní park.
ZK03 Krhanice, Pod Sádkem, cca 15 rodinných domů - navržené využití - bydlení v rodinných domech
venkovské, přístup k ploše ze stávajících komunikací místního významu.
ZK04 Krhanice, sever, cca 6 RD - navržené využití - bydlení v rodinných domech venkovské, přístup k
ploše ze stávající komunikace místního významu, podmínka využití plochy - rozšíření stávající
komunikace pro přístup k ploše. Limity využití plochy - ochranné pásmo lesa, přírodní park.
ZK05 Krhanice, U Vrby, cca 2 rodinné domy - navržení využití - bydlení v rodinných domech venkovské,
veřejná prostranství, přístup k ploše z navržené komunikace místního významu. Limitem využití plochy
je ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení, plocha leží v zastavěném území.
ZK06 Krhanice, Na Žlabech, cca 25 rodinných domů - navržené využití - bydlení v rodinných domech
venkovské, veřejná prostranství, přístup k ploše ze stávajících komunikací místního významu. Limity
využití plochy jsou nadzemní elektrické vedení s ochranným pásmem a vedení sdělovacích kabelů.
ZK07 Krhanice, v zatáčce za školou, 1 - 2 rodinné domy - navržené využití - bydlení v rodinných domech
venkovské, přístup k ploše ze silnice III. třídy. Limity využití plochy - ochranné pásmo silnice III. třídy a
vodní tok.
ZK08 Krhanice, v zatáčce u potoka, 1 rodinný dům - navržené využití - bydlení v rodinných domech
venkovské, přístup k ploše ze silnice III. třídy. Limit využití plochy - ochranné pásmo silnice III. třídy.
ZK09 Krhanice, Rafanda, cca 15 rodinných domů - navržené využití - bydlení v rodinných domech
venkovské, veřejná prostranství, přístup k ploše ze stávajících komunikací místního významu. Limity
využití plochy - ochranné pásmo silnice III. třídy, nadzemní elektrické vedení s ochranným pásmem.
ZK10 Krhanice, u fotovoltaické elektrárny, cca 10 rodinných domů - navržené využití - bydlení v
rodinných domech venkovské, přístup k ploše ze silnice III. třídy, podmínka využití plochy - zpracování
územní studie. Limity využití území - ochranné pásmo silnice III. třídy a nadzemní elektrické vedení s
ochranným pásmem. Plocha je z části již zastavěna.
ZK11 Krhanice, Na Vlčím Důle cca 5 rodinných domů - navržené využití - bydlení v rodinných domech
venkovské, přístup k ploše ze stávajících komunikací místního významu, podmínka využití plochy - v
rámci územního řízení prověření dodržení hygienických limitů hluku z železniční dopravy. Limity využití
plochy - ochranné pásmo železnice, nadzemní elektrické vedení s ochranným pásmem.
ZK12 Krhanice, Na Nivách, cca 25 rodinných domů - navržené využití - bydlení v rodinných domech
venkovské, přístup k ploše ze silnice III. třídy, podmínka využití plochy - zpracování územní studie, na
pozemku p. č. 216 k.ú. Krhanice musí být vymezeno veřejné prostranství pro komunikaci místního
významu pro dopravní obsluhu plochy, přes plochu bude navržen přístup na pozemek p. č. 208 k.ú.
Krhanice. Limity využití plochy - ochranné pásmo silnice III. třídy, nadzemní elektrické vedení s
ochranným pásmem.
ZK13 Krhanice, Rafanda, obratiště - navržené využití - veřejná prostranství - plocha bude využita pro
vybudování obratiště na stávající slepé komunikaci.
ZK14 Krhanice, Pěnkavy, obratiště - navržené využití - veřejná prostranství - plocha bude využita pro
vybudování obratiště na stávající slepé komunikaci.
ZK15 Krhanice ČOV - navržené využití - technická infrastruktura, přístup k ploše ze stávající
komunikace místního významu.
ZK 16 Krhanice, u lomu - navržené využití - veřejná zeleň, plocha zeleně bude mít rovněž izolační funkci
mezi lomem a obytnou zástavbou.
ZK17 Krhanice, východ, zpomalovací ostrůvek - navržené využití - dopravní infrastruktura - silniční.
ZK18 Krhanice, východ - navržené využití - veřejná prostranství.
ZK19 Krhanice, východ - Oulehle - navržené využití - veřejná zeleň, přístup k ploše z komunikace na
okraji zastavěného území.
ZK20 Krhanice, u Gabčíkova - navržené využití - občanské vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení
(plocha je určena pro kynologické cvičiště), přístup k ploše ze stávající komunikace.
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ZK21 Krhanice, Lediny - navržené využití - plochy staveb pro rodinnou rekreaci, přístup k ploše ze
stávající účelové cesty, podmínka využití plochy - v ploše bude umístěna pouze 1 stavba pro rodinnou
rekreaci.
ZK22 Krhanice, rozšíření farmy Dolní Požáry - navržené využití - zemědělská výroba, přístup k ploše
ze stávající silnice.
ZK23 Krhanice, agroturistický areál Dolní Požáry - navržené využití - plochy staveb pro hromadnou
rekreaci - specifickou, přístup k ploše z účelové cesty odbočující ze silnice III. třídy.
ZK24 Krhanice, rozšíření hřbitova - občanské vybavení - hřbitovy, přístup k ploše ze stávající silnice.
Plocha navazuje na stávající hřbitov a bude zde také parkoviště pro potřeby hřbitova.
ZP01 Prosečnice, východ, cca 15 rodinných domů - navržené využití - bydlení v rodinných domech
venkovské, veřejná prostranství, Přístup k ploše ze stávajících komunikací místního významu a
z navržené komunikace na severním okraji plochy, podmínky využití plochy - zpracování územní studie,
součástí plochy musí být veřejné prostranství, respektována bude stávající vzrostlá zeleň. Limity využití
území - ochranné pásmo silnice II. třídy, nadzemní elektrické vedení s ochranným pásmem, vodovodní
přivaděč, kanalizační řad, ochranné pásmo lesa.
ZP02 Prosečnice, u silnice - navržené využití - zeleň soukromá a vyhrazená, přístup k ploše ze stávající
komunikace, která je navržena k rozšíření.
ZP03 Prosečnice, u bytovek - navržené využití - veřejná zeleň, přístup k ploše ze stávajících komunikací
místního významu.
ZP04 Prosečnice, u trati, cca 5 rodinných domů - navržené využití - plochy smíšené obytné venkovské,
přístup k ploše ze stávající silnice II. třídy. Podmínka využití plochy - prověřeno bude dodržení
hygienických limitů hluku z železniční dopravy. Limity využití území - O.P. silnice II. třídy, ochranné
pásmo železnice, nadzemní elektrické vedení s ochranným pásmem a kanalizační řad.
Územní plán Krhanice nevymezuje žádné plochy přestavby, železniční a silniční doprava je
stabilizována. Stávající síť komunikací místního významu a účelových cest je územním plánem
stabilizována, dále je řešeno zpřístupnění jednotlivých zastavitelných ploch, pokud nejsou přístupné ze
stávajících komunikací. Uzemní plán navrhuje obratiště na některých slepých komunikacích. Koncepce
zásobování obou částí obce pitnou vodou z Posázavského vodovodu zůstane zachována, kapacita
vodovodu pro veřejnou potřebu je dostatečná pro zásobování stávající i nově navržené zástavby v obou
částech obce. Odkanalizování obcí Krhanice a Dolní Požáry je individuální (jímky na vyvážení, domovní
čistírny), navržena je nová ČOV pro 800 ekvivalentních obyvatel, obec Prosečnice je odkanalizována
do stávající ČOV Prosečnice. Koncepce zásobování plynem ze středotlakého plynovodu napojeného
na vysokotlakou regulační stanici v Týnci nad Sázavou zůstává zachována. Zásobování elektrickou
energií - stávající rozvody a transformační stanice odpovídají současným potřebám.
K návrhu zadání územního plánu Krhanice KHS vydala vyjádření dne 20. 11. 2015 zn. KHSSC 50
448/2015, kde uplatnila požadavek v podobě prověření vhodnosti stávajících a nově navrhovaných
lokalit obytné zástavby ve vztahu k hygienickým limitům hluku daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a nově navržených či stávajících zdrojů hluku.
Jak vyplynulo z předloženého návrhu územního plánu Krhanice, tento požadavek nebyl jeho
zpracovateli v plné šíři respektován.
V lokalit označených ZP01 a ZP04 v obci Prosenice a lokalit označených ZK01, ZK02, ZK03, ZK11 a
ZK12 v obci Krhanice je nutné stanovit podmíněně využitelné území ve vztahu k hygienickým limitům
hluku daných nařízením vlády do doby prokázání v rámci navazujících územích a stavebních řízení, že
provozem veškerých zdrojů hluku nacházejících se v oblasti (jedná se především o provoz lomů,
železniční trati a komunikace II. třídy a provozu výroby) jsou splněny hygienické limity hluku stanové
nařízením vlády.
Pokud se týká navrhované lokality ZK22 - rozšíření farmy Dolní Požáry (zemědělská výroba), tato se
nachází v malé vzdálenosti od stávající lokality bydlení v rodinných domech - venkovské a je nutno
prokázat, že jejím rozšířením nedojde k negativnímu ovlivnění zejména hlukem této zástavby.
KHS s návrhem územního plánu Krhanice souhlasila s podmínkou posouzení všech zdrojů hluku a to
především u lokality ZK01, ZK02 a ZK03 z důvodu blízkosti lomu (cca 80 m) s navazujícím areálem
zpracování vytěženého kamene. Nová obytná zástavba zde bude v bezprostřední blízkosti lomu
vystavena hlučnosti, vibracím a prašnosti z uvedené těžby a další manipulací s vytěženým materiálem
a v neposlední řadě i dopravou s provozem související (jedná se o dopravu nákladními automobily a
dopravu po železnici v těsné blízkosti lokality lomu). Pokud nebude návrh územního plánu Krhanice
adekvátně úpraven, je KHS připravena v rámci veřejného projednání vydat negativní stanovisko.
Vyhodnocení: Požadavky dotčeného orgánu byly shledány jako oprávněné. Textová část výroku již
většinou obsahovala podmíněně přípustné využití tak, aby byl naplněn požadavek uplatněný dotčeným
orgánem. Znovu bylo prověřeno, že u výše uvedených lokalit je v dostatečném rozsahu zapracováno
podmíněně přípustné využití, tj. omezení týkající se staveb pro bydlení.
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o Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury Praha
ze dne 12. 12. 2016, Sp.zn. 91204/2016/-8201-OÚZ-PHA, doručeno na OÚ dne 12. 12. 2016
Stanovisko:
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o
projednání návrhu územního plánu Krhanice.
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno
h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních
předpisů.
Ministerstvo obrany - Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany č.j.
2613/2014 -1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník
2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem územního plánu Krhanice“.
Katastrální území Krhanice se nachází v zájmovém území AČR dle zákona č.183/2006 Sb., § 175 (jev
082, 103). Rozsah a průběh těchto zájmových území byl předán v rámci aktualizace dat pro ÚAP. Je
nutno dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
Vyhodnocení: Upozornění na jevy
082 – komunikační vedení včetně ochranného pásma
103 – letecká stavba včetně ochranných pásem
bylo vzato na vědomí. Trasy výše uvedených jevů byly znovu prověřeny a nebyl shledán nesoulad.
o Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, územní odbor Benešov
Písemnost obdrželi dne 25.10.2016, nevyjádřili se k předloženému návrhu územního plánu.
o Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Písemnost obdrželi dne 25.10.2016, nevyjádřili se k předloženému návrhu územního plánu.
o Ministerstvo dopravy, odbor technické infrastruktury a územního plánu, Praha
Písemnost obdrželi dne 25.10.2016, nevyjádřili se k předloženému návrhu územního plánu.
o Ministerstvo vnitra ČR, Odbor správy majetku, Praha
Písemnost obdrželi dne 25.10.2016, nevyjádřili se k předloženému návrhu územního plánu.
o Ministerstvo životního prostředí, Praha
Písemnost obdrželi dne 25.10.2016, nevyjádřili se k předloženému návrhu územního plánu.
o Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Praha
Písemnost obdrželi dne 25.10.2016, nevyjádřili se k předloženému návrhu územního plánu.
o Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Praha
Písemnost obdrželi dne 25.10.2016, nevyjádřili se k předloženému návrhu územního plánu.
o Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování
Písemnost obdrželi dne 25.10.2016, nevyjádřili se k předloženému návrhu územního plánu.
o Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního řízení, Praha
oznámení obdrželi dne 25. 10. 2016.
o Městský úřad Týnec nad Sázavou, stavební úřad
Písemnost obdrželi dne 25.10.2016, nevyjádřili se k předloženému návrhu územního plánu.
o Sousední obce (Město Týnec nad Sázavou, Obec Lešany, Obec Kamenice, Obec Pohoří, Obec
Kamenný Přívoz) písemnost obdrželi dne 25.10.2016, nevyjádřili se k předloženému návrhu
územního plánu.
Krajský úřad, jako nadřízený orgán územního plánování vydal dne 18.2.2019 stanovisko k návrhu
územního plánu Krhanice pod č.j. 026740/2019/KUSK, kde konstatuje odstranění nedostatků
uvedených ve stanovisku ze dne 12.9.2017 a závěrem konstatuje, že lze postupoval v dalším řízení o
územním plánu.
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5.2.2. Vyhodnocení stanovisek došlých k veřejnému projednání
§ 52 stavebního zákona.
V rámci veřejného projednání byla uplatněna stanoviska bez požadavků na úpravu nebo doplnění
dokumentace, které zaslal Krajský úřad Středočeského kraje, koordinované stanovisko dne 7.8.2019;
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů dne 20.8.2019;
Ministerstvo vnitra dne 19.8.2019; Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí vydal soubor
stanovisek dne 22.8.2019; Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze vydala
stanovisko dne 26.8.2019.
Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 22.7.2019 upozornilo na limit, který byl upraven až po odevzdání
dokumentace, tento v současné době již nepřesný zákres dobývacích prostorů. Požadavek byl shledán
jako oprávněný, zákres byl upraven před opakovaným veřejným projednáním dle nejnovějšího
podkladu.
Vzhledem k tomu, že v rámci společného jednání byly uplatněny připomínky a následně v rámci
veřejného projednání návrhu územního plánu byly ze strany veřejnosti uplatněny námitky, bylo k nim
nutné ve smyslu ust. 53 odst. 1 zpracovat návrh jejich vyhodnocení a přijmout návrhy na rozhodnutí
včetně odůvodnění, a tento návrh následně doručit dotčeným orgánům a krajskému úřadu s výzvou k
uplatnění stanovisek ke způsobu vyhodnocení a návrhu rozhodnutí o námitkách.
Výzva byla dotčeným orgánům doručena dopisem č.j. 692/2019 ze dne 2.10.2019. Dotčené orgány byly
zároveň upozorněny na skutečnost, že v ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona je uvedeno, že pokud v
uvedené lhůtě své stanovisko neuplatní, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.
Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek a další pokyny ze strany určeného zastupitele
vyvolaly opakované veřejné projednání.
5.2.3. Vyhodnocení stanovisek došlých k opakovanému veřejnému jednání
Na základě výše popsaného výsledku veřejného projednání, vypořádání připomínek a návrhů na
rozhodnutí o námitkách pak byla dokumentace upravena a doplněna jak výroková část územního plánu,
tak i její odůvodnění. Úpravy výrokové části pak pořizovatel vyhodnotil jako podstatnou úpravu návrhu,
kterou je třeba projednat na opakovaném veřejném projednání.
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání – tzv. řízení o upraveném a posouzeném
návrhu územního plánu Krhanice bylo ve smyslu ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona oznámeno
veřejnou vyhláškou a návrh předmětné územně plánovací dokumentace byl zpřístupněn k veřejnému
nahlédnutí v tištěné podobě na obecním úřadu a v elektronické podobě na webových stránkách úřadu.
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání pořizovatel zaslal dotčeným orgánům,
krajskému úřadu a sousedním obcím. Obecní úřad v nich zdůraznil, že Opakované veřejné projednání
- řízení o návrhu územního plánu Krhanice se projednává výhradně v rozsahu provedených úprav.
Opakované veřejné projednání o návrhu územního plánu Krhanice se konalo dne 9. března 2020.
O průběhu veřejného projednání byl ve smyslu ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona pořízen písemný
záznam, který je součástí dokladové části o pořizování územního plánu Krhanice.
V rámci opakovaného veřejného projednání obdržel pořizovatel souhlasná stanoviska bez požadavků
na doplnění dokumentace od těchto dotčených orgánů: Krajského úřadu, který vydal stanovisko dle §
45i zákona o ochraně přírody a krajiny a dle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dne
27.2.2020; Krajského úřadu Středočeského kraje ředitele krajského úřadu dne 10.3.2020; Krajské
hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze dne 12.3.2020.
Písemnost MUDr. J. Svobodové nazvaná „Námitka proti návrhu územního plánu Krhanice“ ze dne
18.2.2020, uplatněná v rámci opakovaného veřejného projednání, pořizovatel odmítl, protože v této
etapě pořizování územního plánu nemá podání žádnou oporu ve stavebním zákoně. Navrhovatelka
mohla v průběhu pořizování územního plánu uplatnit připomínky nebo námitky v zákonem stanoveném
termínu a toto nepopírá. Rovněž ji nic nebrání konat v souladu s vydaným územním rozhodnutím, což
je jí dostatečně známo.
Z obdržené písemnosti je zcela zřejmé, že uplatněná písemnost není podle stavebního zákona
námitkou, kvůli kterému se opakované veřejné projednání konalo, a k němuž bylo možné podle ust.
§ 52 odst. 3 stavebního zákona námitky uplatňovat (citace z § 53 odst. 2 stavebního zákona: Upravený
návrh a případné upravené a doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto
úprav projednání na opakovaném veřejném projednání…).
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Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
uplatněných podle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel prověřil, že územní plán je v souladu i s
právními předpisy orgánů, které neuplatnily svá stanoviska. V průběhu procesu projednání návrhu
územního plánu Krhanice nebyl řešen rozpor.
Pořizovatel vyhodnotil územní plán z hlediska nadřazené dokumentace, zájmů chráněných dotčenými
orgány, z hlediska širších územních vazeb, možnosti ovlivnění území ležících na území sousedních
obcí a neshledal rozpor s právními předpisy.
Na základě výsledků projednání se konstatuje, že úpravou dokumentace po opakovaném veřejném
projednání již nedošlo k podstatné úpravě, která by vyvolávala požadavek nového projednání.
Pořizovatel přezkoumal soulad ÚP ve smyslu ustanovení § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Jeho
posouzení je včleněno do jednotlivých kapitol odůvodnění územního plánu a došel k závěru, že proces
pořizování ÚP proběhl v souladu s platnými právními předpisy, dokumentace je v souladu se
sledovanými veřejnými zájmy, obsahuje všechny náležitosti vyplývajícími ze stavebního zákona,
správního řádu a vyhlášky o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti a z tohoto důvodu v souladu s ust. § 54 odst. 1 stavebního
zákona předložil Obecní úřad Krhanice návrh na vydání územního plánu Krhanice.

6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACI O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
viz § 53 odst. 5 b) Stavebního zákona
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo v Zadání územního plánu požadováno.

7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
viz § 53 odst. 5 c) Stavebního zákona
Vyhodnocení návrhu územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí nebylo stanoviskem
Krajského úřadu Středočeského kraje požadováno.

8. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY
NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
viz § 53 odst. 5 d) Stavebního zákona
Vyhodnocení návrhu územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí nebylo stanoviskem
Krajského úřadu Středočeského kraje požadováno.
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9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
9.1.

Zdůvodnění vymezení zastavěného území

ad kapitola a) výrokové části
Zastavěné území je vymezeno v souladu § 58 odst.1) a 2) Stavebního zákona (dále též SZ). Do
zastavěného území je zahrnut „intravilán“, (mapy s jeho vyznačením byly použity jako mapový podklad
původního ÚPnSÚ). Dále jsou do zastavěného území zahrnuty pozemky uvedené v bodech a) - d) odst.
2) § 58 SZ.
Zastavěné území vykazuje stav k 31. 12. 2019.

9.2.

Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

9.2.1. Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území
ad kapitola b.1) výrokové části
Obec má dobré rozvojové předpoklady zejména pro bydlení díky kvalitnímu životnímu prostředí, dobré
základní vybavenosti, zejména školské, dobré dopravní obsluze železniční i silniční, spojující obec
s významnými centry vybavenosti a pracovních příležitostí (Benešov, Týnec n. Sázavou, Jílové u Prahy,
ale i Prahou). Významným rozvojovým předpokladem je i kvalitní přírodní a rekreačně využitelné
zázemí, které obec předurčuje pro rozvoj nejen bydlení, ale i rekreace a turistiky.
Územní plán vytváří předpoklady pro vyvážený rozvoj obce a podporuje zejména rozvoj funkce bydlení.
V souvislosti s tím vytváří i podmínky pro doplnění veřejné, zejména technické a dopravní infrastruktury
i další vybavenosti.
Zdůvodnění podmínek pro ochranu kulturních, architektonických a přírodních
hodnot
ad kapitola b.2) výrokové části
9.2.2.

Návrhem nejsou negativně dotčeny hodnoty území. Návrh územního plánu vytváří podmínky pro
ochranu a obnovu hodnot území, jak kulturních, tak přírodních.
Stanovením vhodných podmínek prostorového uspřádání a jejich respektováním by mělo být zabráněno
narušení krajinného rázu nevhodnými stavbami i znehodnocení charakteru a celkového obrazu a
jednotlivých sídel.
❖ Přehled kulturních hodnot a podmínky z toho vyplývající
památky zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek (zdroj: Monumnet):
o 103819 - Krhanice, čp. 22 venkovská usedlost, s omezením: bez domu čp. 261 a st. p. č. 42/13,
domu bez čp. na st. p. č. 42/1
o 32504 / 2-3942 - Krhanice, výklenková kaplička sv. Josefa, u silnice na JV okraji vsi
další hodnotné stavby
o areál bývalého plicního sanatoria Prosečnice
o budova bývalé školy, dnes Obecní úřad
o vodní elektrárna v Pěnkavech
o drobné stavby:
- zvonička na návsi u obchodu
- památník obětem války na návsi u hasičárny
- pomníček 17. 11. 1989 na křižovatce silnic
- litinový křížek na návsi u lípy
- litinový křížek u silnice mezi Krhanicemi a Prosečnicí
Ochrana památkově chráněných staveb a areálů pak vyplývá ze zákona o památkové péči.
Územní plán stavby zachovává a vytváří podmínky pro ochranu uvedených hodnot stanovením
podmínek prostorového uspořádání. Tyto podmínky požadují při dostavbách a výstavbě v území
s výskytem těchto hodnot respektovat charakter původní zástavby.
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zachovaná urbanistická struktura
Jde zejména o zástavbu centra Krhanic - rostlá zástavba kolem cesty a návsí, tvořená původními
drobnějšími usedlostmi a domky. Při přestavbách a případných dostavbách by měla být tato struktura,
zejména umístění zástavby vůči přilehlým veřejným prostranstvím, půdorysné uspořádání zástavby, její
výška, tvar a orientace střechy zachována.
území s archeologickými nálezy
ÚAN kategorie I
o území s pozitivně prokázaným výskytem archeologických nálezů:
- Hájovna Nová Grybla, dříve zvaná Radač
ÚAN kategorie II
o území, kde se pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů pohybuje v rozmezí 51 až 100 %:
- Krhanice - středověké a novověké jádro vsi při dvou pravostranných přítocích Sázavy
- Prosečnice - středověké a novověké jádro vsi
- ZSV Horní Požáry
ÚAN kategorie III
o území, které mohlo být osídleno či jinak využíváno člověkem, ale výskyt archeologických nálezů
nebyl dosud pozitivně prokázán, pravděpodobnost výskytu je 50 %:
- zahrnuje celé zbývající území obce nespadající do kategorie I a II.
Při výstavbě na území obce musí stavebník zajistit záchranný archeologický průzkum.
veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně,
Jsou velmi důležité pro život obce, pro setkávání občanů, odpočinek, pořádání kulturních a
společenských akcí apod. Jsou to zejména návsi, prostranství před objekty vybavenosti, drobné plochy
veřejné zeleně apod. Územní plán klade také důraz na jejich zachování.
❖ Přehled přírodních hodnot území a podmínky z toho vyplývající:
Územní plán Krhanice respektuje všechny následující přírodní hodnoty území. Navržený rozvoj
neovlivní negativně plochy ochrany přírody, vymezené plochy ÚSES, ani další přírodně hodnotná
území.
Následující přírodně hodnotné části krajiny územní plán zařazuje do ploch přírodních (NP), ev. do
ploch smíšených nezastavěného území s indexem „p“, jejichž využití je podřízeno ochraně přírody.
maloplošná chráněná území
o Přírodní rezervace Grybla s vyhlášeným ochranným pásmem
- Přírodní rezervace Grybla byla zřízena vyhláškou Okresního národního výboru v Benešově ze
dne 6.12.1985 o zřízení chráněného přírodního výtvoru "Grybla".
- Přírodní rezervace se nachází v centrální části komplexu Hornopožárských lesů v oblasti vrchu
Grybla (513 m n.m.) a Panské skály (450 m n.m.) 2 km severně od Krhanic. Vlastní území tvoří
dvě oddělené plochy - jedna v blízkosti vrchu Grybla a druhá na jižních svazích Panské skály
spojené ochranným pásmem.
- Jižní část Grybla I (svahy Panské skály) je zalesněná rokle a strmé svahy v pramenné oblasti
Palečnického potoka a jeho pravostranného přítoku. Severní část Grybla II leží 300 m severněji
na východním svahu stejnojmenného vrchu.
- Předmětem ochrany jsou květnaté a bikové bučiny s přirozeným podrostem a další ukázky
typických lesních ekosystémů (doubravy) v žulové pahorkatině. Vyskytují se zde i zajímavé
skalní útvary. Dlouhodobým cílem je zachování přírodě blízkých lesů jako typického
regionálního biotopu se skladbou blízkou klimaxovému stadiu, zachování biotopu zvláště
chráněných druhů a využití území pro vědecké a studijní účely.
- Rozloha: 53,19 ha (severní část 10,15 ha, jižní 43,04 ha), OP činí 63,45 ha.
- V současnosti je PR vymezena lesními porosty na pozemku parc. č. 685/1, k.ú. Krhanice,
ochranné pásmo je speciálně vymezeno.
- Území je součásti přírodního parku Hornopožárský les a vymezeného regionálního biocentra
RC 1383 Grybla.
- Pro území přírodní rezervace byl schválen Plán péče pro období let 2006–2015. Vzhledem k
uplynutí platnosti stávajícího plánu péče, přikročil Středočeský kraj na k Zadání zpracování
plánu péče nového.
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o

Přírodní památka Vlčí rokle s ochranným pásmem
- Přírodní památka Vlčí rokle byla vyhlášena Vyhláškou Okresního národního výboru v
Benešově, která nabyla účinnosti 1. 11. 1990.
- Přírodní památka zahrnuje nivu potoka Vlčín a přilehlé svahy masivu Vlčí jámy (433,5 m n.m.),
1 km severně od Prosečnice.
- Předmětem ochrany je geomorfologicky pozoruhodná, bučinou porostlá rokle zaplněná
nahloučenými balvany, až několik metrů velkými. Jde o starou svahovou bučinu ve stinné a
chladné poloze s chudým bylinným podrostem. Balvany vytvářejí četná kamenná moře.
Rozloha: 8,513 ha.
- V současnosti je PP vymezena lesními porosty na pozemku parc. č. 682/1, k.ú. Krhanice;
ochranné pásmo ze zákona, tj. 50 m od hranice PP.
- Území je součásti přírodního parku Hornopožárský les a územního systému ekologické stability.
- Pro území přírodní památky byl schválen Plán péče pro období let 2007–2015. Vzhledem k
uplynutí platnosti stávajícího plánu péče, přikročil Středočeský kraj na k Zadání zpracování
plánu péče nového.

o

Ochranné pásmo přírodní rezervace Čížov
- Území představuje jedinou chráněnou lokalitu přirozené lesní a nelesní xerotermní vegetace s
řadou refugiálních stanovišť v údolí Sázavy. Chráněn je lesnatý strmý svah nad pravým břehem
zaklesnutého meandru Sázavy, rozčleněný řadou postranních hřbítků. Na skalnaté ostrožině
nad ústím Kamenického (Čakovického) potoka do Sázavy stojí zříceniny gotického hradu
Zbořený Kostelec.
- Motivem ochrany je členitý reliéf s poměrně zachovalými lesními ekosystémy. Větší část území
pokrývají listnaté lesy přirozeného charakteru, především květnaté bučiny, habřiny, místy
fragmenty suťového lesa. Botanicky cenné je okolí hradní zříceniny s xerotermními rostlinnými
společenstvy. Údolí Kamenického potoka představuje typickou inverzní rokli.
- Celková rozloha činí 56,79 ha. Přírodní rezervace má ochranné pásmo ze zákona, tj. území do
vzdálenosti 50 m od hranic ZCHÚ. Do řešeného území zasahuje okraj přírodní rezervace a
ochranné pásmo v lokalitě Bašta na pravém břehu Kamenického potoka v rozsahu cca 5,5 ha.
- Území je součásti přírodního parku Hornopožárský les a vymezeného regionálního biocentra
RC 1672 Čížov. Plochou rezervace prochází osa mezofilní hájová nadregionálního biokoridoru
K61.
- Pro území přírodní rezervace byl schválen Plán péče pro období let 2006 – 2015. Vzhledem k
uplynutí platnosti stávajícího plánu péče, přikročil Středočeský kraj na k Zadání zpracování
plánu péče nového.

