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1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Postup při pořízení územního plánu je podrobně popsán v „Opatření obecné povahy“ zpracovaném pořizovatelem.
Zastupitelstvo obce Olbramov rozhodlo na svém zasedání konaném dne 24.11.2015 usnesením
č. 12 o pořízení Územního plánu Olbramov. Obec Olbramov požádala dne 11.12.2015 Městský úřad
Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, o pořízení Územního plánu Olbramov. Zastupitelstvem
určeným ke spolupráci při pořizování územního plánu byly starostka obce Miroslava Válová a místostarostka obce Jaroslava Chaloupková. Po volbách do obecního zastupitelstva byla v roce 2018 určena jako pověřený zastupitel starostka obce Miroslava Vlášková.
Společné jednání o návrhu Územního plánu Olbramov bylo oznámeno č.j. 1929/OVÚP/18 dne
23.10.2018 jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územním plán pořizován
a sousedním obcím. Společné jednání proběhlo dne 14.11.2018. Lhůta stanovená dle ust. 50 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební
zákon“), pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a sousedních obcí uplynula dne 14.12.2018.
Na základě vyhodnocení stanovisek a připomínek byl územní plán upraven a předložen k Veřejnému projednání v červnu 2019.
Řešeným územím je celé správní území obce Olbramov, která zahrnuje 3 katastrální území:
Olbramov, Kořen a Zádub u Olbramova.
Základní koncepce rozvoje území v územním plánu vychází z Územního plánu obce Olbramov
schváleného Zastupitelstvem obce Olbramov dne 21.11.2003 usnesením č. 2.
Pořizovatelem územního plánu (ÚP) Olbramov je Městský úřad Stříbro - odbor výstavby a územního plánování.
Průzkumy a rozbory byly zpracovány v roce 2017 a předány Obecnímu úřadu v listopadu 2017.

2. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
(podle §53 odstavec 4 Stavebního zákona a §53 odstavce 5a) Stavebního zákona)
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky danými v § 53 Stavebního zákona.

2.a. Soulad územního plánu s Politikou územního rozvoje a s Územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
(viz §53 odstavec 4a) Stavebního zákona)

2.a.1. Řešení požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje (dále též PÚR)
Politika územního rozvoje České republiky byla schválena vládou ČR v roce 2008. Od té doby
se změnily důležité skutečnosti v rámci Strategie regionálního rozvoje Česka a byly přijaty dokumenty
EU, na které bylo nutno reagovat. Za tím účelem přijala vláda ČR dne 15. dubna 2015 (usnesením číslo
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276) Aktualizaci číslo 1. (PÚR). Od 2.září 2019 je platná Aktualizace č.3 (schválená usnesením vlády
č.630).
Z této aktualizace vyplynuly priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území, které jsou obsaženy v kapitole 2.2. „REPUBLIKOVÉ PRIORITY".
Územní plán Olbramov tyto priority plně respektuje. Dokladem toho je následující přehled o
naplnění vybraných bodů z kapitoly 2. 2., která „republikové priority“ obsahuje a kterých je celkem 32.
S ohledem na jejich specifický význam a jejich více či méně aktuální vztah k území obce Olbramov, byly jako relativně nejvíce relevantní vybrány body č. 14, 14a, 15, 16, 19, 20, 20a, 22, 23, 24, 25,
26, 30 a 31.
Obec Olbramov spolu se svými přidruženými obcemi se nachází mimo rozvojové osy a oblasti
i mimo specifické oblasti celorepublikové úrovně. PÚR a APÚR nestanovuje pro řešené území žádné
konkrétní úkoly. Území obce Olbramov respektuje požadavky vyplývající z celorepublikových priorit uvedených v kapitole 2.2.APÚR. Územní plán především chrání veškeré hodnoty území, zejména hodnoty
přírodní a kulturní. Navržený územní rozvoj jednotlivých sídel v rámci území obce nezasahuje do žádného území chráněné krajinné oblasti. Pouze západní část řešeného území spadá do území Přírodního
parku „Kosí potok“ a do východní pouze okrajově zasahuje Přírodní park „Hadovka“. ÚP Olbramov do
tohoto území nenavrhuje žádné zastavitelné plochy které by mohly přírodní hodnoty ovlivnit, nebo narušit. Podmínky architektonicko urbanistického a územně technického uspořádání jsou stanoveny tak, aby
chránily stávající architektonické a urbanistické hodnoty území, a aby svým územně technickým řešením
(zejména v rámci dopravní a technické infrastruktury) neovlivnily negativně životní a celkové obytné prostředí jednotlivých sídel a hodnotný ráz krajiny, nejen v rámci celého řešeného území, ale i v rámci širšího
zájmového území obce.
Následují vybrané body republikových priorit obsažené v kapitole 2. 2. PÚR, uvádí následující
text typem písma „kurzíva":
(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. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku
lidských zásahů.
Požadavek PÚR řeší ÚP v rámci kapitol B), C), a E) „Výrokové části“, kde je uveden i přehled

chráněných kulturních památek a zásady ochrany krajinného rázu, s ohledem na mimořádné hodnoty
přírodního prostředí v rámci území obce.
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Obec Olbramov se nachází v mimořádně hodnotném území Západních Čech v zájmovém
území města Stříbra a Černošína a její mimořádné krajinotvorné hodnoty ji předurčují k prioritnímu řešení
ochrany a tvorby přírodního prostředí, kvalitního obytného prostředí doplněného odpovídajícímu rekreačnímu využívání (s možnostmi uplatňování cestovního ruchu prostřednictvím turistiky a cykloturistiky)
a sociálních služeb (hipoterapie, rehabilitační centrum apod.). Rekreační potenciál území navrhuje ÚP
využit především pro rodinnou rekreaci (s výjimkou plochy pro hromadnou rekreaci v rámci sídla Kořen)
při zachování sociálního soužití trvale bydlících a rekreujících se obyvatel.
(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.
Územní plán respektuje polohu sídla v rámci zemědělsky využívané krajiny a zároveň situované
do vysoce hodnotného přírodního parku Kosí potok a Hadovka a zachovává jako prioritu hospodářskou
funkci krajiny a zároveň se v co největší míře snaží zachovat přírodní prostředí, včetně jeho ochrany a
hodnot. Nové zastavitelné plochy jsou navrženy především v rámci zastavěného území (proluky), či
v bezprostřední návaznosti na zastavěné území s cílem minimalizovat zásah do pozemků ZPF. Návrhem
jednotlivých prvků ÚSES dojde k posílení ekologické funkce krajiny.
(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.
Zajištění soudržnosti obyvatel řeší ÚP vymezováním relativně malých ploch pro novou zástavbu, kde nebude docházet k větším soustřeďováním nových obyvatel, kteří by se složitě integrovali
do společenství starousedlíků.
Zastavitelné plochy jsou navrhovány především do proluk v zastavěném území, či v návaznosti
na zastavěné území jednotlivých sídel tak, aby byli obyvatelé nových zastavitelných ploch v kontaktu s
obyvateli stávající zástavby a stali se tak její přirozenou součástí bez dlouhodobého procesu soužití jejích
obyvatel.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích
zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci
s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů
vymezených v PÚR ČR.
Způsob využití území je v ÚP zaměřen na komplexní řešení, ve kterém jsou upřednostňovány
vztahy mezi zastavěnými územími a navrženými zastavitelnými plochami a jednotlivými prvky dopravní
a technické infrastruktury. Návrh územního plánu vychází z komplexního posouzení širších vztahů ve
vazbě na řešené území. Zároveň jsou zohledněny stávající limity využití území.
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Územní plán stanovuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování ploch bydlení, ploch smíšených obytných a rekreačních plochami výroby.
ÚP si klade (vzhledem k charakteru jednotlivých sídel) za jeden z hlavních cílů ochranu obytného území.
Územní plán stanovuje takové podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, aby bylo umožněno
využití navazujících ploch, zejména ploch pro bydlení a rekreaci.
18)

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství
mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
V návrhu územního plánu byl zohledněn dosavadní demografický vývoj, požadavky jednotlivých

občanů v sídlech a možnosti jednotlivých sídel pro jejich rozvoj. Jako prioritní rozvojové území je považováno sídlo Olbramov, které tvoří přirozené centrum celého řešeného území. Toto sídlo má nejen dobrou dopravní dostupnost, ale má také (vzhledem k minimálnímu vybavení jednotlivých sídel) největší
občanské vybavení. V ostatních sídlech je navržen pouze přiměřený rozvoj odpovídající jejich rozvojovým možnostem.
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 konkrétní plochy brownfields nenacházejí. V řešeném území se nachází

v současné době nevyužívané plochy a objekty: zámek Kořen, obytná budova statku v Zádubu a kravíny
v Olbramově. Tyto plochy ovšem prochází postupnou obnovou již v současnosti a mění svoje původní
využití.
20)

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při
územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních
zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského
a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních
systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických
funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací
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činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy
krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
ÚP chrání přírodní území, zejména Přírodní park „Kosí potok“ a „Hadovka“. Jiná chráněná
území se v řešeném území obce nenachází, přesto ÚP chrání veškerou krajinotvornou zeleň, zejména
doprovodnou zeleň podél komunikací a vodotečí.
ÚP respektuje veřejné zájmy, např. ochranu biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména důsledné ochrany cenných krajinotvorných prvků a ploch určených pro územní systém ekologické stability (ÚSES). ÚP klade zvláštní důraz na ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy velice hodnotné krajiny a řešeného území.
V návrhu územního plánu byly prověřeny veškeré návrhové plochy, zejména s ohledem na přírodní limity v řešeném území tak, aby nedošlo k ovlivnění stávajícího charakteru krajiny. Zastavitelné
plochy, plochy změn v krajině a plochy přestaveb jsou navrženy tak, aby nedocházelo k roztříštění pozemku ZPF a ke vzniku těžko obhospodařovatelných a nepřístupných ploch.
ÚP stanovuje podmínky využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby byl
zachován stávající charakter nejen zastavěného, ale také nezastavěného území.
20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a
pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací
činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
ÚP vytváří podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny volně žijícími živočichy a pro
člověka, zejména při umisťování dopravní infrastruktury, jednotlivých krajinotvorných prvků (remízky, liniová a doprovodná zeleň, vodní plochy a toky, poldry atd.), jednotlivých prvků ÚSES a také doplněním
ploch smíšených nezastavěného území a ploch lesních. Územní plán navrhuje plochy s rozdílným způsobem využití tak, aby nevznikaly bariéry, které by omezovaly prostupnost krajiny.
Žádným z návrhu zastavitelných ploch nedochází k nežádoucímu srůstání s okolními sídly.
ÚP nenavrhuje žádné rozvojové plochy, které by vybíhaly do volné krajiny a zhoršovaly by prostupnost územím.
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 plán respektuje stávající cyklotrasy (č. 2206 Planá - Šipín, č.2212 Klášter Teplá - Svojšín, č.2205 Michalovy Hory – Německý mlýn a č. 2224 Kořen - Hanov.) a turistické trasy (modrá a žlutá
a zelená). Jejich případné rozšíření ÚP umožňuje stanovenými podmínkami pro plochy s rozdílným způsobem využití. U ploch s rozdílným způsobem využití byly stanoveny podmínky využití tak, aby v nich
bylo možné realizovat objekty občanského vybavení související s turistikou, včetně realizace ubytovacích
kapacit.
OLBRAMOV - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
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23)

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

vých komunikací v grafické dokumentaci označených jako DSú1 – DSú10 (převzatých částečně ze zpracovávaných pozemkových úprav) a možností výstavby nezbytné dopravní infrastruktury v rámci stanovených podmínek ploch s rozdílným způsobem využití. Tím je umožněno budovat takové stavby a opatření, které zlepší průchodnost územím.
Nově vymezené zastavitelné plochy a plochy změn v krajině, včetně podmínek využití ploch
s rozdílným způsobem využití jsou navrženy tak, aby došlo k zamezení vzniku bariér, které by zhoršily
stávající průchodnost a dostupnost řešeného území.

24)

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

nové místní a účelové komunikace v rámci ploch veřejných prostranství. Tyto plochy veřejných prostranství zpřístupní rozvojové plochy, které navrhuje územní plán.
Zkvalitnění dopravního spojení bude důležité také vzhledem k budoucí úloze obce v rámci cestovního ruchu, zejména v letním období. Územní plán nemůže řešit přímo druh dopravy, ale v tomto
území by preferoval dopravu ekologickými autobusy apod. Územní plán navrhuje takové podmínky jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, aby byl umožněn rozvoj jednotlivých ekologických druhů
dopravy, např. formou půjčoven, cykloservisů apod. To je možné zejména v rámci ploch smíšených obytných - venkovských (SV) a také plochy bydlení – v rodinných domech - venkovských (BV).
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25)

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

krajiny, zejména v rámci souběžně probíhajících pozemkových úpravách, na kterých se ÚP také podílí.
ÚP umožňuje také zvýšení retenční schopnosti krajiny v rámci stanovených podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití a to tím, že v rámci nezastavěného území je přípustné budování protipovodňových a protierozních opatření.
Územní plán respektuje záplavové území Kosového potoka. Do stanoveného záplavového
území nejsou navrhovány žádné nové plochy. ÚP navrhuje šest ploch vodních a vodohospodářských –
vodní toky a plochy (W1 – W6), které zvyšují retenční schopnost území. Územní plán v rámci stanovených podmínek pro jednotlivé plochy umožňuje také budování dalších vodních toků a ploch.

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 nenavrhuje v záplavových územích žádné zastavitelné plochy ani žádnou technic-

kou infrastrukturu. V případě potřeby je možné umístění technické infrastruktury pouze za podmínek, že
nedojde k nárůstu rizika vzniku povodňových škod zapříčiněných stavbami či opatřeními pro technickou
infrastrukturu.
(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.
Územní plán řeší zásobování vodou a odkanalizování s ohledem na navržené zvýšení obyvatel
a zájemců o rekreaci, s dostatečnou rezervou příslušné technické infrastruktury a v případě potřeby je
umožněno její budování v rámci stanovených podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití jako
nezbytná technická infrastruktura.
(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.
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Územní plán nenavrhuje na území obce fotovoltaické ani větrné elektrárny ve velkém rozsahu,
ale připouští umisťování fotovoltaických a solárních články především na střechách rodinných domů a
objektů pro výrobu a skladování.
Řešené území obce Olbramov nespadá do žádné rozvojové oblasti, eventuálně rozvojové osy
nebo do některé z rozvojových specifických oblastí, případně do koridorů technické a dopravní infrastruktury – viz. Následující schémata z dokumentace APÚR:
Rozvojové oblasti a osy obsažené v APÚR

Řešené území nenáleží do žádné rozvojové osy ani do rozvojové oblasti APÚR.
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Specifické oblasti obsažené v APÚR

Řešené území leží mimo specifické oblasti.
Koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury obsažené v APÚR

Řešené území leží mimo uvedené koridory železniční dopravy.
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Řešené území leží mimo koridory silniční dopravy.

Řešené území leží mimo výše uvedené koridory.
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Řešené území leží mimo výše uvedené navrhované elektroenergetické koridory.

Řešené území leží mimo výše uvedené koridory.
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Závěr: Územní plán Olbramov je zpracován v souladu s požadavky, které z PÚR ČR a
APÚR ČR vyplývají. Ve veřejném zájmu jsou chráněny a rozvíjeny přírodní a civilizační hodnoty území
vzhledem k navrhovanému vyváženému všestrannému rozvoji obce. Není v něm uplatňováno jednostranné hledisko ani požadavky, které by ve svých důsledcích zhoršovaly stav i hodnoty území.
Při řešení byly zohledněny požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského
rozvoje území a to vše za dodržení ochrany vysoce kvalitního přírodního prostředí.

2.a.2. Řešení požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
(dále též ZÚR)
Pro řešené území jsou vyšším stupněm územně plánovací dokumentace „Zásady územního
rozvoje Plzeňského kraje“ s nabytím účinnosti 17.10.2008.
Tato dokumentace byla aktualizována aktualizací č.1 s nabytím účinnosti dne 1.4.2014. V roce
2018 byly vydány další dvě aktualizace č.2 a č.4.
Aktualizace č.2 byla vydána usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 10.9.2018 a Aktualizace č.4 byla vydána opět Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 17.12.2018.
Z těchto aktualizací nevyplývají žádné změny, či úkoly oproti dosud platným ZÚR Plzeňského
kraje v roce 2018 (před zpracováním návrhu ÚP).
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Z této dokumentace vyplývají požadavky pro ÚPD sledující respektování zejména následujících
bodů:
a) Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění
priorit stanovených v APÚR ČR
Z hlediska řešeného území jsou relativně nejdůležitější body:
2.1. Hlavní cíle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
•
•

•

•

•

zpřesnění a rozvíjení priorit, cílů a úkolů vyplývajících z Politiky územního rozvoje v Plzeňském kraji,
Územní plán Olbramov rozvíjí priority, cíle a úkoly PÚR v předchozích kapitolách.
vymezení území vyžadujících ekonomickou, vodohospodářskou a ekologickou revitalizaci,
Územní plán nevymezuje území, které vyžaduje ekonomickou či ekologickou revitalizaci. Územní plán navrhuje obnovu vodních ploch a vodních toků, včetně protierozních opatření z důvodu zpomalení odtoku dešťových vod z území
a jejich zadržování v nezastavěném území
posouzení návrhů na využití území z hlediska jejich vlivů na životní prostředí a navržená území soustavy NATURA
2000,
Územní plán Olbramov neřeší využití území z hlediska vlivů na životní prostřední, protože tento požadavek nebyl
obsažen v „Zadání Územního plánu“
stanovení limitů území a závazných regulativů pro rozhodování o využití území,
Územní plán stanovuje podmínky využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v rámci Výrokové části
územního plánu – kapitola F. V této kapitole je stanoveno hlavní využití, přípustné využití, podmíněně přípustné využití
a nepřípustné využití. U některých ploch jsou stanoveny také podmínky prostorového využití území. Tyto podmínky
jsou stanoveny tak, aby určovaly hranice využití území, ale zároveň umožňovaly co nejširší možné využití území.
vymezení regionálně významných veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, asanačních území.
Územní plán Olbramov není nucen vymezit VPS, VPO a staveb k zajištění ochrany státu.

2.2. Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji
•

•

•

•

•

2.2.1. Prostorové uspořádání - rozvoj sídelní struktury
změnami v území vytvářet podmínky pro posílení stability osídlení a hospodářské výkonnosti Plzeňského kraje,
zejména ve specifických oblastech se sociálně ekonomickými problémy a v rozvojových oblastech, které představují
přirozené póly ekonomického rozvoje území,
Územní plán Olbramov posiluje stabilitu osídlení a hospodářské výkonnosti Plzeňského kraje především návrhem
ploch smíšených obytných, v rámci kterých je umožněno jak bydlení, tak i drobné podnikání, vhodné do meších sídel
jako je Olbramov. ÚP Olbramov se zaměřil také na podporu občanské vybavenosti. ÚP nenavrhuje konkrétní plochy, ale umožňuje budování obč. vybavenosti v rámci ploch smíšených obytných a ploch rekreace
výstavbu v obcích usměrňovat s cílem omezit vznik nových satelitních obytných lokalit vyvolávajících nadměrné
infrastrukturní investice, vytvářejících prostorově – sociální segregaci s negativními vlivy na soudržnost obyvatel
území,
Územní plán Olbramov řeší výstavbu v jednotlivých sídlech s cílem omezit vznik nových satelitních obytných eventuálně rekreačních lokalit, kde by hrozila segregace obyvatel. ÚP navrhuje rozvojové plochy v rámci celého území
jednotlivých sídel buď v prolukách zastavěného území, či v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a to pouze
v rámci malých zastavitelných ploch bez možnosti vzniku „satelitních“ lokalit.
v rekreačně atraktivních územích specifických oblastí je nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti usměrňovat především s ohledem na dopravní předpoklady a udržitelný rozvoj území,
Územní plán nenavrhuje žádné zastavitelné plochy pro rekreaci, ale umožňuje rekreační využití v rámci stávajících
ploch rekreace, ploch bydlení či v plochách smíšených obytných, kde je tato funkce přípustná. Územní rozvoj je navržen v takové míře, aby byla dostačující stávající dopravní infrastruktura a zastavitelné plochy byly přístupné ze stávajících silnic či místních komunikací (event. prostřednictvím ploch veřejného prostranství).
k vymezování nových rozvojových ploch na pozemcích, které jsou součástí ZPF, přistupovat až po využití vnitřní
rezerv sídel, areálů „brownfields“ a intenzifikaci využití stávajících podnikatelských areálů,
Územní plán vymezuje nové rozvojové plochy požadující zábory ZPF především v prolukách zastavěného území, eventuálně na plochách, která na zastavěné plochy bezprostředně navazují.
při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,
Územní plán Olbramov maximálně zkompaktňuje a aronduje jednotlivá zastavěná a zastavitelná území sídel, aby
nedocházelo k fragmentaci krajiny a bylo zajištěno zvyšování biodiverzity (viz. Grafická dokumentace). Územní plán
navrhuje takové využití ploch v krajině, aby nebyly jednotlivé plochy roztříštěné a tvořily kompaktní celky přirozené
biodiverzity.
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2.2.4. Ochrana krajinných hodnot
• K ochraně volné krajiny je nutné podporovat intenzifikaci využití zastavěných a zastavitelných ploch.
Územní plán chrání volnou krajinu prostřednictvím intenzifikace zastavěných území, přičemž nové plochy určené ke
změně využití lokalizuje pouze do bezprostřední návaznosti na zastavěná území jednotlivých sídel.
• Ve velkoplošných chráněných územích při územním rozvoji preferovat ochranu a dotváření dochovaných krajinných
hodnot před ostatními zájmy na využití území.
Olbramov se nachází v území, které není předmětem velkoplošných chráněných území. Pouze západní část řešeného
území spadá do Přírodního parku „Kosí potok“ a východní pouze okrajově do Přírodního parku „Hadovka“.
• Chránit územní hodnoty krajinného typu hluboce zaříznutých údolí, zejména zde nerozvíjet rekreační zástavbu a dochované části údolí využívat především pro pohybovou rekreaci.
Územní plán nenavrhuje do volné krajiny žádné rozvojové plochy, které by narušily stávající krajinný ráz. Ten je
územním plánem chráněn hlavně stanovenými podmínkami pro plochy s rozdílným způsobem využití.
Územní plán do volné krajiny nenavrhuje žádné plochy pro rekreaci z důvodu ochrany vysoce hodnotného přírodního
prostředí. Úp umožňuje budování nezbytné dopravní infrastruktury, která umožňuje budování např. cyklostezek, pěších turistických tras a hipostezek v rámci podpory cestovního ruchu a rekreace.

2.2.5. Protipovodňová ochrana
Při protipovodňové ochraně v územním plánování vycházet z rozdělení území na:
1. území, kde je hlavním úkolem lokální ochrana sídel a zastavěného území, především ochrannými hrázemi a opatřeními, které zlepšují odtokové poměry,
2. území s předpoklady pro opatření, která zlepšují odtokové poměry, a to pro vymezení vhodných území k řízenému
rozlivu povodní, případně k řízené inundaci, ve smyslu kapitoly 5.6.1.,
3. území s předpoklady pro umístění suchých nádrží nebo vodních nádrží a pro zvyšováním retenční schopnosti území,
4. území, kde je nezbytné zvyšování retenčních schopností území.
Územní plán Olbramov se nachází v území, kde je stanoveno záplavové území Kosový potok. Územní plán nenavrhuje
žádná protipovodňová opatření, neboť se jedná o přirozený rozliv v rámci údolní nivy Kosového potoka. ÚP umožňuje
v rámci stanovených podmínek pro plochy s rozdílným
V rámci zadržení vody v krajině a zpomalení odtoku zemní plán např. chrání veškerou zeleň nejen v nivních prostorách, ale i ve volné krajině s cílem vytvářet spolu s polními cestami, liniovou zelení a rybníky vše potřebné k zadržení
vody v krajině a ke zvýšení retenční schopnosti území.
K tomu v území využít:
• opatření ke zlepšení retenčních vlastností krajiny
• návrhy nových malých vodních nádrží, přirozených v měřítku a ve struktuře krajiny,
• návrhy ochranných hrází a suchých nádrží a obtokových koryt,
• území řízené inundace,
• zpřesnění regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability,
• vytvoření podmínek pro využití územních rezerv, především zastavěných ploch
s nevhodným či žádným funkčním využitím (brownfields).
Územní plán Olbramov zpřesňuje jednotlivé prvky ÚSES, které se nacházejí v rámci řešeného území. Přitom řeší
návaznost těchto prvků na prvky ÚSES v územích posuzovaných obcí (viz. Grafická dokumentace). Územní plán navrhuje obnovu vodních ploch v rámci šesti ploch změn v krajině. V rámci ochrany před erozí a zadržení vody v krajině,
včetně zpomalení odtoku ÚP přebírá plochy změn v krajině z komplexních pozemkových úprav.