evropsky významné lokality
o CZ0213068 - Dolní Sázava
- Lokalitu tvoří střední a dolní tok řeky Sázavy od soutoku s Blanicí až po soutok s Vltavou v Davli.
(okresy Benešov, Kutná Hora, Praha-východ, Praha-západ). Řeka tekoucí často v hluboce
zaříznutém údolí, je jen málo regulovaná s větším množstvím jezů. Tok nabízí velké množství
přechodných oblastí, většinou dochází ke střídání proudných úseků s kamenitým a štěrkovým
dnem a delších pomalu proudících úseků v nadjezí.
- Jedna z nejrozsáhlejších lokalit velevruba tupého (Unio crassus) v ČR. V nadjezí Sázavy u
Týnce nad Sázavou žije početná populace hořavky duhové (Rhodeus sericeus
amarus). Lokalita je obývána populacemi dalších vzácných druhů jako je škeble plochá
(Pseudanodonta complanata) a okružanka říční (Sphaerium rivicola). Výskyt přirozených
zástupců ichtyocenózy parmového i cejnového pásma.
- Zařazení EVL na evropský seznam: 2008/25/ES
- Nařízení vlády o stanovení národního seznamu EVL: nař. vlády č. 318/2013 Sb., příloha 29.
- Orgán ochrany přírody Krajského úřadu Středočeského kraje svým stanoviskem č. j.
142104/2015/KUSK ze dne 13. 11. 2015 vyloučil významný vliv koncepce na území Natura
2000 podle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů a neměl ke koncepci zásadní připomínky z hlediska kompetencí
svěřených Krajskému úřadu.
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přírodní park
o Přírodní park Hornopožárský les
- byl vyhlášen nařízením Okresního úřadu Benešov v roce 2002 k ochraně krajinného rázu.
Území o rozloze 3465 ha se rozkládá na dolním toku řeky Sázavy, na východ od Jílového a
severně od Sázavy, ve Středočeské pahorkatině, na částech území okresu Benešov, Prahavýchod a Praha-západ. Na západě sousedí s přírodním parkem Střed Čech, na východě
navazuje na přírodní park Velkopopovicko.
- Území tvořené členitou pahorkatinou, která zde nabývá až vrchovinný ráz, bylo osidlováno a
kultivováno až ve středověku, na rozdíl od okolních, dříve obydlených oblastí. Převážnou část
pokrývají rozsáhlé lesy, které mají mnohde změněnou druhovou skladbu ve prospěch
jehličnanů, místy se však zachovaly listnaté lesy s přirozenou druhovou skladbou. Nejvyšším
bodem přírodního parku je vrch Grybla (504 m).
- Přírodní park představuje typickou ukázku poměrně zachovalé krajiny na granitoidech
(granodiority až křemenné diority požárského typu) středočeského plutonu. Žulové horniny
vystupují na řadě míst parku v podobě charakteristicky utvářených skalních výchozů s oble
ovětralým povrchem; na dnech údolí se vytvářejí balvaniště nebo také balvanové proudy
(kamenná moře). Při jižním okraji u Prosečnice leží velké lomy na posázavskou „žulu“, přesněji
požárský křemenný diorit až granodiorit.
Potenciálně se na území přírodního parku vyskytovaly bikové a / nebo jedlové doubravy, místy
lipové bučiny s lípou srdčitou a černýšové dubohabřiny. Území parku je téměř souvisle zalesněno.
Na základě požadavků arcivévody Ferdinanda d´Este byla uprostřed lesa postavena myslivna a
lovecký zámeček Horní Požáry. Arcivévoda tu také nechal vybudovat celou řadu vycházkových tras,
vedoucích nejzajímavějšími místy oblasti. Lesní porosty mají hospodářský charakter, ale s
přirozenou původní skladbou. V lesích dnes převládá z velké části smrk, nicméně se zde zachovaly
poměrně velké okrsky tvořené kyselými a místy i květnatými bučinami s bohatým zastoupením
významných i chráněných druhů rostlin.
významné krajinné prvky (VKP):
o jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický
vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Využívat je lze pouze tak, aby nebyla narušena jejich
obnova nebo nedošlo k ohrožení jejich stabilizační funkce. Umisťování staveb, pozemkové úpravy,
změny kultur pozemků, odvodňování, úpravy vodních toků a těžba nerostů podléhají závaznému
stanovisku orgánu ochrany přírody.
o Na území Krhanic se vyskytují jen VKP ze zákona: jsou to veškeré lesy, vodní toky, rybníky, a údolní
nivy.
územní systém ekologické stability (ÚSES)
o více viz kap. 9.7.4)
ochrana půdního fondu
o Kvalitní zemědělská půda se vyskytuje prakticky v celém území obce. Půdy tř. ochrany 1 a 2 se
nachází v sousedství zastavěného území obce, proto není možné se navrženým rozvojem těmto
plochám vyhnout. Většina ploch je převzata z dosud platného ÚPnSÚ, navržený rozvoj je úměrný
potřebám obce. Více v kapitole 14.1.
o Lesy - průměrná lesnatost řešeného území (61 %) což značně převyšuje průměrnou lesnatosti ČR,
která je cca 30 %. Lesní komplexy se vyskytují zejména na svazích v severní části řešeného území
(Hornopožárský les). Drobnější lesní pozemky se vyskytují i v ostatních částech území obce.
Návrhem územního plánu jsou chráněny PUPFL před zástavbou. Výjimkou je komunikace nezbytná
pro přístup ke stávající chatové zástavbě v Prosečnici.
nerostné suroviny
o výhradní ložiska Krhanice (těžené) a Prosečnice (těžené) a dobývací prostory Krhanice a Krhanice
– Požáry; územní plán je respektuje.
chráněny a respektovány jsou dále
o liniové prvky doprovodné zeleně katastrálně evidované či prvky zeleně na orné půdě, tj. meze,
remízky, plochy nelesní zeleně, doprovodné zeleně cest a vodotečí
o katastrálně neevidované drobné vodoteče a malé vodní plochy v krajině

69

ÚZEMNÍ PLÁN KRHANICE

odůvodnění

❖ Přehled civilizačních hodnot a podmínky z toho vyplývající:
Kromě hodnot kulturních a přírodních se v území vyskytují další hodnoty vytvořené člověkem,
zhodnocující území a usnadňující a zlepšující život. Jsou to zejména:
dopravní a technická infrastruktura
o železniční, silniční a cestní síť, technická vybavenost - nezbytná pro kvalitní život v obci. Územní
plán respektuje stávající infrastrukturu a navrhuje doplnění chybějící infrastruktury ve sávající
zástavbě i pro nově navrženou zástavbu.
vybavenost
o zejména veřejná a sportovní - škola, mateřská škola, obecní úřad, knihovna, sportovní zařízení
- důležité pro každodenní život v obci. Územní plán chrání tato zařízení vybavenosti a vytváří
podmínky pro jejich eventuální doplnění.
Za civilizační hodnoty jsou považovány dále např. investice od půdy (závlahy, odvodnění), ty se však
na území Krhanic nevyskytují.

9.3.

Zdůvodnění navržené urbanistické koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení
ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně

ad kapitola c) výrokové části
9.3.1.

Zdůvodnění navržené urbanistické koncepce

Zdůvodnění základních zásad urbanistické koncepce
ad kapitola c.1.1) výrokové části
Územní plán vyšel při návrhu nových zastavitelných ploch z reálných konkrétních potřeb obce i z jejího
celkového rozvojového trendu.
Návrh územního plánu skloubil potřeby obce a požadavky majitelů pozemků a investorů, s kapacitou a
možností rozvoje veřejné infrastruktury i s požadavkem ochrany hodnot území a s limity využití území.
Územní plán přebírá v první řadě zastavitelné plochy navržené předchozí ÚPD (tedy ÚPnSÚ a jeho
změny č. 1 - 3) a doplňuje je o některé nově uplatněné požadavky, které byly předběžně vyhodnoceny
v rámci doplňujících průzkumů a rozborů. Vzhledem k velkému rozsahu zastavitelných ploch nebylo
možné zařadit do územního plánu všechny požadavky, byť nebyly vyhodnoceny jako nevhodné (více
také v kapitole 10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území).
Pro rozvoj jsou navrženy především volné pozemky a proluky v zastavěném území, dále enklávy a další
vhodné plochy přiléhající k zastavěnému území, čímž dojde k zarovnání hranice zastavěného území.
Územní plán předpokládá v souladu se záměry obce rozvoj zejména obytné zástavby a s tím spojený
rozvoj odpovídající veřejné infrastruktury. Vymezení ploch pro bydlení zohlednilo u stávajících pozemků
jeho současné využití, u zastavitelných ploch využití navazujícího území.
Územní plán podporuje i rozvoj nepobytové rekreace (turistiky, cykloturistiky). Rekreační funkce obce
je dána kvalitami přírodního zázemí, které skýtá široké možnosti pro rekreační využití. V obci se
obdobně jako ve většině obcí kolem Sázavy rozvíjela v minulosti chatová zástavba, která je územním
plánem stabilizovaná.
Územní plán stabilizuje tradiční těžbu kamene. Oba lomy jsou umístěny tak, aby těžba co nejméně
obtěžovala obytnou zástavbu.
Rozvoj výrobních aktivit je omezen, aby nedocházelo k narušování obytného a rekreačního prostředí.
Územní plán podporuje rozvoj Krhanic i Prosečnice jako samostatných sídel. Přispívá tím nejen k
zachování původní struktury zástavby a krajinného rázu, ale i k co největší prostupnost krajiny,
nepřerušené souvislou zástavbou a k zachování všech přírodních hodnot území.
Nezastavěné území (krajinu), jako jednu z hodnot, chrání územní plán před lokalizací nevhodných
staveb nebo dalším nevhodným využitím. Stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným
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způsobem využití vylučuje některé stavby, přípustné v krajině dle § 18, odst. 5) stavebního zákona, jde
zejména o zemědělské areály v krajině a větrné a fotovoltaické elektrárny.
Zdůvodnění urbanistické koncepce jednotlivých částí obce
ad kapitola c.1.2) výrokové části
Obě sídla, Krhanice a Prosečnice, mají svůj historický vývoj, ze kterého plyne jejich charakter a
specifika, proto jsou stanoveny specifické zásady urbanistické koncepce pro každou samostatnou část
sídla.
Důraz je kladen na ochranu dochovaného charakteru a struktury zejména původní zástavby tak, aby
realizací nové zástavby nebyl narušen charakteristický obraz jednotlivých sídel.
Krhanice
Jádro Krhanic se třemi návsemi, si zachovalo původní nepravidelnou rostlou kompaktní strukturu,
ovlivněnou konfigurací terénu. Rovněž velká část zástavby v této části obce má původní charakter, co
se týká hmotového uspořádání staveb, jejich výšky, půdorysu, typu zastřešení. V novějších částech
sídla převládá pravidelnější struktura zástavby s izolovanými RD, které většinou svou výškou a
zastřešením vycházejí z tradiční venkovské zástavby. Pro sídlo je charakteristické i množství vzrostlé
zeleně v zahradách, které zapojuje zástavbu do krajiny. Rovněž nově navržená zástavba, která se
nachází v okrajových, a tudíž pohledově exponovaných lokalitách, by se měla svým charakterem
přizpůsobit tradiční venkovské zástavbě, včetně zahrad s vysokou zelení.
Prosečnice
Zástavba Prosečnice, která vznikla mnohem později než Krhanice je tvořena izolovanými RD na
pravidelném půdorysu.
Zcela samostatný celek tvoří areál bývalého plicního sanatoria s rozlehlým zázemím a parkem. Pro
tento areál jsou stanoveny zcela specifické podmínky, tak aby případnými dostavbami nebyl narušen
celkový vzhled staveb.
Samostatné chatové osady a rozptýlená chatová zástavba
S ohledem na požadavek na zachování přírodních hodnot území i s ohledem na obtížný přístup není
další chatová zástavba na území obce rozvíjena. Přípustné jsou ojedinělé dostavby v prolukách.
Zdůvodnění koncepce prostorového uspořádání a urbanistické kompozice
ad kapitola c.1.3) výrokové části
Koncepce prostorového uspořádání vyplývá ze stávajícího charakteru a uspořádání sídel a z jejich
polohy v krajině, z jejich dosavadního vývoje i z potenciálu pro jejich další rozvoj.
Podmínky prostorového uspořádání (viz kap. f. 2 výrokové části) byly stanoveny tak, aby nová zástavba,
ani úpravy existující zástavby nenarušily charakteristický vzhled a strukturu stávající zástavby, ani aby
nebyl nenarušen celkový obraz sídel a krajinný ráz.
Dostavby a úpravy staveb v zastavěném území musí respektovat stávající charakter okolní zástavby,
který je vyjádřen zejména její výškou, celkovým hmotovým řešením staveb, umístěním staveb na
pozemku vůči uliční čáře (zda např. vytváří jednotnou uliční frontu, jasně definující přilehlý veřejný
prostor nebo jde o izolovanou zástavbu umístěnou v zahradách s nepravidelným odstupem od hranice
veřejného prostranství apod.).
Rovněž u nové zástavby je její charakter a výšková hladina zástavby stanovena s ohledem na polohu
a charakter stávající venkovské zástavby.
Z měřítka tradiční venkovské zástavby se vymyká pouze areál bývalého plicního sanatoria, který vznikl
jako jeden celek a tvoří jej velmi kvalitní architektura z počátku 20. století. Druhou stavbou, jejíž měřítko
také neodpovídá venkovské zástavbě, je budova školy v Krhanicích, jejíž velikost ale vyplynula z potřeb
obce. Tato stavba se stala novodobou dominantou Krhanic.
Zdůvodnění koncepce funkčního uspořádání
ad kapitola c.1.4) výrokové části
Bydlení
Bydlení je jednou z hlavních funkcí obce Krhanice. Je to dáno především kvalitním životním prostředím
i přírodním zázemím. Velkým plusem, který ovlivňuje zájem o bydlení zejména u mladých rodin je
školský vybavenost v obci (základní škola a nově rozšířená mateřská škola). Obec má jinak pouze
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základní vybavenost a nemá ani velkou nabídku pracovních příležitostí, ale to je vyváženo dobrou
dopravní dostupností (železniční, silniční) blízkých center vybavenosti i pracovních příležitostí (Týnec
nad Sázavou, Benešov, Praha). Díky tomu je v obci zájem o bytovou výstavbu, a i do budoucna se bude
bydlení rozvíjet jako hlavní funkce obce.
Územní plán nabízí plochy jak pro obytnou zástavbu v rodinných domech, tak i smíšené bydlení, kde je
vedle bydlení přípustné umísťovat i další funkce, zejména nerušícího obslužného charakteru.
Územní plán na základě podrobného průzkumu v území a zohlednění stávajících územích vztahů a
vazeb posoudil vhodnost ploch zařazených v územním plánu sídelního útvaru pro funkci „plochy se
smíšenou funkcí”. V poslední době v obci roste zájem o „čisté“ bydlení v RD s okrasnými a rekreačními
zahradami a územní plán na tento trend reaguje. Většina zastavitelných ploch je proto určena pro
bydlení v rodinných domech - venkovské (BV), kde jsou přípustné další funkce pouze v omezeném
rozsahu, aby byl zachovám hlavně obytný charakter území, bez negativních vlivů činností snižujících
kvalitu a pohodu obytného prostředí. Při posouzení se mimo jiné vycházelo i z již provedeného dělení
pozemků, jejichž velikost v některých lokalitách ani neumožňuje kromě RD umístění dalšího
podnikatelského zázemí.
Koncepce funkčního uspořádání proto upřednostnila možnost změny funkčního vymezení ploch na
plochy bydlení v rodinných domech – venkovské. Tím se ochránila hlavní funkce bydlení, kterou si
stanovilo zastupitelstvo obce na jemu svěřeném území hlavně podporovat.
Plochy smíšené obytné jsou vymezeny ve stávající zástavbě v lokalitách, kde byly a jsou tradičně
provozovány další činnosti slučitelné s bydlením a velikost pozemků a uspořádání staveb na pozemcích
to umožňuje. Nové smíšené obytné plochy jsou vymezeny v lokalitách, kde je v některých jejích částech
snížená kvalita obytného prostředí např. v sousedství železnice. Zde se předpokládá umístění RD na
vzdálenější části pozemku a v části, kde by mohly být překračovány hladiny hluku je pak možné umístit
stavby pro podnikání.
Občanské vybavení
Obec má dobrou základní vybavenost, soustředěnou zejména v Krhanicích: obecní úřad a knihovna,
základní škola, mateřská škola, obchod, stravovací zařízení, areál fotbalového hřiště, víceúčelové
hřiště, hřbitov). V Prosečnici je umístěno v areálu bývalé plicní léčebny zařízení pro zdravotní a sociální
péči Šarlota, které je vzhledem ke svému charakteru celé včetně přilehlého parku a zázemí zařazeno
do občanského vybavení specifického OV1 a jsou pro něj stanoveny specifické podmínky.
Tato vybavenost je vzhledem k velikosti a významu obce dostačující a je územním plánem
stabilizovaná. Ze Zadání územního plánu nevyplynul žádný další požadavek na vymezení nových
zastavitelných ploch pro veřejnou vybavenost.
Navržena je plocha pro rozšíření hřbitova v Krhanicích (ZK24), plocha bude sloužit i k umístění
parkoviště pro návštěvníky, kteří dnes parkují na okraji silnice.
V případě potřeby je možné umísťovat nová zařízení občanského vybavení i v dalších plochách
s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách smíšených obytných (SV), ale i v plochách bydlení
(BV), umožňuje to přípustné využití, stanovené pro tyto plochy.
Sport a rekreace
Krhanice mají velmi dobré sportovní vybavení - areál fotbalového hřiště TJ Sokol Krhanice se
zázemím, víceúčelové hřiště v sousedství školy, sportovní střelnice. Tato sportovní vybavenost je
dostačující pro potřeby obce a není nutné vymezovat další plochy.
Z předchozího ÚPnSÚ je převzata plocha pro kynologické cvičiště (plocha ZK20 u Gabčíkova), zde se
předpokládá extenzivní využití s minimem staveb.
V případě potřeby je možné drobná sportoviště umísťovat i v plochách pro bydlení - umožňují to
podmínky stanovené pro tento druh ploch.
Krhanice mají díky kvalitnímu životnímu prostředí a přírodnímu zázemí (komplex Hornopožárského lesa
s chráněnými územími přírody a pěknými vyhlídkami i vodácky atraktivní Sázava) výborné podmínky
pro pobytovou i nepobytovou rekreaci. Na území obce je evidováno 265 objektů užívaných k rekreaci
(chaty, chalupy). Chatová zástavba vzhledem k rozsahu i požadavkům na ochranu hodnot krajiny dále
rozvíjena není.
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Výroba
Na území Krhanic má tradici zemědělská výroba, stávající areál rodinné zemědělské farmy v Dolních
Požárech je stabilizován a navržen k rozšíření (plocha ZK22) - tento záměr je převzat z dosud platného
územního plánu. Farma je zaměřena na chov hovězího dobytka a výrobu mléčných výrobků. Pozemky
v okolí farmy jsou využívány pro pastvu dobytka. Územní plán dále stabilizuje v území fotovoltaickou
elektrárnu a malou vodní elektrárnu.
Další výrobní plochy územní plán nenavrhuje s ohledem na navrženou urbanistickou koncepci, která
preferuje zachování kvalitního životního prostředí a rozvoj obytné funkce a rekreační využití území.
Těžba a zpracování nerostných surovin
Na území obce se nachází dva lomy s navazujícími areály zpracování vytěženého kamene.
Lom Krhanice (dobývací prostor Krhanice) v lomu probíhá těžba stavebního kamene - granodioritu a
křemenného dioritu. V jižní části se nachází areál zpracování kamene, který je zavlečkován, pro dopravu
suroviny je využívána železniční i silniční doprava. Vzhledem k tomu, že je areál možným zdrojem
zvýšené prašnosti, je v jeho sousedství, směrem k obytné zástavbě Krhanic, navržena plocha zeleně,
která bude plnit i izolační funkci.
Lom Prosečnice (dobývací prostor Krhanice - Požáry), v lomu se obnovuje těžba tzv. požárské žuly
pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu. Jižně od lomu, v sousedství železnice se nachází areál
zpracování kamene, pro dopravu suroviny je využita silniční doprava.
Plocha vlastních lomů je vymezena v rozsahu stanovených dobývacích prostoru a je zařazena do ploch
těžby nerostů nezastavitelných (NT), areály zpracování kamene do ploch těžby nerostů zastavitelných
(TZ), které jsou zařazeny do zastavěného území. Oba areály těžby jsou územním plánem stabilizovány.

Zdůvodnění koncepce veřejných prostranství
ad kapitola c.1.5) výrokové části
Územní plán stabilizuje stávající veřejná prostranství - zejména ulice, návsi a plochy veřejné zeleně.
Územní plán vytváří podmínky pro vznik nových prostranství - jednak navrhuje samostatná veřejná
prostranství hlavně pro umístění nových komunikaci, ale také umožňuje zřizovat veřejná prostranství v
rámci dalších ploch, zejména pro bydlení (umožňují to podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití).
Veřejná prostranství vzniknou v souvislosti s realizací ploch pro bydlení na základě podrobnějšího
řešení těchto ploch (viz vyhláška č.501/2006 Sb. §7, odst.2, který stanovuje požadavky na vznik ploch
veřejných prostranství v plochách větších než 2 ha).
Územní plán dále navrhuje plochy veřejné zeleně, které doplňují chybějící plochy veřejné zeleně a
zároveň doplňují systém sídelní zeleně.

9.3.2. Zdůvodnění vymezení zastavitelných ploch
ad kapitola c.2) výrokové části
Územní plán Krhanice vymezuje zastavitelné plochy v zastavěném i nezastavěném území v rozsahu,
který odpovídá reálným potřebám obce a jejího významu ve struktuře osídlení.
Pozn.: číslování ploch je provedeno samostatnou číselnou řadou v rámci každého sídla; první písmeno
značí zastavitelnou plochu (Z), druhé písmeno pak příslušnost k sídlu (K = Krhanice a Dolní Požáry, P
= Prosečnice.
Uvedené počty RD u jednotlivých ploch jsou orientační; vychází nejen z velikosti plochy, ale také z
obvyklých velikostí parcel v konkrétním místě, či záměru majitelů pozemků nebo z již provedené
parcelace.