2.2.7. Limity využití území
• Při rozhodování o změnách ve využití území a jeho rozvoji je nutné vycházet z limitů využití území, tedy respektovat
omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na
základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území.
Územní plán Olbramov respektuje limity využití území zpracované v rámci nadřazené Územně plánovací dokumentace
(ÚPD) a v rámci Územně analytických podkladů (ÚAP) pracovaných městským úřadem Stříbro. Územní plán limity
území respektuje a byly podkladem pro vymezení zastavitelných ploch a stabilizaci stávajících ploch nejen v zastavěném území, ale i ve volné krajině.(suchý poldr).
ÚP navrhuje pro jednotlivé plochy takové využití, aby nedocházelo ke střetu s těmito limity využití území (např.
ochranná pásma, poddolované území, záplavové území apod.)
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4. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje
a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu
4.1. Specifické oblasti vymezené v politice územního rozvoje
4.2.4. SON4 Specifická oblast Bezdružicko
Vymezení bylo provedeno v hranicích těchto obcí: Bezdružice, Blažim, Cebiv, Čerňovice,
Erpužice, Horní Kozolupy, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Krsy, Křelovice, Kšice, Lestkov, Olbramov,
Ostrov u Bezdružic, Pernarec, Pňovany, Sulislav, Sytno, Trpísty, Únehle, Úterý, Vranov, Záchlumí.
Územní plán Olbramov respektuje vymezené specifické oblasti SON 4 „Bezdružicko“ a přizpůsobuje této skutečnosti vše, co zajišťuje respektování zejména architektonicko urbanistické a krajinotvorné jednotnosti s krajinným rázem jednotlivých sídel, které do této specifické oblasti náležejí.
Zejména se jedná o soulad jednotlivých sídel tak, aby plně zohledňovaly skutečnost, že se nacházejí na územích Přírodních parků „Kosí potok“ a „Hadovka“.
4.2.4.1. Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
Posilovat stabilitu sídelní struktury regionu, zejména menších vesnických sídel s cílem obnovy
vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území.
Podmínky pro podnikání rozvíjet s ohledem na místní předpoklady a tradice, s důrazem na přírodně šetrné zemědělství.
Vytvářet podmínky pro celoroční využití rekreačního potenciálu území s ohledem na místní podmínky, především v návaznosti na vodní nádrž Hracholusky a lázně Konstantinovy Lázně.
Posilovat trvalé osídlení nabídkou volných ploch pro přiměřený rozvoj bydlení a podnikatelských
aktivit v území.
Chránit hodnoty geoparku GeoLoci a vytvářet podmínky pro širší využití jeho potenciálu.
Územní plán řeší podmínky pro rozhodování o změnách území s cílem posilovat stabilitu sídelní
struktury v rámci všech 3 sídel řešeného území. Jednotlivá sídla navrhuje důsledně jako kompaktní arondovaná zastavěná a zastavitelná území nevyčleňující urbanizovaná území do volné krajiny. Zároveň
zajišťuje stabilitu lokalizace jednotlivých sídel v prostoru bez náznaků jejich slučování podél komunikací.
Zvláštní pozornost věnuje ÚP ochraně zemědělské výroby, která je prakticky jediným ekonomickým potenciálem řešeného území. Územní plán důsledně posiluje charakter trvalého osídlení, které považuje
trvale za stabilizované. Proto navrhuje plochy pro přiměřený rozvoj obce formou rodinného bydlení, především v individuálních jednopodlažních rodinných domech a formou rodinné rekreace. Podnikatelské
aktivity by měly být zaměřeny téměř výhradně na cestovní ruch, realizovaný prostřednictvím cykloturistiky a poznávací turistiky a na drobné podnikatelské aktivity.
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4.2.4.2. Úkoly pro územní plánování obcí
Územní rozvoj orientovat zejména na posílení rekreačních, lázeňských, podnikatelských a obytných funkcí sídel.
Zástavbu koncentrovat v návaznosti na stávající sídla.
Do územních plánů zapracovat záměry mezinárodního, republikového a nadmístního významu v
souladu s kapitolou 5.
Vymezit plochy pro zařízení spojená s geoparkem, tj. plochy občanské vybavenosti a koridory
naučných a zážitkových stezek.
Územní plán důsledně koncentruje novou zástavbu v návaznosti na stávající sídla (viz. grafická
dokumentace).
Územní plán respektuje specifickou oblast nadmístního významu SON4 – Bezdružicko a respektuje podmínky vycházející z umístění řešeného území v této oblasti (charakter krajiny, ekonomický
a přírodní potenciál řešeného území, procentuální zastoupení lesních a vodních ploch, rekreační možnosti v území atd.).
5. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv
5.5. Územní systém ekologické stability
5.5.3. Úkoly pro územní plánování obcí
V územních plánech je nutné zpřesnit území vymezených částí regionálního a nadregionálního
ÚSES. Řešení územních plánů musí vytvářet podmínky pro spojitost a funkčnost ÚSES a jeho návaznost
na sousedící území. Na skladebné části ÚSES vyšších úrovní navazuje ÚSES lokální úrovně pro jednotlivé obce a města.
Územní plán Olbramov zpřesňuje vymezení jednotlivých prvků ÚSES a jejich návaznost na
okolní území sousedních sídel a jejich katastrálních území (viz. Grafická dokumentace).
ÚP respektuje ochrannou zónu NRBK K50 Kladská – Týřov Křivoklát a v rámci této zóny nevymezuje plochy, které by narušily či znemožnily funkci ÚSES (rozsáhlé plochy výroby a skladování, zemědělské areály, nové plochy pro hromadnou rekreaci apod.).
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6. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje
6.1. Ochrana přírody
Do územních plánů je nutné zapracovat vyhlášená ZCHÚ včetně jejich zonace a ochranných pásem, včetně návrhů na rozšíření stávajících ZCHÚ a návrhů na nová ZCHÚ.
Maloplošná zvláště chráněná území a území evropsky významných lokalit soustavy NATURA
2000 je nutno hájit před negativními zásahy do jejich území a minimalizovat zásahy do jejich ochranných
pásem. U velkoplošných zvláště chráněných území je nezbytné dosáhnout souladu mezi potřebami hospodářského využití, rozvoje osídlení, rozvoje turistiky a cestovního ruchu a potřebami ochrany přírody.
V územních plánech je nutné zpřesnit vymezení skladebných částí regionálního a nadregionálního
ÚSES. V územních plánech vytvářet podmínky pro spojitost a funkčnost ÚSES a jeho návaznost na
sousedící území. Na skladebné části ÚSES vyšších úrovní navazuje ÚSES lokální úrovně pro jednotlivé
obce a města.
Územní plán Olbramov rozpracování zvlášť chráněných území neřeší, neboť ty se v řešeném území
nenacházejí. Přesto důsledně respektuje území Přírodního parku „Kosí potok“, který zaujímá celou západní část řešeného území a do východní části zasahuje Přírodní park „Hadovka“. Úp tyto přírodní hodnoty respektuje a v rámci vymezení zastavitelných ploch navrhuje pouze takové plochy, které hodnoty
obou přírodních parků nijak nenaruší. ÚP nenavrhuje žádné zastavitelné plochy do volné krajiny (kromě
plochy OV1). Zastavitelné plochy jsou navrženy především v rámci zastavěného území, či na něj bezprostředně navazují.
ÚP respektuje také skutečnost, že se území nachází ve specifické oblasti SON4 „Bezdružicko“ (viz.
Předchozí část Odůvodnění a grafické dokumentace ÚP).
6.1. Ochrana krajiny
V územně plánovací činnosti je nutné zajistit ochranu vzácných krajinných typů:
• hluboce zaříznutých údolí - v těchto územích vyhlášených přírodními parky, je třeba chránit stávající způsob využívání území a zastavit nárůst individuálních rekreačních objektů a areálů, stejně jako vodohospodářské úpravy měnící
koryta toků a jejich břehů,
• V územních plánech je nutné zabezpečit ochranu krajinných typů, jejichž typové charakteristiky jsou součástí ochrany
krajinného rázu. Cílové charakteristiky v běžných typech krajin nejsou územně diferencovány a jejich ochrana je součástí obecných ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.

Územní plán Olbramov řeší v rámci urbanistické koncepce územního rozvoje obce a v rámci vymezení zastavitelných území plochy zeleně, veřejných prostranství a veškerých krajinotvorných struktur včetně ploch ÚSES s cílem ochrany území před rozšiřováním ploch určených k rekreaci eventuálně před negativními záměry na vodohospodářské úpravy nebo před jinými záměry negativně
ovlivňujícími celkovou úroveň životního prostředí na území obce. Územní plán plně zabezpečuje
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stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití ochranu krajinného rázu s cílem
vytvoření plnohodnotného souladu urbanizovaného a neurbanizovaného území nejen v rámci celého řešeného území.
6.3. Ochrana památek
V územních plánech je nutné respektovat zásady ochrany kulturních památek a podmínky
ochrany památkově chráněných území (památkové rezervace, památkové zóny, ochranná pásma památek a území s archeologickými nálezy). Dále je nutno respektovat zásady ochrany urbanistických hodnot území, prostorové uspořádání krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel, v návaznosti na hodnotné soubory staveb respektovat charakter zástavby.
Územní plán Olbramov respektuje jednotlivé kulturní památky na území obce, které tvoří:
Číslo rejstříku

Katastrální
území

Sídelní útvar

Památka

Ulice,nám./umístění

Olbramov

Kaple sv. Jana Nepomuckého

KN p.č. 48

12432 / 4-5115

Olbramov

31609/4-1825

Olbramov

Olbramov

Sousoší sv. Rodiny

KN 1012/1

31609/4-1825

Kořen

Kořen

Kaple sv. Jana Nepomuckého

KN 45

102096

Kořen

Kořen

Židovský hřbitov

KN 76

Územní plán nenavrhuje do okolí těchto památek žádné stavby, které by znehodnocovaly tyto
kulturní hodnoty. ÚP stanovuje takové podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití, aby byly
tyto hodnoty zachovány a chráněny pro další generace.
Zdroj: Národní památkový ústav, ÚAP ORP Stříbro

7. Stanovení cílových charakteristik krajiny
Cílové charakteristiky krajiny: jednotlivé složky krajiny jsou samostatně stanoveny a chráněny
příslušnými složkovými zákony, stejně jako cílové charakteristiky kulturně historické. Mimo tuto ochranu
zůstávají komplexní hodnoty krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajině, tedy tak, jak jsou vnímány
populací. Tyto hodnoty jsou u nás chráněny jako krajinný ráz.
Cílové krajinné charakteristiky Plzeňského kraje jsou jednak charakteristiky krajinných typů, jednak individuální charakteristiky v nadhledech pohledově propojených (supervizuálních) krajinných prostorů – krajinných oblastí. Ochrana cílových charakteristik krajin Plzeňska se opírá o zásady diferencované územní péče o krajinu:
• v krajinných typech hluboce zaříznutých údolí je cílem ochrany uspořádání ploch v typické údolní katéně, zalesněné
srázné svahy, zalučněné úzké údolní nivy a pro pastviny využívaná boční, mírnější údolí, bez souvislejší zástavby,
navazující na tradiční způsoby hospodaření i využívání,

územní plán uvedené cílové charakteristiky krajiny plně respektuje viz. Předchozí text, kapitola
e) „Výrokové části“ a Grafická dokumentace ÚP a stanovuje takové podmínky pro plochy s rozdílným
způsobem využití území, které zajišťují ochranu krajinných typů a krajinných oblastí a neumožňují využití takové, které by tyto přírodní hodnoty znehodnotily či narušily.
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8. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních
území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
8.2. Veřejně prospěšná opatření
8.2.1. Založení skladebných částí územního systému ekologické stability (ÚSES)
V územních plánech zpřesnit vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního
ÚSES a nefunkční části vymezit jako veřejně prospěšná opatření.
Územní plán vymezuje jednotlivé prvky ÚSES (RBC Na Kosím potoce pod Křínovem) a stanovuje pro plochy s rozdílným způsobem využití území takové podmínky, aby tyto prvky ÚSES plnily svoji
funkci a neuváženými zásahy nebyla narušena jejich funkčnost. ÚP do plochy RBC nenavrhuje žádné
rozvojové plochy, které by funkci ÚSES narušovaly či znemožňovaly.
9. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací
činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména
s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury
9.4. Ochrana a využití přírody a krajiny
V územních plánech zpřesnit vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES
a vymezit skladebné části lokálního ÚSES.
Zabezpečit územní podmínky pro přiměřenou ochranu a dotváření krajiny a její rázovitosti na
místní úrovni. Respektovat a rozpracovat návrhy na tvorbu a ochranu krajiny regionálního významu.
Navrhovat vhodná opatření pro snížení erozní ohroženosti zemědělské půdy.
Minimalizovat zábory zemědělské půdy 1. a 2. třídy ochrany ZPF.
Územní plán respektuje ochrannou zónu NRBK K50 Kladská, Týřov, Křivoklát a v rámci této
zóny nenavrhuje žádné rozvojové plochy (plochy výroby a skladování, zemědělské areály, nové plochy
hromadné rekreace apod.), které by narušily tuto ochrannou zónu. ÚP stanovuje takové podmínky pro
plochy s rozdílným způsobem využití, které zajišťují přiměřenou ochranu jednotlivých prvků ÚSES.
ÚP je zpracován v souladu s pozemkovými úpravami, které navrhly opatření ke snížení erozní
ohroženosti. ÚP vymezuje plochy převážně v zastavěném území (v prolukách) či v bezprostřední návaznosti na zastavěné území z důvodu minimalizace záborů ZPF.
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9.5. Protipovodňová ochrana
V územních plánech je třeba při koncipování povodňových opatření respektovat širší vazby protipovodňových plánů celých povodí. Protipovodňová ochrana musí být v první řadě zaměřena na retenci vody v krajině, tedy na způsoby hospodaření a od nich se odvíjející krajinné struktury.
Územní plány musí především:
• minimalizovat novou výstavbu v inundačních územích vodních toků a v záplavových územích, především v aktivních
zónách,
• vymezit rezervní plochy pro vymístění zástavby z inundačních území vodních toků a ze záplavových území, především z jeho aktivních zón,
• zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území bariéry, zhoršující odtok vody
z území,
• návrhem lokálního územního systému ekologické stability přispět ke zvýšení retenčních schopností území obcí,
• respektovat schválené Plány oblastí povodí včetně souvisejících nařízení.
• zapracovat plochy územních rezerv pro LAPV (lokality pro akumulaci povrchových vod) a zpřesnit území řízené
inundace.

ÚP nenavrhuje do záplavových území žádné rozvojové plochy. ÚP respektuje stanovené záplavové území na Kosím potoce a stanovuje takové podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití,
které umožňují budování retenčních, protipovodňových a protierozních opatření. ÚP navrhuje obnovu
vodních zdrojů v rámci vymezených ploch vodních a vodohospodářských (W1-W6) a umožňuje budování ploch v rámci nezastavěného území v rámci stanovených podmínek ploch s rozdílným způsobem
využití.
Závěr k Zásadám územního rozvoje Plzeňského kraje:
Územní plán Olbramov ZÚR Plzeňského kraje plně respektuje.

2.b. 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 §18 odstavec 4b) Stavebního zákona)
Územní plán obce Olbramov je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak je
definují § 18 a 19 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. V následujícím textu jsou jednotlivé body příslušných paragrafů doslovně citovány (typem písma Kurzíva) a je k nim předloženo zdůvodnění, jakým způsobem byly požadavky těchto zákonů splněny:

2.b.1. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování dle §18 Stavebního zákona
odst. 1 - Cílem územního plánování je vytvářet 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 a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Územní plán Olbramov naplnil uvedený bod č. 1 beze zbytku. Vymezil plochy pro kvalitní bydlení
v místech, které jsou příznivé nejen z hlediska architektonicko urbanistického uspořádání jednotlivých
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sídel, ale i z hlediska kvality životního prostředí nenarušeného negativními vlivy (dopravou, povodněmi,
exhalacemi apod.). Zároveň prostřednictvím malých navržených ploch nevytvořil podmínky pro nadměrné soustředění nových obyvatel v jednom místě, čímž by se nově přistěhovalí obyvatelé do obce
složitě integrovali do společenství usedlíků. To by mohlo narušit soudržnost společenství obyvatel. Přitom přiměřená rozšíření sídel zajišťuje jejich stabilizaci v rámci sídelní struktury v dané oblasti, což vytváří podmínky pro uspokojování potřeb života budoucích generací. Specifikem území obce Olbramov je
i podpora rodinné rekreace, která rovněž příznivě ovlivňuje život budoucích generací. Vytváří tak předpoklady pro to, aby řada dnešních rekreantů zůstala v obci natrvalo.
Územní plán Olbramov byl navržen s cílem zajistit udržitelný rozvoj řešeného území. Vzhledem k tomu žádným způsobem negativně neovlivňuje zabezpečení trvalého souladu všech hodnot
území – přírodních, civilizačních a kulturních, čímž umožňuje naplňování principů udržitelného rozvoje. Zejména jsou respektovány požadavky na účinnou ochranu životního prostředí a jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší, včetně vymezených prvků územního systému ekologické
stability.
Návrh územního plánu vytváří podmínky pro zajištění stabilizace a posílení všech tří pilířů udržitelného rozvoje území formou návrhu ploch pro bydlení, vzhledem k poloze obce v zemědělsky využívané oblasti – plochy výroby a skladování (zemědělská výroba) a dále respektováním přírodních ploch
v krajině (včetně návrhu ÚSES a respektování přírodních hodnot – přírodní parky Kosí potok a Hadovka),
které zajistí stabilizaci přírodních podmínek v zemědělsky obhospodařované krajině.
V rámci zajištění udržitelného rozvoje území navrhuje ÚP zajistit především ochranu hodnotného kvalitního životního prostředí, tvořeného rozsáhlými plochami lesní půdy. Zbývající krajina v řešeném území je převážně využívaná pro plochy zemědělské - trvalé travní porosty a orná půda. Nezastavěné území je také tvořeno plochami vodními a vodohospodářskými – vodní toky a plochy, z nichž nejvýznamnější je Kosí potok, a menší toky potok Hadovka a Úterský potok.
Z důvodu zadržení vody v krajině navrhuje ÚP 6 ploch vodních a vodohospodářských W1 –
W6. ÚP také umožňuje budování vodních ploch v rámci nezastavěného území, včetně možnosti realizace protipovodňových a protierozních opatření a staveb.
Územní plán Olbramov vytváří předpoklady pro rozvoj obce (všech tří sídel) prostřednictvím
vymezení zastavitelných ploch a formulováním podmínek využití pro stávající plochy (stabilizované) či pro plochy zastavitelné. Olbramov zůstane i nadále obcí, jejíž hlavní funkcí bude bydlení,
rekreace a drobné služby.
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odst. 2 - Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský
potenciál rozvoje.
Územní plán Olbramov ve své koncepci územního rozvoje stanovil podmínky pro udržitelný rozvoj území a zejména komplexním řešením architektonicko urbanistického a územně technického uspořádání území navrhl účelné využití území (zejména využitím proluk a návrhem nových ploch v těsné
návaznosti na zastavěné území obce). Komplexním řešením jednotlivých sídel je dosaženo souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoj území. Společenský a hospodářský rozvoj území obce je dán
jeho geografickou polohou a historickým vývojem, což omezuje společenský a hospodářský rozvoj pouze
na zemědělskou výrobu, rekreaci a turistický ruch prostřednictvím cykloturistiky a poznávací turistiky.
Územní plán stanovil jako hlavní urbanistickou prioritu územního rozvoje obce relativně omezený, avšak přiměřený a vyvážený společensko - hospodářský rozvoj území Olbramova v rámci „Specifické oblasti nadmístního významu SON4 Bezdružicko“.
odst. 3 - orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných
zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.
Územní plán Olbramov byl koordinován s veřejnými zájmy orgánů a organizací v rámci tvorby
a projednávání územního plánu s cílem zohlednit veškeré oprávněné soukromé záměry na změny
v území a koordinaci ochrany veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
Byly v maximální možné míře respektovány limity v území (ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury, nemovité kulturní památky, archeologická naleziště, kulturní limity atd.).
Územní plán navrhuje takové řešení, aby se zamezilo střetům mezi veřejnými zájmy, požadavky
občanů a investorů, limity využití území apod. event. navrhuje takové podmínky využití území, aby bylo
možné případné střety v maximální možné míře eliminovat.
odst. 4 - Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky
pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití
zastavěného území.
Návrhem územního plánu nebudou dotčeny žádné stávající hodnoty území obce.
Územní plán Olbramov stanovil pro návrh rozvoje obce a ochranu jeho hodnot zásady, které
jsou podrobně rozpracovány ve všech kapitolách „Výrokové části“ a které jsou zdůvodněny v příslušných
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kapitolách části „Odůvodnění“. Jedná se zejména o kapitoly zdůvodňující potřebu rozmístění zastavitelných ploch a důsledky navrženého řešení na ZPF.
Územní plán navrhuje takové řešení, které využívá především plochy (proluky) v zastavěném
území, event. plochy bezprostředně navazující na zastavěné území.
Územní plán vytváří předpoklady pro posílení hlavní funkce v území, kterou je bydlení a rekreace, a současně nenarušuje podmínky udržitelného rozvoje. Návrh zastavitelných ploch odpovídá svým
rozsahem nynějšímu a očekávanému potenciálu rozvoje území.
Územní plán vytváří s přijatelnou intenzitou využití území rovněž předpoklady pro výstavbu a
udržitelný rozvoj území prostřednictvím územního rozvoje, zaměřeného na vytvoření souladu s ochranou
krajinného rázu a prostupností území ve vazbě na technickou infrastrukturu a na dopravní systémy
(zejména na silnici III. třídy č.20163). Navíc územní plán důsledně respektuje trasy a ochranná pásma
technické infrastruktury.
odst. 5 - V nezastavěném území lze v území obce Olbramov v souladu s jeho charakterem umisťovat
stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro
ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a
dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra, doplňkovou
funkci bydlení či pobytová rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná
opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území
umísťovat pouze v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.
Územní plán Olbramov připouští umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření v nezastavěném
území, která budou sloužit pro optimální využívání ploch avšak pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny a pro další stavby a zařízení, jak jsou uvedeny
v bodu 5 § 18 stavebního zákona v platném znění, za podmínky zachování prostupnosti krajiny a za
podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu.
odst. 6 - Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který
neznemožní jejich dosavadní užívání.
Územní plán Olbramov stanovil podmínky využití území tak, že v rámci všech ploch s rozdílným
způsobem využití území je umožněno realizovat nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu a
to jak v zastavěném, tak nezastavěném území.
Nezbytná dopravní a technická infrastruktura musí být vedena tak, aby neznemožňovala funkci
jednotlivých prvků ÚSES či pozemků ZPF (např. nevhodnou fragmentací ploch, vznikem neobhospodařovatelných ploch apod.). Komunikace, cyklostezky a komunikace pro pěší jsou přípustné za podmínky,
že budou vedeny po okraji ploch ZPF nebo v co nejužším souběhu s komunikacemi či silnicemi.
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Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování dle §19 Stavebního zákona:
odstavec 1. Úkolem územního plánování je zejména:

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
Územní plán Olbramov zjišťoval a posuzoval stav území z hlediska přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v rámci řešení návrhu ÚP a stanovil následující priority ochrany a tvorby přírodního
prostředí, které byly v rámci územního plánu respektovány:
a) Respektovat v rámci urbanistické koncepce územního rozvoje obce skutečnost, že se obec
nachází v mimořádně hodnotné západočeské krajině, část řešeného území se nachází v přírodním parku Kosí potok a Hadovka. Tyto přírodní hodnoty je nutné zachovat a chránit a proto
stanovuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití takové, aby byly co nejvíce
chráněny a zachovány pro příští generace.
Tyto hodnoty je nutné zachovat v nezměněném stavu pro bezpočet příštích generací. Navíc
výhodou řešení budoucího rozvoje obce je i skutečnost, že na jejím území se v rámci dlouhodobých záměrů Zásad územního rozvoje Západočeského kraje neuvažuje s žádnými regionálně významnými stavbami, které by dosavadní poměrně klidný život obyvatel obce nějakým
negativním způsobem ovlivnily.
b) Zajišťovat ochranu ZPF umisťováním rozvojových ploch na půdy s nižší třídou ochrany ZPF.
Prvotně využívat proluky v zastavěném území a následně plochy bezprostředně navazující na
jednotlivá zastavěná území.
c) Nenavrhovat v rámci urbanistického řešení územního rozvoje obce žádné zábory lesní půdy
(respektive pozemků plnících funkci lesa PUPFL).
d) Respektovat jednotlivé limity řešeného území a nevytvářet podmínky, které by vedly k rozporu
mezi využitím území a limity, které se v území vyskytují.
e) Zajišťovat v rámci územního řešení rozvoje obce ochranu stávajících vodotečí a vodních ploch,
včetně doprovodné zeleně. Změny přirozených koryt vodních toků a jejich břehových porostů
považovat za nepřípustné. Umožnit revitalizaci a renaturalizaci vodních toků, včetně možnosti
jejich vytváření a obnovování v rámci nezastavěného území.
f) Vymezovat v rámci řešeného území jednotlivé prvky Územního systému ekologické stability
(ÚSES) s tím, že prvky ÚSES zařazené do regionálních biocenter (RBC) a do regionálních
biokoridorů (RBK) budou považovány za řádně situované do území. Jejich rozsah lze přizpůsobit územnímu řešení ÚP Olbramov jen bez ohrožení jejich funkce.
g) Chránit a v rámci návrhu urbanistické koncepce nenarušit veškeré hodnotné kulturní, historické
a přírodní prvky a hodnoty řešeného území (VKP, doprovodné aleje, křížky, pomníčky, kapličky,
solitérními stromy, výhledy do krajiny, dálkové pohledy, zajištění průhledů krajinou, nemovité
kulturní památky apod.)
ÚP Olbramov posoudil architektonickou a urbanistickou strukturu obce a její hodnoty v rámci
Průzkumů a rozborů a konstatoval, že Územní plán prověřil a zohlednil přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty řešeného území. V první řadě byly jako hlavní podklad pro tvorbu územního plánu využity
„Územně analytické podklady“ ORP Stříbro, dále terénní průzkumy projektanta, inženýrské sítě a podklady obce – platný ÚP. Dále byly použity materiály, poskytnuté jednotlivými dotčenými orgány a organizacemi. Graficky vyjádřitelné hodnoty (které jsou často i limitem využití území), jsou znázorněny v koordinačním výkrese a v textové části odůvodnění.
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Civilizační hodnoty území, dané úrovní dopravní a technické infrastruktury považuje ÚP za nedostačující zejména v oblasti zásobování vodou a odkanalizování. Proto ÚP umožňuje budování nezbytné technické infrastruktury prakticky ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.
Dopravní infrastrukturu považuje ÚP za vyhovující a stabilizovanou.

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky
území
Územní plán stanovil koncepci rozvoje řešeného území s ohledem na hodnoty a podmínky
území v již uvedených kapitolách „Výrokové části ÚP – kapitoly B), C), D), E) a F). Navržená koncepce
je zdůvodněna i v části „Odůvodnění“ v kapitolách „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a v podkapitolách „Zdůvodnění stanovených podmínek pro využití a prostorové uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití“.
Územní plán rozsahem návrhových ploch respektoval veškeré hodnoty území, technickou vybavenost jednotlivých sídel, geografickou polohu řešeného území, přírodní hodnoty a také dosavadní
demografický vývoj.

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv
na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
Územní plán Olbramov prověřoval a posuzoval potřebu změn v území a návrhu územního plnu
ve „Výrokové části“ v kapitolách E) a F).
Uvedený požadavek je naplněn v rámci kapitoly koncepce rozvoje území a je obsahem úvodních
kapitol výrokové části a je také zřejmý z tzv. swot analýzy, která obsahuje:
a) Silné stránky sledující územně technické a architektonicko urbanistické součástí jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje (ÚR)
b) Slabé stránky ÚR (angl.. WEAKNESSES),
c) Příležitosti pro zachování, event.. posílení podmínek pro ÚR (angl.. OPPORTUNITIES),
d) Hrozby, které v řešeném území mohou podmínky pro ÚR negativně ovlivnit (angl.. THREATS).
Vzájemné vztahy jednotlivých částí SWOT analýzy znázorňuje následující tabulka:
Silné stránky
- základní vybavenost obce
- hodnotné přírodní zázemí obce
- dobrý stav životního prostředí

Slabé stránky
- velmi vysoká míra nezaměstnanosti
- periferní poloha
- významný úbytek obyvatelstva, nepříznivá
věková struktura
- dopravní obslužnost nevyhovující přepravním potřebám občanů
- nízká atraktivita pro bydlení
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Hrozby

Příležitosti
- rozvoj místních podnikatelských aktivit vč. aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností
- rozvoj vybavenosti, zejména vodohospodářské a volnočasové
- bytová výstavba

- další vylidňování obce, oslabování a rozpad sídelní kultury

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání
území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství,
Stanovení architektonicko urbanistického a estetického požadavku na uspořádání území a
umístění staveb uvádí ÚP Olbramov v kapitole D) a F) „Výrokové části“ a v grafické dokumentaci ÚP.
Územní plán vymezuje zastavitelné plochy tak, aby nebyla narušena stávající urbanistická, architektonická a estetická struktura všech řešených sídel.
ÚP stanovuje architektonicko urbanistický charakter stávající zástavby a určuje, že nová zástavba se musí tomuto charakteru blížit a respektovat ho.
Územní plán stanovuje podmínky využití území, umístění, uspořádání a řešení staveb za podmínek, kde je určeno hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití území. Neméně důležité je i definování podmínek prostorového uspořádání a řešení staveb, což je důležité pro budoucí
výtvarný vzhled a architektonicko urbanistický charakter jednotlivých sídel.

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s
ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na vyváženost navazujících území,
Územní plán navrhuje podmínky využití jednotlivých zastavitelných ploch v souladu s možnostmi, které mu ukládá stavební zákon zejména v rámci Vyhlášky č. 501/2006 Sb. Změny využití ploch
v řešeném území jsou navrženy s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, s cílem využít pro
plochy smíšené obytné zejména proluky v zastavěném území a plochy, které na zastavěné území
přímo navazují.

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
Územní plán etapizaci provádění změn v území nenavrhuje (viz. textová a grafická dokumentace ÚP).

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
Územní plán žádná protipovodňová opatření nenavrhuje. Záplavové území je stanoveno na Kosím potoce. Územní plán ho respektuje a nenavrhuje do něj žádné rozvojové plochy. Územní plán ponechává volný nezastavitelný pás podél vodních toků.
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ÚP umožňuje (v rámci podmínek vybraných ploch s rozdílným způsobem využití území) budovat
a provádět protipovodňová opatření (průlehy, meze, terénní úpravy apod.) jako ochranu před škodlivými
účinky velkých vod.

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
Územní plán stanovuje podmínky využití ploch tak, aby bylo možné efektivně využít většinu
ploch (v zastavěném i zastavitelném území) s ohledem na poměry ve společnosti, a to jak v rámci sociální péče, tak v rámci hospodářské situace. V tomto směru jsou podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, (do nichž jsou zařazeny pozemky v zastavěném i nezastavěném území) dostatečně flexibilní, čímž je umožněno jejich všestranné a různorodé využití (včetně různých druhů komerčních aktivit), zejména v rámci území se smíšenými obytnými plochami.

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace
a cestovního ruchu,
Územní plán stanovuje podmínky využití území s ohledem na charakter stávající zástavby a
využití řešeného území, a to zejména u ploch bydlení a u ploch smíšených obytných.
Územní plán zachovává stávající charakter jednotlivých sídel stanovením architektonicko urbanistického charakteru stávající zástavby a určuje, že nová zástavba se musí tomuto charakteru blížit.
Územní plán v rámci stanovených podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití (zejména
pro plochy smíšené obytné) určuje podmínky prostorového uspořádání. Zde určuje minimální velikost
stavebních pozemků, procento zastavěnosti, a podlažnost.
Těmito podmínkami využití území ÚP zaručuje, že budoucí využití ploch bude muset respektovat okolní zástavbu a nedojde k narušení stávajícího charakteru jednotlivých sídel.
Územní plán navrhuje zastavitelné plochy v rámci řešeného území takové, aby jednotlivá sídla
i nadále plnila funkci zaměřenou převážně na kvalitní bydlení, doplněné přiměřenou ekonomickou základnou a plochami rekreace.

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů
na změny v území,
Územní plán navrhuje všechny plochy v zastavěném území, či v bezprostřední návaznosti na
tato území tak, aby byly situovány v návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu s cílem
zajistit hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů.

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
V řešeném území se nenacházejí plochy a objekty vyžadující specifická opatření pro ochranu
a komplexní bezpečnost státu a pro civilní ochranu.
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Územní plán vymezuje plochy, kde by mělo dojít k soustředění obyvatel v případě mimořádných
situací a odkud by bylo možno ohrožené obyvatele evakuovat, event. kde by jim mohla být poskytnuta
potřebná pomoc.

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
V řešeném území není nutné řešit asanační ani rekultivační zásahy do území.

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
Územní plán respektuje stávající limity v území, které vytváří předpoklady pro ochranu jednotlivých prvků území, dle zvláštních právních předpisů. Ty jsou zakresleny v Koordinačním výkrese. Jejich
výčet je rovněž uveden v tomto Odůvodnění územního plánu.
Vzhledem k charakteru navrhovaného rozvoje území obce (pouze formou nezbytných ploch
smíšených obytných a v minimální míře ploch výroby a skladování) se nepředpokládá negativní vliv navržených záměrů na obytné a přírodní prostředí řešeného území. Vzhledem k tomu nejsou navrhována
ani žádná kompenzační opatření.

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
Územní plán nereguluje rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, neboť se v území obce
kromě zdrojů pitné vody žádné jiné přírodní zdroje nenacházejí.
S využitím vodní a větrné energie se v řešeném území nepočítá.

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.
Územní plán řeší v bodech B), C), D), E) a F).: „Výrokové části“ prakticky vše, co souvisí s uplatňováním architektury, urbanismu technické infrastruktury, dopravy, ekologie a památkové péče v souladu se zásadami územního plánování a urbanismu dle platného stavebního zákona a prováděcích
vyhlášek (zejména č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.)..
odst. 2 - Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního
rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se
zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na
životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Územní plán Olbramov posouzení vlivu na udržitelný rozvoj eventuálně na Ptačí oblast neřeší,
neboť nebylo obsahem Zadání, eventuálně požadavku Krajského úřadu..
Územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
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2.c. Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
(viz §53 odstavec 4.c.) Stavebního zákon a)
Územní plán je řešen v souladu s požadavky Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění č.225/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
s Vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti (v platném znění).
Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty řešeného území. S ohledem
na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje zejména ochranu nezastavěného území, které je díky komplexní urbanistické koncepci využití zastavěného a zastavitelného
území chráněno před rozsáhlými zábory ZPF.
V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (v platném
znění) jsou v územním plánu podrobněji členěny některé plochy s rozdílným způsobem využití. Jedná
se o podrobnější členění např. ploch občanského vybavení, ploch rekreace, ploch zemědělských, ploch
technické infrastruktury, ploch dopravní infrastruktury 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:
− §5 Plochy rekreace byly dále členěny na Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
(RI), Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH).
− §6 Plochy občanského vybavení byly dále členěny na Plochy občanského vybavení – veřejná
infrastruktura (OV) a Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH).
− §7 Plochy veřejných prostranství byly dále členěny na Plochy veřejných prostranství – veřejná
prostranství(PV) a Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)
− §9 Plochy dopravní infrastruktury byly dále členěny na Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
silnice (DSs) a Plochy dopravní infrastruktury – silniční – účelové komunikace (DSú)
− §10 Plochy technické infrastruktury byly dále členěny na Plochy technické infrastruktury –
inženýrské sítě (TI) a Plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání
s odpady (TO)
− §14 Plochy zemědělské byly dále členěny na Plochy zemědělské – orná půda (NZo), Plochy
zemědělské – trvalé travní porosty (NZt) a Plochy zemědělské – zahrady a sady mimo zastavěné
území (NZz).
Zdůvodnění: Důvodem podrobnějšího dělení ploch s rozdílným způsobem využití je podrobnější
stanovení těchto rozdílných ploch, které se v řešeném území vyskytují a mnohdy mají zcela odlišný způsob využití kdy by nebylo vhodné jejich začlenění do stejné skupiny.
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V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
(v platném znění), je v územním plánu Olbramov použito jiného druhu plochy s rozdílným způsobem
využití, než stanovuje vyhláška.
− Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená (ZS)
− Plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP)
− Plochy zeleně - ochranná a izolační (ZO)
Zdůvodnění: Posouzení vymezení ploch bylo provedeno s ohledem na vhodnost rozlišení specifické plochy zeleně hlavně podél vodních ploch a toků, podél komunikací a rovněž s ohledem na již
stávající zeleň nacházející se v krajině, která mimo jiné vhodným způsobem akceptuje stávající stav
a dotváří a chrání různorodost a pestrost krajiny. Dále s ohledem na nezbytnost vytvoření kvalitního
přechodu zástavby do volné krajiny a zvýšení ochrany stávající zeleně v zastavěném území.
Územně plánovací dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a je zpracována oprávněnou
osobou.

2.d. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů
(viz §53 odstavec 4.d.) Stavebního zákona)
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).
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu ke společnému jednání o
návrhu ÚP Olbramov
Společné jednání o návrhu Územního plánu Olbramov bylo oznámeno č.j. 1929/OVÚP/18 dne
23.10.2018 jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územním plán pořizován
a sousedním obcím. Společné jednání proběhlo dne 14.11.2018. Lhůta stanovená dle ust. 50 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební
zákon“), pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a sousedních obcí uplynula dne 14.12.2018.
1. K projednávanému návrhu změny územního plánu byla uplatněna tato stanoviska dotčených orgánů
a pořizovatel s určeným zastupitelem uplatňuje jejich řešení takto:
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, stanovisko zn. SBS
33461/2018/OBBÚ-06 ze dne 31.10.2018, doručeno dne 31.10.2018
- Souhlasné stanovisko k návrhu Územního plánu Olbramov.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí, bez opatření.
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Státní pozemkový úřad Tachov, stanovisko zn. SPU 493835/2018/Koj ze dne 31.10.2018, doručeno
dne 31.10.2018
- V katastrálním území Olbramov v současné době probíhají práce na vyhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olbramov. Žádáme o součinnost.
- V katastrálním území Kořen proběhlo řízení o jednoduché pozemkové úpravě. Řízení o pozemkové úpravě bylo ukončeno zápisem do katastru nemovitostí dne 03.08.2005. Požadujeme tuto skutečnost respektovat v celém rozsahu.
- V katastrálním území Zádub u Olbramova v současnosti neprobíhá řízení o pozemkové
úpravě.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí, bez opatření.

Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, stanovisko zn. MPO 77049/2018 ze dne 29.10.2018, doručeno dne 01.11.2018
- S návrhem výše uvedeného územního plánu souhlasíme.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí, bez opatření.

Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělení
č.j. PK-KPP/3820/18, ze dne 01.11.2018, doručeno dne 01.11.2018
- Sdělení: Jelikož se na dotčeném území památková zóna ani nemovitá národní kulturní památka nenachází, není Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu k vydání stanoviska k uvedenému návrhu příslušný.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele:. Na vědomí, bez opatření

Krajská hygienická stanice PK, stanovisko zn. KHSPL/30257/21/2018 ze dne 19.11.2018, doručeno
dne 19.11.2018
- S předloženým návrhem územního plánu Olbramov se souhlasí.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí, bez opatření.

Ministerstvo obrany ČR Praha, stanovisko zn. 105138/2018-1150-OÚZ-LIT ze dne 22.11.2018, doručeno dne 22.11.2018
- Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:
- Vymezené území ochranných pásem zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany. V tomto
území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.
- Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:
- koridor RR spoje (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby
- vymezené území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany, v tomto území
lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:
do 2 km – rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí
do 3 km – fotovoltaické elektrárny
do 5 km – základnových stanic mobilních operátorů
- stavby nebo zařízení vysoké 30m a více nad okolním terénem
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- stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického zařízení 10KHz-100GHz
do 10 km – výstavby větrných elektráren
- veškeré rozsáhlé územní změny (výstavba průmyslových zón, zalesnění, těžba atd.)
- velké vodní plochy
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30
m nad terénem výškově omezena nebo zakázána.
- Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Požadavek bude zapracován do návrhu Územního plánu Olbramov části Odůvodnění, kapitoly 2.d. Doplněno i do výroku – konec kapitoly F.

Ministerstvo vnitra ČR, vyjádření č.j. MV-123848-4/OM-2018 ze dne 03.12.2018, doručeno dne
04.12.2018
- V lokalitě Územního plánu Olbramov se nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí, bez opatření.

Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor životního prostředí, stanovisko č.j. PK-ŽP/21118/18 ze dne
13.12.2018, doručeno dne 18.12.2018
- V části Zádub jsou zřejmě vymezeny nové zastavitelné plochy na půdě II. třídy ochrany. Ve
smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona je nutné u těchto ploch prokázat, že jiný veřejný zájem výrazně převažuje
nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Dále je nutné řádně zdůvodnit všechny nově navrhované zastavitelné plochy dle §§ 4 a 5 zákona a zachovat vyrovnanou bilanci záboru zemědělské půdy.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Návrh před veřejným projednáním bude konzultován s orgánem ochrany ZPF.
Soulad návrhu Územního plánu Olbramov s požadavky zvláštních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů byl prokázán těmito stanovisky dotčených orgánů k veřejnému
projednání:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha 1, stanovisko zn MPO 49450/2019 ze dne 26.06.2019, doručeno dne 28.06.2019
- S návrhem výše uvedeného územního plánu souhlasíme.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí. Bez opatření.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a jihočeského, stanovisko zn. SBS
22235/2019/OBÚ-06 ze dne 11.07.2019, doručeno dne 12.07.2019
- Souhlasné stanovisko k návrhu Územního plánu Olbramov
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí. Bez opatření.
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Krajský úřad PK – OŽP, stanovisko PK-ŽP/9418/19 ze dne 22.07.2019, doručeno dne 23.07.2019
- ZPF - Návrh územního plánu byl upraven dle požadavků orgánu ochrany ZPF a nekoliduje
s půdami I. a II. třídy ochrany.
- ochrana přírody – požadavek na zmenšení rozvojové lokality Nzz1 v územním plánu Olbramov, a to o plochu o rozměrech ca 6 x 30 m na p.p.č. 216/2 a 197 v k.ú. Zádub u Olbramova, čímže se
plocha Nzz1 rozdělí na 2 části.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Plocha rozvojové lokality Nzz1 bude do návrhu
k vydání upravena dle požadavku orgánu ochrany přírody a plocha bude rozdělena na 2 části.

Státní pozemkový úřad Tachov, stanovisko zn. SPU 305320/2019 ze dne 01.08.2019, doručeno dne
01.08.2019
- Státní pozemkový úřad s návrhem územního plánu Olbramov souhlasí.
V katastrálním území Kořen proběhlo řízení o jednoduché pozemkové úpravě. Řízení o pozemkové úpravě bylo ukončeno zápisem do katastru nemovitostí dne 03.08.2005. Požadujeme tuto skutečnost respektovat v celém rozsahu.
- V katastrálním území Zádub u Olbramova v současnosti neprobíhá řízení o pozemkové
úpravě.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí. Bez opatření.

2.. K projednávanému návrhu změny územního plánu nebyly uplatněny připomínky sousedních obcí.

3. Návrh změny územního plánu byl ve smyslu odst. 3 stavebního zákona byl doručen veřejnou vyhláškou č.j. 1929/OVÚP/18 ze dne 23.10.2018, tak aby každý mohl do 30 dnů ode dne doručení u pořizovatele uplatnit písemné připomínky. Lhůta pro uplatnění připomínek uplynula dne 07.12.2018.
Celé správní území nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany – vymezené území
ochranných pásem zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany. Vzhledem k tomuto faktu, může být
výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30m nad terénem a staveb tvořících dominanty
v terénu výškově omezena nebo zakázána.
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:
- koridor RR spoje (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby)
- vymezené území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany. V tomto území lze umístit
a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:
do 2 km – rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí
do 3 km – fotovoltaické elektrárny
do 5 km – základnových stanic mobilních operátorů
– stavby nebo zařízení vysoké 30m a více nad okolním terénem
– stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického zařízení 10KHz-100GHz
do 10 km – výstavby větrných elektráren
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– veškeré rozsáhlé územní změny (výstavba průmyslových zón, zalesnění, těžba atd.)
– velké vodní plochy
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30
m nad terénem výškově omezena nebo zakázána.
Dokumentace Územního plánu Olbramov je v souladu se stanovisky dotčených orgánů, uplatněnými v průběhu projednávání. K řešení rozporů v rámci společného jednání o návrhu Územního plánu
Záluží nedošlo.

2.d.1. Ochrana obyvatelstva
Ochrana veřejného zdraví
Zdroje hluku, prašnosti a zápachu se v jednotlivých sídlech prakticky nevyskytují. V řešeném
území nejsou (v rámci stávajících ploch zemědělské a drobné řemeslné výroby) stanovena žádná pásma
hygienické ochrany.
Pro navrhované plochy výroby a skladování – zemědělská výroba jsou stanoveny takové podmínky využití území, aby nebyly ovlivněny stávající ani navrhované okolní plochy a to zejména plochy
smíšené obytné.
Hluk z dopravy na silnicích III. třídy č.20163 a č.20168, které procházejí řešeným územím, je s
ohledem na dopravní zatížení podprůměrný, neboť ani jedna z výše uvedených silnic nemá regionální
ani nadmístní významu. Obě uvedené silnice slouží pouze k obsluze sídel řešeného území. Vzhledem
k minimální zatíženosti dopravou nebyly ani jednou tyto silnice zahrnuty do sčítání dopravy.
Nepředpokládá se překročení limitní hladiny hluku z dopravy ve vnitřních chráněných prostorách staveb a ve venkovním chráněném prostoru staveb dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
V území se nevyskytují žádné další zdroje znečištění, které by měly nežádoucí vlivy na zdraví
obyvatel.
Radonové riziko
Radonové riziko je jedním z faktorů ovlivňujících hygienickou kvalitu životního prostředí a jeho
míra je dána přirozenou radioaktivitou geologického podloží a stavebními materiály použitými při výstavbě.
Převážná část řešeného území leží v oblasti s nízkým radonovým indexem. Z tohoto důvodu
ÚP nenavrhuje žádná specifická opatření.
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Zdroj: Geologický informační sever

Ochrana ložisek nerostných surovin
V řešeném území se nenachází žádné ložisko či chráněné ložiskové území nerostných surovin.
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V řešeném území se nenachází žádné sesuvné území.

Zdroj:http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/

Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
Ochrana před povodněmi, vymezení záplavových, ohrožených a ochranných oblastí
Územní plán žádná protipovodňová opatření nenavrhuje. Záplavové území je stanoveno na Kosím potoce. Územní plán do něj nenavrhuje žádné rozvojové plochy a plně ho respektuje. Územní plán
ponechává volný nezastavitelný pás podél vodních toků.
Varování a vyrozumění obyvatelstva
Pro varování obyvatelstva je využívána siréna.
Vyrozumění obyvatelstva bude zabezpečeno sirénou v celém zastavěném území i v zastavitelných plochách obce.
Na území obce se nenachází žádné zařízení pro ochranu obyvatelstva.
Ukrytí a ubytování evakuovaných osob
Pro účely shromažďování a provizorního ubytování evakuovaného obyvatelstva bude využita
budova obecního úřadu v Olbramově, nebo objektů školy, jídelny a Městského úřadu v Černošíně či
objektů ve vlastnictví obce Lestkov.
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Evakuace obyvatelstva
V případě ohrožení území obce bude evakuace obyvatelstva probíhat od budovy obecního
úřadu a z návesního prostoru v Olbramově. V ostatních sídlech bude evakuace probíhat z jednotlivých
návsí v centru Kořene a Zádubu.
Hromadná stravovací zařízení a vývařovny
Na území obce se nenachází hromadná stravovací zařízení. Územní plán žádné zařízení nenavrhuje.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Uskladnění nezbytného materiálu civilní ochrany bude zajištěno v objektech ve vlastnictví obce,
případně orgánů státní správy. Nejvhodnější jsou prostory obecního úřadu.
Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva
Na území obce se nenachází žádná lůžková zdravotnická zařízení. Pro zabezpečení obyvatelstva je dostupná nemocnice v Plané u Mariánských Lázní a vzdálenější nemocnice v Plzni a v Mariánských Lázních a ve Stodě.
Zdroje nebezpečných látek v území
Zdroje nebezpečných látek se v řešeném území nenacházejí.
Možnosti vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo hranice zástavby
Nebezpečné látky určuje ÚP vyvážet mimo řešené území a využít ploch či objektů sousedních
obcí a měst. ÚP nemá plochy či objekty, kde by bylo možné nebezpečné látky uskladnit.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajištěno dopravou pitné vody v množství 15 l/den na
obyvatele za pomoci obce. Zásobování pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně
příslušného hygienika.
Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií
Na území obce se nenachází žádný nezávislý zdroj elektrické energie. Nouzové zásobování je
možné pouze pomocí mobilních energocentrál.
Plochy využitelné k záchranným likvidačním a obnovovacím pracím a přežití obyvatelstva
K záchranným likvidačním a obnovovacím pracím a přežití obyvatelstva budou využity plochy a
objekty sousedních obcí a měst (Černošín, Lestkov) neboť obec Olbramov nemá potřebné plochy
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(výroby a skladování), vázané na základní komunikační systém obce využitelné k záchranným likvidačním a obnovovacím pracím.
Plochy pro řešení bezodkladných pohřebních služeb
Pohřební služby jsou zajištěny na stávajících hřbitovech v Lestkově, Domaslavi nebo v Černošíně.
Plochy pro likvidaci uhynulých zvířat
V případě havarijního stavu řídí likvidaci uhynulých zvířat okresní nákazová komise podle pohotovostního plánu. Zahraboviště budou vybrána podle konkrétní situace a budou hydrologicky posouzena.
Požární ochrana
Požární ochrana je zajištěna SDH Černošín a Územním odborem hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje – stanice Stříbro. Jako zdroj požární vody slouží vodní plochy a toky v jednotlivých sídlech a v krajině.
V rámci požární ochrany obce je nutné navrhovat jednotlivé stavby tak, aby se předcházelo
vzniku požáru a aby byla v případě požáru nebo jiného ohrožení staveb umožněna bezpečná evakuace
osob, popř. zvířat a věcí a aby byl umožněn účinný zásah při likvidaci požáru a záchranných prací. Zároveň je nutné v rámci jednotlivých objektů zabránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky a
mimo stavbu. Nově budované neprůjezdné a slepé komunikace budou splňovat požadavky na otáčení
požární techniky a bude zajištěn bezpečný protipožární zásah mimo ochranné pásmo VN.
Objekty požární ochrany
Hasičská zbrojnice se nachází v Olbramově.
Zdroje vody k hašení požárů
Jako zdroj požární vody slouží několik vodních ploch v řešeném území a veřejný vodovod s podzemními hydranty v sousedním Černošíně. V nově navržených plochách budou (v případě vybudování
vodovodu) realizovány hydranty dle platných předpisů. Ty budou řádně označeny a zapracovány do
Požárního řádu obce.

3. NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z §53 ODSTAVEC 5a – f. STAVEBNÍHO ZÁKONA
3.a. Výsledek přezkoumání územního plánu podle §53 odstavec 4
(viz §53 odstavec 5a) + předchozí kapitola §53 odst. 4a) -d)
- Územní plán Olbramov je v souladu s aktualizovanou Politikou územního rozvoje ČR a s aktualizovanými Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje
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- Územní plán obsahuje Cíle a úkoly územního plánování ÚP dle §18 a 19 Stavebního zákona.
- ÚP splňuje v rámci textové a grafické dokumentace požadavky obsažené ve Vyhlášce
č.500/2006 Sb. – příloha č.7. v platném znění
- ÚP obsahuje stanoviska dotčených orgánů po projednání dle §50 Stavebního zákona v platném znění.

3.b. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na životní prostředí
(viz §53 odstavec 5.b) Stavebního zákona)
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není součástí návrhu územního plánu, neboť (dle
§ 50, odst. 1 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) Zadání neobsahovalo
požadavek na jeho zpracování.
Navíc územní plán Olbramov žádné plochy, které by vyžadovaly vyhodnocení z hlediska vlivu
na životní prostředí nenavrhuje.

3.c. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
(viz §53 odstavec 5.c) Stavebního zákona)
Zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno,
stanovisko se nevydává.

3.d. Sdělení, jak bylo stanovisko Krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního
zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
(viz §53 odstavec 5d) Stavebního zákona)
Vyhodnocení vlivů Územního plánu Olbramov na udržitelný rozvoj nebylo požadováno, proto
není tato kapitola zpracována

3.e. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
3.e.1. Urbanistická koncepce
Návrh urbanistické koncepce územního plánu Olbramov sleduje především komplexní rozvoj
řešeného území. V jednotlivých sídlech řešeného území navrhuje ÚP zejména nové plochy pro bydlení,
plochy smíšené obytné, plochy pro rodinnou rekreaci a nezbytnou technickou a dopravní infrastrukturu.
Přitom ÚP plně respektuje historický vývoj jednotlivých sídel, který nebyl s ohledem na geografickou
polohu sídla v bývalých Sudetech, jednoduchý. Obec prošla po druhé světové válce složitým procesem
obnovy, přičemž si však zachovala svůj osobitý výraz. Ten spočívá v hodnotném architektonicko urbanistickém charakteru jednotlivých sídel, který tvoří původní relativně malé venkovské usedlosti uspořádané v celkově kompaktním urbanistickém půdorysu. Navíc nově navržené zastavitelné plochy jsou
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určené ke změně využití především formou ploch smíšených určených pro bydlení, eventuálně pro rodinou rekreaci.
Urbanistická koncepce Návrhu ÚP však vychází především z výsledků Průzkumů a rozborů a
z analýzy všech územně technických a architektonicko urbanistických hodnot, které „Návrh územního
rozvoje obce“ ovlivňují.
ÚP Olbramov je ovlivněn celou řadou skutečností, které lokalizují řešené území obce do specifického prostoru západních Čech. Tento prostor určují zejména:
GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE
Obec Olbramov leží v Plzeňském kraji, v okrese Tachov, cca 15 km severozápadně od města
Stříbra, cca 4 km severně od města Černošín a cca 18 východně od města Planá u Mariánských Lázní.
Pro širší zázemí obce Olbramov je charakteristické, že se nachází v relativně hustě osídleném
území s poměrně malými venkovskými sídly (vzdálenými mezi sebou v průměru 4 km).
Toto charakteristické, a pro danou oblast západních Čech typické, seskupení sídel (prostoupených lesními porosty, loukami a zemědělskou půdou), se nachází v území s nadmořskou výškou od 430
m n m. do cca 600 m n. m..
Řešené území zaujímá plochu mezi městy Černošín, Planá u Mariánských Lázní a obcemi Lestkov, Kokašice a Horní Kozolupy.
V širším zájmovém území se nachází severně od řešeného území maloplošné zvláště chráněné
území – Přírodní rezervace U rybníčků, jižně přírodní rezervace Pod Vofštejnem a přírodní památka
Černošínský bor, východně se nachází Přírodní památka Krasíkov a Přírodní rezervace Hradištský vrch
a západně Přírodní rezervace Pavlovická stráň.
Celé řešené území se nachází v Národním geoparku GeoLoci.
Západně od Olbramova se podél hranic se SRN rozprostírá mimořádně významná chráněná
krajinná oblast CHKO Český les.
ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ STRUKTURA ÚZEMÍ OBCE A JEJÍ HODNOTY
Stručné architektonicko urbanistické charakteristiky jednotlivých sídel řešeného území včetně jeho
hodnot:
Olbramov – je největším sídlem řešeného území s 51 budovami, z nich je 1 bytový dům, 15
rodinných domů a 10 domů sloužících rodinné rekreaci. Občanská vybavenost je ve dvou domech. Charakter sídla určuje její přímá návaznost na silnici III. třídy č.20163, ze které jsou jednotlivé obytné domy
přístupné z místních komunikací, které jsou poměrně nepravidelně rozprostřeny po celém urbanistickém
půdorysu sídla.
Nevýrazné centrum obce je tvořeno křižovatkou v jádrovém území obce se dvěma rybníky
(jedná se o východní rybník a západní, který je za Obecním úřadem).
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Obec je tvořena převážně původními usedlostmi, které jsou obslouženy místními komunikacemi
a veřejnými prostranstvími.
Celkový architektonicko urbanistický výraz obce určuje četná sídelní zeleň, která prostupuje
veškeré proluky mezi jednotlivými obytnými i účelovými domy. Přičemž soustředěná zeleň na západním
okraji a na východním okraji v ucelených souborech se od ostatní rozptýlené zeleně v sídle poněkud
odlišují.
Výtvarný výraz urbanistického půdorysu Olbramova lze hodnotit kladně. Poněkud větší stavby
(převážně stodoly v severní části obce) se od průměrné velikosti objektů poněkud odlišují, ale typickou
venkovskou strukturu obce nikterak výrazně nenarušují. Kladně lze hodnotit, že přes veškeré rozdíly
architektonického výrazu staveb, udržují jednotlivé stavby poměrně stejnou výškovou hladinu zástavby.
Perspektiva dalšího rozvoje Olbramova spočívá především v obnově stávajících staveb a v jejich modernizaci. Teoreticky by byla možná výstavba na plochách v severozápadní, severovýchodní a
jihovýchodní části sídla a dostavba v prolukách. A to především formou bydlení a rekreace v individuálních rodinných domech. Výstavba by měla být řešena jako klasická venkovská stavení v obdélníkových
půdorysech a se sedlovými střechami na stavebních pozemcích o minimální velikosti 700 m2.
Zádub – je malé sídlo, kterou prochází silnice III. třídy č.20163. Obec zaujímá půdorys, který
dělí rybník uprostřed vesnice na severní a jižní část, přičemž obě části jsou poměrně (co do velikosti)
stejné. Obě části jsou vybaveny po jedné místní komunikaci. Přičemž nejvíce objektů je soustředěno
podél silnice III/168 a místní komunikace zpřístupňující pouze okrajová stavení (a to jak v severní, tak i
v jižní části sídla).
Perspektiva Zádubu spočívá především v obnově stávajících staveb a v jejich modernizaci. Teoreticky by byla možná výstavba pro bydlení a rekreaci v severozápadní a severní části sídla. Rozvoj
ploch pro zemědělství bude prověřen na jihozápadním okraji obce. Plochy pro bydlení by měly být realizovány prostřednictvím rodinných domů formou klasických venkovských stavení se sedlovými střechami
v rámci stavebních pozemků o minimální velikosti 700 m2.
Kořen – je malé rekreační sídlo s minimem původních objektů (převážně zbytky usedlostí). Většina objektů je obnovena a využívána. V centru sídla se nachází původní zámek, který dnes slouží k bydlení. Dále výraz obce příznivě ovlivňuje rybník ve východní části obce s blízkou kaplí. Jižní část sídla je
tvořena rozsáhlým rekreačním areálem. Areál je vybaven hřištěm a koupalištěm.
Pro celý architektonicko urbanistický půdorys sídla je typická převaha sídelní zeleně, která hustě
vyplňuje veškeré proluky v jinak řídké zástavbě sídla.
Perspektiva dalšího rozvoje sídla je v rozšíření jeho rekreačního významu, nejlépe na jihu nebo
východě sídla na loukách obklopených zelení a lesními porosty. Severní části obce se jeví jako nejvhodnější pro plochy bydlení v rámci individuálních rodinných domů.
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Kromě architektonicko urbanistických hodnot jsou v řešeném území důležité hodnoty kulturní
a přírodní. Přírodní hodnoty řešeného území lze (s ohledem na mimořádnou kvalitu přírodního prostředí
v oblasti Tepelské vrchoviny) hodnotit jednoznačně nadprůměrně kvalitní. Výrazné zastoupení lesních
porostů s přiměřeným zastoupením zemědělské půdy a četných vodotečí a vodních ploch dodávají přírodnímu prostředí nejen na území obce, ale i v jejím širším zájmovém území mimořádnou krajinotvornou
hodnotu, která se projevuje i v rámci skutečnosti že téměř celá západní polovina řešeného území spadá
do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru (NRBK) územního systému ekologické stability (ÚSES)
č.50 zahrnující území Tepelské vrchoviny.
O mimořádné hodnotě zdejšího krajinného prostředí svědčí i již zmíněná skutečnost, že západní
část řešeného území obce Olbramov spadá do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru K50 a je
obklopeno třemi přírodními parky. V prvé řadě se jedná o Přírodní park „Kosí potok“, který přímo zasahuje do západní části řešeného území podél Kosího potoka. Druhým přírodní park „Hadovka“ (jehož osu
tvoří potok Hadovka) zasahuje pouze okrajově do východní části řešeného území. Třetím přírodním parkem je „Úterský potok“, zaujímající hodnotnou dynamickou krajinu východně od řešeného území.
Skutečnost, že přírodní hodnoty rozsáhlé oblasti (v trojúhelníku měst Stříbro – Planá – Toužim)
jsou mimořádnou hodnotou, vytváří zároveň předpoklad, že toto dnes relativně zaostalé území bude
v budoucnosti nabývat na hodnotě, která bude spočívat v nabídce kvalitního rekreačně obytného území.
To je sice ve své podstatě záležitost dlouhodobá, ale lze ji považovat za zcela reálnou. Stěhování obyvatelstva z přeplněných měst, které se dále postupně zaplňují v rámci nadměrné koncentrace obyvatelstva, zejména ze svého nejbližšího zázemí, které se následkem toho dostává do stále více nepříznivé
demografické situace, neboť v zázemí měst zůstává stále starší obyvatelstvo, a to navíc v krajině, která
neposkytuje takový komfort přírodního prostředí jako např. řešené území.
Souhrnně lze, v rámci hodnocení přírodních kvalit řešeného území konstatovat, že zdejší přírodní hodnoty, určující i vysokou kvalitu rekreačně obytného území vytvářejí přirozené, a navíc zcela
reálné předpoklady budoucího dlouhodobého rozvoje řešeného území obce Olbramov.
V řešeném území se nachází několik nemovitých kulturních památek. Jejich přehled uvádí následující tabulka. Památky jsou také zakresleny v grafické dokumentaci.
Číslo rejstříku