73

ÚZEMNÍ PLÁN KRHANICE

odůvodnění

Přehled zastavitelných ploch a odůvodnění jejich vymezení
KRHANICE
ZK01 Krhanice, Na Splazích (2,02 ha), cca 13 RD
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV), veřejná zeleň (ZV)
Přístup k ploše:
▪ stávající komunikací místního významu na jihu plochy, která je navržena k rozšíření
Podmínky využití plochy:
▪ v rámci územního řízení musí být prověřeno dodržení hygienických limitů hluku, stanovených
nařízením vlády z provozu železniční trati a lomu
▪ umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní rozhodnutí prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní
neakceptovatelným způsobem činností související s lesním hospodářstvím
Limity využití plochy:
▪ nadzemní elektrické vedení VN s OP
▪ OP lesa (okraj plochy)
▪ přírodní park
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je převzata z původní územně plánovací dokumentace
▪ plocha je zainvestovaná, je zde zahájena výstavba
▪ navazuje na zastavěné území a na stávající komunikaci - možnost napojení na sítě technické
infrastruktury
▪ komunikace místního významu na jižním okraji plochy je navržena k rozšíření, na svahu je
navržen pás veřejné zeleně (pozemek je ve vlastnictví obce)
▪ komunikace uvnitř plochy je navržena v parametrech komunikace místního významu a je
ponechána v trase stávající účelové cesty (pozemek ve vlastnictví obce); komunikace slouží také
k přístupu do krajiny a k chatové osadě Na Sádku
▪ mezi stávající zástavbou a plochou ZK01 je vynechán nezastavitelný pás zeleně ponechaný
v krajině, plnící funkci průlehu - slouží k odvodu vody z okolních, zejména výše položených
pozemků do vodoteče
▪ pro potřeby plochy bude sloužit sousední plocha veřejné zeleně ZK16
ZK02 Krhanice, Na Splazích - za tratí (2,05 ha), cca 12 RD
Navržené využití:
▪ plochy smíšené obytné venkovské (SV), veřejná prostranství (PV), zeleň soukromá a
vyhrazená (ZS)
Přístup k ploše:
▪ stávající komunikací místního významu na severu plochy, která je navržena k rozšíření
Podmínky využití plochy:
▪ v rámci územního řízení musí být prověřeno dodržení hygienických limitů hluku, stanovených
nařízením vlády z provozu železniční trati, silnice II. třídy a lomu
▪ umístění staveb do vzdálenosti 60 m od drážního tělesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní řízení prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní neakceptovatelným
způsobem činností související s provozem na dráze
Limity využití plochy:
▪ nadzemní elektrické vedení VN s OP
▪ OP železnice
▪ přírodní park
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je převzata z původní územně plánovací dokumentace
▪ enkláva mezi stávající komunikací a železnicí - navazuje na zastavitelnou plochu ZK03
▪ přístup ze stávající komunikace na severním okraji plochy, která je navržena k rozšíření
▪ plocha je zainvestovaná, připravuje se výstavba
▪ jde sice o půdu třídy ochrany 2, ale plocha byla prověřena předchozím ÚPnSÚ, navíc plocha je
malou enklávou zemědělské půdy
▪ mezi plochou ZK02 a plochou ZK03 je vynechán nezastavitelný pás ponechaný v krajině, plnící
funkci průlehu - slouží k odvodu vody z okolních, zejména výše položených pozemků do vodoteče
▪ pro potřeby plochy bude sloužit nedaleká plocha veřejné zeleně ZK16
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ZK03 Krhanice, pod Sádkem (1,71 ha), cca 8 RD
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
Přístup k ploše:
▪ ze stávajících komunikací místního významu na severu a jihu plochy, která je navržena k
rozšíření
Podmínka využití plochy:
▪ v rámci územního řízení musí být prověřeno dodržení hygienických limitů hluku, stanovených
nařízením vlády z provozu železniční trati a lomu
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je převzata z původní územně plánovací dokumentace
▪ využita je enkláva ze tří stran obklopená zastavěným územím
▪ možnost napojení na stávající sítě technické infrastruktury
▪ dopravní obsluha ze stávajících komunikací
▪ jde o svažitý pozemek, proto je jižní část zařazena do ploch zahrad (ZS), aby v nejnižší části
plochy bylo co nejméně zpevněných a zastavěných ploch a bylo tak zajištěno vsakování
přívalových srážkových vod
▪ jde sice o půdu třídy ochrany 2, ale plocha byla prověřena předchozím ÚPnSÚ, navíc plocha je
malou enklávou zemědělské půdy obklopenou zastavěným územím
ZK04 Krhanice, sever (1,23 ha), cca 6 RD
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
Přístup k ploše:
▪ ze stávající komunikace místního významu
Podmínky využití plochy:
▪ rozšíření stávající komunikace pro přístup k ploše na potřebné parametry
▪ umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní rozhodnutí prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní
neakceptovatelným způsobem činností související s lesním hospodářstvím
Limity využití plochy:
▪ OP lesa
▪ přírodní park
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je převzata z původní územně plánovací dokumentace
▪ navazuje na zastavěné území
▪ možnost napojení na stávající sítě technické infrastruktury v blízkosti plochy
▪ přístup k ploše stávající komunikací, která však nemá potřebné šířkové parametry, proto je
výstavba v ploše podmíněna úpravou této komunikace
▪ jde sice o půdu třídy ochrany 2, ale plocha byla prověřena předchozím ÚPnSÚ, navíc tvoří
enklávu navazující na zastavěné území a obklopenou zelení
ZK05 Krhanice, U vrby (0,28 ha), cca 2 RD
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
Přístup k ploše:
z navržené komunikace místního významu
Limity využití plochy:
▪ OP nadzemního elektrické vedení VN (okraj plochy)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je převzata z původní územně plánovací dokumentace
▪ plocha leží v zastavěném území
▪ možnost napojení na stávající sítě technické infrastruktury v blízkosti plochy
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ZK06 Krhanice, Na Žlabech (3,03 ha), cca 23 RD
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
Přístup k ploše:
▪ ze stávajících komunikací místního významu na západním okraji plochy, napojenou na silnici III.
třídy a komunikaci přes stávající zástavbu od severu
Limity využití plochy:
▪ nadzemní elektrické vedení VN s OP
▪ sdělovací kabely
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je převzata z původní územně plánovací dokumentace; s ohledem na charakter okolní
zástavby, na provedenou parcelaci a zástavbu již zde realizovanou, je zařazena do ploch
bydlení v rodinných domech (BV)
▪ využita je enkláva ze tří stran obklopená zastavěným územím, ze čtvrté ohraničená vodotečí
▪ možnost napojení na stávající sítě technické infrastruktury
▪ přístup k ploše ze stávajících komunikací
▪ plocha je z části již rozparcelovaná a z části jsou odděleny pozemky pro komunikace - toto
řešení územní plán převzal a doplnil o chybějící úseky komunikací, případně navrhl jejich
rozšíření; v ploše vznikne důležité alternativní propojení severní a jižní části Krhanic
▪ v ploše je zahájena výstavba
▪ jde o půdu třídy ochrany 2, ale plocha byla prověřena předchozím ÚPnSÚ, navíc plocha je
malou enklávou zemědělské půdy obklopenou zastavěným územím
▪ součástí plochy musí být související plocha veřejného prostranství, ev. plocha veřejné zeleně o
minimální výměře 1000 m2 (mimo vymezené komunikace)
ZK07 Krhanice, v zatáčce za školou 0,32 ha), 1 - 2 RD
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV),
Přístup k ploše:
▪ ze silnice III. třídy
Limity využití plochy:
▪ OP silnice III. třídy
▪ drobný vodní tok v okraji plochy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je převzata z původní územně plánovací dokumentace
▪ využita je enkláva ze dvou stran obklopená zastavěným územím, ze třetí strany silnicí
▪ možnost napojení na stávající sítě technické infrastruktury
▪ přístup k ploše ze stávajících silnice
▪ je nutné respektovat nezastavitelné území kolem vodního toku
ZK08 Krhanice, v zatáčce u potoka (0,16 ha), 1RD
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
Přístup k ploše:
▪ ze silnice III. třídy
Limity využití plochy:
▪ OP silnice III. třídy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je převzata z původní územně plánovací dokumentace
▪ využit je pozemek přiléhající k zastavěnému územím,
▪ možnost napojení na stávající sítě technické infrastruktury
▪ přístup k ploše ze stávajících silnice
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ZK09 Krhanice, Rafanda (1,87 ha), cca 15 RD
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
Přístup k ploše:
▪ ze stávajících komunikací místního významu na západním a východním okraji plochy a
odbočením ze silnice III. od jihu
Limity využití plochy:
▪ OP silnice III. tř.
▪ nadzemní elektrické vedení VN s ochranným pásmem
▪ přírodní park (v severní části plochy)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je převzata z původní územně plánovací dokumentace, z části je již zastavěna
▪ využita je proluka ze dvou stran obklopená zastavěným územím, přiléhající ke stávající silnici
▪ možnost napojení na stávající sítě technické infrastruktury
▪ jde o půdu třídy ochrany 2, ale plocha byla prověřena předchozím ÚPnSÚ
▪ komunikace uvnitř plochy jsou navrženy, aby došlo ke zokruhování stávajících slepých
komunikací a byly přístupny pozemky všech vlastníků - řešení převzato z původního ÚPnSÚ
ZK10 Krhanice, u fotovoltaické elektrárny (2,01 ha, z toho bydlení 1,18 ha), cca do 5 RD
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
Přístup k ploše:
▪ ze silnice III. třídy od severu
Podmínka využití plochy:
▪ zpracování územní studie, pro kterou jsou stanoveny podmínky tímto územním plánem
Limity využití plochy:
▪ OP silnice III. tř.
▪ nadzemní elektrické vedení VN s OP
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je převzata z původní územně plánovací dokumentace, z části je již zastavěna
▪ využita je proluka mezi zastavěným územím a fotovoltaickou elektrárnou, přiléhající ke stávající
silnici
▪ možnost napojení na stávající sítě technické infrastruktury
▪ jižní část pozemku svažujícího se k potoku je zařazena do ploch zeleně soukromé ZS
▪ jde o půdu třídy ochrany 2, ale plocha byla prověřena předchozím ÚPnSÚ
▪ vzhledem k tomu, že nebylo v již zastavěných částech plochy dodrženo dopravní řešení
navržené předchozím územním plánem a plocha má jediný přístup ze silnice, je pro podrobné
řešení plochy předepsána územní studie
ZK11 Krhanice, Na Vlčím Důle (0,79 ha), cca 5 RD
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
Přístup k ploše:
▪ ze stávajících komunikací místního významu
Podmínka využití plochy:
▪ v rámci územního řízení musí být prověřeno dodržení hygienických limitů hluku, stanovených
nařízením vlády z provozu železniční trati
Podmínky využití plochy:
▪ v rámci územního řízení musí být prověřeno dodržení hygienických limitů hluku, stanovených
nařízením vlády z provozu železniční trati, silnice II. třídy a lomu
▪ umístění staveb do vzdálenosti 60 m od drážního tělesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní řízení prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní neakceptovatelným
způsobem činností související s provozem na dráze
Limity využití plochy:
▪ OP železnice.
▪ nadzemní elektrické vedení VN s OP
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je převzata z původní územně plánovací dokumentace, z části je již zastavěna
▪ využita je několik dosud nezastavěných parcel v zastavěném území
▪ možnost napojení na stávající komunikace a sítě technické infrastruktury
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ZK12 Krhanice, Na nivách (3,97 ha), cca 18 RD
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
Přístup k ploše:
▪ ze silnice III. třídy od severu
Podmínky využití plochy:
▪ zpracování územní studie, pro kterou jsou stanoveny podmínky tímto územním plánem
▪ na pozemku p.č. 216 musí být vymezeno veřejné prostranství pro komunikaci místního významu
pro dopravní obsluhu plochy
▪ v rámci územního řízení musí být prověřeno dodržení hygienických limitů hluku, stanovených
nařízením vlády z provozu železniční trati a výroby
Limity využití plochy:
▪ OP silnice III. tř.
▪ nadzemní elektrické vedení VN s OP
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je převzata z původní územně plánovací dokumentace
▪ využita je plocha přiléhající ze dvou stran k zastavěnému území
▪ možnost napojení na stávající sítě technické infrastruktury
▪ část plochy směrem do krajiny je zařazena do zeleně soukromé ZS - zahrady, aby byl zajištěn
přechod zástavby do krajiny
▪ část plochy je zařazena do půd třídy ochrany 2, ale plocha byla prověřena předchozím ÚPnSÚ
▪ vzhledem k tomu, že jde o rozsáhlou plochu a jediný vhodný přístup k ploše je ze silnice III/1066
a ten je již z větší části zastavěn, je pro podrobné řešení plochy předepsána územní studie a
navíc je využití plochy podmíněno vymezením veřejného prostranství pro místní komunikaci pro
dopravní obsluhu uvnitř plochy na pozemku přiléhajícímu k silnici
ZK13 Krhanice, Rafanda, obratiště (0,03 ha)
Navržené využití:
▪ veřejná prostranství (PV)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha bude využita pro vybudování obratiště na stávající slepé komunikaci
ZK14 Krhanice, Pěnkavy - obratiště (0,02 ha)
Navržené využití:
▪ veřejná prostranství (PV)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha bude využita pro vybudování obratiště na stávající slepé komunikaci
▪ plocha se nachází v zastavěném území
ZK15 Krhanice ČOV (0,52 ha)
Navržené využití:
▪ technická infrastruktura (TI)
Přístup k ploše:
▪ ze stávající komunikace místního významu
Limity využití plochy:
▪ nadzemní elektrické vedení VN s OP
▪ sdělovací vedení
▪ vodní tok
▪ území zvláštní povodně
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha leží v zastavěném území a je převzata z původní územně plánovací dokumentace
▪ v Krhanicích dosud chybí odkanalizování a ČOV
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ZK16 Krhanice, u lomu (1,43 ha)
Navržené využití:
▪ veřejná zeleň (ZV)
Přístup k ploše:
▪
ze stávající komunikace na jihu a z komunikace v ploše ZK01
Podmínky využití plochy:
▪ umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní rozhodnutí prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní
neakceptovatelným způsobem činností související s lesním hospodářstvím
▪ umístění staveb do vzdálenosti 60 m od drážního tělesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní řízení prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní neakceptovatelným
způsobem činností související s provozem na dráze
Limity využití plochy:
▪ vodovodní přivaděč
▪ OP lesa
▪ OP železnice
▪ přírodní park
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha mezi stávajícím lomem a navrženou zástavbou Na Splazích
▪ plocha navržené veřejné zeleně doplní chybějící plochy veřejné zeleně v obci a bude využita i
pro zastavitelné plochy obytné zástavby ZK01 a ZK02
▪ plocha zeleně bude mít zároveň izolační funkci mezi lomem a obytnou zástavbou
ZK17 Krhanice, východ, zpomalovací ostrůvek (0,04 ha)
Navržené využití:
▪ dopravní infrastruktura - silniční (DS)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ rozšíření stávající silnice za účelem vybudování zpomalovacího ostrůvku na vjezdu do
zastavěného území obce
ZK18 Krhanice, východ, zokruhování komunikací (0,34 ha)
Navržené využití:
▪ veřejná prostranství (PV)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ záměr je převzat z původní územně plánovací dokumentace, trasa komunikace je upravena
s ohledem na vypuštění plochy pro obytnou zástavbu na východním okraji z územního plánu
▪ navržená komunikace místního významu bude sloužit pro zokruhování komunikací a zlepšení
dopravní obsluhy ve východní části obce
ZK19 byla z návrhu územního plánu vypuštěna na základě výsledku společného jednání.
ZK20 Krhanice, u Gabčíkova (0,37 ha)
Navržené využití:
▪ občanské vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
Přístup k ploše
▪ ze stávající komunikace
Podmínka využití plochy:
▪ umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní rozhodnutí prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní
neakceptovatelným způsobem činností související s lesním hospodářstvím
Limity využití plochy:
▪ OP lesa
▪ přírodní park
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je převzata z původní územně plánovací dokumentace
▪ plocha přiléhající k zastavěnému území je určena pro kynologické cvičiště,
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ZK21 Krhanice, Lediny (0,32 ha)
Navržené využití:
▪ plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
Přístup k ploše
▪ ze stávající účelové cesty
Podmínky využití plochy
▪ v ploše bude umístěna pouze 1 stavba pro rodinnou rekreaci
▪ umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní rozhodnutí prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní
neakceptovatelným způsobem činností související s lesním hospodářstvím
Limity využití plochy:
▪ OP lesa
▪ přírodní park
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je zařazena do územního plánu na základě požadavku majitele pozemku, který má zájem
zde postavit chatu
▪ plocha se nachází v těsné blízkosti další chatové zástavby a má zajištěn přístup
▪ jde o jedinou plochu pro rozvoj chatové zástavby
ZK22 Krhanice, rozšíření farmy Dolní Požáry (1,61 ha)
Navržené využití:
▪ zemědělská výroba (VZ)
Přístup k ploše
▪ ze stávající silnice
Podmínka využití plochy:
▪ umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní rozhodnutí prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní
neakceptovatelným způsobem činností související s lesním hospodářstvím
▪ v rámci navazujících správních řízení musí být prokázáno, že nedojde k negativnímu ovlivnění
blízké obytné zástavby zejména hlukem
Limity využití plochy:
▪ OP silnice III. třídy
▪ OP lesa
▪ přírodní park
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je převzata z původní územně plánovací dokumentace
▪ bude sloužit k rozšíření stávajícího zemědělského areálu
▪ plocha leží v návaznosti na stávající areál, má přístup ze stávající silnice III. třídy
▪ jde o půdu třídy ochrany 1, ale plocha byla prověřena předchozím ÚPnSÚ
ZK23 byla vypuštěna z návrhu územního plánu na základě nesouhlasu dotčených orgánů ochrany
lesa a ZPF.
ZK24 Krhanice, rozšíření hřbitova (0,30 ha)
Navržené využití:
▪ občanské vybavení - hřbitovy (OH)
Přístup k ploše
▪ ze stávající silnice
Limity využití plochy:
▪ OP silnice III. třídy
▪ OP železnice
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je do územního plánu zařazena na základě požadavku obce
▪ navazuje na stávající hřbitov a bude sloužit k jeho rozšíření a umístění parkoviště pro potřeby
hřbitova
▪ jde o jedinou možnou plochu pro rozšíření hřbitova, proto byl územním plánem posunut
navržený lokální biokoridor, který dle územního plánu Týnec nad Sáz. přecházel na území
Krhanic tak, aby byl veden v těsném sousedství stávajícího hřbitova
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ZK25 Krhanice, u bytovky (0,87 ha, cca 4 RD)
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
Přístup k ploše:
▪ ze stávající komunikace na severním a západním okraji plochy
Podmínka využití plochy:
▪ v rámci navazujících správních řízení musí být prověřeno dodržení hygienických limitů hluku,
stanovených nařízením vlády z provozu železniční trati a silnic II. a III. třídy
Limity využití plochy:
▪ OP silnice II. třídy
▪ území zvláštní povodně
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je převzata z původní územně plánovací dokumentace
▪ v ploše je připravována výstavba
▪ jde o enklávu ze dvou stran přiléhající k zastavěnému území, ze dvou k silnici
▪ jižní část plochy má obec v úmyslu odkoupit a zařadit ji do veřejných prostranství s ev. možností
výsadby zeleně
ZK26 Krhanice, chodník podél silnice III /1066
Navržené využití:
▪ veřejná prostranství (PV)
Podmínka využití plochy:
▪ nutno zachovat odvodnění stávající silnice
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ jde o plochu v zastavěném území, pro vybudování chodníku podél silnice III. třídy v úseku od
podjezdu trati k odbočce ke škole, který bude sloužit k bezpečnému pohybu chodců, zejména
dětí od vlakové zastávky ke škole a dále do obce
▪ v současné době je plocha využita jako zatravněný pás a odvodňovací příkop podél silnice
▪ odvodňovací příkop bude zatrubněn a odvod dešťové vody z komunikace a chodníku musí být
zajištěn kanálovými vpustěmi
▪ chodník bude z části vybudován v rámci pozemku silnice, ležícího mimo vlastní vozovku, a dále
na částech soukromých pozemků, které leží mimo oplocení
PROSEČNICE
ZP01 Prosečnice, východ (2,26 ha), cca 12-14 RD
Navržené využití:
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
Přístup k ploše
▪ ze stávajících komunikací místního významu a z komunikace na severním okraji plochy, která je
navržena k úpravě a rozšíření
Podmínky využití plochy:
▪ zpracování územní studie, pro kterou jsou stanoveny podmínky tímto územním plánem
▪ bude respektována stávající vzrostlá zeleň
▪ v rámci územního řízení musí být prověřeno dodržení hygienických limitů hluku, stanovených
nařízením vlády z provozu železniční trati, silnice II. třídy a lomu
▪ umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní rozhodnutí prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní
neakceptovatelným způsobem činností související s lesním hospodářstvím
Limity využití plochy:
▪ OP silnice II. třídy
▪ nadzemní elektrické vedení VN s OP
▪ kanalizační řad
▪ OP lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ část plochy je převzata z původní územně plánovací dokumentace, část je doplněna dle
požadavků majitelů pozemků, vč. obce, která některé pozemky vlastní
▪ jde o jedinou zastavitelnou plochu, ve které vlastní pozemky i obec
▪ plocha navazuje ze dvou stran na zastavěné území Prosečnice a stávající silnici
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jde o jedinou rozvojovou plochu v Prosečnici (s výjimkou plochy ZP04, jejíž využití je však
omezeno ochranným pásmem železnice) a zároveň jedinou rozvojovou plochu, ve které vlastní
některé pozemky i obec
plocha tvoří jeden celek a je pro ni vzhledem k velikosti předepsána územní studie, která by
měla navrhnout především dopravní obsluhu uvnitř plochy, parcelaci a vymezit veřejné
prostranství pro umístění veřejné zeleně
ÚP požaduje zachovat stávající vzrostlou zeleň v jižní části plochy - je možné ji ale oplotit a
využívat jako zahrady a na poz. p.č. 1941/25, která se může stát součástí veřejné zeleně v ploše
plocha svým rozsahem respektuje ochranné pásmo ČOV - požadavky, které do něj zasahovaly,
nebyly do plochy zařazeny
plocha je zařazena do půd TO 2, ale její část byla prověřena předchozím ÚPnSÚ. V návaznosti
na zastavěné území Prosečnice se vyskytují výhradně kvalitní půdy, nelze se jim proto vyhnout

ZP02 Prosečnice u silnice (0,12 ha)
Navržené využití:
▪ zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
Přístup k ploše
▪ ze stávající komunikace, která je navržena k rozšíření (součást plochy ZP01)
Limity využití plochy:
▪ OP silnice II. třídy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha byla zařazena do územního plánu na základě požadavku majitele pozemku, který zde
chce zřídit zahradu v návaznosti na stávající RD
▪ plocha leží mezi stávající silnicí a navrženou komunikací pro zpřístupnění plochy ZP01 a
vzhledem k tvaru a velikosti není využitelná pro zástavbu
ZP03 Prosečnice, u bytovek (0,31 ha)
Navržené využití:
▪ veřejná zeleň (ZV)
Přístup k ploše
▪ ze stávajících komunikací místního významu
Podmínka využití plochy:
▪ umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je možné, pokud žadatel o navazující
správní rozhodnutí prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní
neakceptovatelným způsobem činností související s lesním hospodářstvím
Limity využití plochy:
▪ OP lesa
▪ nadzemní elektrické vedení VN s OP
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je převzata z původní územně plánovací dokumentace
▪ doplnění ploch veřejné zeleně v Prosečnici
▪ plocha navazuje na nastavěné území a zastavitelnou plochu ZP01
ZP04 Prosečnice, u trati (1,05 ha), cca 2 RD
Navržené využití:
▪ plochy smíšené obytné venkovské (SV), zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
Přístup k ploše:
▪ ze stávající silnice II. třídy
Podmínka využití plochy:
▪ v rámci územního řízení musí být prověřeno dodržení hygienických limitů hluku, stanovených
nařízením vlády z provozu železniční trati, silnice II. třídy a lomu
Limity využití plochy:
▪ OP silnice II. třídy
▪ OP železnice
▪ nadzemní elektrické vedení VN s OP
▪ vodovodní přivaděč (okraj plochy)
▪ kanalizační řad
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je převzata z původní územně plánovací dokumentace
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plocha se nachází v návaznosti na zastavěné území,
možnost napojení na stávající sítě technické infrastruktury
východní, zužující se část plochy, je oproti dosud platnému územnímu plánu zařazena do ploch
zeleně ZS, protože parcely jsou z jedné strany ohraničeny železnicí, z druhé silnicí a vzhledem k
jejich šířce by byly obtížně využitelné pro bydlení.

ZP05 Prosečnice, obratiště
Navržené využití:
▪ veřejná prostranství (PV)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ obratiště bude zřízeno na konci slepé ulice na východním okraji Prosečnice
▪ plocha se nachází v zastavěném území
Poznámka: Všechny zastavitelné plochy leží v území s archeologickými nálezy, proto tento limit není
uváděn u každé jednotlivé plochy zvlášť.

9.3.3. Zdůvodnění vymezení ploch přestavby
Územní plán Krhanice nevymezuje žádné plochy přestavby.

9.3.4. Zdůvodnění vymezení koridoru technické infrastruktury
ad kapitola c.4) výrokové části
Územní plán Krhanice vymezuje koridor C01 pro umístění kanalizačního sběrače - jeho optimální trasa
bude upřesněna následnou dokumentací, proto v koridoru nesmí být realizovány žádné stavby ani jiné
využití, které by znemožnilo umístění sběrače.

9.3.5. Zdůvodnění systému sídelní zeleně
ad kapitola c.5) výrokové části
Systém sídelní zeleně tvoří na území Krhanic zejména plochy veřejně přístupné zeleně na veřejných
prostranstvích, dále pak zeleň soukromá a vyhrazená a zeleň přírodního charakteru.
Veřejná prostranství - veřejná zeleň (ZV)
Veřejně přístupné plochy zeleně (např. parky) v obci téměř chybí, proto územní plán navrhuje nové
plochy veřejné zeleně a podporuje vznik veřejných prostranství v zastavitelných plochách pro bydlení,
zejména větších než 2 ha (viz §7 odstavec 2 vyhlášky č.501/2006 Sb.), jejichž součástí bude také
veřejná zeleň, pokud se v blízkosti plochy nenachází žádná stávající ani navržená samostatná plocha
veřejné zeleně.
Zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
Jde o nezastavitelné soukromé zahrady a volně nepřístupnou vyhrazenou zeleň u občanského vybavení
(např. školní zahrada). Zahrady, ať už jako samostatné plochy nebo součást jiných druhů ploch
(zejména bydlení) jsou důležitou součástí sídelní zeleně a především v okrajových částech sídel se
podílí na začlenění zástavby do krajiny.
Zeleň přírodního charakteru (ZP)
Území se zvýšenou ochranou zeleně, např. břehová a doprovodná zeleň vodních toků, procházejících
zastavěným územím, lesní pozemky v zastavěném území, případně hodnotné přírodní plochy na
nepřístupných lokalitách v zastavěném území apod.
Zeleň má v sídle zejména význam estetický a prostorotvorný, dále pak například rekreační, ale plní i
hygienickou (ochrannou a izolační) funkci (zachycuje prachové částice, tlumí hluk apod.). Územní plán
proto chrání stávající plochy sídelní zeleně a navrhuje jejich doplnění (více v kap. 9.3.2):
- plocha ZK16 plocha veřejné zeleně u lomu Krhanice
- plocha ZP03 plocha veřejné zeleně na východním okraji Prosečnice
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Zdůvodnění koncepce dopravní infrastruktury

ad kapitola d.1) výrokové části a výkres O3
9.4.1. Zdůvodnění koncepce železniční dopravy
Jednokolejná regionální neelektrifikovaná železniční trať č. 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany
prochází jihozápadním okrajem obce souběžně se silnicí II/106. Trať včetně dvou zastávek na území
obce, je stabilizována.
Územní plán respektuje ochranné pásmo železnice. Pokud jsou do ochranného pásma umístěny
zastavitelné plochy pro bydlení, je pro ně stanovena podmínka, že v rámci územního řízení musí být
prověřeno dodržení hygienických limitů hluku z železniční dopravy. Jde o hlavně o plochy ZK02 a ZK11
a ZP04, na které zasahuje OP železnice - plochy jsou převzaty z předchozího územního plánu.

9.4.2. Zdůvodnění návrhu koncepce silniční dopravy
Stávající síť silnic II. a III. třídy je v území stabilizovaná:
- Silnice II/106 - prochází od Kamenného Přívozu přes Prosečnici, v jižní části obce, v blízkosti
mostu se kříží se silnicemi III/1066 a III/1065 a pokračuje do Týnce nad Sázavou. V úseku mezi
Prosečnicí, Krhanicemi a Chrástem nad Sázavou chybí chodník, ale vzhledem ke konfiguraci
terénu (svahy v sousedství silnice) a omezeným prostorovým možnostem (sousedství železniční
trati, stávající zástavba podél silnice...) není možné chodník v řešeném území vybudovat.
-

Silnice II/107 - prochází po jihovýchodní hranici řešeného území od Kamenice do Týnce nad
Sázavou; v Čakovicích se na ni napojuje silnice III/1066, která prochází Krhanicemi.

-

Silnice III/1066 - začíná na křižovatce se silnicí II/1066, prochází zastavěným územím Krhanic a
východně od řešeného území se u Čakovic napojuje na silnici II/107. Jediná úprava, která je na
toto silnici navržena, je rozšíření na vjezdu do Krhanic od Čakovic, které bude využito pro zřízení
zpomalovacího ostrůvku (plocha ZK17). Pozemek silnice je na území Krhanic v majetku obce.
Vzhledem k nízké dopravní zátěži na této silnici (silnice nebyla ani zařazena do celostátního
sčítání dopravy) je realizace obchvatu mimo zastavěné území nereálná. Důvodem je zejména
náročné technické řešení trasy, které by si vyžádaly terénní podmínky a limity využití území a
z toho vyplývající finanční náklady, neúměrné a neodpovídající významu a zatížení silnice.
Územní plán však nevylučuje provést nové posouzení na základě zpracované územní studie
oprávněnou osobou, kterou může na své náklady zajistit kdokoliv v souladu s § 30 stavebního
zákona. Tato územní studie zpracovaná z jiného podnětu může problematiku přeložení silnice
řešit podrobněji, může být zpracovaná ve variantním řešení a může posoudit mimo jiné i další
konkrétní dopady z ní vyplývající (např. do vlastnických práv, finanční náklady a vyhodnotit
reálnost provedení). V současné době si však zastupitelstvo obce nestanovilo jako prioritu k
řešení podrobné posuzování obchvatu Krhanic. Záměr nesleduje ani Středočeský kraj.
Ani ÚPnSÚ nesledoval záměr obchvatu na této silnici. Navrhoval pouze „alternativní trasu“ jižní
částí Krhanic, která byla zařazena do kategorie místních komunikací. Její prioritní funkcí byla
dopravní obsluha nových rozvojových ploch v této části obce; v případě havárie na silnici III/1066
by mohla sloužit i jako objízdná trasa. Realizací obytné zástavby v trase navržené komunikace
nebylo možné tento záměr do územního plánu převzít.

-

-

Silnice III/1065 - do řešeného území přichází z jihozápadu od Lešan přes most přes Sázavu, za
mostem se napojuje na silnice II/106 a III/1066.

Na uvedených silnicích nejsou závady takového charakteru, které by vyvolaly potřebu přeložek nebo
vymezení ploch pro odstranění závad.
Ochranná pásma silnic
Ochranná pásma silnic II. a III. třídy jsou 15 m od osy vozovky a jsou vyznačena v Koordinačním výkrese
(O1). V kapitole 9.3.2 je u všech zastavitelných ploch zasahujících do ochranného pásma silnic tato
skutečnost uvedena.
V ochranných pásmech lze umísťovat stavby pouze na základě povolení vydaného příslušným silničním
správním úřadem a za podmínek uvedených v povolení.
Ochranné pásmo je zakresleno mimo zastavěné území vymezené v souladu se Stavebním zákonem,
„souvisle zastavěné území obce ve smyslu § 30 odst. (3) zák. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
neměl projektant územního plánu k dispozici.
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9.4.3. Zdůvodnění návrhu koncepce komunikací místního významu a účelových cest
Územní plán stabilizuje stávající síť komunikací místního významu. Nově navrženy jsou komunikace
pro zpřístupnění zastavitelných ploch, pokud nejsou tyto plochy přístupny ze stávajících komunikací.
Dopravní obsluha uvnitř zastavitelných ploch je navržena v případech, kdy je řešení jednoznačné nebo
když je třeba polohu konkrétní komunikace zafixovat např. z důvodů zajištění prostupnosti plochy do
krajiny, napojení dalších zastavitelných ploch, navazujících na danou plochu, předejití zablokování
vstupu do plochy, či zokruhování stávajících slepých komunikací. V dalších případech bude dopravní
obsluha řešena následnou dokumentací.
Veřejná prostranství, na kterých budou umístěny komunikace místního významu, jsou navrženy
v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., tedy jejich šířka je minimálně 8 m (výjimečně 6,5 m v případě
umístění jednosměrné komunikace).
Řešení navržených komunikací v následné dokumentaci musí být v souladu zejména s ČSN
7361110:2006, tak aby umožnily bezpečný průjezd požárních vozidel.
U některých stávajících komunikací s nevyhovujícími šířkovými parametry, zejména pokud zpřístupňují
zastavitelné plochy je navrženo, pokud to podmínky v území dovolují, jejich rozšíření, alespoň
v některých místech. Zde mohou být umístěny např. výhybny nebo odstavná místa.
Vzhledem k tomu, že v území je množství slepých komunikací, je v některých místech, kde je to možné,
navrženo jejich zokruhování (např. v plochách ZK06, ZK09 či na východě Krhanic - ZK18) nebo alespoň
obratiště (Rafanda - ZK13, Pěnkavy - ZK14, Prosečnice ZP05).
Síť stávajících účelových cest je stabilizovaná. V případě potřeby je možné zřizovat další cesty i
v nezastavěném území, umožňují to podmínky pro využití těchto ploch - přípustné využití.

9.4.4. Zdůvodnění řešení hromadné dopravy
Hromadná doprava je zajišťována především autobusovými linkami i železnicí, se zastávkami v obou
částech obce.
Ve výkrese O3 Doprava jsou zakresleny izochrony docházkových vzdáleností od autobusových
zastávek (které jsou zpravidla cca 5 minut (300 m) a od vlakových zastávek cca 10 minut (600 m). Tyto
docházkové vzdálenosti nepokrývají celé zastavěné území, ale u venkovské nízkopodlažní zástavby je
budování hustší sítě autobusových zastávek neekonomické a běžně se počítá s delší docházkovou
vzdáleností než 5 minut. Převážná část zastavitelných ploch je situována buď do volných ploch
v zastavěném území nebo v návaznosti na zastavěné území, proto ani z důvodu vymezení
zastavitelných ploch nevznikla potřeba vymezovat plochy pro nové zastávky veřejné dopravy.
Tato dopravní obsluha je dostatečná, územní plán nenavrhuje žádné změny v řešení hromadné
dopravy, které by znamenaly územní nároky.

9.4.5. Zdůvodnění koncepce pěší dopravy
V současné době je na území obce minimum samostatných pěších tras.
Chodníky podél silnic a dalších komunikací, až na malé výjimky v centru Krhanic a v ulici ke škole,
v území chybí. Výrazněji chybí chodník podél silnice II/106, hlavně v úseku mezi Krhanicemi a
Prosečnicí, kde je silnice velmi úzká. Zde však není vzhledem ke konfiguraci terénu (prudký svah) a
souběhu se železnicí možné chodník doplnit.
Podél silnice III/1066 od podjezdu pod tratí až k odbočce ke škole by bylo možné doplnit alespoň
jednostranný chodník, který je nezbytný pro zajištění odpovídající bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. Nezbytnou podmínkou pro jeho vybudování je nezbytný stavební zásah na pozemky parc.č.
245/2 a 293/3. Z důvodu, že se v území nenašlo vhodnější řešení, které by mohlo zajistit bezpečnost
chodců, byla potřebnost realizace vyhodnocena jako veřejný zájem obce a plocha potřebná pro
vybudování chodníku byla zařazena do VPS. Chodník by byl zčásti vymezen na pozemku silnice, který
není součástí vozovky, ale za cenu zatrubnění příkopu podél silnice, zčásti na uvedených přilehlých
soukromých pozemcích, které leží mimo oploceni (zastavitelná plocha ZK26).
Územní plán dále navrhuje pěší propojení (označeno I.), které zkracuje cestu z lokality Na Splazích do
centra Krhanic (lokalita U vrby). Toto propojení je navrženo pouze jako trasa přes plochy, ve kterých
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podmínky pro využití umožňují umísťování pěších cest; nejsou pro něj vymezeny samostatné plochy veřejná prostranství. Tato trasa může být ještě upřesněna, proto v hlavním výkrese jsou vyznačeny
pouze body a směry, kterým by měly být propojeny.
Územím obce, zejména přírodně atraktivní severní a východní částí je vedena řada pěších turistických
tras, využívající účelové cesty i pěšiny v terénu. Tyto trasy územní plán stabilizuje.

9.4.6. Zdůvodnění koncepce cyklistické dopravy
Území je atraktivní pro rekreaci i cykloturistiku. Řešeným územím je vedena řada cyklotras,
využívajících účelové komunikace, z části i silnice, tyto trasy jsou územním plánem stabilizovány.
Územní plán dále navrhuje další trasy, které navazují na stávající, které jsou rovněž vedeny po
stávajících účelových cestách, ev. i po silnicích.
ÚAP ORP Benešov sleduje cyklostezku z Týnce nad Sázavou podél silnice II/106 až ke křižovatce se
silnicí III/1066. Trasa je vedena na území Týnce n. Sázavou jihozápadně od silnice, na území Krhanic
však vstupuje do zastavěného území a zde není možné z prostorových důvodů samostatnou stezku
podél silnice umístit, proto na území Krhanic přechází cyklostezka v cyklotrasu.
9.4.7. Další dopravní limity
Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo radaru letiště Kbely.

9.5.