Katastrální
území

Sídelní útvar

Památka

Ulice,nám./umístění

Olbramov

Kaple sv. Jana Nepomuckého

KN p.č. 48

12432 / 4-5115

Olbramov

31609/4-1825

Olbramov

Olbramov

Sousoší sv. Rodiny

KN 1012/1

31609/4-1825

Kořen

Kořen

Kaple sv. Jana Nepomuckého

KN 45

102096

Kořen

Kořen

Židovský hřbitov

KN 76

Zdroj: Národní památkový ústav, ÚAP ORP Stříbro

Na základě historického posouzení vývoje území obce a po detailním posouzení jednotlivých
sídel řešeného území stanovil Územní plán (ÚP) Olbramov pro Návrh řešení ÚP následující priority:
a) Respektování historického vývoje jednotlivých sídel (a to jak z hlediska charakteru zástavby,
tak i s ohledem na jejich geografickou polohu) se záměrem zachovat klasický venkovský
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b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)

k)

l)
m)
n)
o)
p)

charakter zástavby (zejména hustotu zástavby, výškovou hladinu obytných budov a četnou
zahradní zeleň).
Chránit přírodní hodnoty řešeného území s cílem nenavrhovat žádné stavby a zařízení, které
by narušily cenný krajinný ráz území, především krajinotvornou zeleň, vodní plochy a toky.
Respektovat zachovalou typickou venkovskou architektonicko urbanistickou strukturu jednotlivých sídel s tím, že za stěžejní urbanistické řešení rozvoje obce a přidružených sídel považuje
jejich obnovu. Ta by měla být upřednostněna před přestavbami a jinými stavebními zásahy do
výtvarného výrazu jednotlivých objektů, eventuálně areálů a ostatních urbanizovaných ploch.
Preferovat výstavbu individuálních jednopodlažních rodinných domů s obytným podkrovím.
Navrhovat nové plochy pro územní rozvoj výhradně do proluk stávajících zastavěných území,
eventuálně na plochy, které na již zastavěná území bezprostředně navazují. Cílem územního
plánu je nevytvářet osamocená zastavitelná území ve volné krajině.
Stanovení jednotných kritérií a jednoznačných limitů pro určení velikosti stavebních pozemků.
S ohledem na charakter jednotlivých sídel by měla být přípustná velikost stavebních pozemků
min 800 m2 a přípustná velikost zpevněných ploch na stavebním pozemku max. cca 50%.
Definování zásad pro tvorbu veřejných prostranství. Ty by se měly vymezovat tak, aby plnily
především funkci uličních prostorů, v rámci nichž budou jak místí komunikace a pochozí zeleň,
tak i např. veřejná zeleň. Šířka uličních veřejných prostranství, která budou zpřístupňovat plochy pro bydlení a jejichž součástí bude pozemní komunikace bude činit minimálně 8m (pokud
to místní poměry dovolují). Veřejná prostranství budou určovat architektonicko urbanistický výraz jednotlivých parkově upravených návesních prostorů, event. jiných specifických prostorů
(okolí pomníků, informačních tabulí, autobusových zastávek apod.).
Vymezení veřejných prostranství v centrech sídel s funkcí klasických návsí s lavičkami, pomníky, dětskými hřišti, parkovišti apod.
Umožnění realizovat v nezastavěných územích, s ohledem na jejich zemědělské využití výstavbu zařízení pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny,
pro dopravní a technickou infrastrukturu apod., v souladu s §18, odstavec 5 Stavebního zákona
č.183/2006 Sb..
Definování podmínek využití ploch, určených ke změně – např. hlavní využití, přípustné využití,
podmíněně přípustné využití, nepřípustné využití. Dále je nutné definovat také prostorové uspořádání ploch s určením minimální velikosti stavebních pozemků rodinných domů, velikosti zastavěných a zpevněných ploch na daném pozemku a podlažnosti.
Navržení přiměřeného rozvoje sídel s cílem chránit kvalitní zemědělský půdní fond v okolí sídla.
Přitom sledovat především využití proluk ve stávající zástavbě. Pro novou výstavbu vymezovat
pouze plochy v prolukách a plochy bezprostředně navazující na zastavěné území, s cílem
zkompaktnit a arondovat urbanistický půdorys sídla.
Zachovat stávající charakter nezastavěného území a definovat podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití nezastavěného území.
Navrhovat či umožnit taková opatření či stavby, které zvýší stávající koeficient ekologické stability.
Umožnit či navrhnout taková opatření, které zvýší retenční schopnost území (průlehy, zatravnění, vymezení vodních ploch, suchý poldr) a umožnit realizaci protipovodňových a protierozních opatření v rámci nezastavěného území.
Doplnění doprovodné či liniové zeleně podél cest, vodotečí nebo vytvoření volné liniové zeleně
v krajině.
Zachování stávajícího obytného charakteru sídel, doplněného o funkci drobné řemeslné výroby
a rekreace

Územní plán navrhuje členění jednotlivých pozemků řešeného území na následující plochy s rozdílným
způsobem využití:
Plochy bydlení
- v rodinných domech - venkovské (BV)
Plochy bydlení, ve kterých převažují rodinné domy se zahradami a s příměsí nerušících obslužných
funkcí místního významu. Územní plán navrhuje jednu plochu (BV1) na severu Kořenu a to ve vazbě na
plochy smíšené obytné. Tato plocha byla vymezena také z důvodu převodu pozemku z vlastnictví státu
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na obec, kde byla stanovena podmínka využití plochy pro bydlení, komunikaci nebo veřejně prospěšnou
stavbu.
Plochy smíšené obytné
- venkovské (SV)
Plochy smíšené obytné venkovské zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, které jsou doplněny
zázemím účelových hospodářských staveb. Primární funkcí je zde bydlení doplněné o pozemky staveb
a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve
svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území (například nerušící výroba, služby a zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území).
Územní plán tyto plochy stabilizuje a nové plochy navrhuje ve vazbě na plochy stejného využití, případně
v místech, kde není možné s ohledem na okolní stávající plochy navrhovat plochy bydlení.
Plochy občanského vybavení
- veřejná infrastruktura (OV)
Plochy určené pro občanskou vybavenost, která je nezbytná pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel, a jejíž existence v území je v zájmu státní správy a samosprávy. Zahrnuje
např. plochy pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou
správu, ochranu obyvatelstva, manipulační plochy a drobné plochy výroby a skladování pro účely obce
(sklad posypového materiálu, garáže a přístřešky pro vozidla údržby apod.). Stávající plochy občanského
vybavení jsou stabilizované a další plochy a objekty občanského vybavení je přípustné realizovat v rámci
ploch bydlení a v plochách smíšených.
- hřbitovy (OH)
Jedná se o plochy stávajícího historického židovského hřbitova v sídle Kořen. Územní plán považuje tuto
plochu za stabilizovanou a nové plochy nenavrhuje.
Plochy rekreace
– plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI
Jedná se o plochy a stavby stávajících objektů rekreace, převážně na okrajích jednotlivých sídel či ve
volné krajině. Primárním využitím je zde individuální a rodinná rekreace. Územní plán tyto plochy stabilizuje a nové plochy nenavrhuje.
– plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH
Jedná se o navrhované plochy rekreace, umožňující hromadnou rekreaci v areálech, určených k tomuto
účelu. Primárním využitím je zde hromadná rekreace (např. letní dětské tábory, ozdravné pobyty, kulturní
a společenské akce, objekty umožňující stravování a ubytování včetně ploch pro sport, trvalá ohniště,
koupaliště apod.). Územní plán považuje plochy za stabilizované (jedná se o jedinou plochu v sídle Kořen) a nové nenavrhuje.
Plochy veřejných prostranství
PV - veřejná prostranství
Tyto plochy zahrnují zpravidla pozemky výrazných návesních prostor jednotlivých sídel, zpřístupňující
jednotlivé stavební objekty (bez ohledu na vlastnictví). Jedná se o plochy, jejichž součástí jsou jednak
plochy dopravy (místní a účelové komunikace, pěší komunikace, parkovací stání, atp.) a dále pozemky
veřejné a sídelní zeleně, které nejsou samostatně funkčně vyčleněné a slouží k setkávání a komunikaci
obyvatel obce.
Územní plán tyto plochy stabilizuje a vymezuje nové, zejména jako plochy zpřístupňující jednotlivé rozvojové plochy – zejména plochy smíšené obytné. Další plochy veřejných prostranství lze budovat na
základe podmínek využití území stanovených pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití.
- veřejná zeleň (ZV)
Jedná se o plochy s vysokým podílem zeleně v zastavěném území a zastavitelných plochách (veřejná
zeleň). Součástí těchto ploch může být přírodní i uměle založená zeleň. Územní plán považuje tyto plochy za stabilizované. Nová plocha je navržena ve vazbě na zastavitelné plochy v Kořenu. Vymezení
dalších nových ploch je přípustné jako součást zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití.
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Plochy výroby a skladování
- zemědělská výroba (VZ)
Plochy určené pro zemědělskou živočišnou a rostlinnou výrobu, zemědělské služby, přidruženou nezemědělskou výrobu, včetně komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy. Územní plán
tyto plochy stabilizuje a nové plochy navrhuje pouze v sídle Zádub, kde rozšiřuje stávající plochy pro
zemědělskou výrobu.
Plochy technické infrastruktury
- inženýrské sítě (TI)
Plochy zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického
vybavení, vodovody, vodojemy, kanalizace, čerpací stanice odpadních vod, čerpací stanice pitné vody,
trafostanice, energetická vedení, komunikačních vedení a zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. Územní plán považuje tyto plochy za stabilizované a nové nevymezuje. Další vymezení nových ploch je v případě potřeby
přípustné jako součást ostatních ploch s rozdílným způsobem využití.
- plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO)
Plochy zahrnují zejména pozemky sběrných dvorů a s nimi provozně související zařízení technického
vybavení. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. Územní plán
považuje tyto plochy za stabilizované a nové plochy nevymezuje.
Plochy zemědělské
– orná půda (NZo)
Plochy zemědělské zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu (orné půdy), pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství. Územní plán tyto plochy stabilizuje a nové plochy nenavrhuje.
– trvalé travní porosty (NZt)
Plochy zemědělské zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu (trvalé travní porosty), pozemky
staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství. Územní plán tyto plochy stabilizuje a nové plochy
přebírá z komplexních pozemkových úprav a vymezuje je v krajině jako protierozní opatření.
– zahrady a sady (NZz)
Plochy zemědělské zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu (zahrady a sady), pozemky staveb,
zařízení a jiných opatření pro zemědělství. Územní plán tyto plochy stabilizuje a novou plochu navrhuje
severně od sídla Zádub.
Plochy zeleně
- soukromá a vyhrazená (ZS)
Jedná se o plochy vyhrazené zeleně (soukromé zahrady) s omezením zastavitelnosti. Tyto plochy jsou
vymezeny převážně v zastavěném území, v návaznosti na obytné plochy v řešeném území. Územní plán
tyto plochy stabilizuje a nové plochy nenavrhuje.
– přírodního charakteru (ZP)
Plochy zahrnují významnější plochy zeleně v zastavěném území, udržované v přírodě blízkém stavu.
Územní plán tyto plochy stabilizuje a nové plochy nenavrhuje.
– ochranná a izolační (ZO)
Jedná se o plochy zeleně sloužící k ochraně před přívalovými dešti a také jako protierozní opatření.
Územní plán tyto plochy navrhuje ve vazbě na navržené plochy smíšené obytné v Kořenu.
Plochy vodní a vodohospodářské
– vodní toky a plochy (W)
Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky
určené pro převažující vodohospodářské využití, plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu a ochranu před škodlivými účinky vod. Územní plán tyto plochy stabilizuje a nové plochy přebírá
z Komplexních pozemkových úprav, či obnovuje historicky dané vodní plochy a toky z důvodu zadržení
vody v krajině, zvýšení ekologické stability apod.
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Plochy lesní
– lesy, lesní půda (NL)
Plochy lesní zahrnují pozemky určené k plnění funkce lesa a související pozemky dopravní a technické
infrastruktury. Územní plán tyto plochy stabilizuje a nové plochy nenavrhuje.
Plochy dopravní infrastruktury
– silniční - silnice (DSs)
Plochy silniční dopravy zahrnují silniční pozemky silnic III. třídy. Dále jsou sem zahrnuty pozemky, na
kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a
izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy atp. Územní plán tyto plochy stabilizuje a nové plochy nevymezuje.
– silniční - účelové komunikace (DSú)
Jedná se převážně o pozemky místních a účelových komunikací jak v zastavěném, tak nezastavěném
území (bez ohledu na vlastnictví). V zastavěném území tyto plochy zahrnují zpravidla pozemky zpřístupňující jednotlivé stavební objekty. V nezastavěném území tyto komunikace zpřístupňují zejména jednotlivé pozemky ZPF a PUPFL a zajištují prostupnost krajiny. Jako součásti těchto ploch jsou v územním
plánu chápány místní a účelové komunikace, pěší komunikace, parkoviště, cyklostezky a cyklotrasy,
hipotrasy atp., dále pozemky veřejné a sídelní zeleně, které nejsou samostatně funkčně vyčleněné. Dále
pak samostatně nevymezené plochy drobných návesních a veřejných prostorů sloužících k setkávání a
komunikaci obyvatel obce. Územní plán tyto plochy stabilizuje a nové plochy částečně navrhuje a částečně přebírá z Komplexních pozemkových úprav.
Plochy smíšené nezastavěného území
– přírodní (NSp)
Plochy zahrnují významnější plochy zeleně v nezastavěném území, udržované v přírodě blízkém stavu,
včetně souvisejících nefunkčních či částečně funkčních komunikací, které mohou být znovu obnoveny.
Součástí ploch smíšených mohou být i plochy ZPF, které nebylo účelné začlenit do ploch zemědělských.
Územní plán tyto plochy stabilizuje a nové nevymezuje.

3.e.2. Limity využití území
Limity využití území jsou uvedeny v grafické dokumentaci ÚP v části „ODŮVODNĚNÍ“ v tzv.
„Koordinačním výkrese“.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ochranné pásmo silnic III/20163 a III/20168 (15m),
ochranné pásmo vodních zdrojů (II a III. stupeň)
ochranné pásmo vodovodu (1,5m)
vodohospodářské zařízení
manipulační pruh podél vodních toků pro umožnění přístupu správci toků (6 m),
ochranné pásmo trafostanic (7 m),
ochranné pásmo radioreleové trasy
ochranné pásmo telekomunikačního objektu
venkovní vedení elektrické energie VN 22 kV, včetně ochranného pásma (10 m),
telekomunikačního vedení, včetně op (1,5 m),
vodohospodářské zařízení
nemovité kulturní památky
archeologické naleziště
architektonicky významné objekty
pásmo hygienické ochrany
ochranná zóna nadregionálního biokoridoru
regionální a lokální ÚSES,
ochranná pásma silnic
dálkový migrační koridor
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hranice krajinného rázu,
biochora
památný strom včetně OP
významný krajinný prvek
vzdálenost 50m od okraje lesa
přírodní park
hranice hydrologického povodí 4. řádu
rozvodnice
aktivní zóna záplavového území
zvláštní povodeň pod vodním dílem
záplavové území Q5, Q20 a Q100
celé území se nachází v hydrologickém povodí 1. řádu - Labe
celé území se nachází v hydrologickém povodí 2. řádu - Mže
celé území se nachází v hydrologickém povodí 3. řádu - Mže po soutok s Radbuzou
celé území se nachází v migračně významném území, kromě jednotlivých sídel
celé území se nachází v op radaru Kříženec (op stavby zajišťující let. provoz)
celé území se nachází v geoparku Unesco - Genius loci
celé území se nachází v op objektu na elektronickém komunikačním zařízení
celé území se nachází v přirozené lesní oblasti

3.e.3. Přehled a zdůvodnění zastavitelných ploch a ploch změny v krajině
Přehled zastavitelných ploch a ploch změn v krajině je uveden v kapitole C) Výrokové části. ÚP
Olbramov řeší v souladu s urbanistickou koncepcí lokalizaci zastavitelných ploch pro rozvoj území Olbramova především do proluk zastavěných území jednotlivých sídel, nebo bezprostředně na něj navazujících. Cílem vymezení rozvojových ploch je zkompaktnění urbanistických půdorysů jednotlivých sídel,
především prostřednictvím ploch smíšených obytných - venkovských (SV).
Územní plán navrhuje 24 zastavitelných ploch:
- 1 plochu bydlení - v rodinných domech – venkovských (BV1)
- 13 ploch smíšených obytných – venkovských (SV1, SV3-SV14)
- 3 plochy veřejného prostranství – veřejná prostranství (PV1-PV3).
- 1 plochu veřejného prostranství – veřejná zeleň (ZV1).
- 2 plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO1-ZO2)
- 1 plochu občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV1)
- 2 plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ1-VZ2)
Územní plán navrhuje 19 ploch změn v krajině, které tvoří:
- 10 ploch dopravní infrastruktury – silniční – účelové komunikace (DSú1-DSú10)
- 2 plochy zemědělské – trvalé travní porosty (NZt1-NZt2)
- 1 plocha zemědělská – zahrady a sady mimo zastavěné území (NZz1)
- 6 ploch vodních a vodohospodářských – vodní toky a plochy (W1-W6)
Přehled a zdůvodnění zastavitelných ploch je pro lepší přehlednost upraven do následující tabulky odpovídající tabulce zastavitelných ploch uvedených ve Výrokové části:
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Zastavitelná plocha

Rozloha v ha

BV1
Plochy bydlení – v rodinných domech - venkovské

0,2447

SV1
Plochy smíšené obytné –
venkovské

0,4762

SV3
Plochy smíšené obytné –
venkovské

0,1505

SV4
Plochy smíšené obytné –
venkovské

0,0870

SV5
Plochy smíšené obytné –
venkovské

0,3643

SV6
Plochy smíšené obytné –
venkovské

0,3677

SV7
Plochy smíšené obytné –
venkovské

0,4667

SV8
Plochy smíšené obytné –
venkovské

0,9102

SV9
Plochy smíšené obytné –
venkovské

1,2310

SV10
Plochy smíšené obytné –
venkovské

0,5414

SV11
Plochy smíšené obytné –
venkovské

0,0675

SV12
Plochy smíšené obytné –
venkovské
SV13
Plochy smíšené obytné –
venkovské

0,1708

0,0611

Zdůvodnění změny využití plochy v rámci Návrhu ÚP
- plocha v zastavěném území
- plocha převzata z platné ho ÚP
- snadné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- doplnění urbanistického půdorysu
- zábor ZPF nižší třídy ochrany (III. a V.)
- plocha navazuje na zastavěné území
- plocha převzata z platné ho ÚP
- snadné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- doplnění urbanistického půdorysu
- zábor ZPF III. třídy ochrany
- výhodná jižní expozice
- plocha v zastavěném území
- plocha převzata z platné ho ÚP
- snadné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- doplnění urbanistického půdorysu
- zábor ZPF nižší třídy ochrany (III. a V.)
- plocha v zastavěném území
- snadné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- obnova původní zástavby
- zábor ZPF nižší třídy ochrany (III. a V.)
- plocha navazující na zastavěné území
- snadné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- vhodná jihovýchodní expozice terénu
- zábor ZPF nižší třídy ochrany (V.)
- plocha se nachází v zastavěném území
- využití proluky v zastavěném území
- doplnění stávající zástavby rd
- snadné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- zábor ZPF nižší třídy ochrany (V.)
- zarovnání urbanistického půdorysu
- plocha navazuje na zastavěné území
- snadné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- vhodná jihozápadní expozice pro plochu bydlení
- zarovnání urbanistického půdorysu
- zábor ZPF nižší třídy ochrany (V.)
- plocha převzata z platného ÚP
- plocha se nachází z části v zastavěném území, částečně navazuje na zastavěné území
- snadné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- zábor ZPF nižší třídy ochrany (V.)
- plocha převzata z platného ÚP
- plocha se nachází z části v zastavěném území, částečně navazuje na zastavěné území
- snadné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- zábor ZPF nižší třídy ochrany (V.)
- plocha se nachází z části v zastavěném území, částečně navazuje na zastavěné území
- zarovnání urbanistického půdorysu
- snadné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- zábor ZPF nižší třídy ochrany (V.)
- využití stávající účelové komunikace k veřejnému prostranství
- plocha se nachází v zastavěném území
- snadné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- návaznost na plochy bydlení
- zábor ZPF nižší třídy ochrany (IV.)
- plocha se nachází v zastavěném území
- snadné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- návaznost na plochy bydlení
- plocha navazuje na v zastavěné území
- snadné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- návaznost na plochy bydlení
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Zastavitelná plocha

Rozloha v ha

SV14
Plochy smíšené obytné –
venkovské

0,2146

PV1
Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství
PV2
Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství

0,1572

0,1692

PV3
Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství

0,1453

ZV1
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň

0,0396

- zpřístupnění plochy SV8 a SV9
- nemožnost přímého napojení ploch SV8 a SV9 na silnici III. třídy
- zábor ZPF nižší třídy ochrany (III.)
- pozemky již odděleny geometrickým plánem
- plocha vymezena na základě studie budoucí zástavby
- plocha se nachází v zastavěném území
- vymezení plochy veřejného prostranství
- zábor ZPF nižší třídy ochrany (V.)

0,0167

0,6086

- plocha se nachází v zastavěném území
- rozšíření stávajícího areálu zemědělské výroby
- plocha se nachází převažující částí na půdách s nižší třídou ochrany ZPF (IV.)

0,1212

- plocha se nachází v zastavěném území
- rozšíření stávajícího areálu zemědělské výroby
- bez záboru ZPF

0,2499

ZO2
Plochy zeleně –
ochranná a izolační

0,2347

Plocha změny v krajině
DSú1
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace
DSú2
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace
DSú3
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace
DSú4
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace

- zpřístupnění plochy SV10
- zábor ZPF nižší třídy ochrany (V.)
- v současné době plocha využívána jako polní komunikace
- napojení na účelové komunikace v krajině (dle pozemkových úprav)

- plocha se nachází v zastavěném území
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (III. a V.)
- ochrana před přívalovými dešti
- veřejně prospěšné opatření
- plocha navazuje na zastavěné území
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (III. a V.)
- ochrana před přívalovými dešti
- veřejně prospěšné opatření
- plocha pro výstavbu rozhledny
- bez záboru ZPF
- dobrá dopravní napojitelnost

ZO1
Plochy zeleně –
ochranná a izolační

OV1
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
VZ1
Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba
VZ2
Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba

Zdůvodnění změny využití plochy v rámci Návrhu ÚP
- plocha navazuje na zastavěné území
- snadné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- návaznost na plochy bydlení
- zarovnání urbanistického půdorysu
- zpřístupnění ploch SV2 a SV3
- v současné době plocha využívána jako místní komunikace
- zábor ZPF nižší třídy ochrany (III. a V.)
- plocha se nachází v zastavěném území

Rozloha v ha
0,0655

0,1502

Zdůvodnění změny využití plochy v rámci Návrhu ÚP
- zlepšení prostupnosti územím
- návaznost na komunikační systém okolních obcí
- bez záboru ZPF
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (V.)
- zlepšení prostupnosti územím
- návaznost na komunikační systém okolních obcí
- plocha převzata z KPÚ
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (V.)

0,1565

- zlepšení prostupnosti územím
- plocha převzata z KPÚ
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (V.)

0,1547

- zlepšení prostupnosti územím
- plocha převzata z KPÚ
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (V.)
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Plocha změny v krajině
DSú5
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace
DSú6
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace
DSú7
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace
DSú8
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace
DSú9
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace
DSú10
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace
NZt1
Plochy zemědělské – trvalé travní porosty
NZt2
Plochy zemědělské – trvalé travní porosty
W1
Plochy vodní a vodohospodářské – vodní toky
a plochy
W2
Plochy vodní a vodohospodářské – vodní toky
a plochy

0,4414

Zdůvodnění změny využití plochy v rámci Návrhu ÚP
- zlepšení prostupnosti územím
- plocha převzata z KPÚ
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (III. a V.)

1,8760

- zlepšení prostupnosti územím
- plocha převzata z KPÚ
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (III., IV. a V.)

0,4680

- zlepšení prostupnosti územím
- plocha převzata z KPÚ
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (III. a IV.)

0,3842

- zlepšení prostupnosti územím
- plocha převzata z KPÚ
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (III. a IV.)

0,6048

- zlepšení prostupnosti územím
- návaznost na komunikační systém okolních obcí
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (III. a IV.)

0,1333

- zlepšení prostupnosti územím
- plocha převzata z KPÚ
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (V.)

Rozloha v ha

8,7261

0,8318

0,2921

0,0326

W3
Plochy vodní a vodohospodářské – vodní toky
a plochy

0,1952

W4
Plochy vodní a vodohospodářské – vodní toky
a plochy

0,0540

W5
Plochy vodní a vodohospodářské – vodní toky
a plochy

0,1831

W6
Plochy vodní a vodohospodářské – vodní toky
a plochy

0,1573

- plocha převzata z KPÚ
- protierozní opatření
- plocha zůstane i nadále v ZPF
- protierozní opatření
- plocha zůstane i nadále v ZPF
- obnova původních vodních ploch a toků
- zadržení vody v krajině a zpomalení odtoku
- zvýšení retenční schopnosti území
- bez záboru ZPF
- obnova původních vodních ploch a toků
- zadržení vody v krajině a zpomalení odtoku
- zvýšení retenční schopnosti území
- bez záboru ZPF
- obnova původních vodních ploch a toků
- zadržení vody v krajině a zpomalení odtoku
- zvýšení retenční schopnosti území
- bez záboru ZPF
- dočišťovací rybník
- obnova původních vodních ploch a toků
- zadržení vody v krajině a zpomalení odtoku
- zvýšení retenční schopnosti území
- ochrana před přívalovými dešti
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (V.)
- obnova původních vodních ploch a toků
- zadržení vody v krajině a zpomalení odtoku
- zvýšení retenční schopnosti území
- ochrana před přívalovými dešti
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (IV. a V.)
- obnova původních vodních ploch a toků
- zadržení vody v krajině a zpomalení odtoku
- zvýšení retenční schopnosti území
- ochrana před přívalovými dešti
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (IV.)
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Plocha změny v krajině

Rozloha v ha

NZz1
Plochy zemědělské – zahrady a sady mimo zastavěné území

1,6433

Zdůvodnění změny využití plochy v rámci Návrhu ÚP
- plocha bude i nadále sloužit zemědělskému využití
- půdy s nižší třídou ochrany
- zvýší se množství různých druhů zemědělských ploch – rozmanitější využití
- plocha bez záboru ZPF
- podmínky využití stanoveny tak, aby nebyla narušena funkce okolních ploch

3.e.4. Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury
Veřejná infrastruktura je s ohledem na velikost jednotlivých sídel zastoupena převážně v Olbramově. Výhodou řešeného území je skutečnost, že se nachází v blízkosti města Černošína a Stříbra, kde
je zastoupena veřejná infrastruktura dostatečně a může uspokojit i obyvatele z celého území obce Olbramov.

3.e.4.1 Občanské vybavení
Územní plán navrhuje jednu plochu plochy občanského vybavení. Jedná se o plochu občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV1). Ta je vymezena z důvodu plochy pro vybudování rozhledny.
Zastavitelná plocha
OV1
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

Rozloha v ha
0,0167

Zdůvodnění změny využití plochy v rámci Návrhu ÚP
- plocha pro výstavbu rozhledny
- bez záboru ZPF
- dobrá dopravní napojitelnost

Budování další občanské vybavenosti je přípustné v rámci stanovených podmínek využití ploch
s rozdílným způsobem využití. Jedná se zejména o plochy smíšené obytné.
Občanská vybavenost je s ohledem na velikost jednotlivých sídel zastoupena především v Olbramově. V budoucnu by bylo vhodné její doplnění (ubytování a stravování za účelem rozvoje cestovního
ruchu, pro který má obec dobré předpoklady).
V sídle Olbramov je zastoupena občanská vybavenost: obecní úřad, malá plocha sportovního
a rekreačního areálu, kaplička sv. Jana Nepomuckého, hasičská zbrojnice.
V sídle Kořen se nachází Kaple sv. Jana Nepomuckého a židovský hřbitov Kořen.

3.e.4.2 Dopravní infrastruktura
3.e.4.2.1 Železnice
ÚP nenavrhuje žádné změny v železniční dopravě ani pro ni nevymezuje žádné nové plochy.
Řešeným územím neprochází žádná železniční trať. Nejbližší zastávka se nachází v Pavlovicích (cca 6 km západně od řešeného území) na trati č.170 Praha – Cheb nebo v Cebivi (cca 8,5 km
východně od řešeného území) na trati č.177 Pňovany - Bezdružice.
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Zdroj: http://www.cd.cz/mapa/

3.e.4.2.2 Silnice
ÚP nevymezuje žádné nové plochy pro dopravní infrastrukturu – silnice ani v ní nenavrhuje
žádné změny.
Řešené území obce je dopravně obsloužené silnicemi III. třídy. Ty se napojují na silnice II. třídy
č. 230 (Planá – Nepomuk) a č.201 (Slabce – Planá). Silnice III. třídy jsou pro celé řešené území stěžejní
a zajišťují obsluhu jednotlivých sídel. Sídlo Olbramov je obslouženo silnicí III/20163 (Černošín – Kokašice). Tato silnice prochází i sídlem Zádub. Nejhůře dopravně obsloužené je sídlo Kořen, kde silnice
III/20168 končí.
Současné zpřístupnění všech sídel řešeného území lze považovat (mimo propojení sídel Kořen
a Olbramov) za vyhovující i v případě rozvoje území. Navíc tento rozvoj bude relativně minimální a bude
převážně využívat stávající silnice III. třídy. V důsledku toho budou i minimální nároky na výstavbu nových místních komunikací.
Silnice jsou v sídlech převážné bez chodníků. Pohyb po těchto komunikacích (vzhledem k provozu, který bude i nadále narůstat) není dostatečně zajištěn. V případě potřeby je možné chodníky budovat jako nezbytnou dopravní infrastrukturu.
V některých úsecích jsou silnice svými parametry – hlavně šířkovými nevyhovující při provozu
vozidel (zejména v obou směrech). Proto je vhodné (pokud to šířkové parametry území dovolují) tyto
komunikace rozšířit.
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3.e.4.2.3 Místní a účelové komunikace
Územní plán žádné nové místní komunikace nenavrhuje, a to z toho důvodu, že navržené plochy
jsou přístupné buď ze stávajících komunikací, nebo z navrhovaných „ploch veřejného prostranství –
veřejná prostranství (PV1-PV3)“.
V rámci těchto ploch veřejných prostranství je přípustné umisťovat mimo jiné místní a účelové
komunikace. V případě potřeby lze nové místní a účelové komunikace budovat jako součást ploch s
rozdílným způsobem využití jako nezbytnou dopravní infrastrukturu pro potřeby jednotlivých
ploch. Minimální šířka nových veřejných prostranství, (jejíž součástí budou obousměrné pozemní
komunikace, zpřístupňující novou bytovou výstavbu) činí 8 m.
Místní komunikace se nachází převážně v zastavěném území jednotlivých sídel. V grafické části
dokumentace jsou zakresleny jako stávající plochy veřejného prostranství – veřejná prostranství, nebo
plochy dopravní infrastruktury – silniční - účelové komunikace.
Návrh výše uvedených ploch PV1-PV3 je odůvodněn potřebou zpřístupnit následující plochy:
Zastavitelná plocha
PV1
Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství

Rozloha v ha
0,1572

Zdůvodnění změny využití plochy v rámci Návrhu ÚP
- zpřístupnění ploch SV2 a SV3
- v současné době plocha využívána jako místní komunikace
- zábor ZPF nižší třídy ochrany (III. a V.)
- plocha se nachází v zastavěném území
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Zastavitelná plocha

Rozloha v ha

PV2
Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství

0,1692

PV3
Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství

0,1453

Zdůvodnění změny využití plochy v rámci Návrhu ÚP
- zpřístupnění plochy SV10
- zábor ZPF nižší třídy ochrany (V.)
- v současné době plocha využívána jako polní komunikace
- napojení na účelové komunikace v krajině (dle pozemkových úprav)
- zpřístupnění plochy SV8 a SV9
- nemožnost přímého napojení ploch SV8 a SV9 na silnici III. třídy
- zábor ZPF nižší třídy ochrany (III.)
- pozemky již odděleny geometrickým plánem
- plocha vymezena na základě studie budoucí zástavby

Místní komunikace jsou v území zastoupeny v jednotlivých sídlech poměrně jednoduchou sítí a
jejich stav je odpovídající potřebám jednotlivých částí sídel uspořádáním pro pohyb chodců a vozidel např. vodorovným dopravním značením a podobně, pokud to šířkové poměry dovolí.
Zcela nevyhovující je spojení sídla Olbramov se sídlem Kořen. Tyto dvě sídla jsou propojeny
nyní pouze účelovou polní (lesní) komunikací, která je zcela nevyhovující pro provoz osobních i nákladních vozidel. Územní plán prověřil možnost dopravního propojení těchto dvou částí a novou komunikaci
nenavrhuje, vzhledem k současné potřebě využití této komunikace. Tu je možné v případě nárůstu obyvatel a potřeby vybudování realizovat jako nezbytnou dopravní infrastrukturu tak, aby plně vyhovovala
současným požadavkům legislativy.
V řešeném území se nachází dále několik místních či účelových komunikací, které zpřístupňují
jednotlivé části obce (plochy pro bydlení, podnikání, zemědělské a průmyslové areály apod.). Tyto komunikace jsou mnohdy velice úzké a nevyhovující obousměrnému provozu, ale vzhledem k tomu, že
vznikaly nekoncepčně a svévolně, ve většině případů není možné jejich rozšíření, neboť jsou obklopeny
soukromými pozemky zahrad a budov.
V řešeném území je dlouhodobě stabilizovaná síť účelových polních a lesních komunikací, které
zajišťují dopravní obslužnost zemědělských a lesních pozemků a tím přispívají k přirozené prostupnosti
územím. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhají pozemkové úpravy části řešeného území, jsou
účelové komunikace navrženy v souladu s těmito pozemkovými úpravami. V případě potřeby je možné
budovat další účelové komunikace jako nezbytnou dopravní infrastrukturu tak jak to umožňují podmínky
využití pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití.
ÚP vymezuje následující účelové komunikace jako plochy změn v krajině:
Plocha změny v krajině
DSú1
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace
DSú2
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace
DSú3
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace

Rozloha v ha
0,0655

0,1502

0,1565

Zdůvodnění změny využití plochy v rámci Návrhu ÚP
- zlepšení prostupnosti územím
- návaznost na komunikační systém okolních obcí
- bez záboru ZPF
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (V.)
- zlepšení prostupnosti územím
- návaznost na komunikační systém okolních obcí
- plocha převzata z KPÚ
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (V.)
- zlepšení prostupnosti územím
- plocha převzata z KPÚ
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (V.)
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DSú4
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace
DSú5
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace
DSú6
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace
DSú7
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace
DSú8
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace
DSú9
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace
DSú10
Plochy dopravní infrastruktury – silniční –
účelové komunikace

0,1547

- zlepšení prostupnosti územím
- návaznost na komunikační systém okolních obcí
- plocha převzata z KPÚ
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (V.)

0,4414

- zlepšení prostupnosti územím
- plocha převzata z KPÚ
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (III. a V.)

1,8760

- zlepšení prostupnosti územím
- plocha převzata z KPÚ
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (III., IV. a V.)

0,4680

- zlepšení prostupnosti územím
- plocha převzata z KPÚ
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (III. a IV.)

0,3842

- zlepšení prostupnosti územím
- plocha převzata z KPÚ
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (III. a IV.)

0,6048

- zlepšení prostupnosti územím
- návaznost na komunikační systém okolních obcí
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (III. a IV.)

0,1333

- zlepšení prostupnosti územím
- plocha převzata z KPÚ
- půdy s nižší třídou ochrany ZPF (V.)

3.e.4.2.4 Doprava v klidu
Územní plán nenavrhuje nová veřejná parkoviště.
V Řešeném území se nenachází žádné větší oficiální odstavné plochy. Stávající odstavné plochy
vyhovují současným potřebám Olbramova a pro nové plochy smíšené obytné jsou stanoveny parkovací
plochy jako přípustné využití a dále je stanovena podmínka nejméně dvou parkovacích míst na jednotlivých parcelách rodinných domů. V rámci podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití se však
připouští budování parkovišť v rámci podmínek využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
využití jako nezbytná dopravní infrastruktura. Přípustná jsou parkovací místa v areálech výroby
a skladování.
3.e.4.2.5 Pěší a turistické trasy
Nové pěší cesty a turistické trasy nejsou navrhovány, ale ÚP připouští v rámci stanovených
podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití jejich budování.
Pěší provoz v řešeném území probíhá zejména po stávajících místních komunikacích a také po
silnicích III. třídy. Komunikace nejsou vybaveny chodníky.
Turistické trasy jsou v území zastoupeny modrou, žlutou a zelenou turistickou značkou. Vzhledem k charakteru řešeného území, jeho přírodním i kulturním památkám a hodnotám, které řešené
území může poskytnout, je vhodné turistickou síť doplnit o další turistické trasy.
Územím je vedena naučná stezka Údolím Kosího potoka.
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Zdroj: https://mapy.cz/turisticka?x=12.6120230&y=49.8631279&z=13&lgnd=1&source=muni&id=1922
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3.e.4.2.6 Cyklostezky a cyklotrasy, hipostezky
Územní plán nenavrhuje žádné nové cyklostezky, cyklotrasy ani hipostezky, ale připouští jejich
budování v rámci stanovených podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití.
Řešeným územím prochází značené cyklotrasy č. 2206 Planá - Šipín, č.2212 Klášter Teplá Svojšín, č.2205 Michalovy Hory – Německý mlýn a č. 2224 Kořen - Hanov. Tato síť cyklotras je dostačující.
Územím je vedeno i několik ostatních cyklotras.

Zdroj: http://www.cykloserver.cz/cykloatlas/#pos=49.84186P12.89167P13

3.e.4.2.7 Vodní doprava
Územní plán nenavrhuje v rámci vodní dopravy žádné změny.
V řešeném území se nenachází žádný vodní tok, využitelný k vodní dopravě.
3.e.4.2.8 Letecká doprava
Územní plán nenavrhuje v rámci letecké dopravy žádné změny.
V řešeném území se nenachází žádné letiště. Celé území se nachází v ochranném pásmu radaru Kříženec (op stavby zajišťující letecký provoz). ÚP nenavrhuje žádné plochy či stavby, které by do
tohoto ochranného pásma zasahovaly.
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3.e.4.2.9 Veřejná doprava
Územní plán nenavrhuje v organizaci veřejné dopravy žádné změny.
Autobusové zastávky jsou umístěny v zastavěném území. Nejsou vybudovány autobusové zálivy a pohyb chodců zde není vůbec bezpečný.
ÚP umožňuje budování těchto zálivů jako nezbytnou dopravní infrastrukturu.
Veřejná doprava řešeného území je zajišťována společností ČSAD autobusy Plzeň a.s.. Železniční doprava je, vzhledem k umístění zastávek mimo území obce využívána minimálně.

3.e.4.3 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
3.e.4.3.1 Zásobování vodou
Vodovodní síť řešeného území zobrazuje následující mapa:

http://prvak.plzensky-kraj.cz/

Do západního kraje obce Olbramov zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje Milíkov, do jižní
op vodního zdroje Lhota u Černošína a op vodního zdroje Černošín – vrty a op vodního zdroje Černošín
– Olbramov a op vodního zdroje Zádub. Tato ochranná pásma ÚP respektuje a neumisťuje do op vodních
zdrojů I. třídy žádné rozvojové plochy.
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Sídlo Olbramov
Úp nenavrhuje žádné změny v zásobování vodou sídla Olbramov, ač je současný stav nevyhovující. ÚP ale umožňuje budování vodovodu, včetně ploch technické infrastruktury, jako nezbytná technická infrastruktura pro případ napojení obce na skupinový vodovod, či v případě vybudování samostatného vodovodu.
Stav: Obec Olbramov je zásobována pitnou vodou ze studní. Množství vody ve studních je dostatečné pouze v části obce, kvalita vody je špatná (překračovány hodnoty železa, manganu a bakterií).
Nouzové zásobování - pitnou vodou – cisterny VAK Stříbro, užitkovou vodou – rybník a balená
voda.
Výhled: O výstavbě vodovodu obec uvažuje, v současné době není zpracován záměr, obci chybějí finanční prostředky. Nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy současné studny. PRVKPK předpokládá
výstavbu po r. 2019.
Výpočet potřeby vody Olbramov
Současný počet obyvatel sídla Olbramov činí 41 obyvatel. Pro výpočet současné potřeby vody se
předpokládá:
a) 100 % bytů s průměrnou potřebou 120 l/os./den
b) občanská a technická vybavenost u obcí do 1 000 obyvatel - průměrná potřeba
30 l/os./den.
S ohledem na převažující zástavbu rodinnými domy se uvažuje s budoucí spotřebou vody
na 1 obyvatele (v bytech s obvyklým technickým standardem) 120 l/os/den; v bytech s nadprůměrným
standardem cca 150 l/os/den.
Současný stav
1.Obyvatelstvo - bytový fond
Průměrná denní spotřeba vody Qp = 41 x 120 l/os

4,92 m3/d

2.Občanská vybavenost
41 obyvatel po 30 l/os

1,23 m3/d

Občanská vybavenost celkem
3.Místní drobné aktivity (odhad)

1,23 m3/d
3,00 m3/d

Průměrná denní spotřeba vody v Olbramově činí celkem Qp = 9,15 m3/d = 0,38 m3/h = 0,11 l/s
Maximální denní spotřeba vody Qm = 1,5 x 9,15 = 13,73 m3/d = 0,57 m3/h = 0,16 l/s
Maximální hodinová spotřeba vody Qh = 1,8 x 0,57 = 1,03 m3/h = 0,29 l/s
Potřebná akumulace (maximální vydatnost zdrojů):V = 60 % x Qm = 8,24 m3.
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Návrh:
1.Obyvatelstvo - bytový fond
30 obyvatel á 120 l

3,62 m3/d

12 obyvatel á 150 l

1,80 m3/d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5,42 m3/d

Obyvatelstvo celkem
2.Občanská vybavenost

0,84 m3/d

42 obyvatel po 20 l/os

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občanská vybavenost celkem

0,84 m3/d

3.Místní drobné aktivity (odhad)

3,00 m3/d

Průměrná plánovaná denní potřeba vody pro sídlo Olbramov
Qp celkem = 9,26/ m3/d = 0,11 l/s
Maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x Qp = 13,89 m3/d = 0,58 m3/h = 0,16 l/s
Maximální hodinová potřeba Qh = 1,8 x Qm = 1,04 m3/h = 0,29 l/s
Potřebná akumulace (maximální vydatnost zdrojů): minimálně 60 % hodnoty Qm, zvětšený o požární
zásobu, tj. 13,89 x 0,60 = 8 + 33 = 41 m3.
Pokud by v obci došlo k vybudování vodovodní sítě a napojení na vodovod, je potřeba zohlednit
stávající potřebu vody v době budování vodovodu.
Uvedené výpočty jsou pouze rámcové. U všech navrhovaných ploch nelze přesně odhadovat
budoucí potřebu vody. Některé záměry jsou dosud blíže nespecifikovány.
Sídlo Kořen
Úp nenavrhuje žádné změny v zásobování vodou sídla Kořen, ač je současný stav nevyhovující. ÚP ale umožňuje budování vodovodu, včetně ploch technické infrastruktury, jako nezbytná technická
infrastruktura pro případ napojení obce na skupinový vodovod, či v případě vybudování samostatného
vodovodu.
Stav: Místní část Kořen je zásobována pitnou vodou ze studní. Množství vody ve studních je
dostatečné pouze v části obce, kvalita vody je špatná (překračovány hodnoty bakterií).
V obci je soukromý vodojem (vč. vodovodu) pro Letní tábor.
Výhled: O výstavbě vodovodu obec neuvažuje, obci chybějí finanční prostředky.
PRVKPK počítá s individuálním zásobováním pitnou vodou i po r. 2018.
Nouzové zásobování pitnou vodou – cisterny VAK Stříbro, užitkovou vodou – rybník a balená
voda.
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Výpočet potřeby vody Kořen
Současný počet obyvatel sídla Kořen činí 10 obyvatel. Pro výpočet současné spotřeby vody se
předpokládá:
a) 100 % bytů s průměrnou spotřebou 120 l/os./den
b) občanská a technická vybavenost u obcí do 1 000 obyvatel - průměrná potřeba
30 l/os./den.
S ohledem na převažující zástavbu rodinnými a rekreačními domy se uvažuje s budoucí potřebou vody na 1 obyvatele (v bytech s obvyklým technickým standardem) 120 l/os/den; v bytech s nadprůměrným standardem cca 150 l/os/den.
Současný stav
1.Obyvatelstvo - bytový fond
Průměrná denní potřeba vody Qp = 10 x 120 l/os

1,20 m3/d

2.Občanská vybavenost
10 obyvatel po 30 l/os

0,30 m3/d

Občanská vybavenost celkem
3.Místní drobné aktivity (odhad)

0,30 m3/d
7,00 m3/d

Průměrná denní spotřeba vody v Kořenu činí celkem Qp = 8,5 m3/d = 0,35 m3/h = 0,09 l/s
Maximální denní spotřeba vody Qm = 1,5 x 8,5 = 12,75 m3/d = 0,53 m3/h = 0,15 l/s
Maximální hodinová spotřeba vody Qh = 1,8 x 0,53 = 0,95 m3/h = 0,26 l/s
Potřebná akumulace (maximální vydatnost zdrojů):V = 60 % x Qm = 7,65 m3.
Návrh:
1.Obyvatelstvo - bytový fond
16 obyvatel á 120 l

1,92 m3/d

8 obyvatel á 150 l

1,20 m3/d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3,12 m3/d

Obyvatelstvo celkem
2.Občanská vybavenost

0,48 m3/d

24 obyvatel po 20 l/os

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občanská vybavenost celkem

0,48 m3/d

3.Místní drobné aktivity (odhad)

2,00 m3/d

Průměrná plánovaná denní potřeba vody pro sídlo Olbramov
Qp celkem = 5,6/ m3/d = 0,06 l/s
Maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x Qp = 8,4 m3/d = 0,35 m3/h = 0,09 l/s
Maximální hodinová potřeba Qh = 1,8 x Qm = 0,63 m3/h = 0,18 l/s

Potřebná akumulace (maximální vydatnost zdrojů): minimálně 60 % hodnoty Qm, zvětšený o požární zásobu, tj.
8,4 x 0,60 = 5 + 33 = 38 m3.
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Sídlo Zádub
Úp nenavrhuje žádné změny v zásobování vodou sídla Zádub, ač je současný stav nevyhovující. ÚP ale umožňuje budování vodovodu, včetně ploch technické infrastruktury, jako nezbytná technická
infrastruktura pro případ napojení obce na skupinový vodovod, či v případě vybudování samostatného
vodovodu.
Stav: Místní část Zádub je zásobována pitnou vodou ze studní. Množství vody ve studních je
dostatečné pouze v části obce, kvalita vody je špatná (překračovány hodnoty bakterií).
Výhled: O výstavbě vodovodu obec neuvažuje, obci chybějí finanční prostředky.
PRVKPK počítá s individuálním zásobováním pitnou vodou i po r. 2018.
Nouzové zásobování pitnou vodou – balená voda, cisterny VAK Stříbro, užitkovou vodou – rybník a balená voda
Zdroj: PRVAK Plzeňského kraje, Obec Olbramov

Výpočet potřeby vody Zádub
Současný počet obyvatel sídla Zádub činí 5 obyvatel. Pro výpočet současné potřeby vody se
předpokládá:
a) 100 % bytů s průměrnou potřebou 120 l/os./den
b) občanská a technická vybavenost u obcí do 1 000 obyvatel - průměrná potřeba
30 l/os./den.
S ohledem na převažující zástavbu rodinnými domy se uvažuje s budoucí potřebou vody
na 1 obyvatele (v bytech s obvyklým technickým standardem) 120 l/os/den; v bytech s nadprůměrným
standardem cca 150 l/os/den.
Současný stav
1.Obyvatelstvo - bytový fond
Průměrná denní potřeba vody Qp = 5 x 120 l/os

0,60 m3/d

2.Občanská vybavenost
5 obyvatel po 30 l/os

0,15 m3/d

Občanská vybavenost celkem
3.Místní drobné aktivity (odhad)

0,15 m3/d
3,00 m3/d

Průměrná denní spotřeba vody v Zádubu činí celkem Qp = 3,75 m3/d = 0,16 m3/h = 0,04 l/s
Maximální denní spotřeba vody Qm = 1,5 x 3,75 = 5,63 m3/d = 0,23 m3/h = 0,07 l/s
Maximální hodinová spotřeba vody Qh = 1,8 x 0,23 = 0,41 m3/h = 0,115 l/s
Potřebná akumulace (maximální vydatnost zdrojů):V = 60 % x Qm = 3,37 m3.
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Návrh:
1.Obyvatelstvo - bytový fond
24 obyvatel á 120 l

2,88 m3/d

12 obyvatel á 150 l

1,8 m3/d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4,68 m3/d

Obyvatelstvo celkem
2.Občanská vybavenost

0,70 m3/d

48 obyvatel po 20 l/os

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občanská vybavenost celkem

0,70 m3/d

3.Místní drobné aktivity (odhad)

3,00 m3/d

Průměrná plánovaná denní potřeba vody pro sídlo Zádub
Qp celkem = 8,38 m3/d = 0,09 l/s
Maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x Qp = 12,57 m3/d = 0,52 m3/h = 0,14 l/s
Maximální hodinová potřeba Qh = 1,8 x Qm = 0,81 m3/h = 0,22 l/s
Potřebná akumulace (maximální vydatnost zdrojů): minimálně 60 % hodnoty Qm, zvětšený o požární
zásobu, tj. 12,57 x 0,60 = 7,54 + 33 = 40 m3.
Pokud by v obci došlo k vybudování vodovodní sítě a napojení na vodovod, je potřeba zohlednit
stávající potřebu vody v době budování vodovodu.
Uvedené výpočty jsou pouze rámcové. U všech navrhovaných ploch nelze přesně odhadovat
budoucí potřebu vody. Některé záměry jsou dosud blíže nespecifikovány.
Pro zásobování Olbramova po naplnění všech zastavitelných ploch je požadavek na zásobování vodou:
Průměrná denní potřeba vody Qp pro Olbramov činí celkem 44,49 m3/d = 1,85 m3/h = 0,51 l/s
Maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x Qp = 66,73 m3/d = 2,78 m3/h = 0,77 l/s
Maximální hodinová potřeba Qh = 1,8 x Qm = 5,04 m3/h = 1,39 l/s
Potřebná akumulace (maximální vydatnost zdrojů): minimálně 60 % hodnoty Qm, zvětšený o požární
zásobu, tj. 66,73 x 0,60 = 40 + 33 = 73 m3.
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3.e.4.3.2 Likvidace odpadních vod
Kanalizační síť řešeného území zobrazuje následující mapa:

Sídlo Olbramov
Územní plán nenavrhuje žádné změny v oblasti likvidování odpadních vod. ÚP nenavrhuje konkrétní umístění čov či technické infrastruktury, ale v rámci stanovených podmínek pro plochy s rozdílným
způsobem využití umožňuje budování kanalizační sítě či technické infrastruktury jako nezbytná technická
infrastruktura.
Stav: V současné době není obec vybavena čistírnou odpadních vod. Obec je vybavena dočišťovacím rybníkem a několika jímkami na vyvážení ČOV do Černošína a do Stříbra.
Výhled: Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě
zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání
s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2018. PRVPK předpokládá individuální likvidaci odpadních vod i po r. 2018. Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:
- domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče,
- zasakováním.
- za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.
- jímkou na vyvážení s vyvážením na ČOV.

OLBRAMOV - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

68

Sídlo Kořen
Územní plán nenavrhuje žádné změny v oblasti likvidování odpadních vod. ÚP nenavrhuje konkrétní umístění ČOV či technické infrastruktury, ale v rámci stanovených podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití umožňuje budování kanalizační sítě či technické infrastruktury jako nezbytná
technická infrastruktura.
Stav: Odpadní vody jsou akumulovány v 21 jímkách a sváženy na ČOV Lestkov (10 km) . Obec
neměří kvalitu odpadních vod. Současný stav není dobrý, žumpy neodpovídají ČSN, netěsní. LT má
vybudovanou ČOV pro potřeby LT. Vlastníkem a provozovatelem kanalizační sítě (délky 37 m) je obec.
Výhled: V současné době nemá obec dostatek finančních prostředků na vybudování splaškové
kanalizace. Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto
do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2018. PRVKPK počítá s individuální likvidací odpadních vod i po
r. 2018. Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:
- domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby do vodoteče,
- zasakováním.
- za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.) jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)
Nyní se připravuje vybudování kanalizace od zámku a jednoho objektu pro bydlení.
Sídlo Zádub
Územní plán nenavrhuje žádné změny v oblasti likvidování odpadních vod. ÚP nenavrhuje konkrétní umístění ČOV či technické infrastruktury, ale v rámci stanovených podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití umožňuje budování kanalizační sítě či technické infrastruktury jako nezbytná
technická infrastruktura.
Stav: Odpadní vody jsou akumulovány v 21 bezodtokých jímkách a sváženy na ČOV Kokašice
(7 km). Obec neměří kvalitu odpadních vod. Současný stav není dobrý, žumpy neodpovídají ČSN, netěsní. Vlastníkem a provozovatelem kanalizační sítě (délky 25 m) je obec.
Výhled: V současné době nemá obec dostatek finančních prostředků na vybudování splaškové
kanalizace. Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto
do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2018. PRVKPK počítá s individuální likvidací odpadních vod i po
r. 2018. Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude provedeno dle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:
- domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby do vodoteče.
- za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem, jímkou na vyvážení
(s vyvážením na ČOV)
Zdroj: PRVAK Plzeňského kraje – rok 2004, Obec Olbramov
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3.e.4.3.3 Likvidace dešťových vod
Územním plán nenavrhuje žádnou změnu v likvidaci dešťových vod. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do systému příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.
Sídlo Olbramov má vybudovanou dešťovou kanalizaci. Vybudována z betonových trub DN
300 – 600 (600m). Tato kanalizace odvádí vody z části obce přes návesní rybník a z další části
obtokem 1 výustí do bezejmenného (následně do Kosovského) potoka.
Kořen má vybudovanou dešťovou kanalizaci. Vybudována je z betonových trub DN 200 – 400
(37m) Tato kanalizace odvádí vody 1 výustí do bezejmenného (následně do Kořenského) potoka.
Zádub má vybudovanou dešťovou kanalizaci. Vybudována je z betonových trub DN 200 – 400
(25m) Tato kanalizace odvádí vody 1 výustí do bezejmenného (následně do Zádubského) potoka.
Dešťové vody ze zastavitelných ploch rodinných domů budou likvidovány převážně zasakováním na jednotlivých stavebních pozemcích. Z ploch veřejných prostranství budou likvidovány prostřednictvím dešťové kanalizace.
V lokalitách určených k zástavbě bude prokázáno, že se odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území nezhoršily oproti stavu před výstavbou.
Pokud to místní podmínky dovolí, bude dešťová kanalizace budována jako oddílná pouze pro
odvodnění veřejných komunikací.
Preferováno je odvádění otevřenými příkopy pro možnost průběžného zadržování vody v krajině
a podpoření samočistící funkce.
Stavby a opatření pro likvidaci dešťových vod lze realizovat v souladu s podmínkami využití
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
Hlavními recipienty řešeného území jsou Kořenský potok, Zádubský potok, Kosový potok, Luční
potok a částečně i Černošínský potok. V řešeném území se nachází relativní dostatek vodních ploch, ale
ÚP navrhuje tento počet zvětšit a zabránit zrychlenému odtoku dešťových vod. Tyto vodní plochy tvoří
neopakovatelnou atmosféru jak samotných sídel, tak i krajiny. Mnoho z nich tvoří jednotlivé prvky ÚSES.
V řešeném území má většina částí vodních toků přirozené koryto a nezpevněné břehy.
Záplavové území je stanoveno na Kosím potoce. Územní plán ho respektuje a nenavrhuje do
něj žádné rozvojové plochy. Územní plán ponechává volný nezastavitelný pás podél vodních toků.
Výpočet množství odpadních vod
Množství splaškových vod (po naplnění zastavitelných ploch) je dáno spotřebou vody, která je
vypočtena výše. Výpočet je proveden dle ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
V sídle Kořen bude vybudována malá ČOV v roce 2018.
Průměrný odtok splaškových odpadních vod Qs = Qp x 0,9:
NÁVRH: 0,51 x 0,9 = 0,446 l/s
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Tato hodnota je ovšem pouze statistická, neboť převládá odtok nerovnoměrný v průběhu 24
hod. Nerovnoměrnost odtoku splaškových vod se vyjadřuje součiniteli hodinové nerovnoměrnosti odtoku
v závislosti na počtu připojených obyvatel na danou kanalizační síť. Příslušným součinitelem kh se vyjadřují maximální odtoky jako násobek průměrné odtokové hodnoty Qs a koeficientu kh :
Qsmax.= Qs x kh
Výhledovému počtu obyvatel Olbramova (cca 180 obyvatel odpovídá hodnota kh 5,15). Jelikož
však obsahuje součinitel 100% rezervu (tj. plnění stok pouze 50 %), vychází maximální odtok splaškových odpadních vod takto:
NÁVRH : 5,15 x QS = 5,15 x 0,46 = 2,36 l/s
Obdobně byl stanoven i minimální průtok (jeho stanovení ověřuje průtokové charakteristiky v
potrubí a následná opatření zabraňují usazování nečistot v potrubí) jako průměrný noční průtok: Qsmin. =
Qs x 0,67:
NÁVRH = 0,46 x 0,6 = 0,28 l/s
Při projektování nových ČOV v jednotlivých sídlech již bude předpokládán nárůst počtu obyvatel
a parametry ČOV budou takové, aby zvládly i případné naplnění všech navrhovaných ploch.
Do doby realizace kompletního návrhu bude s odpadními vodami v místních částech nakládáno
individuálně (v souladu s platnými právními předpisy).
Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují budovat nezbytnou technickou
infrastrukturu, takže v případě potřeby budování sítí technické infrastruktury je umožněno budování jako
nezbytná technická infrastruktura.
3.e.4.3.4 Zásobování elektrickou energií
ÚP nenavrhuje žádné změny v zásobování Olbramova elektrickou energií. Územní plán nenavrhuje konkrétní lokalizaci nových trafostanic, které budou zásobovat nové zastavitelné plochy. Územní
plán pouze připouští výstavbu trafostanic (v přípustných podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití) jako nezbytnou technickou infrastrukturu na celém území obce.
Územní plán stanovuje, že komunikace a vedení vysokého napětí musejí být umisťovány v zastavitelných plochách tak, aby byly v souladu s požárními předpisy.
Zásobování řešeného území elektrickou energií je zajištěno nadzemním vedením VN 22 kV a 3
trafostanicemi. Jejich rozmístění je rovnoměrné a v současné době postačující.