Zdůvodnění koncepce technické infrastruktury

ad kapitola d.2) výrokové části a výkresy O4, O5 a O6
9.5.1. Zdůvodnění koncepce zásobování pitnou vodou
Obě místní části, Krhanice a Prosečnice, jsou zásobovány pitnou vodou z Posázavského skupinového
vodovodu, jehož provozovatelem na území okresu Benešov je Vodohospodářská společnost Benešov
s.r.o.
Místní část Prosečnice včetně areálu bývalé léčebny je zásobována řady napojenými na přivaděč
přicházejícího do území od Kamenného Přívozu.
Krhanice jsou napojeny přes vodojem Krhanice (dvoukomorový 2x150 m 3, max. hladina 348.5 m n.m.
Z vodojemu je samostatným vodovodem Zahrádkářského sdružení napojena i chatová lokalita Sádek.
Ostatní chatové osady jsou vodou zásobovány z vlastních zdrojů - studní.
Tlakové poměry ve vodovodní síti jsou vyhovující, pouze zemědělská farma v Dolních Požárech je
zásobována přes čerpací stanici.
Kapacita vodovodu je dostatečná i pro nově navrženou zástavbu. Nově navržená zástavba v obou
místních částech bude napojena na stávající vodovod. Napojení bude možné buď na stávající řady,
nebo na nové řady, napojené na stávající vodovodní síť. Předpokládá se, že nově navržené vodovodní
řady budou uloženy v uličních profilech, jejich přesné umístění bude předmětem následné
dokumentace.
S napojením chatové zástavby na veřejný vodovod se nepočítá, tato zástavba bude i nadále
zásobována z vlastních zdrojů.
Limity využití území:
Ochranné pásmo vodovodního řadu do průměru 500 mm včetně je vymezeno vodorovnou vzdáleností
od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 1,5 m (graficky neznázornitelné)
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9.5.2. Zdůvodnění koncepce odkanalizování
Splaškové vody:
Krhanice
V Krhanicích jsou odpadní vody jímány a likvidovány individuálně - jímky na vyvážení, ze kterých jsou
odpadní vody sváženy na ČOV Prosečnice, příp. na ČOV Týnec n. Sáz., ev. domovní čistírny.
Navržena je nová ČOV, na kterou bude napojena stávající i nově navržená zástavba v Krhanicích.
Přečištěné odpadní vody budou vypouštěny do Palečnického potoka. Původně navrhovaná kapacita
ČOV byla 800 ekvivalentních obyvatel, při upřesnění kapacity ČOV je třeba počítat s napojením
stávajících obyvatel plus cca 250 nových obyvatel, o které by v návrhovém horizontu cca 20 let mohl
vzrůst počet obyvatel vlastních Krhanic.
Koncepce návrhu odkanalizování a poloha ČOV je převzata z původního ÚPnSÚ, resp. jeho změn.
Kanalizace bude navržena jako gravitační s přečerpáváním z níže položených míst.
Detailní způsob čištění odpadních vod i odkanalizování a návrh kanalizačních sběračů bude předmětem
následné dokumentace, proto jej návrh územního plánu nepředjímá. Uložení kanalizačních stok se
předpokládá většinou v rámci veřejných prostranství (uličních profilů), kde umožňují výstavbu liniových
sítí technické infrastruktury podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Jedinou výjimkou je oblast Palečnického potoka a nádrže U vrby a napojení pod tratí na ČOV, kde se
předpokládá umístění kanalizačních sběračů mimo veřejná prostranství. V této oblasti je proto vymezen
koridor C01 pro umístění kanalizačního sběrače, jehož polohu v rámci koridoru upřesní rovněž následná
dokumentace.
Prosečnice
Stávající zástavba v Prosečnici je odkanalizována na ČOV Prosečnice, původně vybudovaná pro areál
plicní léčebny (dnes Resort Šarlota).
Kapacita stávající ČOV Prosečnice je dostatečná pro odkanalizování stávající i navržené zástavby.
Dosud neodkanalizovaná stávající zástavba a nově navržená zástavba v Prosečnici budou
odkanalizovány prodloužením stávajících kanalizačních stok nebo novými stokami napojenými na
stávající kanalizaci.
U chatové zástavby se počítá i nadále s individuální likvidací odpadních vod.
Individuální likvidace odpadních vod zejména v domovních ČOV je do vybudování splaškové
kanalizace přípustná i u ostatní zástavby, zejména RD, za podmínek stanovených územním plánem.
Srážkové vody:
Pro odvádění odpadních vod jsou stanoveny podmínky tak, aby nedocházelo realizací nové zástavby
ke zhoršení odtokových poměrů v území.
Limity využití území:
Ochranné pásmo kanalizační stoky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí
na každou stranu do průměru 500 mm včetně: 1,5 m (graficky neznázornitelné).
ČOV Prosečnice má vyhlášeno ochranné pásmo, které je zakresleno ve výkresech O1 a O6.

9.5.3. Zdůvodnění koncepce zásobování elektrickou energií
Stávající stav
Všechny distribuční rozvody vysokého napětí jsou v řešeném území provozovány v napětí 22 kV.
Převážná část VN rozvodů je vedena vrchním vedením. Kabelové vedení a kompaktní trafostanice
zabezpečují dodávku elektrické energie pouze v malé části území.
V řešeném území se nachází fotovoltaická elektrárna ve východní části Krhanic. Územní plán s ohledem
na zachování krajinného rázu a dalších hodnot území vylučuje umísťování nových fotovoltaických
elektráren v nezastavěném území. Na Sázavě v oblasti Pěnkavy je malá vodní elektrárna.
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Návrh
Územní plán navrhuje plochy pro výstavbu až cca 160 nových RD v horizontu asi 20 let.
V koncepci zásobování elektrickou energií se předpokládá postupné napojování navržené zástavby na
stávající distribuční trafostanice, až do vyčerpání jejich kapacity. Pokud to bude technicky možné, bude
jejich kapacita ještě zvýšena výměnou trafa.
Nové trafostanice i liniová vedení je možné umísťovat v případě potřeby v rámci ploch s rozdílným
způsobem využití, což umožňují stanovené podmínky pro jejich využití. Umístění nových trafostanic
není v územním plánu navrženo, protože jejich potřeba vyplyne z postupu zastavování území a umístění
bude určeno v dalším stupni dokumentace, zejména u ploch, kde je územním plánem požadována
územní studie.
Limity využití území
zařízení

ochranné pásmo [m] od krajních vodičů § 46 zák. 458/2000 Sb.

nadzemní vedení
napětí 400 kV
napětí 22 kV

30 m
7m

podzemní kabelové vedení
napětí 22 kV

1 m od povrchu vedení

elektrické stanice
stožárové trafostanice VN
kompaktní trafostanice VN

7m
2 m od vnějšího pláště

Stavby a činnosti v řešeném území musí respektovat tato ochranná pásma vedení a zařízení
elektrizační soustavy. V případě potřeby je možné provést přeložku příslušného zařízení, územní plán
je ale bez znalosti podrobného řešení příslušné zastavitelné plochy nenavrhuje.
9.5.4. Zdůvodnění koncepce zásobování zemním plynem
Stávající stav
Území obce je zásobováno ze středotlakého plynovodu (STL) z VTL regulační stanice Týnec n.
Sázavou. Napojeny jsou prakticky celé Krhanice, v Prosečnici je rozvod zatím pouze v hlavní silnici.
Návrh
Územním plánem je zachována tato koncepce zásobování plynem.
Územní plán předpokládá plynofikaci dosud nenapojené stávající zástavby zejména v Prosečnici i
napojení nově navržené zástavby, prodloužením stávající středotlaké plynovodní sítě v blízkosti nových
zastavitelných ploch. Nové STL plynovody budou uloženy převážně v uličních profilech a jejich přesné
umístění bude předmětem následné dokumentace.
Limity využití území:
Ochranná pásma (graficky neznázornitelné v měřítku územního plánu):
STL v zastavěném území 1 m
STL mimo zastav. území 4 m
9.5.5. Spoje
Telekomunikace
Stávající zástavba je napojena na stávající telekomunikační síť, která je ve všech místních částech.
Nově navržená zástavba bude napojena na tuto telekomunikační síť.
Přeložky sdělovacích vedení navrženy nejsou, ale v případě potřeby je možné zejména v zastavitelných
plochách přeložky provést - budou navrženy v dalším stupni dokumentace.
Radiokomunikace
Řešeným územím prochází radioreleová trasa k základnové stanici jihovýchodně od Krhanic.
Limity využití území
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m od obrysu krajního vedení (graficky
neznázornitelné v měřítku územního plánu).
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Zdůvodnění koncepce občanského vybavení

9.6.

ad kapitola d.3) výrokové části
Stávající zařízení občanského vybavení, spadající do kategorie veřejné infrastruktury (obecní úřad,
knihovna, základní škola, mateřská škola) je pro stávající i budoucí potřeby obce dostačující a územní
plán je stabilizuje. Dobrá je zejména školská vybavenost, sloužící i okolním obcím. Jde o dvoutřídní
mateřskou školu, která byla v nedávné době rozšířena formou přístavby v rámci stávajícího pozemku a
základní školu s kapacitou 200 dětí, kterou by bylo v případě potřeby možné rozšířit také v rámci
stávajícího pozemku.
V areálu bývalé plicní léčebny v Prosečnici je umístěno zařízení pro zdravotní a sociální péči Šarlota,
které je vzhledem ke svému charakteru celé včetně přilehlého parku a zázemí zařazeno do občanského
vybavení specifického OV1 a jsou pro něj stanoveny specifické podmínky, toto zařízení je také územním
plánem stabilizováno.
Požadavek na vymezení nových ploch občanského vybavení v kategorii veřejné infrastruktury v Zadání
uplatněn nebyl, nevyplynul ani v průběhu zpracování návrhu územního plánu.
Další zařízení občanského vybavení je v případě potřeby možné umísťovat při dodržení stanovených
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v plochách bydlení a plochách smíšených
obytných).

Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek
pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných
surovin

9.7.

9.7.1.

Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny

ad kapitola e.1) výrokové části
Nezastavěné území (krajina) je v maximální míře chráněno před novou zástavbou: Zastavitelné plochy
jsou situovány do zastavěného území nebo do přímé návaznosti na zastavěné území. Rozptýlená
zástavba je rozvíjena zcela minimálně. V žádném případě není v krajině možné zakládání jader nové
obytné zástavby. V územích ochrany přírody není možná žádná zástavba s výjimkou nezbytných
liniových sítí technické infrastruktury a nezbytných komunikací v krajině.
Nezastavěné území je rozčleněno na tyto plochy:
▪ Plochy zemědělské (NZ) - plochy s vysokým potenciálem produkce zemědělské výroby včetně
intenzivních forem obhospodařování. Tyto plochy jsou vymezeny především v jižní části území.
▪

Plochy přírodní (NP) - plochy s nejvyšším přírodním potenciálem v území a potřebou ochrany
přírodních prvků. Přírodní plochy nejčastěji zahrnují vymezené prvky ochrany přírody a jejich
nejbližší okolí (maloplošná chráněná území, evropsky významné lokality, vybrané plochy ÚSES,
zejména biocentra). Plochy přírodní jsou vymezeny zejména severní a východní části území.
V plochách přírodních není možná žádná zástavba s výjimkou nezbytných liniových sítí technické
infrastruktury a nezbytných komunikací v krajině.

▪

Plochy smíšené nezastavěného území (NSi) - plochy, v nichž není možné nebo nezbytné stanovit
převažující účel využití; přípustné formy využití jsou vyznačeny příslušným indexem „i“ (viz kap. f.2)
a musí být využívány vždy ve vzájemném souladu. Do ploch smíšených nezastavěného území jsou
zahrnuty pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů. jsou sem zařazeny i některé prvky
ÚSES, zejména lokální biokoridory. Jde především o střední část řešeného území, tvořící přechod
mezi sídly a plochami přírodními, kde se prolínají drobněji členěná pole, louky a pastviny s lesíky a
rozptýlenou zelení. Zde se uplatňuje funkce zemědělská - (index z), lesní (index l) a přírodní (index
p). Plochy s funkcí ochrannou/protierozní (index o) jednak zahrnují zejména plochy zemědělské
půdy ohrožené vodní (popř. větrnou) erozí, kde by měly být ve vyšší míře uplatněny prvky a opatření
protierozní ochrany.

▪

Plochy těžby nerostů - nezastavitelné (NT) - území, ve kterém je možné provádět těžbu nerostů.
Do těchto ploch jsou zařazeny dobývací prostory Krhanice a Krhanice-Požáry (Prosečnice).

Pro uvedené plochy v nezastavěném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro jejich
využití v kap. f.2 výrokové části), které jsou prostředkem pro usměrnění budoucího utváření krajiny.
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Podmínky pro využití ploch zejména u ploch přírodních a smíšených vylučují umísťování některých
nevhodných staveb a zařízení uvedených v § 18 odst. 5 Stavebního zákona, zejména větrné a
fotovoltaické elektrárny, zemědělské stavby, stavby pro sport a rekreaci.
Územní plán vytváří podmínky pro zvýšení podílu zeleně ve smíšených plochách nezastavěného území
i v plochách zemědělských. Podíl zeleně ve většině vymezených ploch nezastavěného území je třeba
zvyšovat, a to při realizaci návrhu územního systému ekologické stability, včetně prvků liniové
doprovodné zeleně podél komunikací, vodotečí a mezí, zatravněním nebo doplněním ploch nelesní
zeleně s přírodní funkcí. Rodová a druhová skladba této zeleně musí vycházet z původních rostlinných
společenstev. Pro zvýšení ekologické stability krajiny i zvýšení protierozní funkce, je na pozemcích se
zemědělskou půdou horší bonity přípustné také zalesňování a výstavba rybníků, vše za podmínky
respektování zásad ochrany ZPF a souhlasu orgánu ochrany ZPF.
9.7.2. Zdůvodnění řešení postupnosti krajiny
ad kapitola e.2) výrokové části.
Pro využití nezastavěného území - krajiny je důležitá její prostupnost, která je zajištěna sítí účelových
komunikací, ty mimo jiné zpřístupňují lesní a zemědělské plochy. Po těchto cestách a dalších především
pěších cestách jsou vedeny pěší turistické trasy, naučné stezky a poznávací okruhy i cyklotrasy.
Účelová cestní síť je dostatečná a územním plánem stabilizována.
Územní vytváří podmínky pro případnou realizaci nových cest v krajině, jejichž potřebu a přesnou
polohu nelze v současné době předvídat (zařazením účelových cest do přípustného využití ploch
v nezastavěném území).
Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině (za oplocení nejsou
považovány oplocenky na PUPFL a dočasná oplocení pastvin pomocí ohradníků či dřevěných bradel).
Přípustné je stávající oplocení pozemků v krajině s kulturou "zahrada". Při oplocování či ohrazování
pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu, musí vlastník či nájemce zajistit
technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě pozemku.
Oplocení jako stavba je přípustné jen v rámci zastavěného území a zastavitelných ploch, přičemž musí
zůstat zachováno napojení zákl. komunikačního systému sídel na síť účelových komunikací v krajině.
Územní plán nenavrhuje žádné záměry, které by zhoršily prostupnost krajiny a vylučuje srůstání sídel.
9.7.3. Zdůvodnění vymezení ploch změn v krajině
ad kapitola e.3) výrokové části
Územním plánem jsou vymezeny tyto plochy změn v krajině:
❖ Založení nefunkčních prvků ÚSES nebo jejich částí:
K01 založení části nadregionálního biokoridoru K61 Štěchovice - Chraňbožský les
Navržené využití:
▪ plochy přírodní (NP)
Limity využití plochy:
▪ nadzemní vedení VVN 400 kV a VN 22 kV s ochranným pásmem
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ jde o nefunkční část nadregionálního biokoridoru navrženou k založení - v současné době je to
enkláva orné půdy obklopená ze dvou stran lesem
▪ nadregionální části ÚSES včetně biokoridorů jsou zařazeny územním plánem do ploch
přírodních
K02 založení části lokálního biokoridoru 1672-BN007 Čížov - Březinka
Navržené využití:
▪ plochy smíšené nezastavěného území (NS)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ jde o nefunkční část lokálního biokoridoru navrženou k založení - v současné době je to orná
půda
▪ ÚSES bude mít v tomto území zároveň protierozní funkci
▪ lokální biokoridory jsou zařazeny územním plánem do ploch smíšených nezastavěného území
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K03 založení částí lokálního biokoridoru BN007-BN009 Březinka - Kaňov
Navržené využití:
▪ plochy smíšené nezastavěného území (NS)
Limity využití plochy:
▪ ochranné pásmo železnice
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ jde o nefunkční části lokálního biokoridoru navržené k založení - v současné době je to orná
půda
▪ ÚSES bude mít v tomto území zároveň protierozní funkci
▪ lokální biokoridory jsou zařazeny územním plánem do ploch smíšených nezastavěného území
❖ Návrh účelových cest v krajině
K04 Prosečnice, za ČOV (0,06 ha)
Navržené využití:
▪ veřejná prostranství (PV)
Limity využití plochy:
▪ PUPFL
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ vybudování přístupové komunikace ke stávající chatové zástavbě
▪ komunikace navazuje na stávající komunikaci k ČOV Prosečnice
▪ komunikace je z části navržena na lesním pozemku, ale není možné jí vést mimo PUPFL

9.7.4.

Zdůvodnění vymezení územního systému ekologické stability

ad kapitola e.4) výrokové části
Územní plán Krhanice vymezuje trasy a hranice biokoridorů a biocenter v nadregionální, regionální a
lokální úrovni. Z hlediska prostorové funkčnosti se jedná o prvky ÚSES funkční (existující, jednoznačně
vymezené, zařazené do etapy stav) a částečně funkční a nefunkční, (rámcově vymezené, zařazené do
etapy návrh).
Podkladem pro návrh územního plánu Krhanice jsou nadřazené územně plánovací dokumentace, které
určují umístění nadregionálních a regionálních prvků ÚSES, územně technické podklady, územně
analytické podklady a územně plánovací dokumentace navazujících obcí.
1. Aktualizace nadregionálního ÚSES ČR
AOPK ČR – aktualizace vymezení NR ÚSES na základě pověření MŽP (2011)
2. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
Zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 19.12.2011 vydalo usnesením č.4-20/2011/ZK.
3. Studie ÚSES Středočeského kraje, 2009
Podklad pro návrh Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v tematické oblasti regionální a
nadregionální ÚSES. Ve studii byla koordinována návaznost regionálních a nadregionálních prvků
ÚSES vymezených v ÚPD obcí a v územních plánech velkých územních celků. Takto upřesněný systém
byl překontrolován a upraven dle požadovaných prostorových parametrů.
Zpracovatel: U-24 s.r.o. Praha a kol., 02/2009
4. Územně analytické podklady ORP Benešov (aktualizace 2014)
5. Okresní generel ÚSES Praha-západ (dále OG ÚSES Praha-západ)
Pro území okresu Praha-západ byl zpracován okresní generel ÚSES, autor: Ing. Milena Morávková,
datum: 11/1999.
6. Plán ÚSES Týnec nad Sázavou
dokumentace ke změně č.1 ÚP Týnec nad Sázavou (právní stav ÚP r. 2015). Zpracováno širší území,
včetně dílčí části Krhanic. Zpracovatel: GeoVision s.r.o., Plzeň, 2014
7. ÚPD – Krhanice a navazujících obcí – ORP Dobřichovice (Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz, Pohoří);
ORP Říčany (Kamenice); ORP Benešov (Lešany, Týnec nad Sázavou).
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Vymezení systému na území obce Krhanice je v návrhu ÚP podstatněji revidováno (oproti stavu v
platném ÚPnSÚ), podkladem byly výše uvedené dokumentace a výsledky terénního šetření
zpracovatele ÚP. Údaje podkladů byly vyhodnoceny dle podmínek metodických požadavků pro
vymezování ÚSES a jeho zapracování do ÚPD.
V návrhu územního plánu je provedeno sjednocení všech podkladů, vzájemné propojení a dílčí úpravy
ve vazbě na katastrální mapu. ÚSES je v místních podmínkách zpracován v podrobnosti Plánu na
hranice pozemků KN či prostorové rozdělení lesa (lesnický detail), případně na aktuální krajinná
rozhraní. V rámci aktuální revize a aktualizace musela být též doplněna biocentra na kontrastní křížení
mezofilních a hygrofilních systémů ES či biotopů (podle Maděra, Zimová 2005).
Číslování prvků ÚSES nadmístního systému odpovídá celostátnímu číslování, číslování prvků lokálního
významu více méně navazuje na Plán ÚSES Týnec nad Sázavou.
❖ Nadregionální ÚSES
Nadregionální síť je tvořena nadregionálními biocentry a nadregionálními biokoridory. Do řešeného
území zasahuje pouze nadregionální biokoridor K61.
Nadregionální biokoridory v celostátní síti propojují nadregionální biocentra, tvoří je osa a nárazníková
(ochranná) zóna. Obě části jsou jejich neoddělitelnou součástí a po celé ploše koridoru se podporuje
tzv. koridorový efekt – všechny ekologicky významné segmenty krajiny, skladebné části regionálních i
lokálních ÚSES, chráněná území, významné krajinné prvky a území s vyšším stupněm ekologické
stability se stávají neoddělitelnou součástí nadregionálního biokoridoru. Minimální šířka osy odpovídá
šířce regionálního koridoru příslušného typu, pro luční a kombinovaná společenstva je to min. 50 m.
Maximální šíře ochranné zóny je 2 km. Biokoridor je složený, v jeho trase jsou v ekologicky přijatelných
vzdálenostech vložena regionální biocentra (po 5-8 km) a lokální biocentra (po 400 - 700 m).
Řešeným územím prochází nadregionální biokoridor NRBK K61 "Štěchovice – Chraňbožský les",
osa mezofilní hájová, který mimo řešené území propojuje nadregionální biocentra NC24 "Štěchovice"
a NC57 "Chraňbožský les". Biokoridor je vymezen po výrazném pravobřežním svahu kaňonu řeky
Sázavy a po navazujících elevacích.
Biokoridor v ÚP Krhanice je vymezen na základě "Aktualizace vymezení nadregionálního ÚSES ČR“,
kterou zpracovala firma Ekotoxa, s. r. o. pro AOPK ČR na základě pověření MŽP v letech 2010 – 2011
a na základě Plánu ÚSES Týnec nad Sázavou. Nadregionální mezofilní hájový biokoridor byl v řešeném
i v navazujícím území vymezen výhradně na reprezentativních stanovištích či biotopech, tj. mezofilních
hájových, místy až bučinných (MH-MB). Biokoridor je svým charakterem výrazně kontrastně-modální,
protože ve své podélné ose křižuje četné mokřadní systémy lokálního významu. Z tohoto důvodu jsou
na jejich křížení vždy vložena biocentra smíšeného typu. V řešeném území jsou v trase NK vložena dvě
regionální biocentra RBC 1383 "Grybla" a RBC 1672 "Čížov" a dvě lokální biocentra LBC K61/402 a
LBC K61/403.
Biokoridor prochází převážně lesními pozemky, hranice je vymezena dle rozdělení lesa (lesnický detail),
pouze v krátkém úseku prochází bezlesím (oblast Dolní Požáry, lom nad Prosečnicí). Šířka biokoridoru
se pohybuje v rozmezí od 200 m do 400 m.
Propojení mezi oběma regionálními biocentry bylo v rámci Plánu ÚSES Týnec nad Sázavou
aktualizováno a vymezeno na reprezentativní hájová stanoviště v lesních porostech. Toto vymezení je
převzato i do ÚP Krhanice.
❖ Regionální ÚSES
Do správního území obce Krhanice zasahují pouze menší či větší části dvou biocenter regionálního
významu (RC), obě jsou vložena v trase nadregionálního biokoridoru K61.
RBC 1383 "Grybla"
převážně funkční biocentrum vložené v trase NK61, rozloha celkem 467,65 ha, z toho v řešeném území
423,92 ha.
Biocentrum zahrnuje centrální část Hornopožárských lesů. Jedná se o souvisle zalesněnou plochu s
vrcholem Grybla (513,5 m) a dalšími vrcholovými partiemi jako je Panská skála, Palečníky, Hrdlo,
Radoč; místy charakteru až srázů spadajících směrem k Sázavě, do údolí Palečnického potoka a na
severozápadě do údolí Teplého Vlčína. Na řadě míst vystupují žulové horniny - jedná se o skalní výstupy
oblého tvaru, místy až bizardních tvarů, hrubé žokovité balvany, vytvářející balvaniště či balvanové
proudy. V lesích sice převládá z velké části vysazovaný smrk, nicméně zachovaly se zde poměrně velké
okrsky přírodních a přirozeně blízkých lesů tvořené květnatými a kyselými bučinami, kyselými
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doubravami a dubohabřinami. V inverzních roklích jsou to suťové a roklinové lesy. Součástí biocentra
je stejnojmenná přírodní rezervace (dvě samostatné lokality Grybla I a Grybla II propojené ochranným
pásmem).
RBC 1672 "Čížov"
převážně funkční biocentrum vložené v trase NK61, rozloha celkem 178,23 ha, z toho v řešeném území
57,69 ha.
Biocentrum zahrnuje stejnojmennou přírodní rezervaci Čížov (mimo řešené území) a navazující
komplex lesa na soutoku Kamenického (Čakovického) potoka a dílčí část údolí Sázavy. Jedná se
biocentrum smíšeného typu (tzn. hygrofilní a mezofilní hájové). V řešeném území zahrnuje pravobřežní
zalesněnou část údolí Kamenického potoka a Sázavy, tj. komplex lesů Bašta, Hlinka a Krkavčí skály
nad Sázavou. Aktuálně převažují dubohabřiny, společenstva skal, suti a primitivních půd; místy suťové
a roklinové lesy, bučiny a kulticenózy.
Mimo řešené území na tyto prvky navazují regionální biokoridory. Na severu jsou to RK 1200 "Grybla –
RK 1196" a RK 1201 "Grybla – Tojček". Na jihu pak RK 1220 "Hamry – Čížov".
Poznámka:
V rámci Plánu ÚSES Týnec nad Sázavou byla navržena změna vedení RK 1220 "Hamry – Čížov". Od
soutoku Janovického a Srbinovského potoka (okraj osady Kozlovice) byl RK vymezen dále údolní nivou
na dolním toku Janovického potoka až na soutok s řekou Sázavou a dále v krátkém úseku zástavbou
města proti proudu Sázavy až do RC Čížov. Tato Změna byla projednána jak na OŽPaZ KÚ
Středočeského kraje, tak i na MěÚ Týnec nad Sázavou. Oba úřady se přiklonily k navrhované změně
vedení RK 1220.
V rámci změny č. 1 ÚP Týnec nad Sázavou bylo však s pořizovatelem ÚP dohodnuto, že předmětný
RBK 1220 je nutné v ÚP prozatím ponechat podle ZÚR SčK (2012). Navržená změna vedení tohoto
RBK bude prozatím vymezena jako LBK nivního typu, ale v parametrech regionálních skladebných částí
pro budoucí aktualizaci ZÚR. Po jejím schválení by mělo dojít také k překlasifikování této části ÚSES v
ÚP Týnec nad Sázavou. Důvodem je skutečnost, aby zpracovaná a předkládaná dokumentace změny
č. 1 ÚP Týnec nad Sázavou nebyla v rozporu s nadřazenou ÚPD, tj. s aktuálně platnou ZÚR SčK (2012).
❖ Lokální ÚSES
Lokální biocentra vložená v trase nadregionálního biokoridoru NK61- jsou jeho součástí.
LBC K61/402 "U prvních vrat“ Lokální biocentrum funkční, zahrnuje část údolí potoka Vlčín a
navazující zalesněné svahy. Biocentrum je navržené k doplnění tak, aby byly zachovány vzdálenosti
mezi vloženými biocentry max. 700 m. Z tohoto důvodu bude třeba biocentrum doplnit i v navazujícím
ÚP Pohoří (navrženo označení LBC 256 dle Generelu ÚSES Praha-západ).
LBC K61/403 "Nad Hlubokým" Lokální biocentrum funkční, vymezené na parc. 682/8 k.ú. Krhanice;
zahrnuje lesní porosty na svazích pod Sekanou skálou. Biocentrum doplněno tak, aby byly zachovány
vzdálenosti mezi biocentry max. 700 m.
Nadmístní systém ÚSES je doplněn sítí lokálních prvků - biocentry (LBC) a biokoridory (LBK).
Lokální systémy ekologické stability, a to jak hygrofilní, tak i mezofilní, doplňují vesměs sítě nadmístního
systému do požadované základní prostorové skladby (tj. do sítě s prostorovou buňkou kolem 2 km).
Mezofilní systémy jsou výhradně terestické (suchozemské), hygrofilní systémy se vymezují v potočních
údolích nebo na údolních nivách a vodní biotopy zde slouží především pro migraci specifické bioty jako
hlavní migrační osy v krajině.
Označení lokálních prvků je provedeno ve vazbě na Plán ÚSES Týnec nad Sázavou (kód "BN") a ve
vazbě na Generel ÚSES Praha-západ a systém v Lešanech (LBK, LBC ...).
Hygrofilní systém:
Všechny upřesněné či nově vymezené „vlhké“ (hygrofilní) systémy jsou na zatravněných či na
zalesněných údolnicích nebo údolních nivách obvykle jen částečně funkční (zkulturněné nebo
ruderalizované vlhké louky, sukcesní porosty, kulturní lesy), místy však až plně (optimálně) funkční
(přírodní koryta vodních toků, mokřady, olšové luhy).
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• Údolím Sázavy prochází lokální biokoridor, do řešeného území zasahují dvě části:
LBK BN009-BN010 "Sázava; úsek Kaňov - Na Splazích"; v ÚP Lešany označen jako LBK 9-14.
Dílčí úsek LK propojuje lokální biocentra BN009 "Kaňov" (mimo řešené území) a BN010 "Na Splazích"
mezi jezy Kaňov, Krhanice a Pěnkava.
LBK BN010-BN401 "Sázava; úsek Na Splazích - Lešany"; v ÚP Lešany označen jako LBK 7-9
Dílčí úsek LK propojuje lokální biocentra BN010 "Na Splazích" a BN401 "Lešany-Rybárna".
Údolí je zúžené, porosty dosahují až k řece, řečiště je balvanité, tvoří se v něm lehké, velmi dlouhé
peřeje.
V mezilehlých úsecích jsou vložena lokální biocentra, kombinovaná:
LBC BN010 "Na Splazích"; lokální biocentrum vymezené, funkční; v řešeném území zahrnuje vodní
tok Sázavy, břehové a doprovodné porosty podél řeky v podjezí Pěnkavy a nelesní porosty na strmém
pravém břehu nad řekou. Biocentrum navazuje v Lešanech na LBC 9, kde rovněž zahrnuje vodní tok s
břehovými a doprovodnými porosty a nelesní porosty na levobřežním svahu nad řekou. Celková rozloha
je 7,24 ha, z toho v řešeném území 3,46 ha.
LBC BN401 "Lešany - Rybárna"; lokální biocentrum vymezené, funkční; do řešeného území zasahuje
pouze okrajově na soutoku Sázavy a potoka Vlčín; větší část biocentra je vymezena mimo řešené
území, a to v Lešanech LBC 7 na soutoku Sázavy a Břežanského potoka a v Kamenném Přívozu LBC
233/02 na soutoku Sázavy s potokem Vlčín.
Celková rozloha činí 4,36 ha, z toho v řešeném území 0,68 ha.
•

Údolím potoka Vlčín prochází lokální biokoridor, do řešeného území zasahují dvě části, resp. tři
úseky biokoridoru:
LBK 234 "Vlčín"; převážně zalesněné údolí potoka Vlčín na hranici okresů Benešov k.ú. Krhanice) a
Praha-západ (k.ú. Kamenný Přívoz); propojuje údolí Sázavy s nadregionálním biokoridorem K61 (LBC
K61/402). První úsek prochází zalesněným údolím podél chatových osad Rybárna, Vávrovka, při
západním okraji Prosečnice. Druhý úsek prochází již celý řešeným územím a propojuje nadregionální
biokoridor K61 s biocentrem BN404 "Vlčí rokle".
LBC BN404-1383 "Vlčí rokle – Grybla"; hluboké zalesněné údolí mezi lokálním biocentrem BN404
"Vlčí rokle" a regionálním biocentrem 1383 "Grybla". Součástí jsou vodní toky Vlčín, Teplý Vlčín a
několik drobných lesních rybníčků.
LBC BN404 "Vlčí rokle" Lokální biocentrum vymezené, funkční.
Rokli pokrývá geomorfologicky zajímavé kamenné moře z granodioritových balvanů balvanů o velikosti
až několik metrů, pod kterými protéká potok Vlčín. Porost tvoří acidofilní bučina na chudých půdách.
Součástí biocentra je stejnojmenná přírodní památka. Rozloha činí 9,16 ha.
Mezofilní systém:
Všechny upřesněné či nově vymezené „suché“ (mezofilní) systémy ES jsou v lesních porostech
převážně jen částečně funkční (kulturní lesy) a jen ojediněle až plně (optimálně) funkční (přírodní lesní
biotopy acidofilních doubrav až bučin). Nefunkční jsou úseky lokálních biokoridorů na zorněných
plošinách.
•