Číslo

Typ

Ochranné pásmo (m)

Sídlo

1

stožárová

30

Kořen

2

stožárová

30

Olbramov

3

věžová s venkovním přívodem

30

Zádub

Venkovní vedení elektrické energie VN nijak zásadně rozvoj obce neomezuje. Tato vedení jsou
limitem z hlediska krajinného rázu a to ve smyslu negativním.
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Výpočet nárůstu spotřeby elektrické energie
V budoucnu se předpokládá následující nárůst spotřeby elektrické energie:
Návrh celkem cca...........117 kW
Výpočet vychází z následujících předpokladů:
a) stupeň elektrizace "A" (ČSN 332130) - základní stupeň se počítá pro 80 % z celkového počtu nových
rodinných domů (41), tj. 33 rodinných domů,
b) stupeň elektrizace "B" (tj. základní stupeň + elektrické vaření + ohřev teplé vody + elektrické topení)
- počítá se pro 20 % z celkového počtu nových rodinných domů, tj. 8 rodinných domů
a) = Pb1 = 5,5 x nb x 0,3 = 5,5 x 33 x 0,3 = 54 kW
a1) = Pb2 = 18 x nb x 0,3 = 18 x 9 x 0,3 = 43 kW
Dále se předpokládá nárůst spotřeby elektrické energie v důsledku realizace těchto zařízení:
výroba, podnikání – 15 kW
občanská vybavenost – 5 kW
3.e.4.3.5 Zásobování plynem
Obec Olbramov není v současné době zásobována plynem. ÚP nenavrhuje plynofikaci řešeného území, ale připouští budování plynofikace v rámci stanovených podmínek využití jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití jako nezbytná technická infrastruktura.
3.e.4.3.6 Telekomunikace
Územní plán nenavrhuje konkrétní rozšíření místní telefonní sítě. Její budování je přípustné
v rámci stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití jako nezbytná technická infrastruktura.
Telekomunikační vedení je v sídlech řešeného území rozvedeno pomocí nadzemního kabelového vedení.
3.e.4.3.7 Odpadové hospodářství
Územní plán nenavrhuje žádné změny v současném způsobu likvidace odpadů.
Likvidace odpadu zajišťuje odborná firma. Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován také specializovanou firmou. Sběrný dvůr se nachází v západní části sídla Olbramov. V řešeném území nejsou
evidovány žádné staré ekologická zátěže.
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3.f. Zdůvodnění návrhu koncepce uspořádání krajiny, územního systému ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozních opatření a ochrany před povodněmi, rekreace a dobývání ložisek nerostných surovin
3.f.1. Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny
Územní plán navrhuje zachovat stávající koncepci uspořádání stavu krajiny.
Koncepce uspořádání krajiny v území obce Olbramov vychází z geografické polohy obce v mimořádně hodnotné krajině v rozsáhlé oblasti mezi městy Stříbro – Planá – Teplá – Toužim – Konstantinovy Lázně – Stříbro.
Uspořádání a ochrana krajiny a území Olbramova vychází z architektonicko urbanistického a
územně technického řešení Územního plánu, přičemž prioritou je zachování historicky vytvořeného urbanistického půdorysu jednotlivých sídel řešeného území. Územní plán připouští pouze změny využívání
území v prolukách stávající zástavby, event. na plochách bezprostředně navazujících na zastavěné
území. ÚP také v rámci ploch změn v krajině navrhuje – přebírá plochy z komplexních pozemkových
úprav. Jedná se především o plochy dopravní infrastruktury – silniční – účelové komunikace (DSú), plochy zemědělské – trvalé travní porosty (NZt) a plochy vodní a vodohospodářské – vodní toky a plochy
(W). ÚP také navrhuje na severním okraji řešeného území (severně od Zádubu) jednu plochu zemědělskou – zahrady a sady mimo zastavěné území. Plocha je navržena k využití např. jako permakulturní
zahrada apod.
Řešené území se nachází v oblasti krajinného rázu Kosí oblast, Stříbrská oblast a Krajina
hluboce zaříznutých údolí.
Oblast krajinného rázu představuje krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou
charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách či v některé z nich. Oblast krajinného rázu muže být vymezena vizuálním horizontem, přírodními nebo umělými prvky nebo
jiným rozhraním měnících se charakteristik.

3.f.1.1 Chráněná území
ÚP chráněná území respektuje a svými návrhy tato chráněná území nijak neznehodnocuje. ÚP
stanovil v rámci urbanistické koncepce a ochrany nezastavěného území jako jednu z hlavních priorit
ochranu velice kvalitního přírodního prostředí.
Do řešeného území zasahují dvě chráněná území - Přírodních park „Kosí potok“, a přírodní park
„Hadovka“.
Do řešeného území nezasahuje žádná plocha maloplošně či velkoplošně chráněných území.
Západně od řešeného území se v rámci širších vztahů nachází CHKO Český les.
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Ze zákona č.114/1992Sb., v platném znění vyplývá, že je nutné respektovat významné krajinné
prvky, kterými jsou lesy, vodní toky a údolní nivy.

3.f.2. Územní systém ekologické stability
Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech žijících organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a rozmanitost ekosystémů.
Určitou představu o zastoupení přírodních prvků na území obce Olbramov poskytuje koeficient
ekologické stability Kes tj. podíl výměry ploch relativně stabilních ku výměře ploch relativně nestabilních
(Míchal 1985)
Koeficient ekologické stability Kes v zájmovém území je 1,7
Klasifikace koeficientů Kes (Lipský, 1999):
Kes < 0.10: území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí
být intenzívně a trvale nahrazovány technickými zásahy
0.10 < Kes < 0.30: území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur,
základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy
0.30 < Kes < 1.00: území intenzivně využívané, zejména zemědělskou výrobou, oslabení autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie
1.00 < Kes < 3.00: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu
s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových vkladů
Kes > 3,00: stabilní krajina s převahou přírodních a přírodě blízkých struktur
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Z výše uvedeného vyplývá, že krajinu Olbramova tvoří vcelku vyvážená krajina bez většího narušení lidskou činností nebo zemědělskou výrobou.
Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické
rozmanitosti území. Je však zřejmé, že vymezení, ochrana a případné doplňování chybějících částí této
sítě je pouze jedním z kroků k trvale udržitelnému využívání krajinného prostoru, protože existence takovéto struktury v území nemůže ekologickou stabilitu ani biodiverzitu zajistit sama o sobě; je pouze
jednou z nutných podmínek pro její zajištění.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, územní systém ekologické
stability definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona
mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody a provádí ho orgány územního plánování a ochrany
přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní
správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci
pozemků, obce i stát.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2 stavebního
zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z „předpokladů zabezpečení
trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území“.
Zpracování Plánu ÚSES vycházelo z metodiky MŽP ČR "Metodika vymezování územního systému ekologické stability", L. Bínová a spolupracovníci, MŽP Praha, 2017
Jako podklady pro zpracování plánu ÚSES byly použity údaje z ÚAP, AZÚR Plzeňského kraje, a
platné územní plány obce Olbramov a sousedních obcí.
Při realizaci lokálního SES bude nutné brát v úvahu současný stav krajiny a časové parametry
vzhledem k cílovému stavu SES. Prvky SES je vhodné budovat postupně za pomoci přirozené sukcese.
Uměle není možné přirozený porost vytvořit. Na základě empirických poznatků jsou potřebná tato časová
rozpětí pro regeneraci narušených nebo vznik nových typů ekosystémů.
1 - 4 roky - společenstva jednoletých plevelů a jejich fauna
8 - 15 let - vegetace eutrofních stojatých vod
10 - 15 let - vegetace mezí a větrolamů bez specializovaných druhů
desetiletí - xerothermní nebo hydrofilní nelesní společenstva a to často jen s neúplnou druhovou
garniturou
staletí - vznik vyspělých karbonátových profilů v půdě, vznik lesní geobiocenózy včetně specializovaných lesních druhů vyšších rostlin
tisíciletí - vznik vyspělých humusových profilů vývojově zralých půd reprodukce zaniklého klimaxového společenstva s druhově nasycenými společenstvy v dané krajině
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Předkládaný plán územního systému ekologické stability je dalším krokem, který směřuje k aktivnímu přístupu při zabezpečování ekologické stability krajiny. Vymezení ÚSES dává pouze předpoklad
k založení biocenter a biokoridorů (stabilních ploch), které by měly být základem pro rozvíjení nutných
prvků a procesů zvyšujících odolnost krajiny k antropickým tlakům. Dalšími nutnými předpoklady k větší
stabilitě krajiny jsou ekologičtější způsoby hospodaření jak v lese, tak i na zemědělské půdě, zajištění
čistoty ovzduší, vod atd.

3.f.2.1 Regionální a nadregionální ÚSES
Pro vymezení regionální úrovně ÚSES jsou závazným podkladem Zásady územního rozvoje
Plzeňského kraje, ze kterého vyplývá v řešeném území respektovat a upřesnit následující prvek ÚSES.
Nadregionální biokoridor K50 Kladská - Týřov, Křivoklát (vč. ochranné zóny)
Regionální biocentrum – RBC Na Kosím potoce pod Křínovem (PLA22).
Číslo,

název

k.ú.

stav

výměra

popis

návrh opatření

Stav:
Les, louka,
nelesní zeleň, údolní
niva

Opatření:
Nerušený vývoj, dle potřeby kosit louky, případně spásat
louky. Prudké svahy možno zalesnit přirozenou druhovou
skladbou
Cílový stav:
Přirozený vodní tok, extenzivní
louky a pastviny, les s přirozenou skladbou dřevin, svěží dubová jedlina

[ha]

(značení v platném
ÚP)

Regionální biocentra
RBC Na Kosím
potoce pod Křínovem

Kořen

RBC
funkční

10,7

Zdroj: Zásady územního rozvoje Plzeňského, UAP ORP Stříbro

3.f.2.2 Lokální ÚSES
Lokální ÚSES v řešeném území vychází z generelu ÚSES.
V tabulkové části jsou popsány jednotlivé prvky ÚSES.
Přehled biocenter
Číslo,

název

k.ú.

stav

výměra

popis

návrh opatření

Stav:
Vodní tok,
údolní niva,
stráně s loukami a nálety
dřevin, mezofilní louky

Opatření:
Nerušený vývoj, dle potřeby kosit louky a spásat. Prudké
svahy možno zalesnit přirozenou druhovou skladbou
Cílový stav:
Přirozený vodní tok, olšina /
vlhká louka, extenzivní louky a
pastviny, les s přirozenou
skladbou dřevin

[ha]

(značení v platném
ÚP)

Lokální biocentra
LBC 2 (KP55)

Kořen

funkční

12,17
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Číslo,

název

k.ú.

stav

výměra

popis

návrh opatření

6,7

Hluboce zaříznuté údolí,
louky, remízky, linie
náletových
dřevin, potok
v přirozeném
meandrujícím
korytě,

Hluboce zaříznuté údolí,
louky, les
s převažující
monokulturou
smrku a příměsí borovice, jeřáb,
osika, bříza,
jíva. Potok
v přirozeném
meandrujícím
korytě. Niva
s pásem luk
Mělce zahloubené
údolí potoka,
niva potoka
v přirozeném
korytě. Břehové porosty
– skupiny
vrb. Niva
s pásem nesklízených
luk.
Mělce zahloubená
niva, niva –
luční, prameniště potoka,
mokřady, porosty borovic

Opatření:
Nerušený vývoj, dle potřeby kosit louky, případně spásat
louky. Nálety na stráních ponechat přirozenému vývoji.
Prudké svahy možno zalesnit
přirozenou druhovou skladbou
Cílový stav:
Přirozený vodní tok, olšina /
vlhká louka, extenzivní louky a
pastviny, les s přirozenou
skladbou dřevin
Opatření:
Nerušený vývoj, dle potřeby
doplnění listnáčů. Postupná obnova přirozené druhové
skladby, věkově diferencované
Cílový stav:
Přirozený vodní tok, olšina /
vlhká louka, les s přirozenou
druhovou skladbou věkově diferencovanou

[ha]

(značení v platném
ÚP)

LBC 3 (CE4)

Kořen

funkční

LBC 4 (CE6)

Kořen, Ol- funkční
bramov

16,19

LBC 5 (CE3)

Olbramov

funkční

2,9

LBC 7 (CE5)

Zádub u
funkční
Olbramova

3,9

LBC 8 (CE7)

Zádub u
funkční
Olbramova

12,3

Starý smrkový porost.
Mokré louky
s povrchově
narušeným
prameništěm

Opatření:
Založení vodních ploch, výsadba izolačních dřevin, kosení
luk nebo ponechání přirozené
sukcesi, ornou půdu zatravnit
nebo zalesnit.
Cílový stav:
Přirozený vodní tok, olšina /
vlhká louka, les s přirozenou
druhovou skladbou věkově diferencovanou
Opatření:
Nerušený vývoj, dle potřeby
doplnění listnáčů. Postupná obnova přirozené druhové
skladby,
Cílový stav:
Přirozený vodní tok, rašelinná
louka, les s přirozenou druhovou skladbou
Opatření:
V rámci obnovy porostů postupně obnovit přirozenou
skladbu dřevin věkově diferencovanou
Cílový stav:
Les s přirozenou druhovou
skladbou – dubová bučina, extenzivní louky zalesnit přirozenou druhovou skladbou
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LBC 9 (CE0)

Zádub u
funkční
Olbramova

5,3

LBC 10 (CE8)

Zádub u
funkční
Olbramova

3,3

LBC 11 (CE32)

Zádub u
funkční
Olbramova

13,7

LBC 12 (CE31)

Zádub u
funkční
Olbramova

14,1

Mělce zahloubená široká niva.
Dubový porost hojně
přimísený
břízou a smrkem, kapradiny, tráva.
Niva – luční
prameniště
malého potoka na nesklízených
loukách,
malá vodní
plocha, vrby
Potoční údolí
s vodní plochou, hráz
s břízami.
Remízky
smrků s vrbami.
Mírný svah,
smrky, buky

Mělké údolí,
les –
doubrava,
březová
doubrava, topol, olše,
bříza

Opatření:
V lesní části ponechat přirozenému vývoji. V nelesní části zajistit nerušený vývoj
Cílový stav:
Přirozený vodní tok, vodní plochy, rašelinná louka. Les s přirozenou druhovou skladbou

Opatření:
Zajistit nerušený sukcesní vývoj, případně izolační pásy křovin
Cílový stav:
Vodní plochy, louka na nivě,
přirozený tok
Opatření:
Preferovat listnáče, zajistit nerušený vývoj
Cílový stav:
Les s přirozenou druhovou
skladbou – svěží dubová bučina
Opatření:
Obnova přirozené skladby dřevin, věkově diferencované
Cílový stav:
Les s přirozenou druhovou
skladbou – dubová jedlina, dubová bučina

Přehled biokoridorů
Číslo, název

k.ú.

stav

délka

Popis

Lokální biokoridory
LBK 1 (PLA22-KP55)

Kořen

funkční

746 m

Les, orná půda

LBK 2 (CE6 – PLA22)

Kořen

funkční

652 m

Hluboce zaříznuté
údolí,
ochranný
les, monokultura
smrkového
porostu s příměsí borovice,
jeřáb,
osika, bříza, jíva.
Potok
v přirozeném meandrujícím
korytě. Niva s pásem luk.
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Návrh opatření
Opatření:
Zajistit nerušený
sukcesní vývoj,
případně izolační
pásy křovin
Cílový stav:
Přirozený pás zeleně, keřová společenstva, přirozená skladby dřevin
Opatření:
Zajistit nerušený
vývoj, postupná
obnova druhové
skladby, kosit
louky a spásat
Cílový stav:
Přirozený
vodní
tok, olšina, louka
s přirozenou druhovou skladbou

78

Číslo, název

k.ú.

stav

délka

LBK 3 (CE6 – PLA22)

Kořen,

funkční

1 693 m

LBK 4 (CE4 – KP55)

Kořen

funkční

412 m

LBK 5 (CE6 – KP55)

Olbramov, funkční
Kořen

1 342 m

Hluboce zaříznuté
údolí potoka, úzká
niva. Potok v přirozeném meandrujícím korytě

LBK 6 (CE3 – KOŘENSKÝ POTOK)

Olbramov

funkční

1 007 m

Les (smrky), vlhké
louky na nivě, potok v přirozeném
korytě

LBK 7 (CE5 – KOŘENSKÝ PO-

Olbramov

funkční

1 624 m

Les (smrky), vlhké
louky na nivě, potok v přirozeném
korytě, nesklizené
louky

TOK)

Popis

Návrh opatření

Hluboce zaříznuté
údolí, les – převažuje monokultura
starého
smrkového porostu s příměsí borovice, jeřáb, osika, bříza.
Potok
v přirozeném meandrujícím
korytě, pásy luk
Hluboce zaříznuté
údolí potoka, úzká
niva. Potok v přirozeném meandrujícím korytě

Opatření:
Zajistit nerušený
vývoj, postupná
obnova přirozené
druhové skladby
Cílový stav:
Přirozený
vodní
tok, olšina, louka
s přirozenou druhovou skladbou
Opatření:
Zajisti nerušený
vývoj, kosit louky
a spásat
Cílový stav:
Lesní porost s přirozenou druhovou
skladbou, na orné
půdě
Opatření:
Zajisti nerušený
vývoj, spásat
Cílový stav:
Lesní porost s přirozenou druhovou
skladbou, na orné
půdě
Opatření:
Les – postupná
přeměna na olšinu, louky ponechat v sukcesi
nebo sklízet
Cílový stav:
Olšina, extenzivní
louka
Opatření:
louky ponechat
v sukcesi nebo
sekat a spásat
Cílový stav:
Olšina, mokré
louky
Opatření:
V rámci obnovy
porostů postupně
obnovit přirozenou
skladbu dřevin
Cílový stav:
Les s přirozenou
druhovou skladbou
Opatření:
Postupná obnova
přirozené skladby
Cílový stav:
Les s přirozenou
skladbou porostů
Opatření:
Nové vodní plochy, sklízení luk,
nechat zarůst olšinou
Cílový stav:
Potok s přirozeným korytem, olšina, louky

LBK 8 (CE5-CE7-CE31-CE32)

Zádub u Ol- funkční
bramova

760 m

Monokultura
smrku, louky

LBK 9 (CE5-CE0)

Zádub u Ol- funkční
bramova

1 021 m

Les, kulturní louka

LBK 10 (BIOKORIDOR ZÁDUB- Zádub u Ol- funkční
bramova
SKÉHO POTOKA)

1 110 m

Louky, potok
s břehovými porosty olší a vrb,
vodní plochy
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Číslo, název

k.ú.

stav

délka

Popis

Návrh opatření

Mělké až zaříznuté údolí potoka,
vodní plochy, kulturní, z části nesklizené
louky,
olše, vrby

Opatření:
Nové vodní plochy, sklízet louky,
nechat zarůst olšinou
Cílový stav:
Potok
s přirozeným korytem, olšina, louky
Opatření:
Výsadba doprovodné zeleně, keřová společenstva
Cílový stav:
Pás zeleně s přirozenou druhovou
skladbou
keřového a stromového patra
Opatření:
Nové vodní plochy, sklízení luk,
nechat zarůst olšinou
Cílový stav:
Potok
s přirozeným korytem, olšina, louky
Opatření:
sklízení luk, nechat zarůst olšinou. Postupná obnova přirozené
skladby.
Cílový stav:
Les s přirozenou
skladbou porostů
Opatření:
nechat zarůst olšinou. Postupná obnova přirozené
skladby.
Cílový stav:
Les s přirozenou
skladbou porostů
Opatření:
Postupná obnova
přirozené skladby.
Cílový stav:
Les s přirozenou
skladbou porostů
Opatření:
Nové vodní plochy. Postupná obnova přirozené
skladby.
Cílový stav:
Les s přirozenou
skladbou porostů

LBK 11 (BIOKORIDOR ZÁDUB- Zádub u Ol- funkční
bramova
SKÉHO POTOKA)

2 050 m

LBK 12

Zádub u Ol- funkční
bramova

200 m

LBK 13 (CE5-CE7-CE31-CE32)

Zádub u Ol- funkční
bramova

1 142 m

Les – monokultura
smrku,

LBK 14 (CE5-CE7-CE31-CE32)

Zádub u Ol- funkční
bramova

147 m

Les, monokultura
smrku, louky

LBK 15 (CE5-CE7-CE31-CE32)

Zádub u Ol- funkční
bramova

1 149 m

Les, monokultura
smrku

LBK 16

Zádub u Ol- funkční
bramova

380 m

Les, monokultura
smrku

LBK 17

Zádub u Ol- funkční
bramova

759m

Les, monokultura
smrku
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Číslo, název

k.ú.

stav

LBK 18 (CE3 – HRANICE)

Olbramov

k vymezení

délka
1 232m

Popis

Návrh opatření

pole, louky, vodní
plochy

Opatření:
Nové vodní plochy. sklízení luk,
nechat zarůst olšinou, břehové porosty
Cílový stav:
Potok
s přirozeným korytem, olšina, louky

3.f.3. Zdůvodnění stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání ploch
s rozdílným způsobem využití
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy tak, aby na vhodných místech umožňovaly
mísení vzájemně slučitelných funkcí a zbytečně neomezovaly kvalitativní územní rozvoj sídel, ale zároveň aby nedocházelo ke vzájemným střetům jednotlivých funkcí v území.
Územní plán vymezuje 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 této vyhlášky jsou vymezeny samostatné plochy zeleně,
což umožňuje § 3, odst. (4). Plochy zeleně jsou vymezeny tam, kde je vhodné tyto plochy stabilizovat, či
nově umístit a ochránit je před zástavbou. Jsou součástí systému sídelní zeleně.
Aby bylo dosaženo co největší flexibility využití jednotlivých ploch a nebyla vyvolána potřeba
častých změn územního plánu, jsou v maximální možné míře vymezeny plochy smíšené, které umožňují
vedle bydlení i provozování drobných výrobních činností, služeb a vybavenosti, které jsou slučitelné s
funkcí bydlení a nenarušují ji.
Při umisťování podmíněně přípustného využití je u mnoha ploch nutné dokladovat, že nebude
snížena kvalita obytného prostředí, nebo případně pohoda bydlení. Přesnější specifikaci těchto pojmů
lze najít v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2006, č. j. 2 As 44/2005 - 116 (č. 850/2006
Sb. NSS), kde se mimo jiné uvádí, že „požadavky na pohodu bydlení nelze absolutizovat a že určité
zatížení okolí způsobuje každá stavba, přičemž po vlastnících okolních staveb je spravedlivé požadovat,
aby takovéto zatížení snášeli, je-li přiměřené poměrům“. Uvedená kritéria (jako hladina hluku, emise
prachu a pachů a podobně) není proto možné brát zcela absolutně, nýbrž tak, že je nelze zhoršit nad
míru přiměřenou poměrům.
Nepřípustné využití uvedené v podmínkách pro plochy s rozdílným způsobem využití nelze v
dané ploše povolit. Pokud takovéto využití v ploše existuje, je nutné podnikat kroky k ukončení jeho
existence nebo kroky k transformaci na využití hlavní, přípustné či podmíněně přípustné.
Pro zachování urbanistických hodnot a jejich rozvíjení v rámci nové výstavby, jsou v podmínkách prostorového uspořádání stanoveny pro jednotlivé plochy v Olbramově a přidružených sídlech takové stavby, které se vhodně začlení do okolní zástavby.
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Dalšími podmínkami prostorového uspořádání je zejména určení maximální výšky zástavby
(podlažnosti), která má zamezit narušení panoramatu sídel tak, aby nedošlo k narušení převažující výškové hladiny zástavby a narušení hmotové proporce objektů určených pro rodinné bydlení.
Plochy uvedené ve výrokové části byly během prací na Územním plánu průběžně konzultovány
s vedením obce ve snaze zachovat co nejvíce ploch z platného ÚP při co nejmenších záborech ZPF.

3.f.4. Zdůvodnění návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření
Plochy pro veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění dle §170 stavebního zákona
ÚP vymezuje dvě plochy veřejného prostranství – veřejné prostranství (PV1 a PV1a) jako veřejně prospěšnou stavbu s možností vyvlastnění. Ta je vymezena z důvodu vytvoření plochy veřejného
prostranství, sloužícího pro přístup do zastavitelných ploch smíšených obytných – venkovských SV2 a
SV3.
Označení
plochy
PV1
PV1a

Plocha s rozdílným způsobem využití
Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství
Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství

Výměra
v ha

Katastrální území

0,0151

Kořen

0,0023

Kořen

Plochy pro veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění §170 stavebního zákona:
Z důvodu zajištění realizovatelnosti návrhů opatření v krajině, a se zohledněním požadavků zákona č.183/2006Sb., v platném znění (ve smyslu § 2 odst. (4) písm. l) a m) za použití § 170 stavebního
zákona), navrhuje územní plán tyto záměry jako veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění.
Jedná se o následující plochy:
Označení
plochy
ZO1
ZO2
NZt1

Plochy zeleně – ochranná a izolační
Plochy zeleně – ochranná a izolační
Plochy zemědělské – trvalé travní porosty

Výměra
v ha
0,2499
0,2347
2,6549

NZt1a

Plochy zemědělské – trvalé travní porosty

3,6944

Olbramov

0,8318

Olbramov

NZt2

Plocha s rozdílným způsobem využití

Plochy zemědělské – trvalé travní porosty
(značeno dle výkresu Veřejně prospěšných opatření)

Katastrální území
Kořen
Kořen
Olbramov

Dále se jedná se o následující prvek ÚSES:
Číslo, název

k.ú.

stav

délka

K vymezení

1 232m

Lokální biokoridory
LBK 18

Olbramov

Plochy pro veřejně prospěšné stavby s možností uplatnění předkupního práva dle §101
stavebního zákona
ÚP nenavrhuje.
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3.f.5. Odůvodnění vymezení územních rezerv
Návrh ÚP Olbramov žádné územní rezervy nevymezuje.