Po svazích jihovýchodně Krhanic v lokalitě Na nových, Na vrších, Na nivách prochází lokální
biokoridory propojující regionální biocentrum 1672 "Čížov" s údolím Sázavy, resp. s lokálním
biocentrem BN 009 "Kaňov":
LBK 1672-BN007 "Čížov – Březinka"
Lokální biokoridor vymezený, částečně funkční až nefunkční. Funkční část zahrnuje lesní porost
severně Holého vrchu – lesní typ svěží buková doubrava; nefunkční část prochází po hranici mezi poli
v lokalitě Vrchy. Zde je navržen k založení TTP v šíři min. 15 m s doplněním stanovištně vhodných
dřevin.
LBK BN007-BN009 "Březinka – Kaňov"
Lokální biokoridor vymezený, částečně funkční až nefunkční. Funkční část zahrnuje okraj lesního
porostu v lokalitě Na vrších a lesní remízky v poli – lesní typy svěží buková doubrava biková s ostřicí
prstnatou a kyselá buková doubrava biková. Nefunkční části jsou v polích mezi lokálním biocentrem
BN009 "Březinka" a lesním porostem Na Vrších a dále podél železniční trati a kolem hřbitova. Zde oproti
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Plánu ÚSES Týnec nad Sázavou došlo k posunu části biokoridoru až za hranici nově navrhované
zastavitelné plochy určené pro rozšíření hřbitova. Tato změna si vyžádá i dílčí úpravu vedení trasy
biokoridoru v ÚP Týnec nad Sázavou.
LBC BN007 "Březinka"
Lokální biocentrum vymezené, funkční; lesní porost tvoří ochuzená dubohabřina a acidofilní doubrava,
kulticenóza; lesní typy svěží buková doubrava biková s ostřicí prstnatou a kyselá buková doubrava
biková. Rozloha: 8,72 ha.
• Biokoridor v Hornopožárských lesích mezi údolími Vlčína a Turyňského potoka:
LBK BN404-LBK169/19 "Vlčí rokle – U Trojáka"
Lokální biokoridor propojuje údolí Vlčínského a Turyňského potoka v Hornopožárských lesích, resp.
propojuje biocentrum BN404 "Vlčí rokle" a lokální biokoridor LBK 169/19. Biokoridor vede roklinami mezi
Kněží horou a Trojákem a dále při hranici s k.ú. Pohoří u Prahy, kde se v pramenné oblasti Turyňského
potoka napojuje na lesní biokoridor již mimo řešené území. V trase jsou četné rokliny, kamenné valy,
kamenné terasy. Porost tvoří acidofilní bučina a roklinový les.
Závěr
V návrhu ÚP Krhanice jsou provedeny následující úpravy:
- nově vymezena trasa nadregionálního biokoridoru NK 61/MH; od hranice okresu Praha-západ k
regionálnímu biocentru 1383 "Grybla" osa vymezena dle MŽP, úsek mezi regionálními biocentry
1383 "Grybla a 1672 "Čížov" převzat z Plánu ÚSES Týnec nad Sázavou. V trase doplněna
vložená lokální biocentra. Za hranicí řešeného území v ÚP Pohoří bude nutno převzít a doplnit
vložené biocentrum LBC 256 (K61/402);
- upraveny jsou hranice regionálních biocenter 1383 "Grybla a 1672 "Čížov" dle Plánu ÚSES Týnec
nad Sázavou;
- doplněn je lokální systém hygrofilní (údolí Sázavy, údolí Vlčína) a mezofilní po svazích Na vrších,
Březinka a v Hornopožárském lese.
- všechny prvky jsou upraveny tak, aby byla pokud možno zajištěna návaznost na systém ÚSES
za hranicí řešeného území; kromě třech případů a to již zmiňované vložené lokální biocentrum
LBC 256 (K61/402) v trase nadregionálního biokoridoru vyvolá úpravu v ÚP Pohoří, dále lokální
biocentrum v údolí Sázavy LBC 233/02 bude nutno zapracovat do ÚP Kamenný Přívoz a změna
vedení trasy lokálního biokoridoru BN007-BN009 kolem nově navrhovaného rozšíření hřbitova si
vyžádá i dílčí úpravu vedení trasy biokoridoru v ÚP Týnec nad Sázavou.
- veškeré prvky systému jsou upřesněny dle parcelního členění katastru nemovitostí a pokud
možno i podle jednotek prostorového rozdělení lesa (popř. lesní cestní sítě);
- Veškeré prvky systému jsou po provedeném upřesnění vymezené, místy je aktuální funkčnost
prvků vymezených na lesních pozemcích snížena vlivem nepůvodní dřevinné skladby (náprava
je dlouhodobá, v kompetenci orgánů ochrany přírody), nefunkční části prvků vymezených na
nelesních pozemcích jsou dle metodiky vymezování ÚSES v respektovatelných a tolerovatelných
parametrových odchylkách.
9.7.5. Zdůvodnění návrhu ochrany nerostných surovin
ad kapitola e.5) výrokové části
V řešeném území se nachází 2 ložiska nerostných surovin: č. 3058900 Krhanice, výhradní ložisko
stavebního kamene (granodiorit a křemenný diorit) a č. 3041900 Krhanice - Požáry výhradní ložisko
kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu (požárská žula).
Pro obě ložiska jsou stanoveny dobývací prostory, které jsou zároveň CHLÚ.
prostorech v současnosti probíhá těžba.

V obou dobývacích

V CHLÚ platí omezení činností a umísťování staveb ve smyslu § 18 a 19 horního zákona, tj. stavby
nesouvisející s dobýváním nelze povolit - pouze jako případnou výjimku na základě stanoviska
krajského úřadu.
Územní plán respektuje obě ložiska i dobývací prostory a nenavrhuje do nich žádné stavby a záměry,
které by znemožnily nebo ztížily dobývání ložiska.
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9.7.6. Zdůvodnění návrhu protierozní ochrany a ochrany před povodněmi
ad kapitola e.6) výrokové části
Na území obce je vymezeno záplavové území Sázavy Q100 vč. aktivní zóny. Záplavové území
nezasahuje stávající zástavbu, ani v něm není navržena žádná zastavitelná plocha.
Na území Krhanic nejsou navržena žádná protipovodňová opatření.
Pro zvýšení ochrany území je nutno dále dodržet:
▪ podél koryt vodních toků je žádoucí zachovat volné nezastavěné a neoplocené území o šíři 8 m
(významné vodní toky) / 6 m (drobné vodní toky a HMZ) od břehové hrany na obě strany (tzv.
potoční koridory) - pro průchod velkých vod a zároveň jako manipulační pruh pro účel správy a
případné údržby koryta vodního toku, ve kterém nebudou umisťovány žádné nové stavby ani
vysazovány nové trvalé porosty;
▪ v území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu území byly po
výstavbě srovnatelné se stavem před ní. Odvodnění nutno řešit kombinovaným systémem přirozené
/ umělé retence, např. vsakem na pozemcích, odvedením obvodovým drenážním systémem do
jímek v nejnižším místě plochy (regulovaný odtok do recipientu, popř. následné využití vody pro
zálivku);
▪ v lokalitách, kde byly provedeny investice do půdy (odvodnění) a které jsou součástí rozvojových
ploch, je třeba příslušnými opatřeními zajistit funkčnost zbývajících částí těchto zařízení na okolních
pozemcích;
▪ navržena jsou opatření zvyšující retenční kapacitu území - vyhrazení dostatečně širokých pásů
pozemků podél vodních toků smíšeným funkcím (index p - přírodní, v – vodohospodářská). V
plochách smíšeného nezastavěného území s indexem p – přírodní, o – ochranné, v vodohospodářské budou ve vyšší míře uplatněny prvky protierozní a protipovodňové ochrany, prvky
zvyšující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň.
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Řešené území je potenciálně ohroženo průlomovou vlnou, vzniklou zvláštní povodní na vodním díle
Želivka.
Do tohoto území nejsou územním plánem umísťovány plochy ani činnosti strategického významu.
Protierozní ochrana
Velká část zemědělských pozemků v území je dle údajů Veřejného registru půdy LPIS díky svažitosti a
způsobu obhospodařování ohrožena zejména vodní erozí.
Protože jde o půdy mírné erozně ohrožené, nejsou územním plánem navržena žádná konkrétní
protierozní opatření. Územní plán však vytváří podmínky pro jejich případnou realizaci - vymezuje
plochy, kde je možné v případě potřeby protierozní ochranu realizovat (NSo -plochy smíšené
nezastavěného území s indexem „o“). Protierozní opatření je možné realizovat i v plochách
zemědělských (NZ), které se vyskytují v jižní části území a mohou být vzhledem k rozsáhlejšímu zornění
a k absenci zeleně ohroženy i větrnou erozí.
Protierozní opatření slouží ke zmírnění negativního projevu vodní, případně větrné eroze jako jsou např.
neškodné odvedení povrchových vod z povodí, snížení povrchového odtoku a zachycování smyté
zeminy, retenci vody v krajině, ochranu intravilánu obcí a komunikací před důsledky eroze půdy a na
snížení rychlosti větru a jeho škodlivých účinků.
Opatření mohou být technická (např. protierozní meze, průlehy...), organizační (zatravnění)
a agrotechnických (protierozní technologie pěstování plodin) nebo jejich kombinace.
Funkci protierozní ochrany tvoří dále prvky ÚSES a nové prvky zeleně např. liniová zeleň podél
komunikací a drobných vodních toků.
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Zdůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně podmínek ochrany krajinného
rázu
Zdůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a
podmínek prostorového uspořádání

ad kapitola f.2) výrokové části
Územním plánem Krhanice jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití v souladu
s Vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Nad rámec ploch uvedených v § 4 -19 vyhlášky jsou v souladu § 3, odst. (4) vymezeny plochy zeleně.
Plochy zeleně jsou vymezeny tam, kde jsou součástí systému sídelní zeleně, kde je vhodné je
stabilizovat nebo i nově umístit a ochránit je tak před zástavbou či jiným nevhodným využitím.
Na základě § 3 odst. (4) uvedené vyhlášky jsou plochy s rozdílným způsobem využití s ohledem na
specifické podmínky a charakter území podrobněji členěny, jde o tyto specifické plochy:
- OV1 občanské vybavení - veřejná infrastruktura - specifické
areál Šarlota v Prosečnici, zařízení péče o seniory - pro celý areál jsou stanoveny podmínky
zachovávající areál pro zdravotní a sociální péči. Podmínky prostorového uspořádání mají za cíl
chránit kvalitní architekturu a zeleň v areálu.
- VX1 Výroba a skladování - se specifickým využitím - fotovoltaická elektrárna
- VX2 Výroba a skladování - se specifickým využitím - malá vodní elektrárna
V obou případech jde o specifický druh výroby elektrické energie a zcela specifická zařízení.
Uvedené plochy i stavby mohou sloužit pouze pro uvedený účel.
V Plochách zemědělských (NZ) jsou vyloučeny některé stavby uvedené v § 18, odst. 5 SZ, nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, z důvodu veřejného zájmu ochrany zemědělského půdního fondu.
V Plochách přírodních (NP) a Plochách smíšených nezastavěného území (NSi) jsou vyloučeny na
základě stanoviska DO orgánu ochrany přírody některé stavby uvedené v § 18, odst. 5 SZ, z důvodu
veřejného zájmu ochrany přírody a krajiny a ochrany krajinného rázu.
Podmínky prostorového uspořádání zejména pro nové zastavitelné plochy jsou dále stanoveny
s ohledem na celkový obraz obce, dálkové pohledy na obec, ve vztahu ke krajině a ke krajinnému rázu.
Dostavby ve stávající zástavbě musí respektovat charakter okolní zástavby. Podmínky jsou stanoveny
tak, aby nedocházelo dále k znehodnocování celkového panoramatu jednotlivých sídel v řešeném
území. S ohledem na zachování krajinného rázu a celkového obrazu sídel, je v nových zastavitelných
plochách pro bydlení stanovena max. výšková hladina pro RD do 1 N.P. + podkroví a pro ostatní stavby
přípustné na pozemcích RD do 5 m. Při dostavbách ve stávající zástavbě toto omezení není a pro
zástavbu je stanovena podmínka přizpůsobit se charakteru a struktuře okolní zástavby, proto jsou zde
s ohledem na polohu přípustní i RD do 2 N.P. a podkroví.
Minimální velikost pozemku je dána potřebou dostatečného rozsahu nezastavěných a nezpevněných,
vsakování schopných ploch na pozemku.
9.8.2. Zdůvodnění stanovení podmínek ochrany krajinného rázu
ad kapitola f.4) výrokové části
Krhanice spadají do Oblasti krajinného rázu Dolní Posázaví, ObKR 21 (Studie vyhodnocení krajinného
rázu Středočeského kraje, Atelier V - Ing. arch. Ivan Vorel, 2008). Tato studie navrhuje podmínky a
opatření k ochraně identifikovaných znaků a hodnot území:
• Ochrana cenných lesních porostů
• Péče o kvalitní doprovodné porosty větších přítoků Sázavy
• Doplnění dřevinné zeleně v zemědělské krajině náhorních plošin
• Omezení dalšího zahušťování rekreační a obytné zástavby Dolního Posázaví
• Respektování struktury sídel v údolí Sázavy, ve svazích a na terénních hranách
• Respektování dochované typické urbanistické struktury venkovských sídel v zemědělské krajině.
Rozvoj venkovských sídel bude v cenných polohách orientován do současně zastavěného
území (s respektováním znaků urbanistické struktury) a do kontaktu se zastavěným územím.
• Zachování dimenze, měřítka a hmot tradiční architektury u nové výstavby situované v cenných
lokalitách se soustředěnými hodnotami krajinného rázu
• Zachování měřítka a formy tradičních staveb při novodobém architektonickém výrazu u nové
výstavby v polohách mimo kontakt s cennou lidovou architekturou
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Dbát při výstavbě na zachování významu kulturních dominant v krajinné scéně (kostely, kaple).
Ochrana siluet kulturních dominant a historické zástavby měst a obcí
Zlepšování charakteru prostředí odstraněním nevhodných a rušivých staveb

Tyto podmínky rázu jsou zapracovány do koncepce rozvoje území (kap. b), urbanistické koncepce (kap.
c), koncepce uspořádání krajiny (kap. e) a do podmínek pro využití ploch a jejich prostorové uspořádání
v kapitole f) výrokové části. Podmínky se zaměřují zejména na začlenění nové zástavby do krajiny tak,
aby nedošlo k narušení krajinného rázu. Regulovány jsou výškové hladiny zástavby (stanovením
maximálního počtu podlaží, či výšek staveb nad terénem), na území obce je možná pouze
nízkopodlažní zástavba, v nových zastavitelných plochách do 1 nadzemního podlaží a podkroví, uvnitř
zastavěného území pak podmínka přizpůsobit zástavbu okolní zástavbě. V krajině je vyloučeno
zakládání nových jader zástavby a je omezena možnost umísťování dalších staveb uvedených v §18
odst. 5) SZ, zejména pak výstavba větrných a fotovoltaických elektráren a zemědělských areálů.
Dodržení stanovených podmínek prostorového uspořádání (kapitola f. 2) při výstavbě by mělo přispět k
citlivému začlenění nově navržené zástavby do okolní zástavby i do krajiny, tak aby nedošlo k narušení
krajinného rázu. Na základě stanoviska DO ochrany přírody bylo do nepřípustného využití u ploch v
nezastavěném území doplněno oplocování s výjimkou přípustného využití.
Z důvodu ochrany krajinného rázu byl vyhlášen Přírodní park Hornopožárský les, který zahrnuje severní
a střední část území obce, včetně severní a západní části zastavěného území Krhanic.

9.9.

Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo omezit

ad kapitola g) výrokové části
Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou
vymezeny v souladu s § 170 stavebního zákona. Podle §170 lze také práva k pozemkům omezit.
Do veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, nejsou zařazeny
stavby na pozemcích, které jsou již ve vlastnictví obce.
9.9.1. Zdůvodnění vymezení VPS a VPO, pro která lze práva vyvlastnit
Do veřejně prospěšných staveb pro dopravní infrastrukturu (VD01-VD11) jsou zařazeny
především:
▪ Navržené komunikace místního významu, potřebné pro zlepšení prostupnosti území
a zpřístupnění vymezených zastavitelných ploch a komunikace uvnitř zastavitelných ploch pro
obsluhu budoucích stavebních parcel, pokud je řešení jednoznačné nebo je třeba komunikaci
zafixovat např. z důvodů zajištění prostupnosti plochy do krajiny apod. Do této kategorie je
zahrnuto i rozšíření a úprava stávajících komunikací nevyhovujících parametrů. Dále jsou sem
zařazeny i komunikace zajišťující zokruhování stávajících slepých komunikací.
▪ Dále jsou do veřejně prospěšných staveb zařazena navržená obratiště na stávajících slepých
komunikacích, které nelze zokruhovat, ani na nich nelze zajistit vyhovující a bezpečné otáčení
vozidel jiným způsobem a rozšíření plochy nezbytné pro vybudování chodníku podél silnice III. tř.
Veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu - nejsou územním plánem vymezeny:
▪ Pozemky, na kterých bude umístěna navržená ČOV Krhanice jsou v majetku obce.
▪ Liniové sítě technické infrastruktury, podzemní objekty na vodovodní a kanalizační síti (např.
čerpací stanice) budou uložené většinou v uličních profilech a dalších veřejných prostranstvích a
jejich poloha bude upřesněna následnou dokumentací, navíc u nich postačí omezení vlastnického
práva k pozemkům.
▪ Trafostanice - jejich polohu nelze přesně v měřítku územního plánu určit - v případě potřeby budou
navrženy a jejich poloha určena následnou dokumentací.
Do veřejně prospěšných opatření, pro která lze vyvlastnit, jsou zařazeny nefunkční části ÚSES
navržené k založení.
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9.9.2. Zdůvodnění vymezení VPS, pro která lze práva k pozemkům omezit
Územním plánem je vymezena jedna veřejně prospěšná stavba, pro kterou není nutné práva k
pozemkům vyvlastnit, protože postačí práva omezit - zřídit věcné břemeno. Jde o koridor pro kanalizační
sběrač BT01. Trasu sběrače nebude možné vést ve veřejných prostranstvích, ale přes soukromé
pozemky, protože jeho trasa není ještě upřesněna podrobnou dokumentací, je pro něj vymezen koridor.
Vzhledem k tomu, že půjde o liniovou podzemní stavbu, není nutné práva k pozemkům vyvlastnit, ale
pouze omezit formou zřízení věcného břemene.

9.10. Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, pro které lze uplatnit
předkupní právo
ad kapitola h) výrokové části
Územním plánem Krhanice jsou vymezena veřejné prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
právo dle §101 stavebního zákona.
Jde o dvě plochy veřejné zeleně na veřejných prostranstvích (PP01 a PP03), které doplní chybějící
veřejnou zeleň v obou sídlech a zároveň budou sloužit jako plochy zeleně pro nově navržené
zastavitelné plochy pro bydlení. Do veřejně prospěšných staveb jsou zařazeny jen části ploch, které
nejsou v majetku obce.
Plocha PP02 byla z návrhu vypuštěna po společném jednání.

9.11. Zdůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv
ad kapitola i) výrokové části
Územní plán Krhanice vymezuje tyto územní rezervy:
R01 Územní rezerva pro obytnou zástavbu u hřiště
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
Podmínky pro prověření budoucího využití plochy:
▪ prověřit potřebu zařazení plochy do zastavitelných ploch s ohledem na využití dosud vymezených
zastavitelných ploch pro bydlení
Zdůvodnění zařazení do územních rezerv:
▪ plocha je zařazena do územního plánu na základě požadavků majitelů pozemků. Vzhledem
k tomu, že v obci je dostatek zastavitelných ploch pro bydlení, je plocha zařazena do územních
rezerv.
▪ plocha navazuje na zastavěné území, má přístup ze stávající silnice a v její blízkosti procházejí
sítě technické infrastruktury.
R02 Územní rezerva pro obytnou zástavbu nad Rafandou
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
Podmínky pro prověření budoucího využití plochy:
▪ prověřit potřebu zařazení plochy do zastavitelných ploch s ohledem na využití dosud vymezených
zastavitelných ploch pro bydlení
Zdůvodnění zařazení do územních rezerv:
▪ plocha je zařazena do územního plánu na základě požadavků majitelů pozemků, protože je v obci
dostatek zastavitelných ploch pro bydlení, je plocha zařazena do územních rezerv.
▪ plocha navazuje na zastavěné území, má přístup ze stávající komunikace místního významu, na
které je navrženo územním plánem obratiště v její blízkosti procházejí sítě technické infrastruktury.
V územních rezervách není možné realizovat záměr bez změny územního plánu, která územní rezervu
převede na zastavitelnou plochu.
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9.12. Zdůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie
ad kapitola j) výrokové části
Územní plán ukládá podmínku zpracování územní studie především u rozsáhlejších zastavitelných
ploch, ve kterých není řešení jednoznačné nebo není vhodné, aby územní plán toto řešení předurčoval
a tím zabránil využití dané plochy, pokud by se navržené řešení lišilo od představ investorů. Bez řešení
územní studií by naopak mohlo dojít k živelnému a neefektivnímu využití příslušné plochy. Minimální
předepsaný obsah studie pro každou plochu je uveden v kap. j výrokové části.
Podmínka zpracování územní studie je stanovena u ploch pro bydlení (ZK10, ZK12 a ZP01). Tyto studie
budou zpracovány za podmínek stanovených územní plánem do 4 let od vydání územního plánu. Studie
upřesní návrh využití ploch v souladu s podmínkami pro pořízení, které jsou stanoveny ve výrokové
části územního plánu. Předmětem studií u uvedených ploch bude především vyřešení dopravní obsluhy
uvnitř plochy - vymezení veřejných prostranství pro komunikace, případně veřejnou zeleň a návrh
parcelace.

Poznámky:
Kompenzační opatření dle §50 odst.6 Stavebního zákona nebyla stanovena.
Plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, nebyly
vymezeny.
Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu, nebyly vymezeny.
Pořadí změn v území (etapizace) nebyla stanovena.
Architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou
část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, nebyly vymezeny.
Potřeba jejich vymezení a stanovení nevyplynula ze Zadání, ani v průběhu zpracování územního plánu.
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10. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
viz § 53 odst. 5 f) Stavebního zákona
Plochy pro novou zástavbu (zastavitelné plochy) jsou vymezeny, pokud je to možné ve volných plochách
a prolukách v zastavěném území a dále pak především ve volných enklávách v návaznosti na zastavěné
tak, aby došlo realizací zástavby k zarovnání okraje zastavěného území.
Převážná část zastavitelných ploch v novém územním plánu byla navržena k zástavbě již předchozí
územně plánovací dokumentací (ÚPnSÚ a jeho změnami).
K novému územnímu plánu byla uplatněna celá řada nových podnětů a požadavků, které byly
vyhodnoceny již v průběhu zpracování Doplňujících průzkumů a rozborů. Vzhledem k rozsahu ploch
převzatých z předchozího ÚPnSÚ je z nových požadavků do územního plánu převzata jen malá část, a
to hlavně v případech, že jde o konkrétní připravované záměry vlastníků pozemků, případně obce.
Bydlení
Odhad potřeby vymezení nových zastavitelných ploch
Zvyšující se zájem o novou výstavbu v Krhanicích je dán jednak nárůstem počtu obyvatel (jak
přirozenou měnou, tak přistěhováním), jednak zvyšujícím se standardem bydlení = zmenšování
obložnosti bytů a zčásti pak odpadem zastaralého bytového fondu a také jeho využitím pro rekreační
bydlení.
Krhanice jsou atraktivní pro bydlení z důvodu dobré školské vybavenosti (Základní škola 1.-9. ročník,
nově rozšířená Mateřská škola), dobrá dopravní dostupnost (Pražská integrovaná doprava i plánovaná
dálnice D3), kvalitní životní prostředí a přírodní zázemí obce.
Počet obyvatel obce Krhanice v roce 2000 byl 734, v roce 2015 to bylo už 943 a v roce 2018 1034
obyvatel. Trend je stále rostoucí, mezi lety 2000 - 2018 stoupl počet obyvatel obce o 300, to je meziroční
nárůst téměř 17 obyvatel; za poslední dva roky stoupl dokonce o 75 obyvatel (údaje ČSÚ):
rok
obyvatel
k 1.1.

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2018

885

864

791

734

746

734

873

946

943

959

1034

Pro rozvoj bydlení je navrženo cca 18,61 ha ploch v zastavěném i mimo zastavěné území, (ty jsou
z části určeny pro bydlení v rodinných domech - venkovské, z části jsou zařazeny do ploch smíšených
obytných). Většina ploch pro bydlení (17,70 ha) je převzata z dosud platné územně plánovací
dokumentace (některé plochy nebo jejich části, navržené ÚPnSÚ, jsou již zastavěny. Doplněny jsou
některé další zastavitelné plochy (celkem 0,91 ha), nepřevzaty byly naopak plochy v rozsahu 1,85 ha.
V zastavěném území je pro bydlení navrženo 1,00 ha ploch, mimo zastavěné území 17,61 ha ploch.
Odhad počtu RD, které je možné umístit ve všech zastavitelných plochách, vychází z podmínek
prostorového uspořádání (např. stanovená minimální velikost parcel u RD). Velikost parcel vychází také
z charakteru zástavby v konkrétním místě nebo z konkrétních záměrů majitelů pozemků - v mnoha
případech je zájem o parcely vetší, než je stanovené minimum 800 m 2. Součástí ploch pro bydlení
budou také komunikace místního významu zpřístupňující jednotlivé stavební pozemky a další veřejná
prostranství a plochy veřejné zeleně, v průměru je to 1400 m2 na parcelu. To ovlivnilo odhad možného
počtu RD, které bude možné v zastavitelných plochách realizovat.
Při této úvaze by bylo možné v zastavitelných plochách pro bydlení umístit cca 135 RD; jednotlivé
proluky a dalších volné parcely v zastavěném území jsou již prakticky všechny zastavěny. Při
předpokládaném horizontu platnosti územního plánu 20 let, je to tedy cca 7 rodinných domů za rok.
Nabídka ploch pro bydlení tedy odpovídá současné dynamice rozvoje zástavby pro bydlení (v r. 2016
bylo dokončeno 8 RD, v roce 2017 6 RD). Čistý nárůst počtu trvale obydlených RD však bude nižší,
díky odpadu zastaralého domovního fondu.
Orientační počet RD, které je možné umístit v jednotlivých zastavitelných plochách pro bydlení je
uveden v kapitole 9.3.2.
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Zeleň soukromá a vyhrazená (zahrady)
Pro soukromé zahrady je vymezeno 3,97 ha zastavitelných ploch, většinou mimo zastavěné území.
Výroba
Pro rozvoj zemědělské výroby je určeno cca 1,61 ha ploch. Jde o rozšíření stávající zemědělské farmy
na základě konkrétního záměru majitele. Plocha je převzata z původního územního plánu.
Sport a rekreace
Pro rozvoj sportovních ploch je navrženo celkem 0,37 ha. Plocha ZK20 pro kynologické cvičiště je
převzata z původního územního plánu.
Pro rozvoj rekreace je navrženo 0,32 ha, jde o jednu plochu pro rodinnou rekreaci (chatovou zástavbu)
ZK21.
Vybavenost - hřbitov
Pro rozšíření stávajícího hřbitova je navrženo celkem 0,30 ha.
Veřejná prostranství, plochy veřejné zeleně
Pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň je navrženo celkem 3,40 ha. Plochy jsou určeny jednak pro
nezbytnou dopravní obsluhu území (komunikace místního významu), jednak pro umístění ploch veřejné
zeleně, které v obci chybí.
Technická infrastruktura
Pro technickou infrastrukturu je navrženo 0,52 ha, jde o plochu pro ČOV Krhanice, převzatou z
původního územního plánu.

11. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
viz příloha č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., část II. odst. 1 a)
viz výkres O7 Výkres širších vztahů a schéma SO1 Širší vztahy - ÚSES (vložené na konci
Odůvodnění)
Obec Krhanice leží na okraji ORP Benešov a sousedí s obcemi: Týnec nad Sázavou, Lešany (ORP
Benešov), Kamenný Přívoz, Pohoří (ORP Černošice) a Kamenice (ORP Říčany).
Územní plán respektuje všechny stávající nadmístní systémy přírodní i technické.
Pozornost byla věnována koordinaci ÚSES v návaznosti na sousední obce a jejich územní plány více kap. 9.7.4. a schéma SO1 Širší vztahy - ÚSES, vložené na konci odůvodnění.
Posázavská cyklostezka, která je registrována jako záměr ÚAP ORP Benešov je na území Týnce nad
Sáz. vedena po jihozápadní straně silnice II/106. Na území Krhanic vstupuje silnice do zastavěného
území a zde nejsou prostorové podmínky pro umístění samostatné cyklostezky, proto na území
Krhanic je vymezena pouze cyklotrasa.
Územní plán Krhanice nenavrhuje žádné další záměry, které by ovlivnily širší vztahy.
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12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY
K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
viz příloha č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., část II. odst. 1 b)
12.1 Vyhodnocení splnění požadavků Zadání
a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v
požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti
veřejné infrastruktury.
a)1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných
ploch.
Požadavky vyplývající z PÚR jsou řešeny v kapitole 2.1. tohoto Odůvodnění.
Požadavky vyplývající ze ZÚR jsou řešeny v kapitole 2.2. tohoto Odůvodnění.
Požadavky vyplývající z ÚAP ORP Benešov:
▪ Požadavek na rozvoj a ochranu hodnot - je řešen v kapitole 3 a v kapitole 9.2.2 tohoto
Odůvodnění.
▪ Územní plán respektuje hodnoty, limity a záměry sledované ÚAP ORP Benešov - viz
Koordinační výkres O1 a dále kapitola 9.3.2 Zdůvodnění vymezení zastavitelných ploch, kde
jsou u každé plochy uvedeny limity využití území.
Další požadavky na celkovou koncepci rozvoje a ochranu hodnot území
▪ Územní plán chrání přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, viz kap. 9.2.2. Zdůvodnění
podmínek pro ochranu kulturních, architektonických a přírodních hodnot.
▪ Územní plán respektuje další uvedené limity - viz Koordinační výkres O1 a kapitola 9.3.2
Zdůvodnění vymezení zastavitelných ploch.
▪ Zastavěné území je vymezeno ve výkresové části a zdůvodněno v kap. 9.1.tohoto
Odůvodnění.
▪ Koncepce rozvoje území je popsána a zdůvodněna v kap. 9.2.1. Zdůvodnění základní
koncepce rozvoje území, urbanistická koncepce v kapitole 9.3.1. Zdůvodnění navržené
urbanistické koncepce.
▪ Širší vztahy jsou ovlivněny pouze řešením ÚSES - viz kap. 9.7.4. tohoto Odůvodnění. Územní
plán nemění ani sídelní strukturu - zastavitelné plochy jsou navrženy v zastavěném území
nebo v návaznosti na něj., s výjimkou agroturistického areálu, který je umístěn ve vazbě na
zemědělskou farmu a její zázemí. (pozn. po společném jednání byla plocha vypuštěna)
▪ Nové zastavitelné plochy jsou z velké části převzaty z původního územního plánu, doplněny
jsou o některé nové požadavky uplatněné k tomuto územnímu plánu. Celkový rozsah
zastavitelných ploch, zejména pro bydlení odpovídá s určitou rezervou potřebám a
rozvojovým možnostem obce - více v kap. 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného
území...
▪ Další požadavky jsou řešeny a zdůvodněny v kapitolách 9.2. a 9.3. tohoto Odůvodnění.
▪ U ploch s možnou hlukovou zátěží z dopravy je stanovena podmínka prověření dodržení
hygienických limitů hluku z železniční dopravy v rámci územního řízení.
▪ Zastavitelné plochy nejsou vymezeny na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, s výjimkou
plochy změny v krajině K04 - návrh komunikace pro přístup ke stávající chatové zástavbě.
▪ U zastavitelných ploch je uvedena podmínka respektování území s archeologickými nálezy
(ÚAN III).
a)2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné
infrastruktury a možnosti jejích změn.
a)2.1. Požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu
Požadavky vyplývající z PÚR - z republikových priorit (27) a (29) na veřejnou dopravní infrastrukturu
jsou řešeny v kapitole 2.1. tohoto Odůvodnění.
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ZÚR nesledují v řešeném území žádné záměry nadmístního významu v dopravní infrastruktuře.
ÚAP ORP Benešov sledují záměr Posázavské cyklostezky, která je ukončena na křižovatce silnic
II/106 a III/1066. Na území Týnce nad Sáz. je tato cyklostezka vedena po jihozápadní straně silnice
II/106. Na území Krhanic vstupuje silnice do zastavěného území a zde nejsou prostorové podmínky
pro umístění samostatné cyklostezky, proto na území Krhanic je vymezena pouze cyklotrasa.
Další požadavky
▪ U ploch s možnou hlukovou zátěží z dopravy je stanovena podmínka prověření dodržení
hygienických limitů hluku z železniční dopravy v rámci územního řízení.
▪ Čísla silnic a ochranná pásma dopravy jsou zakreslena v Koordinačním výkrese O1
ve výkrese O3 Doprava.
▪ Všechny požadavky vyplývající ze Zadání na dopravní infrastrukturu jsou řešeny a
zdůvodněny v kap. 9.4. tohoto Odůvodnění.
a)2.2. Požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu
Požadavky vyplývající z PÚR z republikových priorit (27) a (30) na veřejnou technickou infrastrukturu
jsou řešeny v kapitole 2.1. tohoto Odůvodnění.
ZÚR nesledují v řešeném území žádné záměry nadmístního významu v technické infrastruktuře.
Z ÚAP ORP Benešov nevyplynul na řešení technické infrastruktury žádný požadavek.
Další požadavky vyplývající ze Zadání na dopravní infrastrukturu jsou řešeny a zdůvodněny v kap.
9.5. tohoto Odůvodnění.
a)2.3. Občanské vybavení - veřejná infrastruktura
Z PÚR nevyplývají na občanské vybavení žádné požadavky.
Ze ZÚR nevyplývají na občanské vybavení žádné požadavky.
Z ÚAP ORP Benešov nevyplývají na občanské vybavení žádné požadavky.
Další požadavky vyplývající ze Zadání na občanské vybavení - veřejnou infrastrukturu jsou řešeny a
zdůvodněny v kap. 9.6. tohoto Odůvodnění.
a.3) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.
Požadavky vyplývající z PÚR - z republikových priorit (14), (16), (22), (23) a (25) na koncepci
uspořádání krajiny jsou řešeny v kapitole 2.1. tohoto Odůvodnění. Další požadavky z PÚR nevyplývají.
Požadavky vyplývající ze ZÚR na koncepci uspořádání krajiny jsou řešeny v kapitole 2.2. tohoto
Odůvodnění.
Z ÚAP ORP Benešov nevyplývají na koncepci uspořádání krajiny žádné požadavky.
Další požadavky vyplývající ze Zadání na koncepci uspořádání krajiny jsou řešeny a zdůvodněny v
kap. 9.7. tohoto Odůvodnění
b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit.
Z PÚR, ZÚR ani z ÚAP ORP Benešov nevyplynuly žádné požadavky na vymezení územních rezerv.
Další požadavky - územní plán vymezuje 2 územní rezervy pro obytnou zástavbu, viz kap. 9.11 tohoto
Odůvodnění.
c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.
Z PÚR, ZÚR ani z ÚAP ORP Benešov nevyplynuly žádné požadavky na vymezení veřejně prospěšných
staveb a opatření.
Další požadavky: Veřejně prospěšné stavby a opatření dle požadavků Zadání jsou vymezeny ve
výkrese P3 a v kapitolách g) a h) výrokové části. Jejich zdůvodnění je v kap. 9.9. tohoto Odůvodnění.
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d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo
uzavřením dohody o parcelaci.
Z PÚR, ZÚR ani z ÚAP ORP Benešov nevyplynuly žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve
kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním
územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.
Další požadavky
▪ Plochy, ve kterých je podmíněno rozhodování o změnách v území zpracováním územní
studie, jsou vymezeny v kapitole j) výrokové části. Zdůvodnění jejich vymezení je v kap. 9.12.
tohoto Odůvodnění.
▪ Plochy, ve kterých je podmíněno rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu a uzavřením dohody o parcelaci, vymezeny nejsou.
e) Případný požadavek na zpracování variant řešení.
Zpracování variantních řešení územního plánu nebylo v Zadání požadováno.
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.
Územní plán Krhanice je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti.

f)

g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území
Zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo
v Zadání požadováno, protože Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství ve svém stanovisku ze dne 13.11.2015 vyloučil významný vliv navrhované koncepce na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti a zároveň nepožaduje vypracování SEA.

12.2. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu
12.2.1. Pokyny, které vyplynuly ze společného jednání
(viz kap. 5.2), byly řešeny takto:
❖ Krajský úřad Středočeského kraje, ředitel krajského úřadu, koordinované stanovisko, Praha ze
dne 29. 11. 2016, č.j. 159586/2016/KUSK
Orgán ochrany ZPF, změna stanoviska byla vydána dne 27.3.2017, číslo jednací
035174/2017/KUSK.
- plocha ZK23 byla z návrhu vypuštěna
- plocha ZK19 byla z návrhu vypuštěna - jako náhrada za část nově navržené plochy ZP01
- plocha ZP01 - část nepřevzatá z původní územně plánovací dokumentace byla zmenšena
- zbytek plochy ZP01 byl zahrnut do ploch smíšených nezastavěného území NS s indexem "x" a
podmínky pro využití těchto ploch budou doplněny o možnost oplocování pozemků s kulturou
sad a zahrada v návaznosti na zastavěné a zastavitelné území.
❖ Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, ze dne 5. 12. 2016,
č.j. MUBN/85413/2016/OOPLH
Stanovisko dle zákona č.289/1995 Sb., o lesích v platném znění
(Doplnění stanoviska zajištěno dne 28.3.2017 č.j. MUBN/22675/2017/OOPLH)
- plocha ZK23 z návrhu vypuštěna
- plocha ZK22 v návrhu ponechána - viz vyhodnocení stanoviska v kap. 5.2.
- podmínky pro umísťování staveb do vzdálenosti 50 m od hranice lesa byly doplněny k
jednotlivým zastavitelným plochám ležícím v "o.p. lesa" do textové části výroku (kap. c.2) a do
odůvodnění do kap. 14.2.3
Stanovisko dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění:
- v plochách smíšených nezastavěného území NSi je doplněn index "x" sady a zahrady v krajině,
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kde je povoleno oplocování. Možnost ohrazování pastevních areálů je přípustná v plochách s
indexem "z"; lesní oplocenky jsou přípustné v plochách s indexem "l". Do nepřípustného využití
je doplněno oplocování s výjimkou přípustného využití (viz kap. f.2) výrokové části územního
plánu.
❖ Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, Praha ze dne 8. 12. 2016, zn.
3253/500/16, 73599/ENV/16
- textová část odůvodnění, kap 9.7.5 je doplněna v souladu se stanoviskem.
❖ Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově, ze dne
12.12.2016, č.j. KHSSC 57 750/2016
- textová část výroku byla doplněna dle stanoviska DO - podmínky byly doplněny u uvedených
ploch v kap. c.2) výrokové části územního plánu.
❖ JERMAN, s.r.o., Krhanice 58, ze dne 25. 11. 2016
- grafická část byla upravena, uvedené pozemky byly zařazeny do ploch drobné výroby (VD).
❖ M.V., Chrást nad Sázavou, ze dne 1. 12. 2016
- grafická část upravena, pozemek 276/3 zařazen do zastavitel. plochy ZK02 pro bydlení (BV).
❖ J.J., Krhanice, ze dne 5. 12. 2016
- grafická část upravena, uvedené pozemky byly zařazeny do ploch drobné výroby VD (viz též
Jerman s.r.o.).
❖ H.M., Krhanice, ze dne 8. 12. 2016
- Značka "P", parkoviště, je z Koordinačního výkresu O1 odstraněna.
❖ Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEIPLÍK, VOSÁTKA, Praha, ze dne 5. 12. 2016
- grafická část byla upravena, část pozemku 218/4 v rozsahu dnešní předzahrádky je zařazen do
ploch bydlení (BV), zbytek přiléhající ke komunikaci p.č. 207/5, na kterém je umístěna
komunikace je ponechána ve veřejném prostranství. Část přiléhající k pozemkům silnice,
sloužící jako odvodňovací příkop a nacházející se mimo oplocení, je ponechám v plochách
dopravní infrastruktury silniční (DS).
❖ Další pokyny byly řešeny takto:
- grafická část - plocha ZK03, ZK10, ZK12, ZP04 byla rozdělena do dvou funkcí (BV a ZS)
- grafická část - vymezení nová plocha ZK25 pro bydlení v rodinných domech venkovské (BV) a
veřejná prostranství (PV), vymezena dle ÚPnSÚ, včetně stanovení podmínek pro její využití
- grafická část - vymezení plochy pro chodník u silnice III/1066 (zastavitelná plocha ZK26),
- grafická část - vymezení plochy pro obratiště v Prosečnici (zastavitelná plocha ZP05),
- prodloužení koridoru C01 k návesnímu prostoru, úprava trasy vodovodního přivaděče
- požadavky na úpravy a doplnění textové části výroku a odůvodnění, a které mimo jiné vyplynuly
z požadavků určeného zastupitele v rámci konzultační schůzky konané dne 14. 3. 2019, byly
řešeny zapracováním do návrhu dokumentace,
- vymezení ploch s rozdílným způsobem využití bylo uvedeno do souladu s aktuální mapou KN.
12.2.2. Pokyny, které vyplynuly z veřejného projednání:
❖ změna funkce v zastavěném území z plochy BV na plochu SV v blízkosti plochy ZK 20
- grafická část byla upravena, stávající zástavba byla dle požadavku zařazena do ploch
smíšeného využití SV
❖ úprava hranic dobývacího prostoru
- vymezení dobývacího prostoru bylo v Koordinačním výkrese O1 upraveno dle aktuálních
podkladů, v souvislosti s tím byl upraven rozsah plochy ZK16, do které nově vymezený
dobývací prostor zasahoval
❖ vymezení veřejně prospěšné stavby – koridor pro kanalizační sběrač v Krhanicích
- navržený koridor pro kanalizační sběrač je zařazen do veřejně prospěšných staveb pro které
lze práva k pozemkům omezit - doplněno ve výkrese P3 a v kapitole g.3 výrokové části
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❖ vymezení trasy od vodojemu dle obcí poskytnutého podkladu
- trasa vodovodního přivaděče byla upravena dle zaměření poskytnutého obcí (viz výkresy O1
Koordinační výkres a O5 Zásobování vodou
❖ doplnění legendy o požadavek MO
- legenda Koordinačního výkresu O1 je doplněna o text „Celé správní území je situováno ve
vymezeném území leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany“

13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE
viz příloha č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., část II. odst. 1 c)
Územním plánem Krhanice nejsou řešeny žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny
v ZÚR.
Řešeného území se dotýká záměr napojení vodovodu v koridoru dálnice D3 na Posázavský vodovod,
který je ve fázi Studie proveditelnosti. Připravuje se jeho zapracování do ZÚR aktualizací. Krhanic by
se dotkl pouze okrajově - řadem v tělese silnice III/1065 od přivaděče Posázavského vodovodu k hranici
obce s obcí Lešany.
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14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
viz příloha č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., část II. odst. 1 d)
14.1. Zemědělský půdní fond
Vyhodnocení záborů půdního fondu je podrobně dokumentováno v přiložených tabulkách na konci
Odůvodnění. Vyhodnocení je provedeno samostatně pro plochy převzaté z původní ÚPD (ÚPnSÚ
Krhanice a jeho změn č. 1 - 3) a pro plochy nově navržené.
Popis a zdůvodnění jednotlivých zastavitelných ploch je podrobně uveden v kapitole 9.3.2 a ploch
změn v krajině je v kapitole 9.7.3. tohoto Odůvodnění. Zdůvodnění nově navržených ploch je dále také
v kapitole 14.1.4.
14.1.1. Plochy, které se z hlediska záborů ZPF nevyhodnocují
Z hlediska záborů půdního fondu se nevyhodnocují v souladu se společným metodickým
doporučením Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního
prostředí MŽP „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond
v územním plánu“ (červen 2013) tyto plochy:
▪ Plochy přestavby (územním plánem Krhanice nejsou navrženy).
▪ Zastavitelné plochy v zastavěném území, určené pro bydlení nebo smíšené využití s převahou
bydlení:
- ZK05 a ZK11
▪ Zastavitelné plochy v zastavěném území, určené pro další funkce, menší než 2000 m2:
- ZK14 (veřejné prostranství - obratiště, Pěnkavy)
- ZK26 (veřejné prostranství - chodník podél silnice III/1066)
- ZP05 (veřejné prostranství - obratiště, Prosečnice)
▪ Plochy změn v krajině, určené pro založení prvků ÚSES:
- K01, K02, K03 - určené pro založení nefunkčních částí lokálních biokoridorů
▪ Plochy a koridory územních rezerv:
- R01 - územní rezerva pro obytnou zástavbu u hřiště
- R02 - územní rezerva pro obytnou zástavbu nad Rafandou
▪ Koridor technické infrastruktury:
- koridor C01 - určený pro kanalizační sběrač (jde o podzemní stavbu)
14.1.2. Vyhodnocení záborů ZPF
Všechny zastavitelné plochy a plochy změn v krajině, které jsou předmětem vyhodnocení,
představují celkem 28,14 ha (26,15 ha ploch převzatých z dosud platné ÚPD, 1,99 ha nově
navržených); z toho zemědělská půda činí 26,21 ha (z toho: 24,36 ha ploch převzatých z dosud platné
ÚPD, 1,85 ha nově navržených).
Zábory ZPF dle dotčených druhů pozemků…celkem (z toho převzaté + nově navržené)
orná půda
18,95 ha (17,84 ha + 1,11 ha)
trvalý travní porost 5,58 ha (4,84 ha + 0,74 ha)
sady
0,28 ha (0,28 ha + 0,0 ha)
zahrady
1,40 ha (1,40 ha + 0,0 ha)
▪ zastavitelné plochy představují celkem 30,48 ha zemědělské půdy
▪ plochy změn v krajině představují celkem 1,91 ha zemědělské půdy
Zábory půdního fondu dle tříd ochrany (TO) …celkem (z toho převzaté + nově navržené)
TO1:
0,85 ha (0,85 ha + 0,0 ha)
TO2:
17,21 ha (15,99 ha + 1,22 ha)
TO3:
0,14 ha (0,14 ha + 0,0 ha)
TO4:
3,92 ha (3,62 ha + 0,30 ha)
TO5:
4.08 ha (3,74 ha + 0,34 ha)
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Návrhem územního plánu Krhanice jsou dotčeny především půdy třídy ochrany (TO) 2, dále TO5,
TO4, částečně i TO1.
Podrobně je přehled dotčených tříd ochrany jednotlivými zastavitelnými plochami a plochami změn
v krajině uveden v tabulce „bilance třídy ochrany“.
V návaznosti na zastavěné území Krhanic i Prosečnice se vyskytují téměř výhradně půdy zařazené do
třídy ochrany 2, místy i 1, proto se jim nelze při návrhu rozvojových ploch v rozsahu úměrném potřebám
obce vyhnout. Většina zastavitelných ploch je převzata z původního ÚPnSÚ a jeho změn a byla touto
dokumentací prověřena. Z "Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeba vymezení
nových zastavitelných ploch v obci Krhanice" RNDr. F. Matyáš, 2013) - viz kap. 10, vyplynula potřeba
vymezení dalších ploch pro cca 25 RD oproti původní územně plánovací dokumentaci. Proto jsou do
tohoto nového územního plánu zařazeny další zastavitelné plochy (více následující kap. 14.1.3).
Urbanisticky vhodné plochy na půdách horší kvality však k dispozici nebyly, proto bylo nutné nové
zastavitelné plochy umístit na půdy třídy ochrany 2.
Investice v půdě
Na území obce Krhanice nejsou provedeny žádné investice v půdě.
14.1.3.

Zastavitelné plochy prověřené dosud platnou územně plánovací dokumentací

Většina zastavitelných ploch byla prověřena ÚPnSÚ a jeho změnami (jsou obsaženy v platném
územním plánu). U popisu jednotlivých ploch v kapitole 9.3.2 je tato skutečnost uvedena. Převzaté
plochy jsou vyhodnoceny samostatně v tabulkové příloze na konci Odůvodnění a jsou zvýrazněny ve
výkrese O2.
14.1.4.

Zastavitelné plochy a plochy změn v krajině nově vymezené územním plánem

Nově vymezené plochy jsou vyhodnoceny samostatně v tabulkové příloze na konci Odůvodnění. Oproti
původnímu územnímu plánu a jeho změnám jsou nově vymezeny tyto zastavitelné plochy mimo
zastavěné území a plochy změn v krajině:
ZK02 Krhanice, Na Splazích - za tratí (nově vymezena část plochy v rozsahu 0,34 ha, zbytek plochy
v rozsahu 1,71 ha je převzat)
▪ plochy smíšené obytné venkovské (SV), zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch:
▪ část zastavitelné plochy zařazené nově do územního plánu představuje neobhospodařovatelný
zbytek plochy mezi silnicí a železnicí, navazující na plochu převzatou z původní územně
plánovací dokumentace
▪ plocha byla do územního plánu zařazena na základě požadavku vlastníka pozemků, obec tento
záměr podporuje
▪ v části plochy je dotčena půda třídy ochrany 2, jde ale o zbytkovou plochu, ve které se nachází i
nezemědělské pozemky a kterou by stejně nebylo možné zemědělsky obhospodařovat
▪ v případě nově přidané části plochy jde o zbytkovou plochu, obklopenou z jedné strany
komunikací, z druhé železnicí, ze třetí přiléhá k ploše již dříve odsouhlasené jako zábor ZPF.
▪ Plocha nesouvisí s ostatními zemědělskými pozemky v okolí, a byť je její část vedena jako
zemědělská půda třídy ochrany 2, je pro zemědělské účely nevyužitelná) Ve skutečnosti jde o
devastovaný zarostlý pozemek
ZK21 Krhanice, Lediny (0,32 ha)
▪ plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
Přístup k ploše
▪ ze stávající účelové cesty
Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je zařazena do územního plánu na základě požadavku majitele pozemku, který má zájem
zde postavit chatu
▪ plocha se nachází v těsné blízkosti další chatové zástavby a má zajištěn přístup
▪ jde o jedinou plochu pro rozvoj chatové zástavby
▪ využita je zemědělská půda, zařazená do půd třídy ochrany 5
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ZK24 Krhanice, rozšíření hřbitova (0,30 ha)
▪ občanské vybavení - hřbitovy (OH)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha je do územního plánu zařazena na základě požadavku obce
▪ navazuje na stávající hřbitov a bude sloužit k jeho rozšíření a umístění parkoviště pro potřeby
hřbitova
▪ jde o jedinou možnou plochu pro rozšíření hřbitova
▪ využita je zbytková plocha mezi silnicí a železnicí, zařazená do půdy třídy ochrany 4
ZP01 Prosečnice, východ (nově vymezena část plochy v rozsahu 0,85 ha, zbytek plochy
v rozsahu 1,40 ha je převzat)
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ část plochy přiléhající k zastavěnému území je převzata z původní územně plánovací
dokumentace, část je doplněna dle požadavků majitelů pozemků, vč. obce, která některé
pozemky vlastní v ploše vlastní
▪ plocha navazuje ze dvou stran na zastavěné území Prosečnice a stávající silnici
▪ jde o jedinou rozvojovou plochu v Prosečnici (s výjimkou plochy ZP04, jejíž využití je však
omezeno ochranným pásmem železnice) a zároveň jedinou rozvojovou plochu, ve které vlastní
některé pozemky i obec
▪ pozemky v ploše jsou zařazeny do půd TO 2, ale její část byla prověřena předchozím ÚPnSÚ,
v návaznosti na zastavěné území Prosečnice se však vyskytují pouze kvalitní půdy
▪ Část plochy nově zařazené do územního plánu má výměru 0,81 ha, což odpovídá 0,68 ha za
zrušenou plochu ZK19, plus 0,13 ha o které byla zmenšena v jižní části část obecního pozemku
p.č. 1941/21, již dříve odsouhlaseného jako zábor půdního fondu (vše půdy tř. ochrany 2)
ZP02 Prosečnice u silnice (0,12 ha)
▪ zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha byla zařazena do územního plánu na základě požadavku majitele pozemku, který zde
chce zřídit zahradu v návaznosti na stávající RD
▪ plocha leží mezi stávající silnicí a navrženou komunikací pro zpřístupnění plochy ZP01 a
vzhledem k tvaru a velikosti není využitelná pro zástavbu
▪ pozemek je zařazen do půd třídy ochrany 2, ale jde o zbytkovou plochu - protáhlý trojúhelník ze
dvou stran ohraničený komunikacemi, ze třetí navazuje na stávající zástavbu. V okolí plochy se
nachází zastavitelné plochy již dřív odsouhlasené pro nezemědělské využití, pozemek je proto
zemědělsky nevyužitelný. Ve skutečnosti není pro zemědělské účely využíván již nyní, jde o
plochu zarostlou náletovými dřevinami.
K04 Prosečnice, za ČOV (0,06 ha)
▪ veřejná prostranství (PV)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
▪ plocha bude sloužit k vybudování přístupové komunikace ke stávající chatové zástavbě
▪ komunikace navazuje na stávající komunikaci k ČOV Prosečnice
▪ plocha se dotýká zemědělské půdy jen z části.

14.1.5. Lesy na území Krhanic
Lesnatost řešeného území je 61 %, na území obce se nacházejí:
▪ lesy hospodářské
▪ lesy ochranné - subkategorie 21a - lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích
▪ lesy zvláštního určení, zejména tyto subkategorie:
- 32a lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích,
přírodních památkách
- 32c lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí.
- 32e lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo
krajinotvornou
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Plochy navržené původním ÚPnSÚ, které byly po společném jednání z územního
plánu vypuštěny

ZK19 Krhanice, východ - Oulehle
▪ veřejná zeleň (ZV)
▪ z celkového rozsahu plochy 0,97 ha, bylo 0,68 ha na zemědělských půdách třídy ochrany 2.
část plochy ZP01 Prosečnice, východ, převzaté z původního územního plánu
▪ bydlení v rodinných domech venkovské (BV),
▪ část převzaté plochy ležící na půdách třídy ochrany 2, je zmenšena o cca 0,13 ha (v jižní části).

14.2. Pozemky určené k plnění funkce lesa
14.2.1. Zábory lesních pozemků
Návrhem územního plánu jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o celkové výměře 0,09 ha,
tady ve zcela nepatrném rozsahu. Lesní pozemky jsou dotčeny těmito plochami:
ZK18 představuje zábor 0,06 ha lesa
- plocha je určena pro komunikaci místního významu, která bude sloužit pro zokruhování
komunikací a zlepšení dopravní obsluhy ve východní části obce
- předmětem záboru je část poz. p.č. 1436/1 v k.ú. Krhanice
K04 představuje zábor 0,03 ha lesa
- plocha je určena pro účelovou komunikaci pro přístup ke stávající chatové zástavbě
- předmětem záboru jsou části poz. p.č. 1938/1, 1936/3 a 1884/2 v k.ú. Krhanice
Ostatní zastavitelné plochy a plochy změn v krajině jsou navrženy mimo lesní pozemky.
14.2.2. Ochranné pásmo lesa
Území ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa - zasahuje do těchto zastavitelných ploch:
▪ plochy bydlení v RD venkovské: ZK01, ZK04, ZP01
▪ plochy smíšené obytné venkovské: ZK02,
▪ plocha staveb pro rodinnou rekreaci: ZK21
▪ občanské vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení: ZK20
▪ zemědělská výroba ZK22
▪ plochy veřejné zeleně: ZK16, ZP03
▪ veřejná prostranství - komunikace ZK18
Pro umístění staveb do 50 m od okraje lesa (tzv. OP lesa), je nutný souhlas orgánu státní správy lesů
(ORP Benešov), který určí podmínky (např. umístění stavby dále, než je absolutní výšková bonita dřevin
dle porostní skladby konkrétní lokality).
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15. ROZHODNUTÍ O UPLATNĚNÝCH NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Námitky uplatněné v rámci veřejného projednání (§ 52 SZ)
Ing. J.B. a Ing. P.B., Krhanice
ze dne 19.8.2019, doručeno na OÚ dne 24.8.2019
Citace: Námitky a připomínky ke změnám v návrhu územního plánu obce Krhanice.
Na základě negativního stanoviska k našim připomínkám ( č.j. 854/2016/Odp) k návrhu územního plánu
obce Krhanice ze dne 25.11.2016 žádáme, jako majitelé pozemku parc. č. 87/7, 102/6, 102/10, 102/11,
102/12, 102/13 a 102/14 Na Žlabech o zařazení alespoň našich pozemků v této lokalitě – parc.č. 102/10,
102/11, 102/12, 102/13 a 102/14 do zóny se smíšeným využitím (SV) Z důvodu, že podmínka
prostorového uspořádání v zastavitelných plochách v BV „maximální zastavěná plocha hlavní stavbou:
300 m2 je velmi svazující, a v plochách SV se nenachází. V SV je vše řešeno pouze koeficientem
zastavění.
Dále žádáme o zachování podmínek pro využití ploch se smíšeným využitím (SV) v oblasti drobného
zvířectva a živočišné výroby (chov koní, ovcí, koz, králíků, drůbeže, včel atd.) rozsahu dle textové části
současného územního plánu (nesamozásobitelského charakteru). Zemědělské a chovatelské aktivity
jsou historicky spjaty s venkovem, mají pozitivní dopad na tvorbu krajiny a produkci zdravých potravin
a zachovávají tradici pro další generace. Přirozený ráz vesnice je nutno respektovat a zohledňovat již
při výběru pozemků. Minimálně z těchto důvodů nelze zemědělskou činnost předem striktně omezovat.
Návrh rozhodnutí: námitka podaná proti vymezení pozemků parc.č. 102/10, 102/11, 102/12, 102/13
a 102/14 do funkční plochy bydlení v rodinných domech – venkovské se zamítá. Požadavek na změny
prostorových podmínek pro novou zástavbu se zamítá.
Odůvodnění: Podkladem pro návrh územního plánu bylo prověření a posouzení rozvoje celého území
obce od doby účinnosti územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) tj. od roku 1994 a tato územně
plánovací dokumentace byla vytvořena v souladu s jinými právními předpisy. Plochy v ÚPnSÚ
vymezené pro smíšenou funkci nebyly pro takto stanovený účel naplňovány, vlastníci pozemků nevyužili
množnost danou územním plánem již před 25 lety. Naopak v rámci dělení pozemků si tito sami určili
budoucí charakter nově utvářeného prostoru. Totéž platí i pro prostor lokality Z06, která zahrnuje
pozemky navrhovatelů. Plocha lokality Z06 akceptuje založenou koncepci celého i navazujícího území
spočívající v posílení funkce bydlení v rodinných domech, kterému odpovídá i velikost již oddělených
parcel.
V současné době již nelze změnu funkce posuzovat bez provázanosti s okolní zástavbou, tj. vytrhávat
z komplexně navrhovaného řešení pouze několik pozemků navrhovatelů, protože léty vytvářený
charakter území i její provázanost s celou plochou Z06 by byla navrhovaným řešením výrazně
znehodnocena. Sami navrhovatelé, přestože se odkazují na zemědělské a chovatelské aktivity,
možnost využívat své pozemky k tomuto účelu nevyužili. Nový územní plán posoudil koncepci funkčního
uspořádání území sledovanou územním plánem sídelního útvaru, a protože tato je již v území
prokazatelně překonána, dále ji nesledoval. V rámci posuzování vhodnosti vymezení nových ploch pro
funkce Smíšené obytné - venkovské byly v rámci celého správního území obce takto vymezeny pouze
dvě nové zastavitelné plochy, a to plocha ZK02 a část plochy ZPO4. V těchto plochách, s ohledem na
požadavky kladené na budoucího investora (prokázání naplnění podmíněně přípustného využití
spočívající v dodržení hygienických limitů hluku, stanovených nařízením vlády z provozu železniční trati,
silnice II. třídy a lomu a další zástavby do 60 m od drážního tělesa) není nedůvodné stanovit ještě další
prostorové omezení.
Návrhem navrhovatelů by došlo ke zhoršení životních podmínek v ploše Z06 jako celku. Stanovený limit
pro zastavění plochy bydlení v rodinných domech – venkovské hlavní stavbou vychází a zohledňuje
převažující novou zástavbu uskutečněnou v obci v průběhu 30 let a ve stanovených parametrech z ní
nevybočuje.
Je pravdou, že zemědělské a chovatelské aktivity jsou historicky spjaty s venkovem a mají pozitivní
dopad na tvorbu krajiny atd. Návrh územního plánu zohledňuje a podporuje využívání nezastavěného
území pro zemědělskou produkci včetně staveb, zařízení a jiných opatření pro obhospodařování
zemědělské půdy a pastevectví včetně staveb souvisejících.
Nové zemědělské stavby jsou však v zastavitelných ploch umožňující jakoukoliv formu bydlení z důvodu
vyhodnocení možných budoucích střetů, tj. zatěžování životního prostředí v jejich okolí, nepřípustným
využitím. Z tohoto důvodu jsou územním plánem nové stavby zemědělské již nepřípustným využitím i
v plochách smíšených obytných – venkovských. Změna koncepce tvorby území se podanou námitkou
měnit nebude.
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E. a M. S., Krhanice,
ze dne 23.8.2019, došlo na OÚ dne 26.8.2019
Citace: Vážení zastupitelé, po prostudování návrhu nového územního plánu z května 2019 včetně příloh
Vám sdělujeme, že nesouhlasíme s tím, aby byly pozemky č.st. 555, 496/4, 496/5, 486/7, 1987/2
přeřazeny do kategorie SV do kategorie BV, jak je patrné na hlavním výkresu č. P2.
Na těchto pozemcích a na nich vystavěné a řádně zkolaudované budově nejenom bydleme, ale také
podnikáme. Přesunutím do kategorie BV bychom museli respektovat některá omezení v podnikání, což
v žádném případě nechceme, neboť pozemky jsme pořizovali nejenom pro bydlení, ale také pro
podnikání, a to bez těchto omezení.
Uvedené navrhovaných změn v platnost by znamenalo nepředpokládané a těžko odhadnutelné
náklady, což považujeme za absolutně nepřípustné, vzhledem k tomu, že ke změně kategorie pro tyto
pozemky neexistuje žádný relevantní důvod.
Smyslem takové změny obvykle bývá zvýšení pohody a klidu v zónách určených převážně pro bydlení.
Pro uvedené i další okolní pozemky je tento záměr v přímém rozporu s jiným záměrem obce na
pozemku v těsném sousedství a to č. 590/13 (ZK 20), kde má být kynologické cvičiště.
Takové využití pozemku naprosto jistě zvýší dopravní zátěž v této části obce a na jediné, již nyní zcela
nevyhovující, příjezdové cestě k tomuto pozemku. Stejně tak lze předpokládat snížení klidu (zvýšeným
pohybem osob s jejich zvířecími miláčky) a též zvýšení hluku.
Nemáme nic proti kynologickému cvičišti, nicméně, jak uvádíme výše, v kontextu zmíněných faktů
nesouhlasíme s přeřazením našich pozemků do kategorie BV.
Návrh rozhodnutí: námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Na pozemku st.č. 555 o ploše 91 m2 je zkolaudovaný rodinný dům. Plocha pozemku
parc.č. 496/4 má rozlohu 433 m2, poz. parc.č. 496/5 o rozloze 79 m2 je manipulační plochou, poz. 486/7
nebyl nalezen, jedná se prokazatelně o písařskou chybu týkající se pozemku 496/7 o rozloze 89 m 2, v
kat. nemovitostí je veden rovněž jako manipulační plocha, pozemek parc.č. 1987/2 je v katastru
nemovitostí veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Žádné další stavby mimo rodinný dům na
pozemcích navrhovatelů sloužící k podnikání zde nestojí a ani je zde již nelze nově umístit vzhledem
k zákonnému limitu, který zajišťuje ochranu pozemků určených k plnění funkce lesa. Toho si musí být
plně vědomi i navrhovatelé, protože všechny pozemky včetně stavby RD leží v bezprostřední blízkosti
lesních pozemků. Nelze zpochybnit, že navrhovatelé v území podnikají, avšak výhradně v rámci
stávajícího objektu rodinného domu.
Na základě zjištěných důkazů (žádosti navrhovatelů o odkup obecního pozemku parc.č. 1987 včetně
jejich odůvodnění; kolaudačního rozhodnutí ke stavbě rodinného domu, žumpy a elektropřípojky NN;
vydaného souhlasu se stavebními úpravami RD; souhlasu s umístěním stavby plynofikace RD) se jedná
o rodinný dům, který je využíván i k podnikání živnosti. Na základě místních znalostí je
nezpochybnitelné, že provozované podnikání (montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení
atd.) jsou služby bez rušivého vlivu na okolí a tento rozsah lze akceptovat i v plochách bydlení
v rodinných domech – venkovské BV. Přesto, aby navrhovatel nenabyl dojmu, že je mu bráněno ve
stávajícím rozsahu podnikání, byla provedena změna funkčního využití a pozemky byly vymezeny jako
plochy smíšení obytné – venkovské (SV).
K odkazu na navazující návrh nové plochy pro „OS Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení“ uvádíme, že územní plán neřeší umístění konkrétních záměrů, ale vymezuje mantinely, které
musí nová stavební činnost v území naplnit. Tyto jsou stanoveny v závazné části územního plánu a
vhodnost konkrétního využití plochy bude investorem prokazována v rámci navazujících správních
řízení, a to i ve vztahu k možným negativním účinkům na životní prostředí. Musíme přisvědčit
navrhovatelům, že realizací staveb dle návrhu územního plánu může dojít ke zvýšení dopravní zátěže
na příjezdové komunikaci a snížení klidu v lokalitě. Zde však musíme zdůraznit, že nikdo si nemůže
klást požadavky na zachování neměnného stavu v území.
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16. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK VEŘEJNOSTI UPLATNĚNÝCH V RÁMCI SPOLEČNÉHO
PROJEDNÁNÍ (§ 50 SZ)
JERMAN, s.r.o., Krhanice 58,
ze dne 25. 11. 2016, doručeno na OÚ dne 28. 11. 2016
Námitky a připomínky ke změnám obsaženým v Návrhu územního plánu obce Krhanice:
Naše společnost JERMAN, s. r. o. již od roku 2008 sídlí a podniká na adrese Krhanice 58,
tj. p. č. 151,152,153, 206/3, 207 a 2051/6. Předmětem podnikání je mimo jiné i řemeslná výroba.
Navrhované změny v územním plánu mění charakter pozemků, zejména pozemků p. č. 207 a p. č. 208
z průmyslové zóny na zónu SV - plochy smíšené obytné. Ruší tak přirozenou přírodní barieru mezi
výrobním závodem a obytnou zónou. Schválením této změny posouvá možnost postavení rodinného
domu ze stávajících 57 metrů na pouhé 2 metry od výrobní budovy!!!! Neexistuje technologie, která by
dokázala vyrábět a zpracovávat kámen a při tom dodržet hygienické limity hluku a prašnosti v takové
vzdálenosti!!!
Dále pak změny charakteru pozemků p. č. 2051/6, 2051/7 a části p. č. 207 na VP - veřejné prostranství
je nepřípustné nejen z hlediska bezpečnosti práce, ale i z pohledu skladovacích a manipulačních kapacit
závodu, ke kterým se dosud využívají.
Podáváme tímto připomínky proti výše uvedeným změnám obsaženým v Návrhu územního plánu obce
Krhanice ve smyslu § 50 odst. 3 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a
trváme na zachování dosavadního uspořádání dle původního územním plánu obce Krhanice.
Věříme, že při posuzování těchto námitek bude podle § 53 odst. 1 téhož zákona přihlédnuto nejen k
veřejnému zájmu, kterým dozajista není snaha o zvýšení prodejní ceny pozemku (p. č. 208) ve
vlastnictví osob, které nemají s obci nic do činění a dlouhodobě se nestarají o svůj majetek (ve smyslu
Obecně závazné vyhlášky obce Krhanice č. 3/2004, čl. 6, odst. 1. a 3.). Každé obci dozajista prospěje
nejen podpora podnikání a zaměstnanosti v místě, ale i podpora tradicí řemeslné výroby, které v této
lokalitě existují v různých obměnách již od roku 1907, na které firma JERMAN, s.r.o. navazuje a na které
je hrdá. Pouze prosperující firmy mohou zaměstnávat lidi a tvořit zisk a jen z prosperujících firem se
sídlem v obci Krhanice může mít prospěch i celá obec Krhanice.
Vyhodnocení: V rámci společného projednání vedeném ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) uplatňuje veřejnost
připomínky a ne námitky. Na tuto skutečnost byla veřejnost upozorněna vyhláškou, oznámením o
projednání územního plánu. Podaná písemnost byla tedy vyhodnocena jako připomínka podána
právnickou osobou.
Ve smyslu s ustanovením § 51 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
vyhodnotil výsledky projednání. Na základě tohoto prověření došlo k úpravě dokumentace před
veřejným projednáním.
Připomínce na změnu funkce pozemku parc.č. 207, parc.č. 208 z plochy smíšené obytné na plochu pro
výrobu a skladování, drobnou a řemeslnou výrobu bylo vyhověno.
Připomínce na změnu funkce pozemku parc.č. 2051/ 6 určené pro plochy veřejného prostranství bylo
vyhověno. Plocha pozemku byla začleněna do plochy pro výrobu a skladování, drobnou a řemeslnou
výrobu.
Připomínce na změnu funkce pozemku parc.č. 2051/ 7 z plochy veřejného prostranství nebylo
vyhověno. Pozemek je v majetku obce, v kat. nemovitostí je veden způsobem využití jako ostatní
komunikace. Orgán obce po posouzení funkční vymezení plochy nebude měnit. Zachování způsobu
stávajícího využití je s ohledem na navazující území vhodnějším řešením než návrh vedoucí ke zhoršení
parametrů stávajícího dopravního propojení území. Dle sdělení navrhovatele pozemek obce parc.č.
2051/7 využívají ke skladovacím a manipulačním kapacitám svého závodu, což je v tomto případě
nepřípustné využití. Veřejné prostranství nelze takto využívat.
Ing. J. B. a Ing. P. B.
ze dne 25. 11. 2016, doručeno na OÚ dne 28.11.2016
Námitky a připomínky ke změnám v návrhu územního plánu obce Krhanice.
Níže podepsaní manželé B., majitelé pozemků parc.č. 87/7, 102/6, 102/10, 102/11, 201/12, 102/13 a
102/14 v lokalitě Na Žlabech nesouhlasíme s dalším využitím okolních pozemků (zejména p.č. 102/4,
102/21 a 103) na stavební parcely a s propojením parc. 102/20 s parc.č. 102/42 na zbudování
komunikace. Schválením navrhovaného stavu dojde enormnímu zvýšení hladiny hluku,
mnohanásobnému nárůstu dopravy a tím i prašnosti ve zmíněné lokalitě. Tyto skutečnosti odporují i
podmínkám využití zmíněných pozemků uvedených v samotném návrhu územního plánu pro tuto
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lokalitu. Vytvořením nové průjezdné komunikace vznikne alternativa – zkratka pro průjezd obcí mimo
centrum obce, ale skrz obytnou zónu!!!.
Souhrn těchto faktů lze snadno doložit na příkladu vývoje situace (dopravy, hluku, prašnosti, odtokových
podmínek povrchových vod apod.) od roku 2011 po současnost, kdy ve zmíněné oblasti vznikly dva
nové domy.
Nechceme, aby se i nadále snižovala kvalita prostředí a pohoda bydlení ve vymezené ploše, aby
přibýval další provoz a s tím spojená další parkovací vozidla na přístupových komunikacích a.t.d.!
S politováním konstatujeme, že návrh územního plánu obce Krhanice naprosto postrádá moderní
dopravní řešení současného nevyhovujícího stavu propustnosti komunikace v centru obce např.
obchvatem staré části Krhanice mimo plochy určené pro bydlení a drobné podnikání!!!
Vyhodnocení: V rámci společného projednání vedeném ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) uplatňuje veřejnost
připomínky a ne námitky. Na tuto skutečnost byla veřejnost upozorněna vyhláškou, oznámením o
projednání územního plánu. Podaná písemnost byla tedy vyhodnocena jako připomínka.
Ve smyslu s ustanovením § 51 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
vyhodnotil výsledky projednání. Na základě tohoto prověření nedošlo k úpravě dokumentace před
veřejným projednáním.
Připomínce požadující vypuštění zástavby v této části obce se nevyhovuje. Plochy v této části obce
vymezené v dosud platné dokumentaci územního plánu sídelního útvaru Krhanice byly do návrhu
územního plánu převzaty. Plocha nevhodně nevybíhá do volné krajiny, ctí vhodnost zástavby sledované
v této části obce již od doby platnosti ÚPnSÚ. Část plochy je již rozparcelována, původní vlastníci
pozemků se podílejí na formě další urbanizace území např. zvolením velikostí nově vzniklých parcel.
Nové plochy zastavitelné plochy se zde ÚP nenavrhují. Základní dopravní koncepce zvolená v dosud
platném územním plánu sídelního útvaru se i nadále územním plánem drží, v rámci prověřování plochy
se vhodnější řešení nenalezlo. Územní plán akceptuje nové propojení severní a jižní části území, kde
současně byl vytvořen pozemek, který je ve vlastnictví obce v kat. nemovitostí veden jako ostatní
plochy, ostatní komunikace. Návrh územního plánu navrhuje rozšíření této plochy tak, aby se vytvořily
lepší podmínky pro přístup k části plochy ZK06, tj. oddělením z části pozemku parc.č. 102/21.
Dopravní propojení ve vrcholové partii je nezbytné, jiné vhodnější řešení nebylo nalezeno. Cílem bylo
zajistit propojení místních komunikací, tak aby došlo k zokruhování cestní sítě v tomto území. Návrh
řešení byl již takto prověřován v době pořizování územního plánu sídelního útvaru a toto řešení bylo
znovu potvrzeno i tímto novým územním plánem. Návrh územního plánu akceptuje propojení území na
stávající komunikační systém, který se zde postupně vytváří v souladu s dosud platnou dokumentací.
Nesouhlas navrhovatelů se zastavitelnými plochami pro bydlení se mimo jiné opírá o tvrzení, že již
výstavbou 2 RD došlo ke zvýšení dopravy, hluku, prašnosti, odtokových podmínek povrchových vod
apod. v této části obce, což nelze popřít, protože vždy s novou zástavbou se navyšuje i dopravní provoz
úměrný ve vztahu k vymezené funkci. Toto tvrzení však vyvolává dojem, že navrhovatelé usilují o
zakonzervování území v rámci celého správního území obce, protože k nárůstů dopravy dochází vždy,
když se začíná naplňovat územní plán ve smyslu ustanovení § 55 stavebního zákona, tj. dochází k nové
stavební činnosti v území.
Územní plán akceptuje dopravní řešení v zastavitelné ploše vyplývající z dosud platné dokumentace,
jiné vhodnější řešení se v území prokazatelně nenašlo. Obavy, že dojde ke zkracování cesty ze silnice
III. třídy přes novou zástavbu, je tvrzením ničím nepodložené. Omezení provozu na nové veřejné
komunikaci lze navíc zajistit jinými zákonnými předpisy než omezením zástavby v obci.
Text nepřípustného využití v plochách BV Bydlení v rodinných domech – venkovské , citace: „veškeré
stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za hranice pozemku, ve kterém
je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných předpisech“ , nebyl v žádném případě zvolen ve vztahu
ke stavbám bydlení v rodinných domech, jak je rovněž uvedeno v hlavním využití této plochy, ale ve
vztahu k jiným stavbám a činnostem, které jsou v těchto plochách rovněž přípustné nebo podmíněně
přípustné.
Nesouhlasíme s tvrzením, kde se konstatuje, že návrh územního plánu Krhanice naprosto postrádá
moderní dopravní řešení současného nevyhovujícího stavu propustnosti komunikace v centru obce
např. obchvatem staré části Krhanice mimo plochy určené pro bydlení a drobné podnikání. K tomuto
sdělujeme, že v době přípravy dokumentace byla prověřována i tato možnost, která však nebyla dále
sledovaná z důvodu, že její vybudování by bylo zcela nereálné, odtržené od současných i budoucích
možností obce. Nejednalo by se o návrh přeložení silnice III. třídy, ale o vybudování místní komunikace,
což by s ohledem na její délku a umístění převážně v údolní nivě bylo sice pro navrhovatele možná
líbivé vymezení, avšak zcela nereálné řešení. Na budování nové místní komunikace, která dle návrhu
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navrhovatelů by sloužila jako obchvat centrální části Krhanic, se státní prostředky neuvolňují. Silnice III.
třídy je v majetku krajského úřadu a dle četnosti dopravy průjezd obcí nevyvolává potřebnost vymezení
plochy pro zajištění obchvatu Krhanic formou vybudování nové části silnice.
M.V., Chrást nad Sázavou
ze dne 1. 12. 2016, doručeno na OÚ dne 5. 12. 2016
Námitka:
Podávám tímto námitku proti návrhu územního plánu Krhanice, který se svým řešením dotýká mého
pozemku č. 276/3, nacházející se v oblasti ZK02 územního plánu. Dle navrhovaného řešení má být z
plochy pozemku odebráno cca 100 m2 ve prospěch veřejného prostranství.
Odůvodnění:
Nepřeji si, aby byla zmenšena plocha a změněna hranice mého pozemku č. 276/3 a žádám o zachování
plochy pro bydlení v celém nynějším rozsahu.
Vyhodnocení: V rámci společného projednání vedeného ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), uplatňuje
veřejnost připomínky a ne námitky. Na tuto skutečnost byla veřejnost upozorněna vyhláškou,
oznámením o projednání územního plánu. Podaná písemnost byla tedy vyhodnocena jako připomínka.
Ve smyslu s ustanovením § 51 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
vyhodnotil výsledky projednání. Na základě tohoto prověření došlo k úpravě dokumentace před
veřejným projednáním.
Připomínce týkající se změny funkce se vyhovuje.
J.J., Krhanice
ze dne 5. 12. 2016, doručeno na OÚ dne 5. 12. 2016
Námitky a připomínky:
Po Sametové revoluci jsem s velkým nadšením převzala výrobní závod v Krhanicích z rukou státu a
navázala tak svým podnikáním na tradici kamenické výroby, kterou založil můj dědeček již na přelomu
19. a 20. století a ve které má rodina dále pokračuje.
Jsem překvapena, že u prostor, které byly historicky vždy využívány k výrobě a pořizovány mými rodiči
za účelem jejího rozšiřování, je nyní měněn jejich průmyslový charakter.
Jako vlastník pozemků a staveb v KÚ Krhanice p. č. 2051/6 (bývalé 206/4) a p. č. 207 dotčených
navrhovanou změnou územního plánu důrazně nesouhlasím se změnami a podávám ve Vámi určené
lhůtě následující námitky a připomínky ve smyslu §50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.:
• Navrhovaný nový územní plán počítá s rozdělením pozemku p. č. 207 a s přeřazením jeho nově
vzniklé části spolu s pozemkem p. č. 2051/6 z průmyslové zóny do ploch se způsobem využití PVveřejné prostranství. Tato změna je zásadně nepřijatelná. Bezpodmínečně oba pozemky potřebuji
pro vykonávání podnikatelské činnosti, kterou je řemeslná výroba.
•

Část pozemku p. č. 207 je nově přeřazena z průmyslové zóny do ploch se způsobem využití SV ploch smíšené obytné, což by mi nadále znemožňovalo dosavadní způsob využití pozemku, kterým
je manipulace materiálem určeným k výrobě a jeho skladování. Skladování je totiž ve smíšených
plochách nepřípustné.

•

Dále nesouhlasím s navrhovanou změnou charakteru sousedního pozemku p. č. 208, který moji
rodiče pořizovali za účelem rozvoje výroby. Pozemek prozatím tvoří přirozenou bariéru mezi výrobní
a obytnou zónou. Jeho přeřazení do ploch se způsobem využití SV - plochy smíšené obytné výrazně
změní podmínky pro výstavbu na tomto pozemku a přiblíží obytnou zónu na hranice mých pozemků
využívaných pro hlučnou a prašnou kamenickou výrobu p. č. 151, 152, 153. Také změna u pozemku
p. č. 2051/7 na veřejné prostranství negativně ovlivní provoz mého podniku, a to zejména z
bezpečnostního hlediska.
Mrzí mě, že jsem o Vašich záměrech nebyla informována osobně předem. S ohledem na místní poměry
se domnívám, že se jedná pouze o nedopatření a že Obecní úřad jako pořizovatel nového územního
plánu bude mít více pochopení pro soukromé vlastnictví a rozvoj podnikání, moje připomínky v dané
lokalitě zváží, aby nedocházelo k omezování mých práv.
Vzhledem k výše uvedeným faktům mám za to, že bude mé žádosti v plné šíři vyhověno.
Vyhodnocení: V rámci společného projednání podává veřejnost ve smyslu ustanovení § 50 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, připomínky a ne námitky.
Podaná písemnost byla tedy vyhodnocena jako připomínka. Veřejnost byla zákonnou formou o
možnosti podání připomínek řádně seznámena.
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Ve smyslu s ustanovením § 51 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
vyhodnotil výsledky projednání. Na základě tohoto prověření došlo k úpravě dokumentace před
veřejným projednáním.
Připomínce na změnu funkce pozemku parc.č. 207, parc.č. 208 z plochy smíšené obytné na plochu pro
výrobu a skladování, drobnou a řemeslnou výrobu bylo vyhověno.
Připomínce na změnu funkce pozemku parc.č. 2051/ 6 určené pro plochy veřejného prostranství bylo
vyhověno. Plocha pozemku byla začleněna do plochy pro výrobu a skladování, drobnou a řemeslnou
výrobu.
Připomínce na změnu funkce pozemku parc.č. 2051/ 7 z plochy veřejného prostranství nebylo
vyhověno. Pozemek je v majetku obce, v katastru nemovitostí je veden způsobem využití jako ostatní
komunikace. Orgán obce po posouzení funkční vymezení plochy nebude měnit. Zachování způsobu
stávajícího využití je s ohledem na navazující území vhodnějším řešením než návrh vedoucí ke zhoršení
parametrů stávajícího dopravního propojení území. Veřejné prostranství v žádném případě nemůže
negativně ovlivnit provoz podniku navrhovatelky, a to ani z bezpečnostního hlediska, práva
navrhovatelky ve vztahu k veřejnému prostranství nejsou ničím omezeny. V průběhu prací nad
územním plánem, v době jeho rozpracovanosti není povinnost jednotlivé vlastníky pozemků a staveb
informovat o připravovaném návrhu řešení.
H.M., Krhanice
ze dne 8. 12. 2016, doručeno na OÚ dne 8. 12. 2016
Odvolání a nesouhlas:
Odvolávám se a nesouhlasím s nově zpracovaným návrhem územního plánu obce Krhanice, týkajícího
se mých dvou pozemků č.p. 102/51 - výměra 760 m2 a č.p. 216 - výměra 10.555 m2. Zakreslili jste zde
místní komunikace, přičemž dojde k předělení a záboru značných částí obou pozemků.
Parcela 102/51–2 nové místní komunikace - dojde zcela ke znehodnocení pozemku a přivedení dopravy
- zkracování cesty ze silnice č. III/1066 - mezi zástavbu, dále zpět na silnici, a bude po klidu. Mně zbyde
z výměry 760 m2 pár nanicovatých metrů.
Parcela 216 ZK 12 - zde uvažujete takové množství záborů půdy, až mi jde hlava kolem - např. el.
vedení, veřejné prostranství, přístup na pozemek 208, přitom přístupová cesta k tomuto pozemku ze
silnice III/1066 je a vždy byla po místní komunikaci č. 1978/2 směrem na Chrást. Dále vedení další
techn. infrastruktury, zpomalovací ostrůvek silnice III/1066, cyklistická trasa a co ještě?
Parcela č. 25/2 + dům č. 33 - parkoviště na obecní místní komunikaci přímo pod okny naší ložnice, jako
by nestačil hluk a provoz ve dne v noci z místní knedlíkárny.
Nesouhlas s těmito záležitostmi jsem se snažila několikrát projednat na OÚ - písemně 29. 10. 2009 a
23. 11. 2015, dále ústně např. 29. 12. 2010, poté na zasedání ZO - nedostalo se do zápisu. Byla vám
předložena požadovaná dokumentace, včetně nabídky na prodej p.č. 102/51 za dobrou cenu ze dne
29. 10. 2009 - odmítnuto v zápisu ZO. Vše bez úspěchu s různými výmluvami.
Ostatně všechny tyto skutečnosti jsou vám dostatečně známé včetně dalších vašich záměrů na omezení
mých vlastnických práv. Do kolen mne dostalo opakované vyhrožování vyvlastňováním mých
nemovitostí. Trvám na vyjmutí všech těchto omezení z návrhu ÚP.
Vyhodnocení: V rámci společného projednání podává veřejnost ve smyslu ustanovení § 50 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, připomínky, nepodává
odvolání. Podaná písemnost byla tedy vyhodnocena jako připomínka. Veřejnost byla zákonnou formou
o možnosti podání připomínek řádně seznámena.
Ve smyslu s ustanovením § 51 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
vyhodnotil výsledky projednání. Na základě tohoto prověření došlo i k úpravě dokumentace před
veřejným projednáním.
Připomínka týkající se pozemku parc.č. 102/51 je v současné době již bezpředmětná. Od doby uplatnění
připomínky došlo k dohodě mezi obcí a navrhovatelkou.
Původní pozemek parc.č. 102/51 byl rozdělen na dvě parcelní čísla, parc.č. 102/51 a parc.č. 102/61,
které jsou již v majetku Obce Krhanice. Takto oddělený a v katastru zapsaný pozemek 102/61 zajistí
odpovídající zprůjezdnění plochy ZK06 ve vrcholové partii, kde se jiné řešení, než navrhované propojení
plochy novou komunikací zajistit nedá.
Připomínce vedené proti vymezení parcely č. 216 jako zastavitelné plochy se nevyhovuje. Parcela č.
216 je součástí plochy ZK12, která má celkovou výměru 3,97 ha, je součástí zastavitelného území dle
dosud platné dokumentace a dle nového územního plánu je rozdělena na dvě funkce - bydlení
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v rodinných domech venkovské a směrem do krajiny zeleň sídelní soukromou (zahrady). K záborům ze
zemědělského půdního fondu již byl vydán souhlas dotčeného orgánu. Jedná se o území, které je
dlouhodobě k rozvoji obce sledováno. Vypouštěním pozemku nebo části pozemku v návaznosti na
zastavěné území a stávající komunikaci ze zastavitelné plochy by se zcela nevhodným a nelogickým
způsobem začala celá navazující plocha v budoucnu urbanizovat. Protože s ohledem na rozlohu plochy
je povinnost vymezit v takto rozsáhlém území i plochu veřejného prostranství ve smyslu ustanovení § 7
vyhlášky č. 501/2006 Sb. a pozemky v ploše vlastní několik odlišných vlastníků, byla stanovena
podmínka zpracování územní studie. Návrh územního plánu stanovil pro zpracování územní studie
podmínky, které jsou zapracovány v kap. j) výrokové části.
Pozemek 216 je zatížen stávajícím limitem elektrickým nadzemním vedením a z tohoto důvodu v rámci
zpracování územní studie musí být limit rovněž zohledněn. Vymezení veřejného prostranství bude
provedeno ve vztahu k celé ploše, a ne pouze k pozemku parc.č. 216. Stanovení hlavního přístupu do
lokality ze silnice III. třídy je požadavkem oprávněným, protože zajistí napojení lokality odpovídajícím
způsobem na nadřazený silniční systém. V základních požadavcích na tvorbu územní studie je
stanovena podmínka prověřovat napojení komunikací vedených uvnitř plochy i na stávající účelovou
komunikace vedenou východním okrajem plochy a tímto způsobem zajistit propojení území, což určitým
způsobem naplňuje požadavek navrhovatelky.
Územní plán vymezil zpomalovací ostrůvek na silnici III/1066 při výjezdu z obce, a ne u pozemku
navrhovatelky. Pro zpracování územní studie se nestanoví podmínka vymezení cyklistické trasy.
Připomínce směřující proti umístění parkoviště před domem č. 33 bylo vyhověno.
Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEIPLÍK, VOSÁTKA, Praha
ze dne 5. 12. 2016, doručeno na OÚ dne 8. 12. 2016
Připomínky:
Vážení, oznamuji Vám, že jsem převzal právní zastoupení Ing. J.F., bytem Krhanice, a J.F., bytem
Praha (oba dále též jen „klienti“), ve věci podání písemných připomínek klientů k návrhu územního plánu
obce Krhanice zveřejněnému dne 25. 10. 2016 ve smyslu ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Veřejnou vyhláškou Obecního úřadu Krhanice vyvěšené na úřední desce dne 25. 10. 2016.
č.j. 773/2016. bylo oznámeno vystavení návrhu územního plánu Krhanice. dle které může každý do 30
dnů ode dne doručení této vyhlášky, uplatnit své písemné připomínky.
Pan J.F. je vlastníkem níže uvedených nemovitostí v obci Krhanice:
- pozemek parc. č. 218/4, výměra 642 m2 - ostatní plocha
- pozemek parc. č. 218/2, výměra 817 m2 - trvalý travní porost
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, na listu
vlastnictví č. 139, pro katastrální území Krhanice, obec Krhanice.
Paní Ing. J.F. a pan J.F. jsou spoluvlastníky (každý s podílem 1/2) níže uvedených nemovitostí v obci
Krhanice:
- pozemek parc. č. 218/3, výměra 724 m2 - trvalý travní porost
- pozemek parc. č. St. 877, výměra 141 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
Krhanice č.p. 223, objekt k bydlení
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, na listu
vlastnictví č. 140, pro katastrální území Krhanice, obec Krhanice.
Připomínky:
souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) si tímto klienti dovolují uplatnit své připomínky
k předmětnému návrhu územního plánu obce Krhanice:
Připomínky klientů se vztahují zejména k tomu, že pozemek parc. č. 218/4, výměra 642 m2 - ostatní
plocha, k.ú. Krhanice, je v hlavním výkresu (příloha č. 14) územního plánu vymezen jako veřejné
prostranství (PV).
Přitom podle definice veřejného prostranství v návrhu územního plánu se veřejným prostranstvím
rozumí prostranství důležitá pro život obce, pro setkávání občanů, odpočinek, pořádání kulturních a
společenských akcí apod. Jsou to zejména návsi, prostranství před objekty vybavenosti, drobné plochy
veřejné zeleně apod.
Je tak zřejmé, že pozemek pare. č. 218/4 podle svého charakteru nemůže byt veřejným prostranstvím,
neboť není nijak důležitý pro život obce, setkávání občanů, odpočinek ani pořádání kulturních a
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společenských akcí, ani se nenachází před objektem občanské vybavenosti, naopak je pro tyto aktivity
zcela nevhodný, neboť se nachází v bezprostředním sousedství potenciálně nebezpečné komunikace
III. třídy tomto úseku je smíšený provoz chodců, často dětí, matek s kočárky, osobních aut a nákladních
vozů. Šíře cesty v dosahuje v těchto místech cca 3 m. Takže se nabízí otázka, proč návrh územního
plánu nemá navrženu úpravu pro dostatečnou šíři v celé délce navrhované funkce, jak uvedeno jinde v
územním plánu. Navrhované označení této parcely, ale i parcel navazujících za veřejné prostranství tak
není vhodné, zejména s ohledem na bezpečnost občanů obce Krhanice.
Pozemek parc. č. 218/4 je ve vlastnictví pana J.F., který tento pozemek nabyl jako obdarovaný
převodem v rámci rodiny. Parcela byla dříve součástí sousední parcely č. 218/3, jejímiž spoluvlastníky
jsou v současné době oba klienti, avšak v minulosti během řízení o stavebním povolení došlo k jeho
parcelaci, která platí dodnes.
Dotčená parcela č. 218/4 se funkčně dělí na dvě části (viz obrázek):
I. Komunikace napojující se na silnici III. třídy
II. Zelená část předzahrádek
Komunikace vznikla živelně počátkem padesátých let při rozšiřování tratě a stavbě viaduktu. Původně
se jednalo o pole. Do vzniku návrhu územního plánu nebyly žádné vážné problémy - požadavky obce
na zřízení kanalizace a vodovodu ve stopě komunikace byly klienty odsouhlaseny, obec však nakonec
od výstavby upustila. Také majitelům sousedních pozemků klienti nebrání v průjezdu (jedná se o 2
zahrady a jeden rodinný dům). Komunikace je zářezem do přirozeného terénu a má tudíž značný spád.
To činí cestu v zimě problematickou (nutný častý posyp).
Vytváření veřejného prostranství na pozemku č. 218/4, které klienti užívají a udržují, považujeme za
nesmyslné (zvláště co se týká zelené části předzahrádek) a neakceptovatelné.
Na parcely s č. 218/2 a č. 218/3 se zajíždí z komunikace uvedené výše a zmíněné předzahrádky
umožňují vytočení. Komunikace má totiž v této části prudký spád. Tento prostor a prostor pro branku
má každá ze sousedících parcel. Dále prostor předzahrádek slouží jako krátkodobé parkovací stání a
umožňuje vyhnutí. Zbytek předzahrádek tvoří nepoužitelný prostor zářezu, kterým se komunikace
napojuje na silnici III. třídy. Jsou zde také umístěny inženýrské sítě. Pozemek parc. č. 218/4 je klienty
plně využíván a je nezbytný pro fungování jejich navazujících stavebních pozemků a rodinného domu.
Je nutné uvést, že např. i parcela č. 220/3. k.ú. Krhanice, ve vlastnictví obce Krhanice, která
bezprostředně navazuje na dotčenou parcelu č. 218/4 je v návrhu územního plánu vedena jako bydlení
v rodinných domech - venkovské (BV), i přesto, že má stejný charakter jako parcela č. 218/4. tzn. jedná
se o pozemek podél silnice III. třídy, u něhož je v některých částech svah v poměru 1:1.
Ačkoliv tak není rozdíl v charakteru sousedících pozemků ve vlastnictví pana F. (parc. č. 218/4) a ve
vlastnictví obce Krhanice (parc. č. 220/3), je z nepochopitelného důvodu pozemek pana Fouska
označen za veřejné prostranství, zatímco pozemek ve vlastnictví obce je bez jakéhokoliv zdůvodnění
veden jako „bydlení v rodinných domech - venkovské“, což je z mnoha důvodu výhodnější a vhodnější
(je tím snížena případně zastavitelná plocha, komplikuje se možnost případných napojení na
komunikaci III. třídy).
Klienti a ani nikdo jiný z předchozích vlastníků tohoto pozemku nedal k vymezení předmětné nemovitosti
jako veřejného prostranství souhlas.
Dotčená nemovitost je klienty hojně využívaná, a to jak část, na které se nachází komunikace, tak i
předzahrádky. Komunikaci klienti celoročně udržují a zároveň samozřejmě přes ní umožňují průjezd
vlastníkům sousedních parcel nacházejících se podél komunikace vedoucí směrem na jih. Klienti také
celoročně udržují předzahrádky nacházející se na pozemku parc. č. 218/4, které přímo přiléhají na již
výše zmíněnou sousední nemovitost, parc. č. 218/3, která je taktéž ve vlastnictví klientů. Obdobné
předzahrádky jsou součástí všech sousedních pozemků, které však v návrhu územního plánu nejsou
vymezeny jako veřejného prostranství.
Dle přesvědčení klientů je tato úprava v územním plánu zcela bezdůvodná, nepochopitelná a
neodůvodněná, a zároveň způsobuje citelný zásah do soukromého vlastnictví klientů. Tento návrh
územního plánu musel být proveden bez znalosti místních poměrů a charakteru dané části obce
Krhanice.
Vzhledem ke shora uvedenému klienti vznášejí připomínku k návrhu územního plánu obce Krhanice a
žádají, aby pozemek parc. č. 218/4, k.ú. Krhanice, ve vlastnictví pana J.F., nebyl vymezen v územním
plánu jako veřejné prostranství (PV), nýbrž jako „bydlení v rodinných domech - venkovské“ (BV).
Pokud by této připomínce nebylo vyhověno zcela, pak navrhujeme, aby byl pozemek parc. č. 218/4, k.ú.
Krhanice, v územním plánu rozdělen na dvě části, a to komunikaci a předzahrádku, s tím, že
komunikace bude vedena jako funkční plocha pro obslužnou komunikaci (funkce veřejné prostranství
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(PV) se zde jeví obecně jako nevhodně zvolená) a předzahrádka jako bydlení v rodinných domech venkovské (BV). Bude-li komunikace vedena v územním plánu jako funkční plocha pro obslužnou
komunikaci, pak by bylo nutné rovněž zajistit to, aby obec Krhanice tuto komunikaci udržovala, a to na
své náklady, neboť je nepřijatelné, aby pan J.F. udržoval komunikaci, která bude následně sloužit celé
obci, i přesto, že je jejím výlučným vlastníkem.
Vyhodnocení: Připomínce bylo částečně vyhověno. Ve smyslu s ustanovením § 51 stavebního zákona
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. Na základě tohoto
prověření došlo k úpravě dokumentace před veřejným projednáním.
Veřejné prostranství je definováno v § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a vychází z ustanovení zákona o
obcích a z tohoto důvodu není ve výkladu pojmů uvedeno, tj. znovu definováno. V návrhu územního
plánu jsou stanoveny podmínky pro využití ploch veřejných prostranství PV a využití veřejných
prostranství – veřejné zeleně ZV.
V návrhu územního plánu jsou prostory v návaznosti na dopravní infrastrukturu chápány jako další
pozemky související dopravní infrastruktury, tj. např. chodník, nebo jiné plocha pro vytvoření prostoru,
který sice nebude oplocen, ale může být i ozeleněn.
Úpravou dokumentace se vymezení veřejného prostranství omezilo na nezbytnou míru tak, aby byla
zajištěna průjezdnost území ve vztahu k zastavěnému území.
Pozemek parc.č. 218/4 má šířku cca 10 m, a je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha ostatní
komunikace, která zajišťuje příjezd k pozemku 218/3 a 218/2 a rovněž k dalším navazujícím pozemkům.
Bylo prověřeno, že plochu pozemku parc.č. 218/4 lze funkčně rozdělit, tj. část přičlenit k ploše bydlení
v rodinných domech - venkovské BV, a to v ploše akceptující zarovnání hranice s pozemkem parc.č.
213/3. Část plochy směrem k drážnímu tělesu byla ponechána jako PV – veřejného prostranství, která
musí zajistit příjezd i k dalším stávajícím pozemkům a průchod územím k železniční zastávce. Naopak
severní část pozemku navrhovatele přiléhající k silnici byla ponechána beze změny. Úpravou
dokumentace před veřejným projednáním, na základě upozornění navrhovatele, došlo ke změně,
pozemek obce parc.č. 220/3 byl funkčně změněn na plochu veřejného prostranství PV.