3.f.6. Odůvodnění ploch a koridorů, ve kterých je rozhodnutí o změnách v území
podmíněno uzavřením dohody o parcelaci
Návrh ÚP Olbramov žádné takové plochy nenavrhuje.

3.f.7. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodnutí o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie
Návrh ÚP Olbramov žádné takové plochy nenavrhuje.

3.f.8. Odůvodnění vymezených ploch a koridorů, ve kterých je rozhodnutí podmíněno zpracováním regulačního plánu
ÚP Olbramov žádné takové plochy nenavrhuje.

3.f.9. Odůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Územní plán Olbramov nenavrhuje plochy, u kterých by bylo nutné stanovení pořadí změn etapizací.

3.f.10. Odůvodnění vymezení architektonicko urbanistického významu staveb, ve
kterých je rozhodnutí podmíněno zpracováním projektové dokumentace autorizovaným architektem
Územní plán Olbramov nevymezuje takové stavby, pro které by bylo nutné řešení projektové
dokumentace autorizovaným architektem.

3.g.Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
(viz. § 53 odstavce 5f Stavebního zákona)
Účelné využití zastavěného území a potřeba optimálního vymezení zastavitelných ploch je navržena v urbanistické koncepci územního rozvoje Olbramova. Ta řeší využití zastavěného území a zastavitelných ploch s cílem zachovat stávající architektonicko urbanistický výraz území obce, prostřednictvím
přednostního využívání proluk v zastavěném území a lokalizací nových ploch výhradně do míst, které
bezprostředně navazují na stávající zastavěné území Olbramova a přidružených sídel. Tento způsob
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využití zastavěného území a zejména zastavitelného území je také nejlepší způsob ochrany zemědělského půdního fondu a výrazné krajinotvorné zeleně. Účelné využití nových ploch pro zastavitelné území
zároveň minimalizuje návrhy na nové plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu. Pro tu jsou využívány téměř výhradně stávající místní komunikace, stávající veřejná prostranství či zastavitelné plochy
veřejných prostranství. Účelné využití stávajících zastavěných území a návrh nových zastavitelných
ploch se odráží i ve stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou uvedeny ve Výrokové části v kapitole F. a v odůvodnění v kapitole 3.e) v podkapitole „Přehled a zdůvodnění zastavitelných ploch a ploch změn v krajině“ (3.e.3.).
ÚP vychází při vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby zastavitelných ploch
ze skutečnosti, že v obci Olbramov žije v dnešní době 58 obyvatel, přitom v roce 1869 zde žilo 818
obyvatel.

Obyvatelstvo
Vývoj počtu obyvatel v obci Olbramov byl během období moderního sčítání obyvatel (od r. 1869)
kolísavý až do roku 1921. Od tohoto roku se počet obyvatel snižuje. Nejméně obyvatel žilo v obci nyní
v roce 2016.
Rok

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2016 2018

Počet obyvatel

818

770

899

798

778

969

670

226

210

132

101

75

78

55

50

58

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/sldb/pocet-obyvatel-a-domu-podle-vysledku-scitani-od-roku-1869
http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=560910

Následující tabulka a graf ukazuje podrobnější vývoj počtu obyvatel v obci v období od roku
1992 do roku 2016
Rok
Počet obyvatel
Rok
Počet obyvatel
Rok
Počet obyvatel
Rok
Počet obyvatel

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

73

68

69

73

77

75

72

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

71

71

82

76

75

75

71

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

71

74

78

76

73

55

57

2013

2014

2015

2016

2017

2018

54

48

46

50

59

58
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Vývoj obyvatel od roku 1992 - 2018
140

Počet obyvatel
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0
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rok
https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr

Bytový fond
Za posledních 140 let, tedy od údajů z roku 1869 až do posledního sčítání v roce 2011, poklesl
celkový počet domů z původních 134 na současných 34 (dle informací Českého statistického úřadu)
Rok
Počet
domů

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

134

134

139

136

133

132

131

71

50

36

28

32

34

34

Počet domů

Vývoj bytového fondu od roku 1869 - 2016
150
100
50
0

rok

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/sldb/pocet-obyvatel-a-domu-podle-vysledku-scitani-od-roku-1869

Při posledním sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011, bylo v obci Olbramov 34 domů pro bydlení,
z nichž bylo trvale obydlených 16 (tj. 47 %).
Zdroj: Český statistický úřad, https://www.czso.cz/csu/sldb/pocet-obyvatel-a-domu-podle-vysledku-scitani-od-roku-1869 Ekonomická
aktivita obyvatelstva

Charakteristika obce z hlediska perspektivy pro nárůst obyvatel:
Obec lze považovat za sídlo výhodné z hlediska bydlení pro obyvatele měst Stříbra a Plané u
Mariánských Lázní, neboť má s oběma městy ideální dopravní spojení a již v současné době existuje
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mezi městem Stříbrem a Planou u Mariánských Lázní (event. Černošínem) a Olbramovem ekonomická
provázanost, zejména vyjížďkou za prací.
Z demografického hlediska vytváří územní plán předpoklady pro přiměřený rozvoj Olbramova i
v budoucích letech do doby naplnění všech zastavitelných ploch. Územní plán vymezuje na území obce
celkem 5,109 ha ploch smíšených obytných – vesnických (SV) a 0,2447ha ploch bydlení – v rodinných
domech – venkovských (BV1). Pokud by se tyto plochy vymezené územním plánem pro novou bytovou
výstavbu naplnily, mohl by Olbramov zvýšit počet obyvatel o cca 123, tzn. ze současných cca 58 na cca
180 obyvatel, tedy cca 2 násobně oproti současnému stavu. Tento teoretický výpočet budoucího počtu
obyvatel vychází z předpokladu, že velikost stavebních pozemků pro nové obytné objekty bude činit cca
800 m2. Teoretický předpoklad je 41 nových rodinných domů při naplnění všech zastavitelných ploch SV.
Takovýto návrh zastavitelných ploch je zdůvodněn hlavně tím, že v současné době by obce typu
Olbramov zanikly, pokud by nenabídly kvalitní přírodní prostředí pro bydlení v zázemí nedalekých měst
Stříbro a Planá u Mariánských Lázní.
Tato města poskytují příležitost zaměstnání. Je zde také zajištěna vyšší občanská vybavenost
- kultura, zdravotnictví, školství apod. Neméně důležitá je také rozvojová oblast podél dálnice D5, která
vzhledem k neutuchajícímu nárůstu výrobních areálů poskytuje pracovní příležitosti pro obyvatele podél
této dálnice D5.
Zdůvodnění nově vymezených ploch pro bydlení je uvedeno v následujícím odůvodnění nových
zastavitelných ploch (dle metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj).
ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ PRO ÚP OLBRAMOV
Současná rozloha zastavěného území.........................................................26,81 ha.
Návrh zastavitelných ploch ................5,35 ha
Rozdíl: 21,46 ha
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
- východiska:
a) v obci přibylo za posledních 20 let (1996 - 2016) cca 6 domů
b) v obci žije (informace k 1.1.2018) celkem 58 obyvatel, z toho cca 2 osoby (3,4 %) ve věku
do 15 let, územní plán předpokládá, že cca 70% z nich bude chtít v obci bydlet i nadále. tj. 2
obyvatelé.
c) v obci žije celkem 34 obyvatel ve věku od 15 let do 60 let stáří (58 %) - v rámci této skupiny
populace lze předpokládat, že v důsledku rozvodů, odstěhování se od rodičů, event. následkem
jiného způsobu dělení stávajícího soužití, se cca 50% obyvatel osamostatní a bude nárokovat
nové vlastní bydlení
d) obec má téměř ideální podmínky pro kvalitní bydlení
- dobrá dopravní dostupnost po silnici II/230 (Nepomuk – Planá u Mariánských Lázní – Bečov
nad Teplou
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- poloha v přírodním prostředí nedaleko CHKO Český Les
- poloha v přírodním parku Kosí potok a Hadovka
- velké procento zalesnění
- poloha nedaleko větších měst Stříbro a Planá u Mariánských Lázní
- poloha obce ve Specifické oblasti nadmístního významu SON 4 Bezdružicko
- pracovní příležitosti v důsledku polohy v zemědělsky obhospodařovaném území
- pracovní příležitosti v nedalekých městech Černošín, Stříbro, Planá u Mariánských Lázní
- v obci se nenachází téměř žádná občanská vybavenost (obecní úřad, hasičská zbrojnice, malá
sportovní plocha), ale okolní města Černošín, Stříbro a Planá u Mariánských ji plně zajišťují
- možnosti vyžití v rámci turistiky
- pracovní příležitosti v rámci předpokládaného rozvoje cestovního ruchu
- ojediněle zachovaná jednotlivá sídla, která jsou doposud nenarušena charakterem „moderní“
zástavby
- jednotlivá sídla si zachovávají svůj původní historický charakter
- množství nemovitých kulturních a historických památek
- množství maloplošné zvláště chráněných území v okolí Olbramova (Přírodní rezervace Pod
Volfštejnem, Přírodní park Černošínský bor, Přírodní rezervace U rybníčků)
- Odhad potřeby nových bytových jednotek
- s ohledem na demografický vývoj..........................................5 b.j..................
- s ohledem na nechtěné soužití.............................................17 b.j..................
- s ohledem na geografickou polohu.......................................10 b.j..................
- s ohledem na pracovní příležitosti..........................................4 b.j..................
Obec Olbramov celkem………………………...……..…..36 b.j…………....
Vzhledem k charakteru obce a předpokládanému zájmu žadatelů o byt, se stanovuje poměr bytových
jednotek (bj = v RD)
- SV mimo zastavěné území 800 m2 v zastavěném území 700 m2,
- +25 % počítaných pro veřejná prostranství), což činí následující počty b.j.:
Předpokládaná průměrná velikost jednotlivých pozemků – 1000 m2
100 % bytů v rodinných domech........................................36 b.j.
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení za obec Olbramov celkem
- v rodinných domech ...............cca 36 000 m2
+ 20% rezerva......................................7 200 m2
Potřeba ploch pro bydlení celkem = 43 200 m2
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Návrh ploch pro bydlení v obci Olbramov činí celkem 53 537 m2 což je více než vypočítaná potřeba
zastavitelných ploch pro bydlení. Tento výpočet ovšem vychází např. z minimální velikosti pozemků cca
1 000 m2 pro RD. Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že lidé se budou do Olbramova stěhovat z měst
a budou chtít kvalitní bydlení s velkými zahradami a zelení, budou pozemky pro RD velikosti cca 1 100
– 1 200 m2. S tímto předpokladem (velkých parcel) se potřeba ploch pro bydlení změní na cca 52 000
m2. Tato vypočtená hodnota již odpovídá návrhu ÚP na vymezení ploch smíšených obytných.
Územní plán navrhuje přiměřený rozvoj obce - odpovídající významu, poloze, budoucímu rozvoji a
charakteru Olbramova. Navržený rozvoj obce považuje ÚP za cílový. Pokud by územní plán navrhl menší
rozvojové plochy pro bydlení, je velký předpoklad, že obec by postupem času začala vymírat a v jednotlivých sídlech by zůstaly pouze původní opuštěné rodinné domy či rekreační objekty. Navrženými plochami pro bydlení (plochy smíšené obytné – venkovské SV) má Olbramov velkou šanci na opětovnou
obnovu všech tří sídel zejména formou kvalitního venkovského bydlení v přírodním prostředí, doplněných plochami rekreace a občanského vybavení.

4. NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHLÁŠKY č.500/2006 Sb., ČÁST II. ODSTAVEC
1a-d.
4.a. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
(viz, příloha č. 7 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb., část II, odstavec 1a)
Územní plán Olbramov respektuje všechny nadmístní územní skutečnosti obsažené v aktualizovaných ÚPD - PÚR ČR a ZÚR Plzeňského kraje – viz Koordinační výkres. Řešení územního plánu však
není těmito skutečnostmi širších územních vztahů nikterak ovlivněno.
Obě ÚPD byly podrobně popsány v “kapitole 2. a).
Souhrnně lze konstatovat, že navržené řešení ÚP Olbramov širší územní vztahy v daném regionu
neovlivní, což je zřejmé z omezených územně technických parametrů s okolními obcemi. Ty tvoří obce:
Lestkov, Kokašice, Horní Kozolupy, Černošín a Planá u Mariánských Lázní. Územní plán vymezuje jednotlivé prvky ÚSES, které navazují na sousední prvky ÚSES v okolních obcích.
ÚP nenavrhuje žádný záměr, který by ovlivňoval území sousedních obcí.
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SO ORP Stříbro

Obec je dobře dopravně obsloužena nejen silnicí II/230, ale hlavně silnicemi III. třídy (20163 a
20168), které zpřístupňují jednotlivá sídla.
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Řešené území spadá svoji západní částí do Ochranné zóny NRBK K50 Kladská, Týřov, Křivoklát.

Výřez výkresu ÚSES ze ZÚR Plzeňského kraje

4.b. Vyhodnocení splnění požadavků zadání
(viz příloha č. 7 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb., část II., odstavec 1b))
Zadání územní plánu Olbramov, které bylo schváleno 20.2.2016 (usnesením č. 3), obsahuje
celkem 7 kapitol A – G.
Uvedené kapitoly jsou citovány a následně popsáno splnění jednotlivých bodů 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.
Zastavěné území bude vymezeno v celém řešeném území v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími
právními předpisy.
Vymezení zastavěného území bude provedeno na podkladu aktuální katastrální mapy a uvedeno do souladu s
právním stavem v území.
Území obce Olbramov bude členěno na plochy s rozdílným způsobem využití ve smyslu obecných požadavků
na vymezování ploch (vyhláška č. 501/2006 Sb.) Plochy s rozdílným způsobem využití bude možno s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členit. V rámci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití budou
zohledněny pozemky s platným územním rozhodnutím.
Územní plán Olbramov stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (hlavní využití, dále
přípustné využití, nepřípustné využití, případně podmíněně přípustné využití se stanovením konkrétní podmínky).
Stávající urbanistická koncepce bude zachována. Urbanistickou koncepci obce je nutno principiálně zachovat a
je potřebné ji v rámci návrhu řešení srozumitelně vymezit, a to zejména s ohledem nastávající urbanistické, architektonické a kulturní hodnoty. Zastavitelné plochy budou řešeny tak (zejména vhodným vymezením ploch a stanovenými
podmínkami pro jejich využití), aby bylo zajištěno úměrné zahuštění výstavby v obci a tím byly minimalizovány zábory
volné krajiny. Cílem rozvoje obce je vybudování kvalitních životních podmínek jejích obyvatel. Stavební rozvoj bydlení
bude navazovat na zastavěné území a bude koordinován s ohledem na dostupné kapacity veřejné infrastruktury. Nové
aktivity v zastavěném i nezastavěném území nesmí ohrožovat životní prostředí (hlukem, imisemi apod.), přírodní hodnoty
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a přírodní zdroje (prvky ÚSES, významné krajinné prvky, zdroje vody a další.). Změny v krajině budou směřovat k posílení
ekologické stability

Všechny výše uvedené požadavky byly splněny a jejich splnění je uvedeno ve výrokové textové
části a v části odůvodnění v předchozích kapitolách.
1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch.
1a.) Požadavky vyplývajících z politiky územního rozvoje.
Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1, 2 a 3 schválené vládou dne 2.9.2019 usnesením vlády ČR
č.630 vyplývá, že obec Olbramov leží mimo rozvojové oblasti.
Je nutné respektovat republikové priority územního plánování a to zejména:
- 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.
- 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 a hodnoty území.

Tento bod byl splněn beze zbytku. Jeho naplnění je popsáno v kapitole 2.a. - Soulad územního
plánu s Politikou územního rozvoje a s Územně plánovací dokumentací vydanou krajem této textové
části.

1.b) Požadavky vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem. Z územně plánovací dokumentací
vydanou krajem pro obec Olbramov jsou Aktualizované Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (A1-ZÚR), a
které byly vydány zastupitelstvem Plzeňského kraje č. 437/14 dne 10.3.2014, s účinností od 1.4.2014 vyplývá, že obec
Olbramov patří do SON4 Specifická oblast Bezdružicko. Územní plán respektuje i následné aktualizace ZÚR
(nyní platné aktualizace č.4 ze dne 17.12.2018). Z nich pro ÚP nevyplývají řádné nové skutečnosti.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
- Posilovat stabilitu sídelní struktury regionu, zejména menších vesnických sídel s cílem obnovy vyvážených podmínek
udržitelného rozvoje území.
- Podmínky pro podnikání rozvíjet s ohledem na místní předpoklady a tradice, s důrazem na přírodně šetrné zemědělství.
- Vytvářet podmínky pro celoroční využití rekreačního potenciálu území s ohledem na místní podmínky, především v
návaznosti na vodní nádrž Hracholusky a lázně Konstantinovy Lázně.
- Posilovat trvalé osídlení nabídkou volných ploch pro přiměřený rozvoj bydlení a podnikatelských aktivit v území.
- Chránit hodnoty geoparku a vytvářet podmínky pro širší využití jeho potenciálu.
- Úkoly pro územní plánování obcí:
- Územní rozvoj orientovat zejména na posílení rekreačních, lázeňských, podnikatelských a obytných funkcí sídel.
- Zástavbu koncentrovat v návaznosti na stávající sídla.
- Vymezit plochy pro zařízení spojená s geoparkem, tj. plochy občanské vybavenosti a koridory naučných a zážitkových
stezek.
V A1-ZÚR bylo zrušeno Území specifických oblastí Bezdružicko - Kralovicko - Radnicko, do které obec Olbramov patřila.

Tento bod byl splněn beze zbytku. Jeho naplnění je popsáno v kapitole 2.a. - Soulad územního
plánu s Politikou územního rozvoje a s Územně plánovací dokumentací vydanou krajem této textové
části.
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1.c) Požadavky vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci.
Z 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Stříbro z listopadu 2014
pro obec Olbramov vyplývá:
- Vyváženost vztahu územních podmínek pro obec Olbramov - špatný stav pro hospodářský rozvoj, dobrý stav pro
příznivé životní prostředí a špatný stav pro soudržnost společenství obyvatel území. Z hodnocení vyváženosti územních
podmínek pro udržitelný rozvoj území vyplynulo pro obec Olbramov hodnocení všech tří pilířů kategorie 3a.
- Vývoj počtu obyvatel: 2003 - 75, 2005 - 71, 2007 - 78, 2009 - 73, 2011 - 55, 2013 - 54, 2015-46.
- Obec Olbramov má nejméně obyvatel z obcí v ORP Stříbro. Obec Olbramov má nejmenší zastoupení obyvatelstva
věkové skupiny 0-14, momentálně v počtu 4. Nejvíce obyvatel ve věku 65 let a více žije v obci Olbramov.

Tento bod Návrh územního plánu respektuje a svými návrhy se snaží zastavit pokles obyvatel Olbramova a podpořit opětovný vzestup trvale bydlících obyvatel.

1.d) Požadavky obce, s dotčených orgánů a veřejnosti.
- Podkladem pro návrh Územního plánu Olbramov je stávající územní plán obce. V novém ÚP budou zastavitelné
plochy převzaty ze stávajícího územního plánu obce a bude prověřena jejich potřeba.
- Zapracovat podněty ze strany obce, které vyplynuly z období mezi stávajícím územním plánem a zpracováním nového územního plánu:
• Prověřit možnosti vymezení zastavitelných ploch pro bydlení venkovského charakteru:
- na p.p.č. 63, 30/1 a 33/1 v k.ú. Olbramov
- na části p.p.č. 436/1 a 1012/5 v k.ú. Olbramov
- na p.p.č. 527/2, 530/1 a 107/7 v k.ú. Zádub u Olbramova
- a zemědělské činnosti na p.p.č. 18, 472/1, 527/6 a 527/7 v k.ú. Zádub u Olbramova
- na p.p.č. 70, a dále nová lokalita výstavby RD v intravilánu v k.ú. Kořen
- na plochách dle požadavků vlastníků
- na dalších pozemcích dle zvážení zhotovitele v k.ú. Olbramov, Zádub u Olbramova a Kořen
•
Prověřit potřebu protierozních opatření a protipovodňových opatření na zemědělské půdě, zejména větrolamu na
p.p.č. 403/3, 403/1, 403/5 v k.ú. Olbramov, na p.p.č. 774 a 876 v k.ú. Kořen, na p.p.č. 402/2 a 402/7 v k.ú. Zádub u
Olbramova a v případě potřeby vymezit plochy pro umístění takových opatření včetně vymezení jako VPO.
•

Prověřit možnost obnovy vodních ploch na p.p.č. 892 a 863 v k.ú. Kořen. Dále prověřit existenci významného prameniště na p.p.č. 50/1, 55/2, 55/1 v k.ú. Olbramov. Prověřit možnost obnovy bývalého rybníčku u statku na p.p.č.
402/7 a 402/2 v k.ú. Zádub u Olbramova, zároveň bude sloužit jako protipovodňové a protierozní opatření. Prověření
možnosti obnovy rybníčku v lese na bývalé cestě do Lestkova (zájem LČR).

ÚP výše uvedené požadavky prověřil a byly splněny v převážné míře dle jednotlivých požadavků. Návrhy ÚP byly koordinovány s probíhajícími Pozemkovými úpravami. Tento bod nebyl splněn
v následujících dvou požadavcích na vymezení zastavitelných ploch:
- na části p.p.č. 436/1 a 1012/5 v k.ú. Olbramov vymezení zastavitelné plochy SV – nebylo vyme-

zeno jako zastavitelná plocha z důvodu ochrany vodních ploch a vodních zdrojů
- na p.p.č. 70 nová zastavitelná plocha pro výstavbu RD v intravilánu v k.ú. Kořen – plocha vyřa-

zena z návrhu v průběhu přípravy návrhu ÚP po dohodě s obcí
- Vodní plocha na cestě do Lestkova již byla realizována.
- 436/1 – nebyla navržena k zastavění – plocha prameniště
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2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn.
2a.) Požadavky vyplývajících z politiky územního rozvoje.
Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1,2 a 3 schválené vládou dne 2.9.2019 usnesením vlády ČR
č.630 pro obec Olbramov vyplývá respektovat vymezené republikové priority, a to zejména:
- Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem
na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit.
- Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné
využívání v rámci sídelní struktury.
- V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových
vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků přívalových povodní.
- Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika,
agroturistika) při zachování a rozvoji hodnot území.
- Při umisťování veřejné infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny.
- 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.

Tento bod byl splněn beze zbytku. Jeho naplnění je popsáno v kapitole 2.a. - Soulad územního
plánu s Politikou územního rozvoje a s Územně plánovací dokumentací vydanou krajem této textové
části a také v části technická infrastruktura výrokové textové části a v textové části odůvodnění. ÚP respektuje následné aktualizace ZÚR Plzeňského kraje. Z nich pro ÚP Olbramov nic nového nevyplývá.

2.b) Požadavky vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem. Územně plánovací dokumentací vydanou krajem pro obec Olbramov jsou Aktualizované Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (A1-ZÚR), které
byly vydány zastupitelstvem Plzeňského kraje č. 437/14 dne 10.3.2014, s účinností od 1.4.2014.
Z (A1-ZÚR) nevyplývá v územním plánu zpřesnit a vymezit plochy a koridory pro technickou infrastrukturu nadmístního
významu.

ÚP respektuje ZÚR Plzeňského kraje. ÚP respektuje i následné aktualizace ZÚR Plzeňského kraje. Z nich pro ÚP
Olbramov nic nového nevyplývá.

2.c) Požadavky vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci.
- Z 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Stříbro z listopadu 2014
vyplývají problémy k řešení v ÚPD – neexistence vodovodu, neexistence koordinované likvidace odpadních vod, nedostatečné přímé dopravní spojení Olbramov - Kořen:

Územní plán nenavrhuje konkrétní plochy technické či dopravní infrastruktura, ale v rámci stanovených podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití umožňuje jejich budování jako nezbytná
technická a dopravní infrastruktura.

2.d) Požadavky obce, dotčených orgánů a veřejnosti.
Dopravní infrastruktura
- Obcí Olbramov prochází silnice III. třídy.
- Budou respektována ochranná pásma komunikací v souladu s příslušnými zákony.
- Bude prověřena možnost napojení nových zastavitelných ploch na stávající prvky dopravní infrastruktury, případně
jejich úprava.
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- Obcí prochází cyklotrasa č. 2206 (Planá) - Kořen - Olbramov - Zádub u Olbramova - Kokašice - Konstantinovy Lázně
- Okrouhlé Hradiště
- Šipín - (Pernarec).
- Cyklotrasa č. 2212 Svojšín - Černošín - Olbramov - (Klášter)
- Cyklotrasa č. 2216 (Pod Zhořcem) - Zádub u Olbramova - U Silnice - Víchov
- Cyklistické trasy budou vedeny po určených trasách a bude zahrnovat trasy místního a nadmístního významu.
- Prověřit potřebu nových cest ve volné krajině nezbytných pro zajištění její prostupnosti a podle potřeby vymezit
plochy a koridory pro jejich umístění včetně jejich vymezení jako VPS (zejména cesta směr Olbramov - Dravice).
- Prověřit potřebu rozšíření a směrových úprav místní komunikace v Olbramově a dle potřeby vymezit plochu nebo
koridor pro umístění úprav této komunikace včetně vymezení jako VPS (zejména cesty v Olbramově směr cihelna,
Olbramov - Kořen).
- Komunikace p.p.č. 1012/1 změnit ze zklidněné na obslužnou ke Křížům
- Místní účelová komunikace k obecnímu lesu - nově vyznačit
- V Kořenu:
- cesta na Papírnu p.p.č. 775 přes pole dokreslit alej, možnost výstavby rozhledny
- Změnit cesta na Papírnu u Kosího potoku p.p.č. 725 z nemotoristické komunikace na obslužnou
- Upřesnit komunikace k nové zástavbě
- V Zádubu:
- změnit komunikaci p.p.č. 580/1 a 623 z návsi k zástavbě na obslužnou
- Změnit komunikaci na p.p.č. 584 a 40/4 na obslužnou, dále změnit p.p.č. 40/4 z půdního fondu na
ostatní komunikace.

Územní plán respektuje výše uvedené plochy a limity dopravní infrastruktury a výše uvedené
požadavky splnil svými návrhy zastavitelných ploch, či ploch změny v krajině. ÚP také umožňuje v rámci
stanovených podmínek pro plochy s rozdílným způsobem budování dalších ploch dopravní infrastruktury
jako nezbytná dopravní infrastruktura.

Technická infrastruktura
Zásobování vodou
Obec Olbramov a místní části Kořen a Zádub jsou zásobovány pitnou vodou ze studní.
I. obci Olbramov je zdroj pitné vody s vyhlášenými ochrannými pásmy. Ochranná pásma I. stupně jsou vymezena k
ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení. Dále se vyskytuje zdroj vody včetně
ochranného pásma vodního zdroje II a vnitřní, zdroj vody včetně ochranného pásma vodního zdroje II.b - vnější a zdroj
včetně ochranného pásma vodního zdroje III. stupně.
Odvádění a čištění odpadních vod
Obec Olbramov má povolené vypouštění z volné výustě do dešťové kanalizace, povolena je stavba stabilizační nádrže
(dosud nerealizována). Části Kořen a Zádub mají vybudovanou dešťovou kanalizaci. Kanalizace jsou vybudovány z
betonových trub Dn 200-600. Tato kanalizace odvádí vody do rybníku a potoků. Odpadní vody jsou akumulovány v
bezodtokových jímkách a sváženy na ČOV Černošín, Kokašice a Lestkov. Do územního plánu zapracovat navržené
řešení kanalizace k nové zástavbě.
Zásobování elektřinou
Obec Olbramov má vedení elektrické sítě VN 1-35 kV. Přenosová síť VN v obci bude dle potřeby posilována.
Zásobování plynem
Území obce není plynofikováno.
Hospodaření s odpady
Obec je členem Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky odpadů v Černošíně a veškeré hospodaření s
odpady v obci zajišťuje firma provozována provozovatelem sdružení. Svoz se provádí na skládky komunálního odpadu
Lažany u Černošína a v Kladrubech. V obci se nachází sběrný dvůr se širokým sortimentem odpadů.
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Veřejná infrastruktura
Veřejná občanská vybavenost
V obci Olbramov se nachází občanská vybavenost obecní úřad a hřiště.
Na základě vyhodnocení bude navržena koncepce občanské vybavenosti s ohledem na předpokládané budoucí demografické a sociálně ekonomické podmínky a konkrétní potřeby v území.
Památkově chráněná území a objekty
V Kořenu se nachází kaple sv. Jana Nepomuckého a židovský hřbitov. V Olbramově se nachází kaple sv. Jana Nepomuckého a sousoší sv. Rodiny.