Poučení:
proti územnímu plánu Krhanice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení §
173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat opravný
prostředek.

Mgr. Aleš Papoušek
starosta obce

Jaroslav Mixa
místostarosta obce
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ZÁBORY PŮDNÍHO FONDU
ID
K04

Nová

K04 Celkem
ZK01

ZK01 Celkem
ZK02

1

0

0

RZV
PV

DRUH
LE
OS
PU
PV Celkem
BV

OS
PU
TT
BV Celkem
PV
OS
PU
TT
PV Celkem
PV

OS
PU
TT
PV Celkem
SV
PU
TT
SV Celkem
1 SV
OS
TT
SV Celkem
ZS
OS
PU
ZS Celkem

ZK02 Celkem
ZK03

0

PU
TT
BV Celkem
ZS
PU
ZS Celkem

ZK03 Celkem
ZK04

0

BV
PU
BV Celkem
PV
PU
PV Celkem

ZK04 Celkem
ZK06

0

BV
PU
BV Celkem
PV
OS
PU
TT
PV Celkem

ZK06 Celkem
ZK07

0

TO
0

1

2

3

4

5

0.03
0.00
0.02
0.02
0.02

0.03
0.03
0.31

0.10
0.31
0.20

0.20
0.51
0.02

0.10

1.37
0.01
1.38

0.10

0.04
0.00
0.04
1.42

0.00
0.00
0.00
0.43
1.27
1.69

0.02

0.06
0.11
0.11

0.06
0.04
0.04
0.12

BV

0.11
0.11
1.92
1.00
0.07
1.06
0.63
0.63
1.70
1.21
1.21
0.01
0.01
1.23
2.63
2.63

0.02
0.02
0.02
0.00
0.01
0.01

0.13

0.01
0.00
0.02
0.05
0.29
0.29
0.29

0.01

0.03
0.03

0.22

0.22
0.22

0.13
2.77
0.03
0.03
0.03

BV
TT
BV Celkem

ZK07 Celkem
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Celkem HA
0.03
0.00
0.02
0.06
0.06
0.31
1.46
0.01
1.79
0.20
0.04
0.00
0.24
2.02
0.02
0.00
0.00
0.02
0.43
1.27
1.69
0.06
0.11
0.17
0.04
0.13
0.17
2.05
1.00
0.08
1.08
0.63
0.63
1.71
1.21
1.21
0.01
0.01
1.23
2.66
2.66
0.22
0.15
0.00
0.37
3.03
0.32
0.32
0.32

ID
ZK08

Nová

RZV
0 BV

DRUH
OS
TT
BV Celkem

ZK08 Celkem
ZK09

0

PU
ZA
BV Celkem
PV
PU
ZA
PV Celkem

ZK09 Celkem
ZK10

0

BV
PU
BV Celkem
ZS
PU
ZS Celkem

0

BV
PU
BV Celkem
ZS
PU
ZS Celkem

ZK12 Celkem
ZK13

0

PV
PU
PV Celkem

ZK13 Celkem
ZK15

0

0

ZK16 Celkem
ZK17

0

ZK17 Celkem
ZK18

0

2

OS
PU
TT
ZV Celkem

LE
OS
PU
TT
PV Celkem

0

OS
TT
OS Celkem

ZK20 Celkem
ZK21

1

RI
TT
RI Celkem

ZK21 Celkem
ZK22

0

VZ

OS
PU
VZ Celkem

5
0.14
0.14
0.14

0.05
0.05
0.05
1.47
1.47
0.93
0.93
2.39

0.00
0.05
0.05
0.05

0.00
0.00

0.28
0.19
0.47
0.47

0.13
0.19
1.11
1.30
1.30

0.13
0.13

DS
TT
DS Celkem
PV

4

0.03
0.03
0.03

SA
ZA
TI Celkem
ZV

3
0.00
0.00
0.00
1.51
0.07
1.58
0.27
0.03
0.29
1.87
1.18
1.18
0.79
0.79
1.96
1.05
1.05
0.53
0.53
1.58

0.02
0.02

TI

ZK18 Celkem
ZK20

ZK22 Celkem

1
0.02

BV

ZK10 Celkem
ZK12

ZK15 Celkem
ZK16

TO
0

0.04
0.04
0.04
0.06
0.01
0.04
0.11
0.15
0.15
0.19
0.19
0.19

0.06
0.06

0.09
0.02
0.11
0.11

0.01
0.01
0.01
0.19
0.19
0.19
0.32
0.32
0.32

0.76
0.76
0.76

0.85
0.85
0.85
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Celkem HA
0.02
0.14
0.16
0.16
1.51
0.07
1.58
0.27
0.03
0.29
1.87
1.18
1.18
0.84
0.84
2.01
2.51
2.51
1.46
1.46
3.97
0.03
0.03
0.03
0.28
0.24
0.52
0.52
0.13
0.19
1.11
1.43
1.43
0.04
0.04
0.04
0.06
0.01
0.13
0.15
0.34
0.34
0.37
0.37
0.37
0.32
0.32
0.32
0.76
0.85
1.61
1.61

ID
ZK24

Nová

RZV
DRUH
1 OH
TT
OH Celkem

ZK24 Celkem
ZK25

0

ZK25 Celkem
ZP01

0

TO
0

1

2

3

4

BV
TT
BV Celkem
PV
TT
PV Celkem

BV
PU
BV Celkem
PV
OS
PU
TT
ZA
PV Celkem
1 BV
PU
BV Celkem
PV
PU
TT
PV Celkem

ZP01 Celkem
ZP02

1

ZS
PU
ZS Celkem

ZP02 Celkem
ZP03

0

ZV
TT
ZV Celkem

ZP03 Celkem
ZP04

0

SV
ZA
SV Celkem
ZS
OS
ZA
ZS Celkem

1.20
1.20
0.06
0.08
0.02
0.04
0.15
0.81
0.81
0.03
0.02
0.04
2.20
0.12
0.12
0.12
0.31
0.31
0.31
0.30
0.30

0.06

0.06

ZP04 Celkem
Celkem HA

5
0.30
0.30
0.30
0.94
0.94
0.06
0.06
1.00

0.03
0.03
0.03
1.93

0.85

0.72
0.72
1.03
17.21

RZV

0.14

3.92

4.08

DRUH

BV
DS
OH
OS
PV
RI
SV
TI
VZ
ZS
ZV

bydlení - v rodinných domech - venkovské
dopravní infrastruktura - silniční
občanské vybavení - hřbitovy
občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
veřejná prostranství
rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
plochy smíšené obytné - venkovské
technická infrastruktura - inženýrské sítě
výroba a skladování - zemědělská výroba
zeleň - soukromá a vyhrazená
veřejná prostranství – veřejná zeleň

Nová
0
1

plocha dle platného ÚP
nově navržená plocha
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LE
OS
PU
SA
TT
ZA

les
ostatní plochy
orná půda
sady
trvalý travní porost
zahrady

TO
0
1
2
3
4
5

nezemědělská půda
třída ochrany 1
třída ochrany 2
třída ochrany 3
třída ochrany 4
třída ochrany 5

Celkem HA
0.30
0.30
0.30
0.94
0.94
0.06
0.06
1.00
1.20
1.20
0.06
0.08
0.02
0.04
0.20
0.81
0.81
0.03
0.02
0.04
2.26
0.12
0.12
0.12
0.31
0.31
0.31
0.30
0.30
0.03
0.72
0.75
1.05
28.14

bilance TŘÍDY OCHRANY [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy PŘEVZATÉ

TO
ID
ZK01
ZK02
ZK03
ZK04
ZK06
ZK07
ZK08
ZK09
ZK10
ZK12
ZK13
ZK15
ZK16
ZK17
ZK18
ZK20
ZK22
ZK25
ZP01
ZP03
ZP04
Celkem

0
0.51
0.02

1

0.22
0.02

2
0.10
1.70
1.70
1.23
2.77
0.03
0.00
1.87
1.96
1.58

3

4

3.74

Celkem
2.02
1.71
1.71
1.23
3.03
0.32
0.16
1.87
2.01
3.97
0.03
0.52
1.43
0.04
0.34
0.37
1.61
1.00
1.40
0.31
1.05
26.15

5
3.74
3.74

Celkem
26.15
26.15

5
1.42
0.01
0.05
0.29
0.14
0.05

2.39
0.03

0.00

0.05

0.13
0.04
0.15
0.19

0.06
0.76

0.11

0.47
1.30
0.01

0.19

0.85
1.00

0.06
0.03
1.79

0.85

1.35
0.31
1.03
15.99

0.14

3.62

bilance TŘÍDY OCHRANY [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy NOVÉ

TO
ID
K04
ZK02
ZK21
ZK24
ZP01
ZP02
Celkem

0
0.03
0.10

2
0.02
0.22

0.14

0.85
0.12
1.22

4

5
0.02
0.32

0.30

0.30

0.34

Celkem
0.06
0.34
0.32
0.30
0.85
0.12
1.99

bilance TŘÍDY OCHRANY [ha]
pro typy rozvojových ploch PŘEVZATÉ

TO
Typ
Z
Celkem

0
1.79
1.79

1
0.85
0.85

2
15.99
15.99

3
0.14
0.14

4
3.62
3.62

bilance TŘÍDY OCHRANY [ha]
pro typy rozvojových ploch NOVÉ

TO
Typ
K
Z
Celkem

0
0.03
0.10
0.14

2
0.02
1.20
1.22

TO
0
1
2
3
4
5

nezemědělská půda
třída ochrany 1
třída ochrany 2
třída ochrany 3
třída ochrany 4
třída ochrany 5

4

5

0.30
0.30

0.34
0.34

Celkem
0.06
1.93
1.99

Rozvojové plochy
K
plochy změn v krajině
Z
zastavitelné plochy
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bilance ZPŮSOBU VYUŽITÍ (typů ploch RZV) [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy PŘEVZATÉ

RZV
ID
ZK01
ZK02
ZK03
ZK04
ZK06
ZK07
ZK08
ZK09
ZK10
ZK12
ZK13
ZK15
ZK16
ZK17
ZK18
ZK20
ZK22
ZK25
ZP01
ZP03
ZP04
Celkem

BV
1.79

DS

OS

1.08
1.21
2.66
0.32
0.16
1.58
1.18
2.51

PV
0.24
0.02

SV

TI

0.75
3.68

1.74

Celkem
2.02
1.71
1.71
1.23
3.03
0.32
0.16
1.87
2.01
3.97
0.03
0.52
1.43
0.04
0.34
0.37
1.61
1.00
1.40
0.31
1.05
26.15

ZS
3.68
3.68

ZV
1.74
1.74

Celkem
26.15
26.15

VZ

ZS

ZV

1.69
0.63

0.01
0.37

0.29
0.84
1.46
0.03
0.52
1.43
0.04
0.34
0.37
1.61

0.94
1.20

0.06
0.20
0.31

14.63

0.04

0.37

0.30
2.00

1.56

0.52

1.61

SV

ZS

0.17

0.17

0.17

0.12
0.29

Celkem
0.06
0.34
0.32
0.30
0.85
0.12
1.99

bilance ZPŮSOBU VYUŽITÍ (typů ploch RZV) [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy NOVÉ

RZV
ID
K04
ZK02
ZK21
ZK24
ZP01
ZP02
Celkem

BV

OH

PV
0.06

RI

0.32
0.30
0.81
0.81

0.04
0.30

0.10

0.32

bilance ZPŮSOBU VYUŽITÍ (typů ploch RZV) [ha]
pro typy rozvojových ploch PŘEVZATÉ

RZV
Typ
Z
Celkem

BV
14.63
14.63

DS
0.04
0.04

OS
0.37
0.37

PV
1.56
1.56

SV
2.00
2.00

TI
0.52
0.52

VZ
1.61
1.61

Celkem
0.06
1.93
1.99

bilance ZPŮSOBU VYUŽITÍ (typů ploch RZV) [ha]
pro typy rozvojových ploch NOVÉ

RZV
Typ
K
Z
Celkem

BV

OH

0.81
0.81

0.30
0.30

PV
0.06
0.04
0.10

RI

SV

ZS

0.32
0.32

0.17
0.17

0.29
0.29

RZV
BV

bydlení - v rodinných domech - venkovské

DS

dopravní infrastruktura - silniční

VZ

výroba a skladování - zemědělská
výroba

OH

občanské vybavení - hřbitovy

ZS

zeleň - soukromá a vyhrazená

OS

občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení

ZV

veřejná prostranství – veřejná zeleň

PV

veřejná prostranství

RI

rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

SV

plochy smíšené obytné - venkovské

K

plochy změn v krajině

TI

technická infrastruktura - inženýrské sítě

Z

zastavitelné plochy
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Rozvojové plochy

bilance DRUHŮ POZEMKŮ [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy PŘEVZATÉ

DRUH
ID
ZK01
ZK02
ZK03
ZK04
ZK06
ZK07
ZK08
ZK09
ZK10
ZK12
ZK13
ZK15
ZK16
ZK17
ZK18
ZK20
ZK22
ZK25
ZP01
ZP03
ZP04
Celkem

LE

OS
0.51
0.02

0.22

PU
1.50
0.43
1.63
1.23
2.81

SA

TT
0.01
1.27
0.08

1.77
2.01
3.97
0.03

0.06

0.06

0.01

0.13

0.76

0.85

0.06

1.28

0.03
1.73

17.84

ZA
1.40
1.40

Celkem
26.15
26.15

0.10

0.28
0.19

1.03
1.40

0.00
0.32
0.14

0.02

0.13

Celkem
2.02
1.71
1.71
1.23
3.03
0.32
0.16
1.87
2.01
3.97
0.03
0.52
1.43
0.04
0.34
0.37
1.61
1.00
1.40
0.31
1.05
26.15

ZA

0.24
1.11
0.04
0.15
0.37
1.00
0.02
0.31

0.28

4.83

TT

Celkem
0.06
0.34
0.32
0.30
0.85
0.12
1.99

0.04

bilance DRUHŮ POZEMKŮ [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy NOVÉ

DRUH
ID
K04
ZK02
ZK21
ZK24
ZP01
ZP02
Celkem

LE
0.03

0.03

OS
0.00
0.10

PU
0.02
0.13

0.10

0.84
0.12
1.11

0.11
0.32
0.30
0.02
0.74

bilance DRUHŮ POZEMKŮ [ha]
pro typy rozvojových ploch PŘEVZATÉ

DRUH
Typ
Z
Celkem

LE
0.06
0.06

OS
1.73
1.73

PU
17.84
17.84

SA
0.28
0.28

TT
4.83
4.83

TT

Celkem
0.06
1.93
1.99

bilance DRUHŮ POZEMKŮ [ha]
pro typy rozvojových ploch NOVÉ

DRUH
Typ
K
Z
Celkem

LE
0.03
0.03

DRUH
LE
OS
PU
SA
TT
ZA

les
ostatní plochy
orná půda
sady
trvalý travní porost
zahrady

OS
0.00
0.10
0.10

PU
0.02
1.09
1.11

0.74
0.74

Rozvojové plochy
K
plochy změn v krajině
Z
zastavitelné plochy
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bilance ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy PŘEVZATÉ

ZEM
ID
ZK01
ZK02
ZK03
ZK04
ZK06
ZK07
ZK08
ZK09
ZK10
ZK12
ZK13
ZK15
ZK16
ZK17
ZK18
ZK20
ZK22
ZK25
ZP01
ZP03
ZP04
Celkem

A
1.51
1.70
1.71
1.23
2.82
0.32
0.14
1.87
2.01
3.97
0.03
0.52
1.30
0.04
0.27
0.37
0.85
1.00
1.35
0.31
1.03
24.36

N
0.51
0.02

0.22
0.02

0.13
0.06
0.76
0.06
0.03
1.79

Celkem
2.02
1.71
1.71
1.23
3.03
0.32
0.16
1.87
2.01
3.97
0.03
0.52
1.43
0.04
0.34
0.37
1.61
1.00
1.40
0.31
1.05
26.15

bilance ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy NOVÉ

ZEM
ID
K04
ZK02
ZK21
ZK24
ZP01
ZP02
Celkem

A
0.02
0.24
0.32
0.30
0.85
0.12
1.85

N
0.03
0.10

0.14

Celkem
0.06
0.34
0.32
0.30
0.85
0.12
1.99

bilance ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY [ha]
pro typy rozvojových ploch PŘEVZATÉ

ZEM
Typ
Z
Celkem

A
24.36
24.36

N
1.79
1.79

Celkem
26.15
26.15

bilance ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY [ha]
pro typy rozvojových ploch NOVÉ

ZEM
Typ
K
Z
Celkem

A
0.02
1.83
1.85

ZEM
A
N

zeměděl. půda ANO
zeměděl. půda NE

Rozvojové plochy
K
plochy změn v krajině
Z
zastavitelné plochy
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N
0.03
0.10
0.14

Celkem
0.06
1.93
1.99

bilance TŘÍDY OCHRANY [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy VŠECHNY

TO
ID
K04
ZK01
ZK02
ZK03
ZK04
ZK06
ZK07
ZK08
ZK09
ZK10
ZK12
ZK13
ZK15
ZK16
ZK17
ZK18
ZK20
ZK21
ZK22
ZK24
ZK25
ZP01
ZP02
ZP03
ZP04
Celkem

0
0.03
0.51
0.12

1

0.22
0.02

2
0.02
0.10
1.92
1.70
1.23
2.77
0.03
0.00
1.87
1.96
1.58

3

4

5
1.42
0.02
0.01
0.05
0.29
0.14
0.05

2.39
0.03

0.00

0.05

0.13
0.04
0.15
0.19

0.06

0.11

0.47
1.30
0.01

0.19
0.32

0.76

0.85
0.30
1.00

0.06

0.03
1.93

0.85

2.20
0.12
0.31
1.03
17.21

0.14

3.92

4.08

Celkem
0.06
2.02
2.05
1.71
1.23
3.03
0.32
0.16
1.87
2.01
3.97
0.03
0.52
1.43
0.04
0.34
0.37
0.32
1.61
0.30
1.00
2.26
0.12
0.31
1.05
28.14

bilance TŘÍDY OCHRANY [ha]
pro typy rozvojových ploch VŠECHNY

TO
Typ
K
Z
Celkem

0
0.03
1.90
1.93

1
0.85
0.85

TO
0
1
2
3
4
5

nezemědělská půda
třída ochrany 1
třída ochrany 2
třída ochrany 3
třída ochrany 4
třída ochrany 5

2
0.02
17.19
17.21

3
0.14
0.14

4
3.92
3.92

5
4.08
4.08

Rozvojové plochy
K
plochy změn v krajině
Z
zastavitelné plochy

Stránka 8

Celkem
0.06
28.08
28.14

bilance ZPŮSOBU VYUŽITÍ (typů ploch RZV) [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy VŠECHNY

RZV
ID
BV
DS
OH
OS
PV
RI
SV
TI
VZ
ZS
ZV
K04
0.06
ZK01
1.79
0.24
ZK02
0.02
1.87
0.17
ZK03
1.08
0.63
ZK04
1.21
0.01
ZK06
2.66
0.37
ZK07
0.32
ZK08
0.16
ZK09
1.58
0.29
ZK10
1.18
0.84
ZK12
2.51
1.46
ZK13
0.03
ZK15
0.52
ZK16
1.43
ZK17
0.04
ZK18
0.34
ZK20
0.37
ZK21
0.32
ZK22
1.61
ZK24
0.30
ZK25
0.94
0.06
ZP01
2.01
0.25
ZP02
0.12
ZP03
0.31
ZP04
0.30
0.75
Celkem 15.44 0.04 0.30 0.37 1.66 0.32 2.17 0.52 1.61 3.97 1.74

Celkem
0.06
2.02
2.05
1.71
1.23
3.03
0.32
0.16
1.87
2.01
3.97
0.03
0.52
1.43
0.04
0.34
0.37
0.32
1.61
0.30
1.00
2.26
0.12
0.31
1.05
28.14

bilance ZPŮSOBU VYUŽITÍ (typů ploch RZV) [ha]
pro typy rozvojových ploch VŠECHNY

RZV
Typ
BV
DS
OH
OS
PV
RI
SV
TI
VZ
ZS
ZV
K
0.06
Z
15.44 0.04 0.30 0.37 1.60 0.32 2.17 0.52 1.61 3.97 1.74
Celkem 15.44 0.04 0.30 0.37 1.66 0.32 2.17 0.52 1.61 3.97 1.74

RZV
BV
DS
OH
OS
PV
RH
RI
SV
TI
VZ
ZS
ZV

bydlení - v rodinných domech - venkovské
dopravní infrastruktura - silniční
občanské vybavení - hřbitovy
občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
veřejná prostranství
rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci
rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
plochy smíšené obytné - venkovské
technická infrastruktura - inženýrské sítě
výroba a skladování - zemědělská výroba
zeleň - soukromá a vyhrazená
veřejná prostranství – veřejná zeleň
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Celkem
0.06
28.08
28.14

Rozvojové plochy
K
plochy změn v krajině
Z
zastavitelné plochy

bilance DRUHŮ POZEMKŮ [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy VŠECHNY

ID
K04
ZK01
ZK02
ZK03
ZK04
ZK06
ZK07
ZK08
ZK09
ZK10
ZK12
ZK13
ZK15
ZK16
ZK17
ZK18
ZK20
ZK21
ZK22
ZK24
ZK25
ZP01
ZP02
ZP03
ZP04
Celkem

DRUH
LE
OS
0.03

PU
0.00
0.51
0.12

SA

TT

0.02
1.50
0.55
1.63
1.23
2.81

0.22

0.01

0.13

0.76

0.85

0.06

1.40
1.40

0.10

0.28

0.06

Celkem
0.06
28.08
28.14

0.00
0.32
0.14

1.77
2.01
3.97
0.03
0.19

1.03
1.40

0.01
1.38
0.08

0.02

0.13

Celkem
0.06
2.02
2.05
1.71
1.23
3.03
0.32
0.16
1.87
2.01
3.97
0.03
0.52
1.43
0.04
0.34
0.37
0.32
1.61
0.30
1.00
2.26
0.12
0.31
1.05
28.14

ZA

0.24
1.11
0.04
0.15
0.37
0.32
0.30
1.00
0.04

2.12
0.12

0.04

0.31
0.03
1.84

0.09

18.95

0.28

5.58

bilance DRUHŮ POZEMKŮ [ha]
pro typy rozvojových ploch VŠECHNY

Typ
K
Z
Celkem

DRUH
LE
OS
0.03
0.06
0.09

PU
0.00
1.84
1.84

SA
0.02
18.93
18.95

TT
0.28
0.28

ZA
5.58
5.58

DRUH
LE
OS
PU
SA
TT
ZA

les
ostatní plochy
orná půda
sady
trvalý travní porost
zahrady

Rozvojové plochy
K
plochy změn v krajině
Z
zastavitelné plochy
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bilance ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy VŠECHNY

ID
K04
ZK01
ZK02
ZK03
ZK04
ZK06
ZK07
ZK08
ZK09
ZK10
ZK12
ZK13
ZK15
ZK16
ZK17
ZK18
ZK20
ZK21
ZK22
ZK24
ZK25
ZP01
ZP02
ZP03
ZP04
Celkem

ZEM
A

N
0.02
1.51
1.93
1.71
1.23
2.82
0.32
0.14
1.87
2.01
3.97
0.03
0.52
1.30
0.04
0.27
0.37
0.32
0.85
0.30
1.00
2.20
0.12
0.31
1.03
26.21

0.03
0.51
0.12

0.22
0.02

0.13
0.06

0.76

0.06

0.03
1.93

Celkem
0.06
2.02
2.05
1.71
1.23
3.03
0.32
0.16
1.87
2.01
3.97
0.03
0.52
1.43
0.04
0.34
0.37
0.32
1.61
0.30
1.00
2.26
0.12
0.31
1.05
28.14

bilance ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY [ha]
pro typy rozvojových ploch VŠECHNY

Typ
K
Z
Celkem

ZEM
A

N
0.02
26.19
26.21

ZEM
A
N

zeměděl. půda ANO
zeměděl. půda NE

Rozvojové plochy
K
plochy změn v krajině
Z
zastavitelné plochy
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0.03
1.90
1.93

Celkem
0.06
28.08
28.14