Územní plán respektuje stávající plochy technické a veřejné infrastruktury (včetně jejich ochranných pásem) a jejich ochranu či rozšíření a možnost výstavby řeší v rámci stanovených podmínek pro
plochy s rozdílným způsobem využití. ÚP řeší také podrobně veřejnou a technickou infrastrukturu v rámci
jednotlivých kapitol výrokové textové části ÚP a textové části odůvodnění ÚP.
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 ie vhodné vyloučit
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.
3a.) Požadavky vyplývajících z politiky územního rozvoje.
Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1, 2a a 3 schválené vládou dne 2.9.2019 usnesením vlády
ČR č.630 pro obec Olbramov vyplývá respektovat vymezené republikové priority, a to zejména:
- Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
- 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, 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 splnil výše uvedené požadavky v rámci stanovených podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití a dále se jimi zabývá podrobně v kapitolách B, C, D a E textové výrokové části
ÚP a 3.e a 3.f textové části Odůvodnění ÚP.
3.b) Požadavky vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem. Z územně plánovací dokumentací vydanou krajem pro obec Olbramov jsou Aktualizované Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (A1-ZÚR), které
byly vydány zastupitelstvem Plzeňského kraje č. 437/14 dne 10.3.2014, s účinností od 1.4.2014, vyplývá pro územní
plánování:
- K ochraně volné krajiny je nutné podporovat intenzifikaci využití zastavěných a zastavitelných ploch.
- V územích ostatních je třeba chránit základní krajinné matrice, přirozené osy a dominanty krajiny.
- Krajinné dominanty, veduty a ohraničující horizonty je třeba chránit před změnami, které by mohly jejich působení v
krajině poškodit. Jednotlivé záměry je třeba krajinářsky posoudit z hlediska snesitelnosti této změny.
- Při umisťování větrných elektráren preferovat požadavky na ochranu osídlení, veřejné infrastruktury, krajinného rázu
a dalších hodnot území.
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- Plochy pro výstavbu plošně rozsáhlých slunečních elektráren ve volné krajině lze vymezovat pouze výjimečně, dbát
přitom především na otázky ochrany přírody a krajiny. Preferovat lokalizaci těchto elektráren na vhodných objektech
(průmyslové a logistické areály) a v zastavěném území s nevhodným způsobem funkčního využití (brownfields).
- Chránit územní hodnoty krajinného typu hluboce zaříznutých údolí, zejména zde nerozvíjet rekreační zástavbu a dochované části údolí využívat především pro pohybovou rekreaci.

Tento bod byl splněn beze zbytku. Jeho naplnění je popsáno v kapitole 2.a. - Soulad územního
plánu s Politikou územního rozvoje a s Územně plánovací dokumentací vydanou krajem této textové
části a také v rámci kapitoly F výrokové části ÚP (stanovení podmínek pro plochy s rozdílným způsobem
využití). ÚP respektuje následné aktualizace ZÚR Plzeňského kraje. Z nich pro ÚP Olbramov nic nového
nevyplývá.
3.c) Požadavky vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci.
- - Z 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Stříbro z listopadu 2014 vyplývají tyto problémy k
řešení v ÚPD: Nedostatky ve vymezení lokálního ÚSES (návaznosti na sousední obce). ÚP bude vypracován tak, aby
byly zachovány krajinné hodnoty území. Plochy k záboru ZPF, eventuálně LPF budou podrobně zdůvodněny.
- Tvorbu koncepce uspořádání krajiny je třeba koordinovat s plánem společných zařízení komplexních pozemkových
úprav.

Tento bod byl splněn beze zbytku. ÚP navrhuje a zpřesňuje jednotlivé prvky ÚSES, stanovuje
pro ně podmínky využití a vymezuje je tak, aby byla zajištěna návaznost v rámci ÚP okolních obcí. Vyhodnocení záboru ZPF či LPF je předmětem kapitol odůvodnění textové části ÚP.
3.d) Požadavky obce, dotčených orgánů a veřejnosti.
- V území budou rozlišovány plochy s rozdílným způsobem využití se stanovením podmínek pro jejich využití v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. Dále budou
určeny základní podmínky ochranný krajinného rázu z hlediska prostorového uspořádání. Z hlediska ekologického a
krajinotvorného budou vymezeny plochy a koridory územního systému ekologické stability krajiny. Budou vymezeny
plochy a stanoveny podmínky pro změnu jejich využití s ohledem, na prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu
před povodněmi, rekreaci.
- Na zastavěných a zastavitelných plochách bude dovoleno umísťovat a povolovat pouze stavby, které budou v souladu s předpoklady rozvoje daného území a budou odpovídat předpokládanému funkčnímu využití dle územního
plánu. Na nezastavěných a nezastavitelných plochách nebude dovoleno umísťovat stavby s výjimkou staveb, které je
nutné pro využití těchto ploch a dále komunikací, liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků apod.
- V kulturní krajině nebudou nově navrhovány samoty.
- Významné pohledy v krajině budou zachovány.
- V řešeném území limitovat činnosti, které mohou poškozovat ovzduší, vodu, půdu a navrhnout nebo jmenovat
opatření, která zlepšují čistotu ovzduší, vody, půdy - např. výstavba systému odvádění a čištění odpadních vod, využití
ekologicky vhodných paliv, apod.
- Geopark - Obec Olbramov je součástí geoparku GEOLOCI.
- Obec Olbramov se nachází v přírodním parku Kosí potok.
- V územním plánu upřesnit skladebných částí územního systému ekologické stability na lokální úrovni v návaznosti
na okolní obce vč. vymezení těchto ploch jako VPO.

Tento bod byl splněn beze zbytku. ÚP vymezuje jednotlivé plochy s rozdílným způsobem v souladu s výše uvedenými vyhláškami a v souladu s platný Stavebním zákonem. ÚP stanovuje podmínky
využití pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití v rámci kapitoly F. výrokové části ÚP. ÚP
respektuje všechny výše uvedené limity území a svými návrhy je nijak nenarušuje.
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B) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které
bude nutno prověřit.
ÚP nevymezuje žádné plochy a koridory územních rezerv.
C) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.
Součástí návrhu ÚP bude výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. V textové části ÚP bude provedeno
jmenovité vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch pro asanace, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
V textové části ÚP bude v případě potřeby provedeno i jmenovité vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.
Veřejně prospěšné stavby
Jako veřejně prospěšné stavby bude dle potřeby vymezena veřejná dopravní a technická infrastruktura.
Veřejně prospěšná opatření
Veřejně prospěšná opatření, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění, budou v případě nutnosti navržena u vymezených ploch územního systému ekologické stability.
Asanace
Požadavek se neuplatňuje.
- ÚP splnil tento bod beze zbytku a vymezuje veřejně prospěšné stavby a opatření v rámci jednotli-

vých kapitol textové a grafické části ÚP.

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.

Na území obce není navržena žádná rozvojová plocha, která by měla být prověřena územní studií ani
regulačním plánem.
E) Případný požadavek na zpracování variant řešení.

Vzhledem k jednoznačnosti řešení ÚP nebyl návrh ÚP zpracován variantně.
F) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně
měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

Tento bod je splněn v celém požadovaném rozsahu. Návrh ÚP je zpracován v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a jeho prováděcích vyhlášek č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti.
Územní plán splnil (kromě uvedených drobných bodů) požadavky Zadání a je s ním v souladu.

4.c. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR
Územní plán Olbramov žádné takové návrhy, které by byly nad rámec ZÚR nepředkládá.
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4.d. Vyhodnocení předpokladu důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění lesa
4.d.1. Ochrana půdního fondu
Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF,
údaje o druhu pozemku dotčené půdy
Celkem jsou na správním území Olbramova navrženy rozvojové plochy o celkové rozloze
22,2525 ha (zastavitelné plochy a plochy změn v krajině). Z tohoto rozsahu je 6,5189 ha ploch lokalizováno na orné půdě (62,14%), 1,1236 ha na zahradách (10,71%) a 2,8488 ha na trvalých travních porostech (27,15%).
Z celkového rozsahu záboru ZPF připadá:
na I. třídu ochrany ZPF - 0 ha (0,00%)
na II. třídu ochrany ZPF – 0,5542 ha (5,28%)
na III. třídu ochrany ZPF - 5,3614 ha (51,10%)
na IV. třídu ochrany ZPF – 1,8689 ha (17,81%)
na V. třídu ochrany ZPF - 2,7068 ha (25,80%)
Požadavky týkající se trvalého odnětí ZPF v návrhu jsou obsaženy v závěrečné tabulce této kapitoly.
Z hlediska funkčního využití se na záborech zemědělského půdního fondu podílejí v obci nejvíce
plochy smíšené obytné - venkovské (SV) a plochy bydlení - v rodinných domech venkovských (BV)
4,5646 ha (43,51%).
Dále plochy dopravní infrastruktury – silniční – účelové komunikace (DSú) jsou zastoupeny
4,1780 ha (39,82%), plochy vodní a vodohospodářské – vodní toky a plochy (W) 0,6315 ha (6,02%),
plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) 0,6109 ha (5,82%), plochy zeleně – ochranná a
izolační (ZO) 0,2342 ha (2,23%), plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV) 0,2325 ha
(2,22%), plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) 0,0396 ha (0,38%).
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby.
Plánovanou výstavbou nedojde k narušení areálů zemědělské prvovýroby v sídle Zádub, kde
se nachází pouze malý zemědělský areál (na jihovýchodním okraji sídla.
Údaje o významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav.
Pro k.ú. Olbramov byly zahájeny komplexní pozemkové úpravy. Pro k.ú. Kořen jsou zpracovány
jednoduché pozemkové úpravy. Pro Zádub budou zpracovány v následujících letech.
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Z těchto komplexních pozemkových úprav územní plán vycházel a převzal z nich zejména návrhové plochy protierozních opatření a plochy účelových komunikací, které zpřístupňují jednotlivé zemědělské pozemky.
ÚP koordinuje návrhy se zahájenými komplexními úpravami a je s nimi v souladu.
Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a katastrálních území.
Územní plán je řešen pro celé správní území obce Olbramova. To se skládá ze tří katastrálních
území:
- Olbramov 709824
- Kořen 680311
- Zádub 709832
Grafická část je zpracována na podkladu katastrální mapy, která zobrazuje katastrální území.
Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
Územní plán Olbramov byl řešen s cílem soustředit budoucí plochy pro výstavbu (především
ploch smíšených obytných) do proluk v zastavěném území a dále do ploch, které bezprostředně na tato
zastavěná území jednotlivých sídel navazují.
Územní plán nevytváří těžko obdělávatelné enklávy mezi zastavěným územím a nově navrhovanými plochami budoucí výstavby. Další výhodou urbanistického řešení územního plánu je skutečnost,
že prostřednictvím nové výstavby zkompaktňuje a aronduje současné urbanistické půdorysy jednotlivých
sídel do komplexně ucelených útvarů bez obtížně přístupných a těžko obdělávatelných ploch, které by
byly uvnitř plánovaných zástaveb, eventuálně podél jejich nepravidelně uspořádaných obvodů.
Územní plán nenavrhuje plochy, které by volně vybíhaly do krajiny, ale navrhuje rozvojové plochy podél stávajících silnic a komunikací, či do proluk zastavěného území jednotlivých sídel.
Zdůvodnění návrhu jednotlivých ploch viz kapitola J.2 odůvodnění.
Územní plán se v rámci komplexního řešení zcela vyhnul záboru I. třídy ochrany ZPF, neboť ta
se v řešeném území nachází ojediněle (pouze v severní části K.Ú. Kořen).
ÚP navrhuje rozvojové plochy na půdách ZPF s třídou ochrany II. pouze v minimální míře
(5,30%) v sídle Zádub, což je dáno především konfigurací terénu a tvarem stávajícího sídla, neboť západně od něj není výstavba vhodná a převážná část zastavitelných ploch je převzata ze stávajícího
platného územního plánu. Pokud by tyto plochy nebyly převzaty a navrženy jako zastavitelné, sídlo by
časem zůstalo pouze jako rekreační a je předpoklad, že v delším časovém horizontu by mu hrozil zánik.
Zbytek rozvojových ploch je navržen na půdách s III. třídou ochrany ZPF Je to dáno rozvojovými
možnostmi jednotlivých sídel, konfigurací terénu, možností napojení na technickou a dopravní infrastrukturu a např. reliéfem terénu apod..
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Pokud by měly být všechny rozvojové plochy situovány pouze na půdy s nižší třídou ochrany
ZPF, došlo by u některých sídel téměř ke „stavební uzávěře“ (Zádub). Proto ÚP navrhuje rozvoj obce
v takovém rozsahu, aby bylo využito především zastavěné území a zastavitelné plochy bezprostředně
navazovaly na zastavěné území (čímž dojde k minimalizaci záboru zemědělské půdy).
Na správním území obce Olbramov se nachází celkem 32 BPEJ.
Prvá číslice pětimístného kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu v rámci České
republiky (od 0 do 9, tj. od nejteplejšího a nejsuššího po nejchladnější a nejvlhčí klimatický region). Obec
Olbramov leží v klimatickém regionu č.7 (mírně teplý, vlhký), s průměrnou roční teplotou 6-70C a s průměrným ročním úhrnem srážek 650-750 mm). V rámci tohoto klimatického regionu se zde vyvinulo 14 z
celkového počtu 78 hlavních půdních jednotek.
Na území Olbramova se vyskytují tyto hlavní půdní jednotky:
26 - Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až středně
skeletovité, s příznivými vláhovými poměry
29 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně
skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry
32 -Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké
lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu
37 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných
substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě
až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách
38 - Půdy jako předcházející HPJ 37, zrnitostně však středně těžké až těžké, vzhledem k zrnitostnímu složení s lepší vododržností
39 - Litozemě modální na substrátech bez rozlišení, s mělkým drnovým horizontem s výchozy pevných hornin, zpravidla 10 až 15 cm mocným, s nepříznivými vláhovými poměry
40 - Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici
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48 - Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až středně
těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně jarnímu zamokření
50 -Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které
nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření
67 - Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí
a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné.
68 - Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné,
středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim
72 - Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních uloženinách, středně těžké až velmi
těžké, trvale pod vlivem hladiny vody v toku
73 - Kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i povrchové,
nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem svahových pramenišť,
středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité
74 - Pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje povrchové zrašelinělé i gleje povrchové histické, gleje
akvické, stagnoglej modální, půdy středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité nacházející se ve svahových polohách, zamokřené se svahovými prameny, často zrašelinělé
Konkrétní odnětí ZPF uvádí tabulka na následujících stranách, kde jsou zohledněny zásadní
požadavky na řešení důsledků odnětí ZPF dle Přílohy č.3 k vyhlášce č.13/1994 Sb.
Vyhodnocení důsledků Návrhu ÚP na zemědělský půdní fond vychází ze skutečnosti, že v řešeném území se nacházejí zemědělské půdy, které mají různorodé složení bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
Třídy ochrany Zemědělského půdního fondu (ZPF)
V řešeném území se nachází půdy všech tříd ochrany ZPF. Nejvíce BPEJ je zastoupeno v V.
IV. a III. třídě ochrany.
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Třídy ochrany půd dle BPEJ:
1. třída ochrany ZPF: 7.29.11
2. třída ochrany ZPF: 7.26.01, 7.29.04
3. třída ochrany ZPF: 7.26.04, 7.29.14, 7.32.04, 7.50.01, 7.50.11
4. třída ochrany ZPF: 7.18.11, 7.26.14, 7.48.11, 7.50.14
5. třída ochrany ZPF: 7.26.44, 7.29.44, 7.29.54, 7.32.44, 7.37.16, 7.38.15, 7.38.16, 7.39.39, 7.39.49,
7.40.68, 7.40.78, 7.40.89, 7.48.14, 7.67.01, 7.68.11, 7.68.41, 7.72.01, 7.73.11, 7.74.11
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Souhrnná přehledná tabulka odnětí ZPF

číslo
lokality

Způsob využití plochy

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
[ha]

Celkový
zábor
ZPF
[ha]

orná
půda

chmelnice

vinice

zahrady

Zábor ZPF podle tříd ochrany
[ha]

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

%

v zastavěném
území

mimo
zastavěné
území

celkem

V.

Investice
do
půdy

0,4762

SV1

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,4762

0,4762

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,4762

0,0000

0,0000

0,0000

4,54

0,0000

0,4762

BV1

Plocha bydlení- v rodinných domech - venkovské

0,1407

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1407

0,0000

0,0000

0,1285

0,0000

0,0122

0,0000

1,34

0,1407

0,0000

0,1407

SV3

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,1076

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1076

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1076

0,0000

1,03

0,1076

0,0000

0,1076

SV4

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,0350

0,0000

0,0000

0,0000

0,0154

0,0000

0,0196

0,0000

0,0000

0,0084

0,0000

0,0266

0,0000

0,33

0,0350

0,0000

0,0350

SV5

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,3644

0,3644

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3644

0,0000

3,47

0,0000

0,3644

0,3644

SV6

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,3094

0,0000

0,0000

0,0000

0,1091

0,0000

0,2003

0,0000

0,0000

0,3094

0,0000

0,0000

0,0000

2,95

0,3094

0,0000

0,3094

SV7

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,4670

0,4670

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,4670

0,0000

0,0000

0,0000

4,45

0,0000

0,4670

0,4670

SV8

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,4677

0,2106

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2571

0,0000

0,0000

0,4677

0,0000

0,0000

0,0000

4,46

0,0000

0,4677

0,4677

SV9

Plocha smíšená obytná - venkovská

1,2174

1,2077

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0097

0,0000

0,0000

1,2174

0,0000

0,0000

0,0000

11,60

0,0000

1,2174

1,2174

SV10

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,5414

0,0000

0,0000

0,0000

0,1162

0,0000

0,4252

0,0000

0,0000

0,0000

0,0284

0,5130

0,0000

5,16

0,1162

0,4252

0,5414

SV11

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,0675

0,0000

0,0000

0,0000

0,0675

0,0000

0,0000

0,0000

0,0092

0,0000

0,0583

0,0000

0,0000

0,64

0,0675

0,0000

0,0675

SV12

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,1708

0,0000

0,0000

0,0000

0,1708

0,0000

0,0000

0,0000

0,1697

0,0000

0,0011

0,0000

0,0000

1,63

0,1708

0,0000

0,1708

SV13

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

SV14

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,1995

0,1995

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1995

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,90

0,0000

0,1995

0,1995

SV15

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

4,5646

2,9254

0,0000

0,0000

0,4790

0,0000

1,1602

0,0000

0,3784

3,0746

0,0878

1,0238

0,0000

43,51

0,9472

3,6174

4,5646

Plochy smíšené obytné - venkovské + Plochy bydlení v rd - venkovské celkem
PV1

Plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství

0,1322

0,0000

0,0000

0,0000

0,0337

0,0000

0,0985

0,0000

0,0000

0,0556

0,0766

0,0000

0,0000

1,26

0,1322

0,0000

0,1322

PV2

Plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

PV3

Plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství

0,1003

0,0187

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0816

0,0000

0,0000

0,1003

0,0000

0,0000

0,0000

0,96

0,0000

0,1003

0,1003

0,2325

0,0187

0,0000

0,0000

0,0337

0,0000

0,1801

0,0000

0,0000

0,1559

0,0766

0,0000

0,0000

2,22

0,1322

0,1003

0,2325

Plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství - celkem
VZ1

Plocha výroby a skladování – zemědělská výroba

0,6109

0,0000

0,0000

0,0000

0,6109

0,0000

0,0000

0,0000

0,1750

0,0000

0,4359

0,0000

0,0000

5,82

0,0000

0,6109

0,6109

VZ2

Plocha výroby a skladování – zemědělská výroba

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

OLBRAMOV - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

103

0,6109

0,0000

0,0000

0,0000

0,6109

0,0000

0,0000

0,0000

0,1750

0,0000

0,4359

0,0000

0,0000

5,82

0,0000

0,6109

0,6109

Plocha veřejných prostranství - veřejná zeleň

0,0396

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0396

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0396

0,0000

0,38

0,0396

0,0000

0,0396

Plocha veřejných prostranství - veřejná zeleň - celkem

0,0396

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0396

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0396

0,0000

0,38

0,0396

0,0000

0,0396

Plocha výroby a skladování –zemědělská výroba - celkem
ZV1

ZO1

Plochy zeleně - ochranná a izolační

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

ZO2

Plochy zeleně - ochranná a izolační

0,2342

0,2342

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0837

0,0000

0,1505

0,0000

2,23

0,2342

0,0000

0,2342

0,2342

0,2342

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0837

0,0000

0,1505

0,0000

2,23

0,2342

0,0000

0,2342

Plochy zeleně - ochranná a izolační - celkem
W1

Plochy vodní a vodohospodářské - vodní toky a plochy

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

W2

Plochy vodní a vodohospodářské - vodní toky a plochy

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

W3

Plochy vodní a vodohospodářské - vodní toky a plochy

0,1952

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1952

0,0000

0,0000

0,1952

0,0000

0,0000

0,0000

1,86

0,0000

0,1952

0,1952

W4

Plochy vodní a vodohospodářské - vodní toky a plochy

0,0541

0,0541

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0541

0,0000

0,52

0,0000

0,0541

0,0541

W5

Plochy vodní a vodohospodářské - vodní toky a plochy

0,2250

0,2250

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1322

0,0928

0,0000

2,14

0,0000

0,2250

0,2250

W6

Plochy vodní a vodohospodářské - vodní toky a plochy

0,1572

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1572

0,0000

0,0008

0,0000

0,1564

0,0000

0,0000

1,50

0,1572

0,0000

0,1572

0,6315

0,2791

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3524

0,0000

0,0008

0,1952

0,2886

0,1469

0,0000

6,02

0,1572

0,4743

0,6315

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

Plochy vodní a vodohospodářské - vodní toky a plochy - celkem
Plochy dopravní infrastruktury - silniční - účelové komuDSú1
nikace
DSú2

Plochy dopravní infrastruktury - silniční - účelové komunikace

0,1502

0,0629

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0873

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1502

0,0000

1,43

0,0000

0,1502

0,1502

DSú3

Plochy dopravní infrastruktury - silniční - účelové komunikace

0,1555

0,0075

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1480

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1555

0,0000

1,48

0,0000

0,1555

0,1555

DSú4

Plochy dopravní infrastruktury - silniční - účelové komunikace

0,1546

0,1546

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1546

0,0000

1,47

0,0000

0,1546

0,1546

DSú5

Plochy dopravní infrastruktury - silniční - účelové komunikace

0,4414

0,4414

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1316

0,0000

0,3098

0,0000

4,21

0,0000

0,4414

0,4414

DSú6

Plochy dopravní infrastruktury - silniční - účelové komunikace

1,7856

1,7856

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,0925

0,2505

0,4426

0,0000

17,02

0,0000

1,7856

1,7856

DSú7

Plochy dopravní infrastruktury - silniční - účelové komunikace

0,4680

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,4680

0,0000

0,0000

0,1400

0,3280

0,0000

0,0000

4,46

0,0000

0,4680

0,4680

DSú8

Plochy dopravní infrastruktury - silniční - účelové komunikace

0,2799

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2799

0,0000

0,0000

0,1855

0,0944

0,0000

0,0000

2,67

0,0000

0,2799

0,2799

DSú9

Plochy dopravní infrastruktury - silniční - účelové komunikace

0,6095

0,6095

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3024

0,3071

0,0000

0,0000

5,81

0,0000

0,6095

0,6095

DSú10

Plochy dopravní infrastruktury - silniční - účelové komunikace

0,1333

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1333

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1333

0,0000

1,27

0,0000

0,1333

0,1333

4,1780

3,0615

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,1165

0,0000

0,0000

1,8520

0,9800

1,3460

0,0000

39,82

0,0000

4,1780

4,1780

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

10,4913

6,5189

0,0000

0,0000

1,1236

0,0000

2,8488

0,0000

0,5542

5,3614

1,8689

2,7068

0,0000

100,00

1,5104

8,9809

10,4913

62,14

0,00

0,00

10,71

0,00

27,15

0,00

5,28

51,10

17,81

25,80

14,3967

85,6033

100,0000

Plochy dopravní infrastruktury - silniční - účelové komunikace celkem
OV1

Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura

Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - celkem
ZÁBOR ZPF CELKEM
%
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Zábor ZPF v ha
mimo zav zastavěstavěné
ném území
území

Kultura

celkem

Orná půda

0,2342

6,2847

6,5189

Chmelnice

0,0000

0,0000

0,0000

Vinice

0,0000

0,0000

0,0000

Zahrady

0,5127

0,6109

1,1236

Ovocné sady

0,0000

0,0000

0,0000

Trvalé travní porosty

0,7635

2,0853

2,8488

Celkem

1,5104

8,9809

10,4913

Zábor ZPF v ha

Třída ochrany
v zastavěném
území

mimo zastavěné území

celkem

I.

0,0000

0,0000

0,0000

II.

0,1797

0,3745

0,5542

III.

0,5856

4,7758

5,3614

IV.

0,3208

1,5481

1,8689

V.

0,8495

1,8573

2,7068

Celkem

1,9356

8,5557

10,4913
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Zábor ZPF v ha

Využití plochy
v zastavěném území

mimo zastavěné území

celkem

Plochy smíšené obytné - venkovské + plochy bydlení BV

0,9472

3,6174

4,5646

Plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství

0,1322

0,1003

0,2325

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba

0,0000

0,6109

0,6109

Plocha veřejných prostranství - veřejná zeleň

0,0396

0,0000

0,0396

Plochy zeleně - ochranná a izolační

0,2342

0,0000

0,2342

Plochy vodní a vodohospodářské - vodní toky a plochy

0,1572

0,4743

0,6315

Plochy dopravní infrastruktury - silniční - účelové komunikace

0,0000

4,1780

4,1780

Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura

0,0000

0,0000

0,0000

Celkem

10,4913

OLBRAMOV - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

106

4.d.2. Pozemky určené k plnění funkce lesa
Územní plán zabírá pozemky určené k plnění funkce lesa a to z důvodu převzetí jednotlivých ploch změn v krajině ze zpracovaných Komplexních pozemkových úprav. Jedná se
pouze o minimální zábor v rozsahu desítek metrů v rámci jednotlivých ploch změn v krajině
DSú6 (38m2) a DSú8 (144m2). Tento zábor PUPFL je zdůvodněn vedením nových účelových
komunikací z důvodu zpřístupnění pozemků v rámci KPÚ.
Územní plán si klade jako jeden z hlavních cílů ochranu pozemků určených k plnění
funkce lesa a proto (kromě těchto převzatých ploch z KPÚ) jiný zábor PUPFL nenavrhuje.
Řešené území náleží do přírodní lesní oblasti č.06 – Západočeská pahorkatina. Pro
tuto oblast je zpracován a schválen oblastní plán rozvoje lesů od roku 2000 do 2019. Rozloha
lesního porostu řešeného území je dle ČUZK 768 ha. Lesnatost území činí 51%.
Jednotlivé lesní plochy se nacházejí rovnoměrně rozložené po celém území.

5. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění je zpracováno a vyhodnoceno v „Opatření obecné povahy“.

6. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Během projednání návrhu Územního plánu Olbramov byly uplatněny tyto připomínky
ke společnému jednání:
Povodí Vltavy s.p., vyjádření 57336/2018-342/Če, SP-2018/13514 ze dne
14.12.2018, doručeno dne 19.12.2018
- Nemáme k uvedenému návrhu Územního plánu Olbramov připomínky.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí. Bez opatření.

Během projednání návrhu Územního plánu Olbramov byly uplatněny tyto připomínky
ke veřejnému projednání:
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Plzeň, vyjádření zn. PVL-42506/2019/340/Če,
PVL-12299/2019/SP dne 28.06.2019, doručeno dne 01.07.2019
1. Jako správce povodí, který vykovává správu v dílčím povodí Berounky, nemáme
k uvedenému návrhu územního plánu Olbramov připomínky.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí. Bez opatření.
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7. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ
K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje 108 stran.
Grafická část odůvodnění územního plánu sestává celkem ze 3 výkresů.
Koordinační výkres – v měřítku 1:5 000
Širší vztahy – v měřítku: 1:50 000
Předpokládané zábory půdního fondu - v měřítku 1:5 000
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